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De Castricumse familie ... DUIJN (DUIN)
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[Bron: Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar Jaarboek Oud Castricum

november 2007]

Voorwoord van Marcel Tromp voor de nakomelingen van Hendrik Duijn en Maria Stam: Dit artikel is in eerste instantie geschreven voor de "Duijnen en Duinen" in Castricum en omgeving.
De voorouders voor onze Beverwijkse tak zijn echter dezelfde tot en met Hendrik Dirksz Duin (*±1748 te Velsen in de Breesaap, †1814 te Beverwijk), pagina 68.
Verder is nog aan te bevelen om het artikel van Jan Morren: "De boederijen in de Breesaap" te lezen, gepubliceerd in 2014 bij het Historsich Genootschap Midden-Kennemerland.

In ons 30e jaarboek, een mijlpaal in het bestaan van de Werkgroep
Oud-( astncum, is het aardig om de geschiedenis en stamboom \ an
een fàmilte te publiceren die /Owel in Bakkum als in Castricum
heeft gewoond en nog woont. Dit betreft de ramilie Duijn, d1e
bo\ end ien nog een hele lange historie kent met /ijn oorsprong in
[ gmond-Binncn.
Bakermat ' an de familie Duijn in de Egmonden

De geschtcdt.:nl.., \an de fàmllie Duijn begmt bij ene Jacob Janv.
dtc \\OOnl 1n I gmond-Bmnen en duinmeier \an beroep '" I en
dmnmcicr ''a" een soort Jachtop/iener; \eelal pachtte hiJ een
bepaald duingebied 'an de eigenaar 'an de duinen en 'erdiendc
onder andere aan de konijnem angst.
Jacob Jan:-.z koopt in 1622 een duinmeiershlll'> met t\\CC morgen
duinland. geheten de Hogekroft en de Helmkroft. gelegen dtrcct
aan de duinen onder E"gmond-Bmnen nabij de ''cg naar /Cl!. Kort
daan oor in 1620 heeft Jacob Jans.l een nabij gelegen stuk land 'de
Backcrskroft' \all I morgen ( 0.93 hectare) gekocht.
Jacob Jans:t \\Ordt blijkens de oude akten ook Jaap-Jan genoemd.
/.tjn :toon Ptett.:r komt daarin \\cl voor als Pieter Jacobs.1 Jaap-Jan,
ook met dtens beroep als Picter Jacobsz Duinmeijer en als Pieter
Jacobv van 't Duijn. Dc.1e laatste variant is uiteindelijk gev.orden
tot de ramthenaam Duijn.
•

Jacob Jans7 is gehu,,d met Trijntje Rctjt.:rs. dochtt.:r \an Rcijcr
Adriaansz Corffmaker. Uit hun htmclijk \\Orden de kinderen
►
Rcijcr. Arie, Pieteren
Cornelis geboren. Rt.:ijt.:r Adriaans:t koopt in
1612 een stuk land van 2Yz morgen dat grenst aan het duinmeiershuis, dal in 1622 door 7ijn schoon/oon Jacob Jans/ wordt gekocht.
In dat jaar komt het land \an schaomader Rcijer. dan geheten 'de
Rcijcrskroft', bij het bezit \an Jacob en lrijntjc. Jacob Jansz koopt
\ crdcr in 1640 een hah e morgen land · Potjc-;krof't' t.:n in 1644 nog
11 , morgen zaailand 'De 1oordcrkrort", gdegen aan de lleretmcg
ten noorden 'an boerderij ·\Va terriJk · Dit be/it "ordt na het O\ erlijden \ an Trijntje Re ij ers geërfd door haar /Oons \nt.: en Ptcter
Jacobs1 d1e het in 16'ï9 'erkopen.

►voorvader

Jacob Jans1 nl tussen 164 7 en 1654 O\ cricden /ljn: in 1654
neemt :tiJn 'rou\\ Trijntje een h) potheek met het dutnmetershuis
als onderpand \OOr haar :toon Cornclts, dte gerechtsbode 1s 111
[gmond-Bmnen. Twee jaar later bi ijkt de 'crdchng 'an de nalatenschap 'an Jacob Jans:t te hebben plaats ge' ondcn. "ant dan is
het dummcicrshuis genmenlijk be:ttl 'an de :toon" RciJer en Ane
Jacobs:t. Arie heeft ook de Backcrskroft gt.:ërrd. /es jaar later 111
1662 \\Ordt het gehele duinmeiershuts door ReiJer Jacobv afgestaan aan .1ijn broer Pi eter Jacobv tn nul \oor dtcns huts aan de
lierenweg in Egmond-Binnen. In 1662 v. oont hun moeder Trijntje
Reijers in Beven\ ijk; waarschijnlijk is .1ij inmiddels ht.:rtrmmd. Zij
is omstreeks 1670 overleden.
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I lel duinmctenluus
1 llll Pteler Jacob.\-;
(1w1 ., J Dwp1 aan de
damrand 111 EgmondBinnen op een kaar/
uil 1680.
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Pieter Jacobsz 'an 't Duijn
Ik geschiedenis 'an de fàmilic Duijn gaat 'erdcr met de eerdergenoemde 1oon P1cter Jacobv, d1c 1n de penode 162? - 1630 geboren /.al lijn. Hij trouv. t met Grietje Engel'> Coopman. Dit huwelijk
legt Pi eter geen '' indc1crcn. l1j n school1\ ader I ngel 1\driaanv
( oopman heeft 'cel land in de I gmondcn en maakt als schepen
del:! uit 'an het dorpsbestuur. Grietje hl gels erft omstreeks 1660
'>amen met haar drie broers alle bczittmgcn. /o erft (,netje 'an
haar 'ader I !1:! morgen land ·De Tichel', 2 1 ~ morgen land ·het
Wulpenest'. I Y2 morgen land 'Cioppersholstee' en I morgen land
'Jan Engclskrofl', alles gelegen 111 Egmond aan den Hoef: 'crdcr
I morgen land ·ockerstu]n' op Rmnegom en nog 2 1'2 morgen land
'/uider Allcrsmect' in de Sammerpolder. Grietje l·ngeh erft samen
met haar broer '\driaan l ngcb1 Coopman nog I ~ morgen land
·Dirkjestllln', gekgen te Rinncgom.
De Tichel wordt door Pi eter en Grietje in 1661 'erkocht: de O\ enge
geërfde bcllttingcn ''orden pas m 1696 door hun kmdercn 'crkocht.

'an Re1jcr
: kinderen
,, koopt in
.
.
U111111Cier'>jt gekocht.
chdcn 'de
ans/ koopt
1 16-l4 nog
llcrcm' cg
a het O\cr~ en Picter

Pictcr Jacobsz koopt in 1656 een huis. er[ boomgaard en een aangrclvend '>tuk land ter grootte 'an -lOO roeden en gelegen aan de
llcrcm,cg (nabiJ de huidige Oude Schulp\\Cg) te l:gmond-Binnen.
In 1662 ruilt hij dit bellt met 1ijn broer Rcijer \OOr het eerdergenoemde dummcu:rshlll'> met de 2 mor!!en land. P1cter Jacobs1 1al
l11er met 11jn HOU\\ Grietje de rest 'an 1ijn Ie\ en gcv.oond hebben.
llun hlmelijk \\Ordt ge1cgend met /C\Cn kinderen: Jacob. Jan.
I ngcl, \albcrt. ( omeh'>. TrijntJe en \1aartje. Bc1dc ouders 1ullcn
\OOr of in 1696 0\crledcn 1ijn al-; hun /C\Cn kinderen als erfgenamen in dat Jaar het duinmeicrshul'> met het land' crkopcn

1: in 1654

111CICrshUI'-,
bode is 1n
n de nala
. ant dan ,..,
;er en Anc
tar later in
ob'>l afgcuis aan de
icr Trijntje
rOll\\ d. /Ij

~

Opm. 26.09.2017:
vlgs. DTB Velsen is Grietje overleden op 30.04.1728 (en dus niet reeds in 1696)

'\aar de Breesaap in \ 'ehen
(Opmerking Marcel Tromp: Engel's verder genoemde boerderij was de "Nieuwe Landbouw")

Van de \ijf toons is Fngcl Picterst (\an) Duijn degene die de
'OOr\ ader IS' an de in OIVC reg10 'cel 'oorkomende famll1c Duljn.

Boeremwnin~

in de Brl'l'.\aap in /853.

I 'cnab lijn broer Jan gaat I ngcl "oncn op de Brec'>aap onder
Velsen. In 1702 koopt I ngel een huisje. deels omge' en door dumgcbicd en '>taande op de grond 'an de !leer 'an de Brcc~aap 11 ij
koopt 111 1..,21 nog 2' morgen land 1n Velsen, na liJn 0\erhJ(h.!n
"ordt dit \\eer' crkocht door njn 'rou" in I 729 aan Gerrit Con er.
ambachhhcer 'an de Brccsaap
De Brccsaap I'> een Ultge-.,trcktc en dest1jds 'ruchtban: duim lakte
'an num 2-l3 hectare. d1c is geleJen 1n dc gemeente \ebcn tus ...en
de oonVee en het tocnmal1gc \\ijkcrmeer. Volgen'> een opga\e
uit 1742 /Ouden er 8 bocren op de Brec.,aap ''oonachllg 1ijn liet
bocrenbedrijf ''a. . mogelijk door het 'lakke terrem en een goede
grond\Hlterbeheersing \ia een gcgra\ en ringsloot om de Brec'>aap,
die uit" aterdc op de 1\oord1ec en het \\ IJI-..emlccr. De bocren op de
Brcesaap hadden 'cel la'>t 'oor hun ge" a'>sen 'an 'er... tui' ingen en
'an konijnen.
\kt de aan Ie!! 'an het '\oord1cckanaal in
Ih65 en de kom-.,t \ an !!rote IIH.Iustricën als
lloogm cns i'i de Bree ...aap in het huidige
landschap met meer te herkennen.
~

~

0

I ngel Picters1 'an DuiJn trOlm t omstreeks
I ~ao met GuurtJc \\outer., Ha' 1cq '\a
liJn O\ crl1jden 1n I 727 'crkoopt CJuurtJC
Wouter" de boeren'' oning aan haar oud.,tc
1oon \\outer I ngc!...7 ( DuiJn). In 1..,29 koopt
liJ een ander hUJ-. op de Breesaap, dat liJ m
1733 ''eer \erkoopt. In dat7clfdc jaar gaat
liJ met haar dochter l IJ ...abcth m Be' en' ijk
"onen, \\aar lij 1n 1736 0\ crlijdt.
(Opm. MT: in 1732 is vermeld dat Wouter eigenaar was van de "Nieuwe Landbouw")
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/oon \\outer I ngcls1 DuiJn I'> landbml\\cr
op de Brccsaap tot hij tn 1753 de bocrdcnj 'erkoopt aan ;ijn ;oon 01rk \\outers/
DuiJn en gaat "onen 111 Hec1mkcrk. 'crmoede! ijk bij lijn oud'>tc 10on Jan op het
I lotland
/oon Dtrk 1ct het gcslacht DUIJn \OOrt
met 11jn uit Brabant afkom'>tige 'rou\\
I l1sabcth Hendnbdochter l1clens D1t
echtpaar blij ft op de Brcesaap "on en en
krijgt l11cr tien kinderen. \\ aaronder drie

eienlwi\
Jacobs~

!Ij11

(/{1/1

cl('

'I l~gmmul

an kaart

/)uim·/a/..te de Brcewap ~ele~cn in de
~cmccmc· \'cl.\ en lil.\ \en eh \'oorcLec en hu
toennwhge ~tijkermeer (fragment \'an een
kaart lilt 173'"')
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1oncn \\outer. I kndnk en Comclb Dirksz Duijn. die 1orgcn 'oor
een 1r.:cr talnJk nageslacht. D1rk \\outersz Duijn is op de Brccsaap
aangesteld door de ambaciHs\ roU\\ c 'an Veben om toe te 11cn op
het ondt:rhoud 'an de nogsloot rond de Brecsaap. 'an de 0\ r.:ngc
heken t:n slott:n b1nncn de Brt:csaap en op het tijdig planten 'an
helm lil de Brccsa,tpcr du1ncn.
(opm. MT: uit het artikel van Jan Morren blijkt dat in 1794 het land behorende bij "de Nieuwe Landbouw"
aan weduwe Elisabeth is verhuurd voor 120 gulden.

\ a n \'el~en naa r Castricum
L it 1oon llcndnk D1rks1 Du1jn komt de Castricumse tak 'an
de t~11nilic Duijn \OOrt. Hendrik oefent meerdere beroepen u1t.
met name als dagloner. 'eld\\achter. landbOU\\ er en bmm man.
I lij trou'' t in 1778 met Aagje Ariesdochter \an der Mocrc uit
llccmskcrk / 1j ''onen achtcreem olgens in Uitgeest. l lccmskcrk.
Vt:l'icn en tensloltc Be\ en\ ijk. ''aar Hendrik in 1814 O\ cri ijdt.
Aagje gaat als "cd u'' c bij haar 100n Arie Duijn in Castricum
"onen: hier O\ crlijdt liJ 1n 1832. Het hu\\ el ijk 'an l lèndrik en
\agJC "ordt gocgend met IC'> kinderen. '' aaronder dnc 10ons. d1e
het gcslacht DUIJn 'oot1/ctten: Arie. Hendrik en \\outer Hcndnkv
DuiJn. Hendrik cn \\'outer hebben heel \Cel nakomelingen. \Ooral
in Be' en' ijk cn dircctc omgc' mg. tem ijl "e Arie als de '>lann a
dcr 'an de ( ,\'>tricumse tak kunnen bestempelen.
(Opm. MT: Of Hendrik, onze voorvader, nog op de boerderij heeft gewoond na de dood van zijn moeder
Elisabeth is niet bekend. In ieder geval woonde hij na zijn huwelijk met Aagje in Uitgeest. Blijkbaar heeft
zijn broer Willem het boerenbedrijf voortgezet, waarna het in 1824 voor 1675 gulden is verkocht.

Arie HendrikSJ' Duijn. stam' ader' an de Castricumse tak
►Opm. MT: vanaf hier wordt het familie verhaal voortgezet voor de Castricumse tak!

\n..: 1s gcbor..:n 111 17X3 111 L 1tgeest en is 'oor 1ijn hU\\ cl iJk in
IX14 al... dagloncr cn hocrenknecht '' erkzaam. In dat jaar troU\\ l
hiJ met GnclJC Ranke u1t Castricum. de enige dochter \ an hl lp'>
Ranke en 1\altJe Dckkcr. Fulps Ranke is zeer \ermogcnd. Als
mccstcr-mdsclaar (nu aannemer genoemd) heeft hij in de loop der
jaren \ clc pcrcclcn land gekocht en er hui?en gebouwd. Bij een
opga\e 111 IX12 hceli hij JO hui1en en \ele percelen land met een
totaal opp..:n lak \an ruim 50 hectare. Het gehele be1it laat hij na
aan 1ijn cmge dochter Grietje Ranke.
Het echtpaal Anc DuiJn en Grietje Ranke krijgt 13 kinderen, \\aar' an er ... !echts '1cr 'oh' a'>sen \\Orden en in het hu'' el ijk treden: de
l<.)llen Jan. \1aartcn cn \\ illcm en dochter Aaltje.
De oudste 1oon .Jan Duij n. geboren in 1814. is metselaar. trml\\t
met \\ dlenHJnlJC ~tulfb..:rgen en heeft 'i er dochters en t\\ cc 1oon....
Be1de IOOJlS hebben geen kmdcren.
~

De t'' ecde 1oon :\laarten Duijn. geboren m 1816. is 'cehouder in
de Oostcrbuurt en troU\\ t 111 1838 met Grietje Kllljs. Dtt echtpaar
knJgl dcrt1cn kinderen. '' aaronder 'ijf zoons d1e \OOr nageslacht
I'Orgcn·
Aric. gcborcn in 1842. troU\\ t met eeltje Lute en krijgt drie
dochters. geen 1oons.
Jan. geboren in 1847. trOll\\ t met Keetje Brakcnhoff en heen
drie dochters: 1ijn l\\CC 1oons bi ij\ en ongehu\\ d.
P1ctcr. geboren 111 1848. trouwt met lmmetje Winter en woont
\anaf 1ijn lnmclijk in 1874 in Uitgeest; zijn nageslacht
\\OOnl 1n Uitgeest. 10wel \an 1ijn 700n Maarten, gehuwd
met Maria de Goede. als \an 1ijn dochter Grietje. Grietje
bhj n ongchu\\ d. krijgt een 1oon Anton ius: ,·an hem cn 'an
liJn nagc-;lacht '' ordt de achternaam als Duin geo;chre' en.
( ornchs. geboren in 1854. trouwt met Neeltjc BrakenhoiT:
hun oud'>tè 1oon \ 1aarten. gehu\\ d met Guurtjc de Graaf. is
J...aas- en botermaker en '' oont in de Schoolstraat: hun jongste 1oon Jan 'crilest liJn 'roU\\ na een jaar hm' ehJk cn 1s
g,wn ',\ren op de schepen 'an kapitein Rommel.
llcndrik. geboren 111 I X58, '' oont op de Breede\\ cg en is
gchtl\\ d mct \ la ria Res. Van hun 13 kinderen 1orgt alleen
~
1oon Jaap 'oor nagc-.lacht 'an de familie DuiJn. De1c Jaap
trOU\\1 mct \1ana Groen en \\OOnt 'anaf 1ijn trOLI\\ en 1n
1927 aan de !loge,, eg in Gitgeest
De Jong'>tc 1oon \\ illem Duij n. geboren in 1823. is 'eehoudcr in

de Oostcrbuurt en trou'' t in 1848 met \ntJC KuiJS en lil I851 met
\\ dkmiJIHJC Kuijs. l.it elk hu'' el ijk 1orgt een 1oon 'oor nageslacht.
\nc. geboren in 1850. 'eehouder. '' oont \ anaf I 886 aan
dt: Oostt:r.tij'' eg in Limmen en trOU\\t met \ntJI.! ~chermcr
en met \laria Haanraads. Van liJn 9 k1ndcrt:n 1orgt alleen
1oon Jan 'oor nakomelingen DuiJn. d1c ''orden gt:bort:n in
L1mmcn.
Pieter. geboren in 1853. 'eehoudcr. '' oont aan de llccrc\\ cg
in Bakkurn en trou\\t met Trijntje Stel. Van hun 12 kinderen
knjgt a Ileen 10on Rei nier · Duij ntjcs ·; Rc1 n 1cr. 'cc houder.
trOLm 1 met Jansje Bakker. Hun 'i er 1oons Piet. Jaap. Joh en
Gerard Duijn worden aan de Bleu men\ cg geboren. evenals
hun enige dochter Truus. die tOc\al ligcm ijs trmm I met een
Duijn. en \vel met Cees Duijn. 1oon van de hicrbo' en genoemde kaas- en botermaker Maarten Duijn en Guurtjc de Graar

-

De' erspreiding 'an de famili enaam Duijn
De f1tm1ilenaam Duijn en Duin komt 'cch uldig lil '\oord-Holland
' oor. 1n d..: O\ erige pro' inc1c-. rclaucf gcnng. BIJ de gepubltcc..:rde 'olkstclhng 'an 19-P ''on en er 111 '\ ederland ..,04 mensen
m..:t de naam Duij n en 9-ll mensen mct de naam ·Duin· Voor
b..:1d..: namen geldt dat ca. 80° o 1n '\oord-llolland 'oorkomt. De
I 0 gcmcenten met de meeste personen met de naam Duij n in
'\oord-I lolland 1ijn: Bevem ijk (82). Vclscn (76). llaarlem (72).
Cirootebrock (60). Amsterdam (39), Berkhout (31 ). Bcemstcr (26).
lleem~kerk (24 ). Castricum (23) en
iCU\\ er- \mst..:l ( 16 ). Voor
de naam Duin 1ijn de I0 gemeenten met de mce~te naamgenoten:
Be, en\ ijk ( 121 ). Amsterdam (96), Heem~kcrk (71 ). Alkmaar
(36). llaarlem (35), Velsen (31 ). Grootcbroek (24). Schoor! (24),
/:aandam (22) en Hoorn (20).
h 1ijn in de loop der laatste drie ecuwen ook \Crschillcndc naams' arianten 'an de naam Duijn ontstaan. aa'>t 'errl!\\ eg de meest
'oorkomende 'orm · Duijn ·. komt in ederland ook 'cel 'oor: Van
Dt11jn en \ erdcr sporadisch: Van Duijnc. Van de Dllljn. Van der
Dlllj n. Den Duijn. Duijne. Duijnen en Van Dllljncn. Dc1c 'onnen
\Jnd..:n \\C ook bij de naam 'Duin'. Ook \\Ordt de naam \\Cl met
e..:n ~ gcschrc\en. Dit is bijna uitsluitend m /tud-I lolland het geval
met at... absolute Uitschieter de plaats Kat\\ IJk met 1264 men'>en
m..:t de naam ·\an Duvn
·.
•

~

-

6X

Stamboom
In het bij ge' oegde schema "ordt de stamboom 'an de fàmi Iie
Duijn ''eergege,en. Onder de toegevoegde nummers I t/m 34 1ijn
de ge1innen verder uitgewerkt. Voor de duidel ijk heid 1ijn alleen de
namen 'an de ouders van de geYinncn opgenomen.

I

t

185 I met

oor nage1886 aan

Schermer
>n!t alleen
.2:eboren in

I

1 Jacob Jan'7 (Duijn)
ca 1590 ca 1650
x Trr/11/jt! Rerter-dr

IJ

2 Ptetcr Jacobsz (DUtJD)
ca. 1625 ca. 1695

~

Heen:\\ cg
2 kinderen
eehouder.
ap. Joh en
n, C\ en als
• t met een
n genocmde Graaf.

x GriefJI! cooÎman

~

111

3 Engel Ptcter-.z DuiJn
ca. 16~0 172"'
x Guurlje !lUl rcq

I\

4 Wouter Du1Jn
ca 1699 na 1"'56
x \faart;t Hog,•-.wter
x \faart;t• Bmkt rt
x Aaw•• Gabronds

\

s Dttk OUIJD

~

:>.

·d-Holland
2 gcpublt)4 mensen
u in·. Voor
rkomt De
Ou ij n in
riem (72 ).
11ster (26 ),
: 16) Voor
mgenoten.
. \lkmaar

ca 1"25 IT4
Elnabl'tlz Tielens

6 Hendrik DUJJn
ca 1752 1814
x Aawe ' ·an der .Hoere

\ 1

I

\IJ

7 Ane DutJn
1783 I !!5"'

Opm. MT: vanaf hier wordt alleen de Castricumse tak nog getoond.
De Beverwijkse tak waar de nakomelingen van Hendrik Duijn en Maartje Stam toe behoren,
zou verder gaan met Arie's broer Hendrik (1787-1832), wiens zoon Willem (1825-1871) de
vader was van "onze" Hendrik Duijn (1862-1952) die met Maartje Stam is getrouwd.

x Grre/j<' Rankt•

\ liJ

~

lOOri ( 2-l ),

8 Jan 0UIJD
1814 IR45
x Wrllemynljt' Swifberg.:n

r-------------.------------.
IX

de naams. de mee..,t
'
'oor: Van
1. Van der
re 'ormcn
n ,,cJ met
:1 het ge\ al
•-l mensen

I I Ane DutJD

12 Jan DutJn

11!42 1913
x \'eelljt•T.m,•

1)147 1930
x Ke<l;e Brakenhojj

18 GnCtJC DutJn
1876 1965

'XI

25 Antonm' Dum
1897 1983
x Jamr<'IJ<' Vo.Helman

9 \faartcn Dut)n
ISI6 l!f'J

JO\\ tllem Dut)n

"_G_,_,c~-c_K_i'~1r'----------------,

x Alllt<' ÄIIIJ'

,.,..,.,. .T...

16 Anc DutJn
1850 19.:!.:!
x Anlje Scherm, r
x \fana liaanroods

11)~~

________

13 Pteter DutJn
IS48 1918
' lmmelje Jl'mter

19 Martmus Du•Jn
1879 - 1967
" \tarra de Goede

20 'VIartmus DutJD
1881 . 1951
x Guurlje de Graal

26 Martmus DutJn
1930 2003
x ,1/rda Goedhart

27 Comehs DutJn
1913 1985
x Geerrrurda DurJ11
28 Jacobu'> DutJn
1918-2003
' Guurtru1da Dt•kka
x lfarra Bl)po.!t

14 Comch' DutJn
I 854 1911

Jf

21 Jan Du•Jn

I RX3 I 943
x Aatje Lult

IS Hendnk Duijn
l!o.5S 1924
x \tarra Res

22 Jacobus Du•Jn
1!189 - 1986
x \f.ma Groen

30 W1lhehnus DutJn
1929
x Catharma Kla•·er

X

)\5~

Jl'rflnm/111/C ÄIIIJS

I
I

23 Jan Du•Jn
IK!\1 1956
x \tarra Dt Aker

17 Ptetcr Duijn
1~53
1910
x TrijiJ/je Stel

24 Remter DutJn
I !1!14 - 19~8

' Jvhanna Bakleer

3 1 Petrus DutJn
1915 1974
' ~nna Grt'lller

I

32 Jacobus DulJn
I 9 I!! • 1005
\ \fargaretlza Bralcenhojj

I

33 Johannes DulJn
29 \1artmu' DutJn
1925.

tle familie
.m 3-l /ijn
1 alleen de

1921 •

' \f,rrgaretlza Gy:en

x Joanna St<I

' Gelland Stallmga

34 Gcrardus DutJD
1923. 2005
x Gt•t•rtmda Poel

I

I
69
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.lawh Jam= (Duijn). 1n. \an Jan (Duijn). geboren omstreeks
1590. is duinmeier \an beroep. koopt in 1622 een duinmeiershuis met twee morgen duinland te Fgmond-Binncn aan
de rand \an de duinen. nabij de \\eg naar /CC. merlijdt tus-.en 1647 en 1654. trmm t ca 1620 met Trtflllft' Reuen. die
op latere kcfttJd '' oont in Be\ cm ijl... dochter 'an Rcijcr
Adnaans1 ( ortlimlker. Doe.! Re.! ij er heeft \a nar 1612 cc.!n stuk
land dat grctht .t.Hl hc.!t land dat in 1622 door ZIJn schoonloon
'' ordt gekocht
Kmderen uit dil hU\\eiiJk \\ aarschijnlijk geboren 111 I·gmondBuwen:
I Reijer
gcb. ca. 1620. '' ordt ook Rcijcr Jawbs1 'an de
Bccck genoemd. is met 1ijn broer Aric.! medecrgenaar 'an het duinmeier-;hur-. te I .gmondBmncn. \\OOnt \anaf 1662 aan de llcrem\cg
te I ....gmorHI-Binncn. 'crdcr '--!!\!en ........
gc.!ge, ens
bekend .
2 , I ric
geh. ca. 1622. met 1ijn broer RetJI!r medecrgenaar 'an het duinmcicr... hurs. he11t ook de
Backerskrolt te Lgmond-Bmncn. 0\ cr!Jjdt na
apr iI 16H I .
1 Pieter
gcb. ca. 1625. tr. met Grietje Engels ('(){)pman
1ic 2
4 Comelis
gcb. ca. 1630. is gerechtsbode te I gmond'"
-811111en

3

ca. 1670, boll\\> man, \\>OOnt op de Brccsaap te Velsen, aldaar
O\crl. 22-12- 1727. tr. ca. 1700 met Guur/je H·buters 1/m·inf.
gcb. ca. 1675 waarschijnlrjk rn Velsl!n, gaat eind 1733 in
lk,emijl.. \\Oncn. aldaar O\Crl. 12-10-1736. dr. \Uil \\outer
l lav rcq.
l ngd PretcrS/. \\OOnt cer~t aan het \dserduin. koopt in 1702
een huhJC 111 de Breesaap. .t /IJil O\erlijden \erkoopt in
1728 Guurtjc \\'outers llav 1cq haar '' oning (boerderiJ) aan
haar oudste 1oon Wouter.
Kinderen uit dit hU\\elijk geboren in Velsen:
I Wouter
geb. ca. 1699. tr. I c met .Haartje Co me/iscli:
1/ogell'ater. 2c met \laartje Comelisclr.
Binkert. 3e met lagw Gerbrand\
/IC .t
2 Pu•ta
geb. ca. 1705. "oont te Be' en\ ijk. O\ cri.
\eisen 15-H-1"50. tr. \'eisen I 0-5-1' 31 me.! I
\fac lltelt D11·k' /lof/wui. geb. Be\ en' ijJ.. ca
1"05. eerder gchtm d met Comelis 1hhrandv
C ramer. dochter' an Drrk Hofland.
3 !Jf.\het
gcb. ca. 1710. \\Oont in Velsen. aldaar O\ cri.
27-12-1748, Ir. BC\ cm ijk 29-5-1735 met
Pi eter Cl aas= Scllm·enwker. geb. Be\ Cl'\\ ijk
21-9- 1692. O\ cri. Be\ cm ijk 19-4-17 62. eerder
gehU\\ d met Maartjc Dirks Kleinbrock. 1n
'an C1aas Pictcrs/ ~chm cmaker en Lrc~beth
Sieu\\ ers.

~

~

....

2

Engel Pieten= (l'a/1) Duijn. 111. \ an 2, gcb. Egmond-Binnen

Pieter JacoiH= l'an DUif/1, 111. \ an L ge.! boren l'gmond-

nncn. 0\ cri. ca .
Binncn omstreeks 1625. '' oonl te Egmond-Bi
....
1695. Ir. ca. 1660 met Gnetje Engels Coopman. dr. \an Fngel
Adriaans1 Coopman.
Picter JacobS? koopt in 1656 een huis. er[ boomgaard en een
aangrcn1end
stuk land ter ....grootte 'an -WO roeden en ....gele...
gen aan de Herl!tm l!g (nabij de huidrge Ou dl! ~chulp'' eg)
te rgmond-Binncn. In 1662 nuit hij dit he11t md liJn broer
Re.! IJ Cr 'oor het el!rtkrgl!noemde duinmerershUJ'> met de hijbehorende 1\\ l!e morgen land. Pi eter Jacobv 1al hrer met 1ijn
HOU\\ Grietje de rl!st \llll 11jn le,en ge\\Oond hebben. Beide
ouders .tullen in 1696 0\ ericden 1ijn, als hun /C\cn kinderen
als erfgenamen in dat jaar het duinmeiershuis met het land
\Crkopen.
Kmdcren uit dit lnm clijJ.; \\ aarschijnlijk geboren in EgmondBmnen: de 'olgordc.!
~laat niet 'ast:
....
I lalhert
....gcb onhlrcd'> 1665. O\ l!rl. ca. 1699. tr.
Lgmond Brnncn 28-9-169 7 met Jinnetje
Come/i,, gcb. ca. 1670.
2 Jan
geh. ca 1665. koopt in 1712 een hurs. schuur
en land op de Brccsaap te Velsen. 0\crl. Velsen,
begr. 9-4-1732, tr. Egmond-B innen 13-2-1689
met Jannetje llendrickx, geb. ca. 1665, O\ er!.
Vcbcn. begr 1-11-1731. Dit echtpaar J..rccg ca.
8 kmdcrcn
3 Engel
geb ca 16"'0. tr met Guur/je lt(mtcn llal'icq

Hmultekeningen onder de acte hij de \'erkoop in 1728 1'(111 het
hui\ in de Bree.\aap l'an Guurtje ~Ylwten ( llm·icq) (UI/I !war -;oon
mmta I .ngel\-; ( Duijn) in lUIIIwe-;i ~heull'ml /war -;.oon Pieter
Enr,:e/\, Duijn. \/leen de lam\lr_:elwenule kon -;ijn lwndtekenin~ ::et·
ten (3 ).

~

/lè 3

4 Comeli\

geb . ca 1670, tr. (I) Egmond Bmncn april
1696 met I ij\heth lriem \an Lgmond-Brnncn;
tr. (2) I gmond-Binncn 17-5-1705 met Trijntje
Corneli\.\('

5 .Jacoh

6 Trijntje

7 \laartje

70

gcb. ca. 1675. '' oondc in Vcbcn. O\crl. na
1728. heen in ieder ge' al 1es kinderen. naam
echtgenote onbcJ..cnd.
gcb ca.l675.0\crl.ca.l710.
geh. ca. 167". tr met su··men (ome/i,=. geh. ca.
1670 in I gmond-Bmnen.
~

~

~

4e
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Wouter l:'ngels= Duijn. 111. \an 3. gcb. Velsen ca. 1699.

landbOU\\ er. '' oont op de Brccsaap onder Velsen. koopt
in 172~ 'an 1ijn moeder de \\Oning op de Brec'iaap. \Crkoopt dc/c '' oning in 1751 aan liJn .111. Dirk en gaat in
llcernskerk \\Onen, O\Crl. na 1756. tr. (I) ca. I '~20 met
\laarrw Comeliscb: 1/ogelmter. gl!b ca. 1700. O\ erl. Yl!lsen
9-3-1733. dr. 'an Cornclis llogc.!\Hltcr: tr. (2) Velsen 14-21734 met \laar~je Comeh\dr Binkert. gcb. Rinncgom ca.
1710. O\erl. Velsen 19-I I-174H, eerder gchLmd met Dirk
Sijmons/, dr. \an Cornclis .Jan~·" Binkcrt en Antjc Dircks
Kraakman; tr. (3) Velsen 6-H-1752 met .. lagje Gerlmmcl\,
gcb. 111 Vv ijk aan Duin 'oor I7 17. \\ oondc o.a. in Castncum.
O\ cri. na 1756. eerder gehu\\ d met Dirk Gcrritsz.
Kmdcrcn uit het eerste htmclijk
. ....geboren in Velsen:
I Jan
gcb. ca. 1720. '' oonde op het Hofland ( 1753)

l

onder llccmskerk aldaar 0\ erl. 19-11-1786. tr.
Velsen 25--t-1751 met Gnetje GeiT/I\ (os. gcb.
Obdam 25-11-17 30, O\ cri. Heemskerk 18-11794, dr. van Gerrit Cos en Guurtjc Dirks.
2 Comeli\
geb. ca. 1723. 0\erl \OOr 1748 in de Brcesaap
onder \cbcn.
3 Dirk.
gcb. ca 1725. tr. met Eli.wheth llendnk'
Tietem
/ie 5
Kinderen uit het tweede huwelijk geboren in Velsen:
-t mwm onbekend
geb. ca. 1..,3-t. O\ cri. Velsen 1-3-171'\.
5 En~el
geb. ca 1735. 0\erl Velsen 22--t-1..,3".
Kinderen uit het derde lnm el ijk geboren in Heemsker-k:
6 Engelm111ul ged. 27-9-1754. O\ cri. /eer jong.
7 Engelmond ged. 21-1-17 56. landbouwer. O\ er I. Velsen
8-1- HW2 als E:ngel DutJn.

1d-Bmncn
:en. aldaar
·~ 1/a\'IC(/.
:i J"ï3J in
m \\outer

llccm-.kcrk 4-9-1733. landbott\\ er. 'cc houder. O\ cri. Bakk um 26-6-1 ~06. eerder gcJnm d
met Grietje Dtcpcndaal, /n. Hlll llom Claav
T'' i-;k en Maartje .lans Vcrhamme
7 Jannetje
geb 2-4-1764. landbOU\\ '>lcr. '' oondc in
\dscn. aldaar O\ cri "''-3-1 \2 J. lr Velsen 22-1 X06 met Barend Koolho//. geh. ca. 1"'61
in K Joppenburg ( D ). landbmm er. boer. 0\ cri.
Velsen I 0-10-1 X22. eerder I!ChU\\ d met
Jannetje Heestcrbeek
8 Eli\llheth fLij\jeJ
gcb ca 17 65. bocnn. '' oondc 1t1 \\: tjk aan Duin
en Vcbcn. aldaar 0\ cri. 2-5-1 X12. tr. Velsen 72-1790 met Jacoh Graman, gcd llcemskcrk
4-3-1756. O\crl \eisen 19-12-IXIO. eerder
ge hu'' d met \laartJe Louns Dtcmccr. zn '<lll
Jan Ciraman en '\ccllJC Jacob-. ( ,tpttcm.
9 11 ïllemijntje geh ca. 1770. '' oonde in Velsen. aldaar O\ cri.
X-3-1 7X8.
I 0 Jan
geh. 14-6-1772. O\ cri. Velsen 2X-12-1772.

-

-

~

pt in 1702
:rkoopt in
cicrij) aan

-

~

'omelt w/1:
•nleli\Cir
ne-4
jk, O\Crl.
1733 met
:m ijk ca.
Jsbrandv

I
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5

aar O\ cri.
735 met
k\ Cl'\\ ijk
S2. eerder
rock. /n.
Lic-.bcth

•

Dirk. Jl outen= DuiJII. /n 'an 4. gcb. Velsen ( Brecsaap) ca
1725. agranër. koopt in I ï53 'an nJn 'ader de '' onrng op de
Breesaap. m cri. Velsen 12-1-1774. tr. Velsen 26--t-1750 met
Elisaheth (Uj.sje) 1/endriks Tiele11s. gcb. te Lccndcrstrijp in
de Mcijcrij \an 's llcrtogenbosch. gcd. Leende 19-8-1725.
O\ erI. \'eben 18-2-1 HOO. dr. 'an !I endrik Tielen., en Joanna
\\ ilkms.
Kinderen geboren op de Breesaap rn Velsen:
I Wóuter
geb. ca. 1751, \Cchoudcr. '' oondc in
Heemskerk aldaar O\ cri. 3-3-1802. tr. Velsen
(\'clscrdu111) 2H-II-1790 met lhndnca
(Heuntje) lndm!\Cii llelj'iteÁ. gcb te Velsen
ca. I 765. O\ cri. Heemskerk 25-2-1802, dr. , ·an
Andric!-1 Cornclis/ llcij!-.tck en Aagje Sijmcn-;
Roo'>. \\outer heen 'cd nakomdingen tn
Velsen en \\ tjk aan /ce
2 Hendrik.
geb. ca. 1"'52. tr. met lagje Arien\ I'WI de1
zie 6
\toere
3 Come/1\· (Cee.\)
geb. ca. 1755. \echoudcr. rijtuig\crhuurdcr c
n 'a nar I ~03 herbergt er. kocht in 17H2 'an /tJn
schoom ader een boerderij op de Brccsaap rn
Velsen. huurde uitgestrekte percelen land op de
Brecsaap, kocht in 1R03 de herberg ·De Oude
b\ aan· in de Kerkbuurt in Be\ en\ ijk. aldaar
O\ cri. 24-2-1811. tr. ( I ) Velsen 29--t-1 "ï8J met
Comdw lndrie\dr I h'lf.\lek. geb te \eisen ca.
1760. O\crl. Velsen 4-2-1797, dr. \an Andrics
Cornelis/ I !cijstek en Aagje Sijmcns Roos:
tr. ( 2) Be\ en\ ijk 25-2-1798 met
Geert/(' Jansdr Rijck.e. geb. \\IJk
aan Dum. ged. I kcm-;kcrk 22- 11772, 0\ cri. Be, en\ ijk I0-7-1820,
hertrom\ de (Be\ en\ ijk 25-3-1 R12
met Jacob Jansz DuiJn. dr. 'an Jan
Janv Rijde en ltj-..heth Crclt-..
Smtl. Cornclis heeft 'cel nakomelingen 111 Be' en\ ijk en Velsen.
gcb. ca. 1758. aldaar O\crl.
8-5-1759.
5 lrillem
geb. ca. 1..,60. '' oondc in de
bocrdcnJ 'an /ijn ouders op de
Brccsaap in de gemeente Velsen.
aldaar O\ cri. 26-10-1 ROS.
6 ,\[arijtje
geb. ca. 1762. '' oondc in Bakkum
op de hoek Haag-..c'' cg-HccrC\\ cg. O\ cri.
Be' cm IJk I 7-8-1 ~I 7. tr Bakkum omstreek-.
jan. I 7X7 met Jan Flori\= Tll'nÁ, ged.

-

het
'{/' ;:oon
!!Ier
'ning '::<'1-
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1/endnk. Dirk\::: Duijn. /n. \é\11 5. geboren te Velsen (Brecsaap)
ca 1"'52. dagloner. rijks\ eld\\ achter. landbmm er. bOU\\ m,m.
'' oondc 'a nar ,.., ... X te L, itgecst. 'anaf I ~x4 te Heemskerk.
\enolgens te \eisen (o.a. 1~01) en ten.,Jouc tn Be,cn\tjk.
aldaar O\erl. 22-9-1814. tr. Vcbcn (Brcc-.aap) 26-4-177X
met lapje Ariem \'ander \toen•. ged. Heemskerk 5-8-1752,
'' oondc als '' edu'' c in bij haar /11. \rie in ( astricum. a1da<lr
O\ cri 3-3-1832. dr 'an Anc llcndriks/ ',m der \loerc en
'\ccltJc (laas Drcgcr
Kllldcrcn uit dit lnmclijk:
gcd. Uitgeest 9 5 1779. ''oondc in Vcben.
I \ee/tje
5chotcn. Spaarmlam ( 1816). O\ cri. Haarlem
26-2-1\31. tr. (I) \eisen 11\-11-1..,99 met
P1eter Dekker. gcb ca. 1"'69 te l Jtgeest. O\ cri
~paarndam 5-1 !XIó. zn. \Uil Jan Dekker:
tr. (2) 5paarndam 1-9-1816 met Gij,her/11.\
Jé:rhcek.. geb '\oor<.h\ ijkerhout. ged 24-917!\4. bocrenknecht ( 1816). O\ 1-!rl. Haarlem
2 g I X28. zn. 'an \1athij~ \ crbeek en TriJnljc
\n..,sc /onne\ cld.
gcd. Uitgeest 27-12-1780. \\OOnde in de
2 Dirk.je
Peper..,! raat te Be' cm ijk. alda<H O\ erl. 4-111~4-t. tr. Be\ en\ 1j k 5-4-1 ö 15 met DII'Á d( Reu'.
geh. in Den Hl!ldct, ged. lijpe 2'-l:\-1784. hoer.
'' crkman, 0\ cri. Be\ cm ijk 19-12-1833, eerder
gchu\\ d met Grietje llendrik-. Ko~. /11. 'an
Jacob de Reu-. en \laartJe 5chull
~

~

~

~

~

~

·a. 1699.
n, koopt
aap. \er•
1 enaat tn
720 met
·1. Velsen
:en 14-2.!!!Om ca
11ct Dirk
c Dircks
·rhrw1d\·.
astricum.
~

d(l753)

I

~

Hancltek.win~en

bij het Made lullrl'IUk in /81 ó I'C/11 de oud\te
clochtcr \ce/Ij( DlllJIIIll<'l GU.' \'erbcd. in aamH·;:i~hcid onder
andere ran haar moeder Aa!{te \'WI der ,t!oere.en haar broer.\ Arie
en HeJI(/rif.. Duijn (6).
71

3 lrie

g~d

5 1/endri/..

Grie~je

Ranke

Kmdcren uit dit hU\\CIIJk geboren te ( a-.tncum:
I GrieiJ'
geb. 5-12-1 ~3...,. 0\ er!. ( a-.tricum 6-2-1 S4~.
2 Diezl\rertje geb. 20-5-1839. '' oonde 111 Limmen. aldaar
O\ cri. 29-8-1894, tr. Castricum 23-1-1870 met
Ti111011 {7/motheus) l'a/ker111g. geb. Limmen 29X-1831. tumman. landman. O\ erl. L1mmen 214-1920. eerder ge hu'' d met Jannetje 1\.,\andorp.
111. 'an Jan \alkering en ( ornclia Sch1pper.
3 Arie
gcb. 13-8-1840, schulper, hlocmb\ eker. '' oondc te Limmen. aldaar k1nderloos O\erl 18-61880. tr. l immen 31-10-1 X6~ met GndfL Lute.
1reb. Ca-.tncum 19-4-1 ~22, OH!rl. Lnnmen 5-11891, eerder gehu\\ d met 'vlaarten \1aartens.
dr. \an Cornelis Lute en Stijntje loontjes.
4 Jacoh
Qeb. 17-9-1841. O\ cri. Castneum 18-6-1845.
5 taltje
geb. I..,-6-1843. '' oonde 111 [ 1mmen ( \\ esteuij ).
,t!daar O\ erl 21-5-1 ~CX. tr L immen 29-4-1 ~64
met Klam Bakkum. geh. Heiloo 28 6-183 7 •
landman, O\erl. Limmen 8-3-1916. herlroU\\ l
met Antje \kkerman. 111 \ an Arie Bakkum en
Aalje \\cel
6 Ja 11.\je
gcb. 2- -~-I '\44. '' oonde in de Dumderhuurt
in Castneum, 0\erl. \lkmaar 16-11-1918. tr.
Castricum 2-5-1875 met .Jan de Groot. geb.
( astrkum 6-8-1839, landbou\\ er. O\ cri.
( astneum 11-ll-1913. 111. 'an Gerrit de Groot
en \lanJl.Je Bruijn.

7

/1~

4 .Jan

L itg eest \-I- I...,83. tr. met

u~d

I teemskerk 24-3-I..,X4. aldaar ongelHI\\ d
O\ ~rl. 13-2- I H06.
ued lleemsk~rk 3 I -3-1 n7. dagloner. mod~

~

~

~

dennan. tapper. tumder. '' OOIHk in Be' en\ Ijk
(Bagijnensteeg). aldaar O\erl 14-4-1~32. tr.
Be\ cm ijk 11-5-1 ~ 12 met .Jolwnna rJansfè)
Ble(iendaal. geh. Be' en\ ijk 27-6-1 794. tapster
O\ cri. BeH!m 1jk 9-2-1862. dr. 'an llendrik
BleiJendaal en \driana de \lunk. Hendrik heen
/eer 'de nakomcimgen in Be' en' ijk en omge-

~

•

\111!!
~

w

ged. Velsen I 0 7-1798, hoer, nacht\\ acht.
'' erkman. straat'' erker. '' oonde in Be' en\ 1jk
en lleemskerk. aldaar O\ erl 2-8-1 ~5"\. tr.
Beh!r\\ ijk 21- I 0-182 I met (natrmda C 'wr
.\on, geb. \\IJk aan Dum. ged BeH!r\\ IJk 5 31804, O\ er!. \\'IJk aan /cc en Duin 15-3-1877.
dr. Hlll Thomas \an Son en !\larijtje Bnnjns.
\\outer heen 'ele nakomcimgen 111 Be\ en\ IJk
en omge, mu.
~

~

~

~

~

~

~
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lrh Duijn. 111 'an 6. geboren te L itgeest. ged. \-1-17~.:3.
hoer, '' oonde ,wn de Korte (IC\\ eg 1n ( astncum, aldaar
merl. 28-12-18"7. tr. Castricum 6-2-1814 met Grietje Ranke,
geh Castricum ca 1792. O\ cri Castricum 25-9- I 858. dr \ an
Fulps Ranke en Aaltje Dekker
GnetJe ''as enig dochter \dil I ulps Ranke. metselaar .tannemer. die 1ee1 \ ennogend \\tls en bij liJn O\erlijdcn ca. I 0
hui1en met een totaal opp~r' lak \an ruim 50 ha land aan 1ijn
dodller naliet
Kmderen uit dit lul\\ cl ijk geboren te Castneum
I .Jan
geh. 30-8-1 ~ 14. tr. met lf i/h nu/111/L Srui/herRcn

9

IIC8

2 \ laarten

geh. 1-3-1816. tr. met Grietje 1\uij.\
1ie 9
1 la!tjt
ueh. 17 -11-1817. mcrl. Ca-.tncum 1-5-1818.
4 lct!tje
ueh 4-8-1819. O\ erl. Ca<>tncum 15-8-1 ~ 19
-" tiendrik
ueh 5-.2-1 ~21. O\ erl. Castricum 15-3-1 \33
6 laltje
geb. I 4-4-1 ~22. '' oonde 111 de Kerkhuurt
te ( astricum 1n haar ouder! ijk huis. aldaar
O\erl. 21-9-1872. tr. Castneum 13-6-1 X47 met
la11 1\wj\. geh ( astricum 21-11-1820. landhou\\ er. bloemk '' eker en hloemenhandda.tr,
\rmenmeester en directeur 'an het R.K.-nngkoor. O\ er I. Ca<>tricum 13-12-1 884. 1!1. 'an
P1eter Kuijs en \taartje Bnnjn.
., ll'i 11(.'111
geb 4-8-1 b23. tr Ie met liliJL Kuif\. 2e met
tri/luniplift 1\uij.'
/IC 10
8 .Jacoh
geh 24- 7-J X24. 0\ cri. Ca<>tneum 12-1 0-1824.
9 lntje
geh . .2-1- HQ7. 0\ cri. Castneum 22-9-1827.
ueb. X-4-1 R28. O\ cri. Castneum 11-5-1831
I 0 Fulp'
11 \k mdert ueb 5-10-1 X29. O\ cri. Castneum ~-5-1831
I 2 Klaw
ueh .26-10- I b30. O\ cri. ( a-.tncum 9-11-1830.
13 Fulp.\
ueh. 13-4- I 832. O\ cri. Castneum .24-3-1833.
~

\taarten r \!artinus) Duijn. 111. \ an 7. geh. Ca<>tncum 1-31~ 16. 'eehouder. '' oonde 1n de Kerkhuurt. 'atl.lf I \42 aan
de Breede\\ eg. ertt 'an 11.1n moeder h1er de boerdenJ ''\ooit
gedacht· en een aantal percelen akkerland en ''eiland ter
grootte' an bijna 14 ha, aldaar O\ er I. 14-2-1873, tr. ( astricum
20-5-1 ~D8 met GrieUe "''"''· geb. Ca-.tneum 9-8- I 818. O\ erl.
( a-.tricum 25-4-1893. dr 'an Jacob KuiJs en '\eeltJe Dekker.
Kmderen uit dit hu,,ei!Jk geboren te (astneum:
I GrietJe
gcb. 15-11-1838, on gelul\\ d 0\ cri. Ca-.trieum
20-4-1857.
2 \ 'eellje
1reb. 9-4-1840. '' oondc eerst in de Oo-.terhuutt.
\anaf 18"''4 aan de \\C'>t/ljdc \all de \l1ent.
aldaar O\ er! 15-5-1910. tr. Castneum I h-51862 met /1 t!lem Re.\, geh. Castricum 27-10183 7, arbeider. spoom egarhcidcr. ka<>telein en
landbOll\\ er. O\ er!. Ca-.tricum 21-1-1918 . .111.
'an Bcrn.lrdu-. Res en Johanna \1. Kum
3 lrie
geh. 26-.2-184.2. tr. met \edtf(' Lu/(
/IC 11
4 .lacob
geb. 4-12-1 X43, geen beroep. ongelum d 0\ er!.
Castricum 9-1 1-1864.
5 Tr(illlje
geb. 21-6-1845. '' oonde in Bakkum. aldaar
0\erl. 1~-5-18~3. tr. Ca-.tncum 14-ll-1~69met
.lacoh Bakke-r, geb. Ca ... tncum 13- 7-1 ~ P, landhOlm er. ()\cri. Castricum 5-2-1895, 111. \an
Jacob Bakker en Adriaantjc Mosk.
6 .Jan
geb. 16-3- I 847. tr. met 1\ectjL Brakur/wff
:tic 12
~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

26Jal1re eehtveree.iJaln•

Yaa

M. A. D U Y N

8e GE:\ ER \TIE

en

'

8

Jan Du!jll, 1n. 'an 7. gcb. ( a ... tncum 30-8-1814. metselaar.
'' oonde in de Kerkbuurt 1n Castricum. aldaar O\ cri 8 91~4-". tr Castneum .28-5- I~1.., met Wt!lemijJrljL Stw/he1gw.
ueh . ( astneum I ~-5-1 'S 12. O\ erl. C <l'>tncum 11-1-1 ~95.
hertroll\\ de met P1eter L1eltmu. dr 'an Jacoh ~tuiiben.~en en
Diell\\ ert.Je 'v1ente

G. J. K U Y S.
20 Mei 1863.

~

~

72

~

•

4.an/..muligin~ in /8ó3

<'11

Grietje KuU\ ( <.J ).

wm het 25 jarig

hu11 ·d~J/.. 1w1 ,'l"faartl'/1 DuUn

•

1~4~

:n, aldaar
1870 met
1111H!Il 29nmcn 21(aandorp .
.
1ppcr.
er. '' ooncrl 18-6;elje /we,

••-:::..........

Jmcn 5-1\laartcn~.

Ljc~.

•

•- I845.
~ester tij).
.9-4 186-l
:-6-1837.
1crtrou'' t
tkkum en
tdcrhuurt
-191~. tr.
OOI, gcb.
r. O\ cri.
de Groot
~

.'vfaarren DuUn
en Gnerw Kuü\ (9).

;um 1-31842 aan
·iJ ''.ooit
iland ter
•
•
astneum
18. O\ erl.
Dekker.

7 l'ieter
1\ llllje

m I ~-5n 2'-1 0-

9 Aaltje

3 !'ieler
4 (JI·ielje

~

~

I 0 ('ome/i.\
11 1/endrik
12 1/endrik

13 Grietje

t,

~

5 Doortjc

-

9e G E'\f. RATI E
11

~

t!Cb. ( astricum 26-2-l \42. "inkcl1er.
bloem!.." ckcr en l.mdbou\\ er. "oondc aan de Brccde\\ Ct!.
cri Castneum 2'-11-1913. tr. Castneum 2-l--l-188-l md
.Jrit Duijn. 111. \all 9.

O\

\eeltje Lute. gcb. Cthtricum 25-11-1853.

-

~

/IC 11
1 d O\ cri.

a Idaar
869 met
3...,. landIn. 'an

~

-

•

4-1 R""2 met A !ht rt Sc hcrmcr. ueb Ca-,tncum
21-3-1 \49. landbou'' er. O\ cri. Cl'>tncum 3-10192-l. 111. 'an Du'k chermer en \1<~c.ll1je Lllh.
gcb 2-l-.,-1853. tr met 7riJIII/t Stel
tic 17
!!eb 11-5-1 \55. O\ erl ( .htncum 14-3-1 \62
gcb. 16-2-1 S5"', m l.!rl. ( astneum 2-l-2-185!-1.
~

~

;t 1.! r bUL111.
.! 1\11 i ent.

1.

~

~

a-,tricum

lclcin en
918. tn.

geh. I I0-1848. tr. met Imme/je Winter tic 13
!!eb 25-6-1 b50. '' oonde in Ben.ten. ',111af
1881 111 de Dumderbuurt. aldaar O\ cri. 11-21890, tr. (I) Castricum 26--l-1874 met Smum
IJ 'okJ..c geb. Be men 1-1-1 ~4..,. arbe1der. kasteIem. 0\ cri. Benren 26-5-1!-1...,~. 111. 'an Comelts
\vokkc en Maartjc Melker: tr. (2) Castricum
2-11-1 ~81 met Jacoh f..oper. gcb Castneum
19-..., I ~39. schclpem t'>sCr. landbotm er. O\ cri.
Bakkum 16-12-1915. 111. \an Jan Koper en
\1ariJtjc Stierp.
geb. ~-3-1852. "oondc 1n Egnwnd-Btnnen.
aldaar O\ cri. 6-1- 1907. tr. Castneum 21--l-llC2
met Jacobus Bak. geb. Krommenie 8-11- H~-l'.
!!rof- en hoefsmid. O\Crl Fgmond-Binnen 105-192"", tn. \an Jan Bak en Anna D1k .
gcb. 9-9-185-l, tr. met \ eeltje Brakenhof/tiC 14
geb. 12-1-185.,, O\erl Castricum 8-5-1&5...,
!!eb. 1-l-6-185!-1. tr. met \lm-u1 Rn
/IC 15
geb. 3-3-1861. O\ cri. Castricum 1-5-1861.

I 1 /) lllj11

Ca-,tneum

5 12-1915. dr 'an B.lltus Lu te en TriJn !Je\\ aardiJk
Kmdcrl.!n u1t dit hu\\ chJk. geboren te ( a-,tncum:
I \ fmgaretlw
gcb 1-2-1 RX5. O\ cri ( ·a-,tricum I H-8-1 H99

--

2 Catharina 1Trijm 't J

geb . ..., 3-1 s~ ~. \\ oonde ,Jan de BrccdC\\ Cl!.
O\ erl. Ca~trkum 17-6-1951. tr. C<htricum 164-191 1 met Jan \'(111 Bu11hu11. t!Cb Castneum
21-11-ll--!-13. bijn,l.lm 'klcme Jan·. t'mmcnn,ln.
O\ cri. ( astneum 9-6-1968. hert rOU\\ t met
~ophia 1\1. KltJn. tn. 'an Lamben u-, \ 'an
Benthem en \1 ana C. Re-,

-

~

-

~

10

IJ Jllem Duifll, zn. 'an 7. gcb. ( astneum -l-8-1823. landbou-

" er, 'echoudcr. "oonde aehtcrccll\ olgcns in de Oosterbuur!.
'anaf ca. I X5-l aan de DumtiJdc en tn de Kerk huurt. aldaar
0\crl. 21-12-lgS"'. tr. (I) Castricum 29-10-IX-l~ met lnlfi'
A.wj\, gcb. Castricum 20-3-1826. o' cri. Ca ... tneum 1-l-51850, dr. 'an Jacob Kuijs en 1\ccltjc Dekker: tr ( 2) Castneum
26-1-1 &5 I met 11 illt llliJ11fj(. Allif\, gcb ( a~trkum 29-1-1 ~29.
0\ l.!rl. Zuid- Bakkum 6-7 -189~. hcrtrotm t met Cornet i~ 1" isk.
dr. 'an Pictcr Kuij.., en Doortjc Brakenhofi
1--.md uit het ccr~tc htt\\ dijk geboren te ( a..,tneum
I lne
geb. 1"'-4-1850, tr. Ie met .J.nlft .)c hermer, 2e
met \/aria Haw1raad\
nc 16
Kulderen uit het t\\ ccdc hu\\ el IJk geboren te ( a-,tncum
2 llllfe
geb. 20-11-1 ~51. "oonde eerst 1n de Kerk huurt.
na I X83 aan de I crstc Groenelaan 111 Bakkum.
O\erl (a-,tricum ""-5-192 ..... tr. Castricum 28~

of!
/IC 12

O\ cri

3 ( hmtina (,\fijllljc J
gcb. 1-l-5-1 R~N. \\ oondc te Hec1mkcrk. 'a nar
192\ aan de \lkmaarsc\\cg 111 Bc,cm Jk.
O\ er! Be\ cm ijk 3 1-3-196-l. tr. ( astneum ..., -61917 met Hendnk Welage. gcb llccmskcrk 99-1 ~l--X. tumdcr. oppcrn1.1n. grond'' erker. O\ cri
Be' en' 11k
. 1---l 196!-1. tn . 'an Johannes\\ clauc
en Catharina Dtcmecr.

-

-

12

-

'an 9, ueb. ( astneum 16-1-18-l"". landbOU\\ er.
kastelein. tapper. "oonde 111 de Kerk huurt. 'an,lf ca ll'IX5
arhc1dcr "oonac!Hit! m de Dtunderbuurt. "oondc tenslotte

Jan Duij11.

111.

~

•

13

Pieter Du(jn. /n. van 9, gcb. Castricum 1-10-1848, landman,
koopman, 'cehouder en had een bloembollcnbcdrijf. kocht
in 1874 een huis. schuur t:n erf op de Langebuurt te L"itgecst
(op dt: hoek 'an het Anèmoncnpad). aldaar 0\ cri. 24-4-1918.
tr. L ttgèèst 26-4-1874 met lmmetje n tllter. gcb. Citgccst
4-4-1852, veehoudster. over!. Uitgeest 4-3-1942. dr. van Jan
Winter en Maartje Rol.
Kinderen uit dit huv.clijk geboren te Uitgct:st:
I Johwme\ gcb. 7-6-1875. 0\Crl. Uitgt:cst 17-6-1875.
2 GrietJe
geb. 15-9-1876. bleef ongdnm d. kreeg t:en
/OOn Antontus Dum
/ie 18
3 \laartje
geb. 23-12-IX77. 0\erl. Uitgèt:st 31-3-1878.
4 Hartinu' (,\taarten)
geb. 24-3-1 X79, tr. met Maria de Goede zie 19
5 Maar/je
geb. 11-11-1881. '' erktc thuis. ongehU\\ d
O\ erI. Uittrl!l!sl 6-5- 1928.
6 Cathar/na (Trijntje)
geb. 20-2-1884. "oonde op ~choutenbosch.
later op de Oudt:\\ eg, O\ cri. Alkmaar 5-8-1949,
tr. Uitgeest 13-11-1907 met Ballus Lute, geb.
Castricum 21-10-1878, had t:cn klein melkfabriekje aan het Schoutenbosch. "as later
'rachtrijdcr en oprichter 'an ht:t è\.peditiebt:drijf. O\ cri. ( astricum 9-4-194 7, 1n. 'an Pictt:r
Lute en \1aartJc Kais.
7 Johanna (.fansje)
geb. 23-6-1 H89, werkster, ongchuv. d O\ t:rl.
Uitgeest 18-4-1945.
~

~

Trijntje en 5tl)lll)c Duijn. dochter.\

\'WI

Arie DIIIJil en \ecltje Lllle

f IJ).

aan dt: 1\lkmaarderstraatw~:g, 0\erl. Castricum 13-12-1930, lr.
Castricum 19-4-1877 mt:t Keetje Braken/wit: gcb. Castricum
2'-7-IX53. \\Oondc \anaf 1934 in \lanaoord te Limmen.
aldaar O\ cri. 20-9-1935. dr. 'an Cornclt!-> BraJ...enhoff en
'\,ecltJC llagcman.
Kinderen uit dit hu\\ cltjk geboren te Castncum:
I .tfar/IJIII.\ geb. 8-5-187H, /Onder beroep, ongchu,,d 0\ cri.
Castricum 5-8-1900.
2 \eeltje
geb. 5-12-1879, "oonde aan de Munnikcm\ Cl!.....
98 in Bc\t:mijk. aldaar 0\crl 23-10-1947. tr.
Castricum 15-5-190'7 met I ourem Limmen.
gcb. Heemskerk 23-9-1878. arbeider. O\ cri.
Be\ em ijk 25-6-1946. zn. 'an Jacob Li mmcn
en Grietje Dicmeer.
3 Gnetje
geb.24-2-1884, '' oondc tcgcno' er de Lagere
School aan de Dorpsstraat. na de oorlog aan de
Hoflanden' eg te Be' en\ ijk. O\ erl. Heemskerk
1-2-1966. tr ( astricum 26-10-1905 met Jan cle
Gra({/. gcb. ( astricum 31-3-1 X81, spoom cgarbeider. 0\ cri. Bcvem ijk 25-8-1962, zn. 'an
Pietcrde Graafcn Geertje Brcct\cld.
geb. 24-11-1887, woonde in llcemskcrk. \\OOn4 Antje
....
de 'anaf 1926 aan de Be' er\\ tjJ...crstraat\\ cg
tn Castncum. O\ erl. Castneum 24-10-1964.
tr. Hecm'>kt:rk 4-6-1912 tnt:l 1driwTu\ .S.
Groenland. ...gcb. Heemskerk 15-4-1889. tuinder, O\ cri. Castricum 2-5-1960. /n. van Simon
Groenland en J\gatha Baltcs.
geb. 29-7-1893, spoom egarbcidcr. ongehu\\ d
5 Comeli'
O\ cri. tn t:cn bergplaats 'an de ~room egcn tl!
Castneum 7-X-1916.

•

~

~

I

r

ilnmetje Winte1: ll'edull'e \'(IJ/ Pieter Duijn ( 13 ).
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, landman.
rijf. kocht
:e Uitgeest
24-4-1918.
• t...; i tgeest
3r. 'an Jan

14

/n. 'an 9. geb. Castricum 9-9-1854,
landbouwer op 7uid-Bakkum. kruidenier met een "'in keitje
op de hoek Schoolstraat-Breedc'' eg. O\ cri Castricum 31-51911. tr ( astricum 22-4-18~W met ~\eeltje Brakenho//. geb.
Sloten 18-2-1858. O\ cri. Heemskerk 30-11-1921. dr. van Jan
BrakenholT en Klaasje Bakker.
Kinderen uiL dit lnmclijk geboren te Castril:um:
Corneli.\ (Kees)

DtiiJII,

I Har! I/lU\ (\taarten)

875.
kreeg een
/ie 18
i-1 W"'H

\an 9, geh. Castricum 14-6-IH5H.
hlocmk\\ ekcr en koopman in aardappelen. '' oonde aan de
Brccdc\\ eg. O\ cri. Castm:um I 1-1-12-1924. tr Castneum
30-4-1885 met \fana Re\, geh Cl'>tricum 14-1-1861.
0\ cri. Castricum 6-2-1907, dr. 'an Johannes Rcs en Maar!JC
Braken ho fT.
Kinderen uit dit huwelijk geboren te ( astricum :
llendrik (Hein) Duijn.

-

I \lartinus (\laar/en)

2 Klasilw (Klaasje)
geb. 11-5-1882. "oonde in llcemskerk. aldaar
O\ cri. 20-3-195h. tr. Castricum 26-5-1909 met
Ane Bul/er, geh. I kcmskcrk 28-3-1878, tuinder, O\erl. Alkmaar 28-5-1943, Ln. 'an Jan
Butter en \ttargaretha de \Vildt.
3 Jan
geb. Ih 11-1883. tr. met Aafje Lute
/IC 21

-

-

/11.

-

geb. 14-3-1881. tr. met Guur/Je de Graaf/ie 20

'de/ic l9
•n!.!.ChU\\ d

-

'eehouder, landhmm er ( 1941 ).
-''geh.oondc6-2-18X6.
in het ouderlijk huis aan de Brccde'' cg.
aldaar
d cri 25-.,-196h
gcb. 1-2-1 H8X. bcheerder /UI\ cnngsgemaal.
-" oondc aan de Hecmstcden\ cg. later- -aan de
om~dnm

2 Joha1111e\

O\

(Ja/I)

-

-

-

•tcnbosch.
5-H-1949.
Lute. !!eb.
em melk'' as later
peditichc' an P1cter
\\ d

15

Brcede\\ Cl.!.. kmderloos O\ erl (as tricum 14-1962. tr De RIJp 3-6-1916 met Johan1w
(./am) I erdonk. geb. De R1jp 27-5-1 X97.
O\ cri. I lccmskcrk 13-2-1970. dr. 'an Gcrardus
\crdonk en Icctje Rodofs.
3 .lac obus rJaapJ

4 \!aria

geh. 1-4-1 XX9, tr. met \!aria Groen
/ie 22
gcb. 4-6-1 X90. woonde in het oudcri ijk hui-..
aldaar ongchu\\ d O\ cri 2 1-6-1 954

) \lw'Kare!lw ((,rietje)

O\ cri.

-

geh. 5-3-1 X92, "oondc ie u'' Ven nep. O\ cri.
llaarlem 27-12-1935. tr. Haarlemmermeer
""'-'-1919 met Joh(lll/1(;' Tule 11. !!Cb
I laarlemmermeer h-11-1896. plantsoenarbcidcr. O\ cri. llaarlem 29-11-1960. hert rOl!\\ de
met Johanna 'an Veen. /11. 'an Johannes luien
en Cornet ia L IC\ ersc
geh. 4-10-1 ~93, O\ cri Cistricum 30-11-1894.

-

6 lnna

~

7 fi·1jntje tTnen)

0-10-1 H94. "oonde thui-.. one:ehu\\ d
-!!eh.cri. IScha!!Cn
18-.., -19' 4
/lcm/rik (I/en kJ
~

0\

~

•

9Amw
\Un.1: Marie. A/ie en
Grie~je Duijn. dochten \'llll Hein Duijn
e11 \,/aria Re.\ ( 15 ).
•

geh. 23-12-1 H95. landboU\\ er. ongehuwd O\ cri.
Ca-.tricum 16-2-1930.
ueb. 23-2-1 XlP. woont \ anaf 192'"' 111 Berk. hout.
aldaar O\ cri 22-10-1964. tr. ( a-.tncum 209-19?7 met Pu!fer (Piel) Schoute11. geh.
\\en ershoof 3-1 O-IXH9. tuinbOlmcr. O\ cri.
Berkhout 9-9-1956. eerder gchu\\ d met \nna
\1 J. Kraakman. /n. 'an Jacoh ~choutcn en
( 'athari na Koedood er.

-

-

I 0 I clriaml\ ( I rie)

-

uch. 21-6-1 ~98. blocmhollcnk" cker. 'cchouder. "<)()nde 'anaf 1939 111 \kers loot
(BOS\\Cg). k.1ndcrloos mcrl. Alkmaar 8-3-197H.
tr. Alkmaar 6-6-1940 met Johanna \1. Chr
(./oJ Jonken. gcb. \Ik maar 24-12-1902. O\ cri
\Ik maar 24-9-1988. dr \ an Bartholomeus \1.
Jonkers en Gccrtruida A.M. de Boer. Lij kregen
een /OOntjc llcnricu-. B i\. Duijn. die nog geen
m.tand oud 1-. ge\\ orden (geh. \lk.maar 29-11945. 0\ cri. \Ik maar 25-2-1945 ).
geh. 25-11-1 H99. O\ cri. Castricum 15-5-1903.
gcb. 1-2-1902. 0\ erl. Ca-.tricum 2 'i-3-1902.

•

11 Co melis
12 , I/ic/a P
13 , //u/a P f //ie)
geh. 25-5-1905, "oondc aan de I3reede\\ cg.
0\ erI. Castneum 25-12-1999, tr. Castricum 7'i-1941 met Sunon \IJ Poel. ucb Castricum
2'-12-190""'. 'cchoudcr. O\ erl ( astricum 1X-1985. /ll 'an Corncl!s Pocl en Geertn11da
Vc lscrboer.

-

I

-

\taarten. 1·c c
houder aan de
BreedeH·eg, ~oon
\"C/11 1/ein Dwjn en
Ha ria Re\ ( 15 J.
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:tn 'an 10. gcb. Castneum 1"-4-ll-.50. 'cchouder. '' oonde ccr-.t aan de Duinnjde in Ca-.trkum. pachtte
'anaf 1886 een bo~:rdcnJ aan de Oosteuij\\ cg in Limmen.
aldaar O\ erl. 12-12-1922. tr. Castricum 24-5-1877 tm:t .lntje
Schermer. !!eb. Castricum 9-3-1855. O\erl. Ltmmen 25'"~-1886. dr. \an Jan '>chermer en \ lariJ!Je \1iJ7Cn: tr. ("')
l unmen 13-9-1 XXX met \/aria Hcwnraad'. gcb Heiloo 1-4I ~62. O\ erl. l immen 10-10-1916. dr. 'an Pteter !I aanraad~
en \ntje \\okke.
K tnderen lilt het eer. . te lul\\ el ijk. ten7ij ander-. gemeld. geboren te Castricum.
I /n·enlo-::e -::cum.
geb. en O\ cri. 26-9-1878.
2 Hï/lem
gcb. 25-12- 1879. O\ cri. Limmen 14- 10-181H~.
3 Jan
geb. 27 X 1881. tr. met \/aria Dek/..C'r 7ic 23
4 Klaas
gcb. 30-1 1883. boerenknecht. ongehU\\ d
O\erl Limmen 12-10- 1901.
5 \/aria ( \lanj)
ueb 22-7-1 ~84. '' oonde aan de "-.crb\ cu in
Ltrnmcn. aldaar O\ erl. 6-12-1956. tr Ltmmen
"'-5-1910 met Comeli\ fCorJ lclmiraal. geb.
Ltmmcn 9-7-1884. bloembolknk\\ekcr. \CChouder. O\ cri. Limmen 2-l-1976. 1n. 'an Arie
Admiraal en I'lisabeth Breed\eld.
6 lnlje
u~:b. ltmmcn 7-5-1886. O\ erl. Limmen 28-3188l->.
Ktnderen uit het l\\ eede lul\\ el ijk geboren te Limmen:
lrh Duijn.

~

~

~

l

~

~

~

~

~

~

~

I

~

~

lntje fAnnie)

geb. 27-7-l'-'91. ''oonde tn ltmmen. aldaar
O\ erl. 1-11-1930. tr. Ltmmen "-5-1913 met
Joluiii/IC'\ (./an) Admiraal. geb. 1 tmmen 4-11889. 'echouder. b1oembollenb\ eker. 0\ er I.
Limmen 19-5-1932. 7n. 'an Arie Admiraal en
l:li"abeth Breed\ cld.
~

8 Petr/15 f Piel)
geb. 8-11-1892. O\ er!. Limmen 25- "~ -1907.
9 Amw
geb. 29-11-1898. \\ oonde aan de Ooster1ij'' eg
111 Ltmmen (ouderlijk huts). O\ erl Ltmmen
22-4-197 I. tr. Ltmmen 16-4-191 S met Jacohu'
(./aapJ Groot. geb. Limmen I "~-2-1 X95. 'cehouder. l,mdbOlt\\ er. O\ erl. Ltmmen 15-8-1972.
111. \an ( omelis Groot en èlisabeth \ peldoorn.
~

Ane Dut.Jil met 'v/aria
I /aanraad\ ( 16 ).

7

I

I

De hoerderij aan de
Om Ier;ijweg i 11 Li111111e11.
\~l.11.r. Ja11 Duij11met paard.
"vfana H almnwd\, \rie Du~Jil.
\nna Duij11, Marij Duip1.
Alllilt Duijn en Piet Dut.Jil (I óJ.
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tn. 'an I 0. geb. ( a-..tricum 24"'-1853. landbou\\l!r. 'eehouder. \\Oondc
op dl! hoerderiJ aan de Bleumem cg. aldaar
I
O\ cri I 7-7-191 0. tr. Castricum 26-4-1877 met
Trrjntje Stet. geb. L 1mmen 30-R-1 X54. "oondc
'anaf 1914 in een nicu" geboll\\ d hu1~ aan de
Hecre\\ I.! I!. O\ er I. Ct-..tncum 2~-11-193?. dr
'an RclJCr ( Reinicr) Stct en Aatje Kloes.
•
Kinderen uit dit huwelijk geboren te Bakkum:
•
I 11 i/IIdmina fH 11/emiJIIJ
gcb. 7-3-18-s. -..chrcef een dal!bock tiJdens de oorlog dat 1n
2005 1n boek\ orm is 'crschcnen. "oondc op de Blauhoef aan
de \chtcrlaan. later op RusthoC
aldaar O\ erl. 12-5-1965. tr
Castricum 2...,-5-1903 met
,\ icolaa\ .!. {Klam) St ui/bergen.
gcb. 11\.!iloo 19-3-1~{74. \eehouder. O\ cri. Ca'itncum 19-101962. tn. 'an Jacob ~tuitbemen
en C,llhanna Bnefjc-..
2 Aafie
!!eb. 2-6-1879. "oonde aan de
Dorpsstraat. O\crl. Castricum 5-5-1964. tr.
(a<,tncum 30-5-1905 met Gunt Kahel. I!Cb.
Castneum 23-11-18'"'9. llmmcrman en aannemer. hotl\\ de dl\ cr-..e hul/en m de Dorpsstraat.
O\crl. Castricum 5-9-1932, 111. 'an Cornel!s
Kabel en Gee1tjc Albrink.
geb 20-8-1880. "oonde in de \chterlaan.
3 Grietje
0\ cri Haarlem 1-5-1909. tr Ca-..tncum 14-5190'"' met Gerhrancl OnJ. geb. ( astricum 9-91879, grond" erker. 'ocrman. 0\ cri. in een sta I
op het bom' terrein 'an Duin en Bosch op 25
I 0-190"'. tn. 'an ( omelis ÜnJ en \laartje RIJ"
Hun op JOnge keiliJd ''ces ge" orden 7n. Joop
ÜnJ "crd grootgebracht bij .;:ijn oma Tnjntje
Stct.
4 \tarijtje (Rijf)
gcb 20-8-1880 (t\\CCiing). had een melksllJICnJ. \\OOndc achtereen,olgens in de
Schoobtraat. Dorps-..traat en Burg \tooijstraat.
O\ cri. Alkmaar 24-1-1950. tr. Castneum 25-111902 met Gerbrand i ute. gcb. Cac.,tricum 26-11880. tumder. O\ cri. Castricum 30-3-1938. tn.
'an Pi eter Lute en \laartje Ka1-...
5 Aaltje
geb 2-1-1882. "oondc aan de Bakkummcrstraat. O\ cri. Alkmaar 14-2-1962. tr. Castricum
17-4-1913 met Johannes (Jan) 1/oebe. gcb
Egmond aan /cc 3-12-18...,..,. -..mid. O\Crl
Bakkum I 0-4-1941. eerder I!Chu" d met
Johanna Genet. /n. 'an Martmuc., Hoebc en
Jansjc /\\ agerman.
6 H'i 11(' 111
gcb. 27-6-1883. 0\ cri. Castricum 23-4-1886.
7 Reinier
geb 20-9-1884. tr met Johan1w .J fJamJd
Piucr DuiJn.

~

~

~

~

~

~

-

De

boerde rij met 1\'00IÛiui\ mn de .familie Duijn (/l/11 de Hecrl'l\ c ~·

V./.11.1:: fi·U11~ie DuUn-Stet. Door~je. Ja11 e11 \~ub Duun e11 Joop Or~J
(/ 7).

~

I 0 .la11

I!Cb 29-3-1 \~~. 'cehoudcr. "oonde ml.!t I'U'>
Doort.JC en broer \\ ub 'a nar ca. 1952 op dl.!
Brederodestraat I 'i. aldaar onl!chu'' d 0\ cri.

~

-

~

11 Amje

-

I

~

,

l

12 Jacaha tCohaJ
gcb. 4-10-1890. "oonde 1n llccmskcrk. 'a nar
3-5-1922 in llt!.!cc-..t. O\ cri. llaarlcm 6-1-1924.
tr Ca-.tricum 20-5-1915 met Comefi, r( orJ
1/oo.l!.t 1 u/. geh. llecmskcrk 22-1 0-11\~9. had
,l,mlappelhandcl op \msterdam. "oonde ',m,tf
31-1-1927 1n Vcbcn. O\crl. llaarlcm 27-31965. hcrtrou" t met Jacoba (, Stoop. l'n 'an
Lourcnc., Hooge" erf en GeertJe /onne\ eld.
~

-

I Oe G E'\ f. RATI E
18

~

~

~

~

Bakhr

8 Doortje

liC

24

geh. 16-1 0-1885. hu1-..houdstcr. "oonde 'a nar
ca. 1952 met haar broers Wub en .Jan op de
Brederodestraat 15. aldaar O\ cri. 13-9-1967.

dochter 'an 13. geh. Lïtgce-..t 15-9-1876.
"crbtcr. '' oondc m het oudcriiJk huis aan de Lange hu lilt te
l "ngcc-..t. ongehu" d 0\ cri \\'ijk .1an Zei.! 20-4 1965.
(,netje kocht samen met haart\\ cc andere ongchu" de .I'U...,tcr"
Maart.JC en JansJC 1n 1926 een perceel bloembollengrond
nclcl!cn
tussen de 1\.1 iddeh' Cl!.... en de HO!!C\\
Cl!.
::.....
._
.... Door 'crcr'mg krijgt GnctJC dll perceel met het daarop gebou'' de lnuc.,
ab ook het oudcriiJk hUl" aan de Langebuurt 111 haar he11t
Bm cnd1en koopt ;ij in 1943 het huis 'an haar broer \1<~artcn
C\ cncens aan de I loge" eg gelegen.
Kmd I!Cboren te lHgeest: inl!c-..chrc,en ab Duin:
I lntollill.\ tToonJgcb . ...,-11-1 ~9"'. tr. met .lcllll'tje l'o.\\( /mem
Grit'tjt Duijn.

-

9 lfïllem (Wuh)

geh. 22-3-18~...,. 'cchouder. "oonde met l'tl"
Doortjc en broer Jan eerst in het ouderlijk hlllc.,,
Yanaf ca. 1952 aan de Brcderodcc.,traat 15. aldaar
kinderloos O\ erl. 4-4-1980. tr. Cac.,tncum 8-619..,0 met Clmma \!../ (Sie111Jc ook Suu.\) \'t/11
den Brmk. gcb '\I CU\\ er 1\mc.,tel 9-10-1924.
O\ cri. ( a-.tricum 11-12-1998. dr. 'an Johannes
'an den Brink en Cornclia C. \ander Weerden.

~

7-1-1913 met 1/hcrtus J. (Bertll\) l'an Straaten.
gcb. lleiloo 4-5 I X90. hoef\m1d en melkslijter
in Alkmaar. O\ l.!rl Heiloo 9 I 0-1966. 111 '.1n
Johannc . . H ',m \traaten en l· li-..ahcth ~1clker

~

-

2~-6-1 \S9. "oonde aan de \\es ten\ Cl! in
-I!Ch
I kiloo. O\ cri Alkmaar "'-3-196~. tr. Ca-..trll.:um

-

~

/IC

~

('

1111/l'n.
•et paard.
\m Duijll.
DIIIJII.
· Duijn ( 16 ).

I
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2S

;n. 'an 13. gcb C itgccc.,t 243-1 ~ 7 9. arbeider. 'echoudcr. koopt 111 1929 een '' oonhuis
aan de Hoge" cg te l1tgec-.t. erft 'an IIJI1 moeder 111 1943
het hub aan de \1Jddeh\ cg \ncmoncnpad te L itgcest. en
'crkoopt dan het huis aan de I logeweg aan liJn zus Cmctjc.
\larti11us (\taarten) DuUn.

en botermaker op de melkfabriek ·De Holland' aan de
Breede'' cg. neemt op I me1 1948 al\che1d na een dienst\ erband 'an 42 jaar; h1j 0111\angt uit handen van burgemeester
Smeets een koninklijke onderscheiding.
Kinderen uit dit hlmclijk geboren te Ca'>tricum:
I Comelia \1. (\el)
geb. 21-2-1909, 'erplecgkundigc, huishoudster

bij 'A.ilhclm H.A. (Will)') de Mol. \\OOnde in
Gouda, aldaar O\erl. 2H-I-1995,
2 \fargaretlw \1. (Gré)
geb. 25-6-1910. '' oolldc 111 \\"ormcr. aldaar
0\erl. 30-11-1977. tr. Castneum 28-111934 met Adrianu.\ (,tod) l'a/1 't E11d, geb.
Wormen eer 19-10- 190 I, \ ertegem\ oordiger in
hang- en ... tuil\\ erk, O\ cri. /:aandam 11-2-1975 .
~

~

/'vf{[(ll'f<'ll

.tn. 'an D1rk 'an 't 1:- nt en \gatha 'an 't Padje.
3 Jacoho P (Coha)
geb. 24-6-1911. "oondc in de Wil helmlilastraat
in Uitgeest, O\ erl. Be\ er\\ ijk 23-11-1989.

Duijn en Marw de Goede ( /9 ).

0\ cri.

~

Uitgeest 25-12-196.... tr. lilgeest 14-2-191.., met \/aria
de Goede, geb l itgeest 3-!\-1 ~94. O\ cri llcemskerk 22-1019n. dr. 'an P1cter de Goede en 1:1 isabcth lloeben.
Kinderen uit dit hu\\ el ijk geboren te Uitgeest:
I Emma
I!Cb. 21-3-1918. '' oonde 111 Krommenie. aldaar
O\Crl. Krommenie 9-6-199'. tr. Krommenie
16-P-1939 met Joh,mllt\ r rJoopJ 0/man.
geh. Krommenie -l-7-1915, lasser, 0\crl.
Krommenie 20-11-1985. 1n. \Hil Jan Oflnan en
\\ ilhelmma Kriek.
2 \lartinu.\ P \I f \lar/teil)
Qeb 5-5-1930. tr. met A/ic/a E. tAlie) Goedhart
~

~

~

~

~

~

/IC

20
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'an I~ . gcb. Castricum 141-ll.;h I. '' oondc lil de Schoobtraat. 0\ cri. .\lkmaar 11-111951, tr. Castneum 28-4-1908 met Guur/Je de Graaf: gcb.
Castricum 27-4-1885, O\erl. llihersum 3-1-1969, dr \all
Jacob de Graaf en Grietje Kortckaas.
\ laarten Duijn. bijgenaamd ·Lange i\ laarten ·. ''a'> kaas\lortin u.\ f \taarten) DwJn.

lil.

De dochter.\ 1·an Maarten
Duijn en Guurtje de Graaf:
l'./.11.1: Truus. Gre. Coha en
Nel t 20 J.

Maarten Duijn in 1948 hij de ontI'Wlg\1 I'Wl -:Un koni11kiUJ..e onder\cheidin~ JW 42 jaar af, holamaker in diemt I'CI/1 me!Vahriek De
Holland te -:Un ~ell'ee.\1 ( 20 ).
Maarten Duijn en Gw1r~je de Graaf
met hun kmderen: 1'./.n.J: Cee.\.
mder Maarten. Jaap. ,\l'f. Harrien.
Gré. Truu\, moeder Guur~/(' en
Coba (20).

I

tr. Castricum 9-5-1935 met Rudof( rRuud)
Ro=unetjer. geh. L,;itgee~t 24-~-1909. hUt~schil
dcr. O\Crl. Lngce5t 11-5-1985. /11. \an \\illem
Ro/emeijer en Wilhelmina Blank.

:1nd' aan de
:!n d1cnst\ cr)Urgcmeestcr

4 Comefi, J. rCee\J

geh 4-10-1913. tr. met Gee:r1ruida (Truus)
Duijn
/IC 27

hUlshoudster
. \\OOnde 111

" Geertrud1\ .\UTruu\)
geh. 21-4-1915. ''oonde 111 \1iddclharnis.
\\Oont \anaf 1964 in Dordrecht. tr. Castricum
8-5-1946 met Frederik (Freek) ~ ·onk. geh Den
Helder 11-2-1915. eerst politieagent. daarna
\Cr/ckeringsagent en 'anaf 1964 operator.
O\ cri. Dordrecht 18-6-1995. /11. \ an Johannes
Vonk en Anna ( . de \\ 1t
6 .Jacohu' , I (Jaap)
gcb. 1-12-191 X. tr. Ic met Guurlmida (Cfuus)
Ddka. 2e met \!aria L (Rie) BIJJW.st /11.! 28
7 \lartinll.\ J.J.f \larf)
gcb. 25-11-1925. tr. I c met Jowma (,, (,Ins)
/ie 29
Stel. 2c met Gelland Slai/inga
~

111er. aldaar
um 28-11., End. geh.
,, oordiger in
1 I 1-2- I 97 5.
an 't Padje.

~

~

cl minastraat
3-11-1989.

•

22

Jacobus (}aap) Duijn. Ln. 'an 15. gch Castneum l-4-1 ~89.
tuinder. "oonde 'anaf 1927 aan de I loge'' eg m L 1tgeest.

aldaar O\ erl. ?-7-1986, tr. L 1tgeest 16-6-1927 met \Iuna
Croen. gcb. Uitgccst 28-9-1891. O\ cri. L, itgcc'>t 27-9-1974.
dr 'an \\ illem Grocn en C atharina Polk.
Kmderen uit dit hu\\ dijk geboren te L 1tgeest
I \/aria C. Th. (R1e)
geb 2..,-4-192X. '' oonde in de Kon . \\ ilhdmmalaan te Castricum. O\ erI. \ lkmaar 14- I 1-2006,
tr. L 1tgeest 20-6-1963 met Fnmci\CII\ P.
(Fram) Glom. geb. Castricum 5-3-1931. had
samen met t\\ ce broers een supermarkt in de
Toren-.traat. /11. \ an hanci'>CU'> Glorie en \I aria
P. Nee I Î'>Sen.
2 lfïfhelmu\ H. (IJ imJ
geb. 21-4-1929. tr. met Calharina \1 Th.
(Tom) Kla\'er
/ÏI.! 30
3 I fenri< 11\ /· (He:nk)
geh. 16-4-1930. hloemoollenhandelaar. "oont
aan de l!ogc\\ cg 111 L Jtgecst. ongdnm d.
4 Catharina \!. fTim J
geh. 14-8-1931. "oont in de Pr \laurih-.traat.
tr. U1tgeest 22-6-1965 met Johwme\ /·. G.
(Jan) Glone. geb. Ca-.tncum 9 11-192~. had
samen met t\\ ee broer-. een supermarkt in de
Torcn ...traat. tnerl. Hcem.,kerk 29-3-2007. /11.
\ an I ranciscu'> Glorie en l'v1aria P '\eelissen
~

~

~

~

21

'an 14. geb. Castricum I 8-11-1883. eerst
arbeider. tuinder. 'oer \ ck Jaren op de ~chepcn \ an kapitem
Rommel. '' oondc biJ Jan Castricum aan de Brecde" eg. 0\ cri.
/\lkmaar 3-3-1943, tr. Castricum 11-5-1910 met Aa/je Lute.
gcb. Castricum 26-12-1886. O\ erl. ( astricum I ?-9-1911. dr.
'an Piet er Lu te en \taartje Ka1~.
Kmd uit dn huv.clijk geboren te Castncum:
I Comelia \1. geb 13-4-1911. 0\ erl. Ca~tricum 19-12-1911.

Jan Duijn.

/11.

~

~

Uida C. ( 1/ieJ

geh \dsen 16-ö-1933. \\Oont in \nna
Paul<m na. tr. l 1tgeest 5-9-196X met Willelword
J. l'llll Re~umwrtcf. geb \nna Pa ulo\\ 11.1 144-1940. rijk<..amhtenaar. /n. 'an Ca mi llu-. 'an
Regenmortel en '\lana de Brom' er.
~

~

~

~

6 Johanna A (Joph J

geb L itgecst 16-ö-1933 (t\\cdmg). \\OOnt
in \\ leringer\\ erf. tr. L 1tgeest 5-9-196X met
Antlwn1m \1 \1. (Anton) Willem,e. geh Gil7e
RiJen 9-6-193ï. ho,en1er. Ln \an Joh.mne~
\\ lllcnhe en Petronelia Jan~sen
~

'iJ de ollf~e

onder-

bolerma-

JJ'iek De
20 ).

•

••

ede Gra(f(
Cce\,
I, tfarrien,
·fje en

Jaap Duijn en Maria Groen ( 22 ).
I

De kinden·n \'Wl Jaap DUIJII en ,\.1aria Groen.
Afte en Hen A. ( 22 ).

\~/.11.1:. ac/11('1':

7iny,

\\1111.

Rie:

\'(}01':

Jopic'.
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I

Jan Duijn en A1aria Dekker ( 23 ).

Alkmaar. 'anaf 1919 in Limmen. 'anaf 1922 1n Schoten.
'anar 1924 als bloembollcnk\' d.:er aan de RIJKS\\ eg in
Limmen. aldaar O\ cri. 30-7-1956. tr. Limmen 5-1-1910 met
\fw·ia Dekker. geb. Limmen 24-6-1888. O\ cri. Limmen 189-1971. dr. 'an Jan Dekker en Trijntje Dekker.
Kinderen. tenzij anders gemeld. geboren te Limmen·
I Amw \1 C fAmticJ

geb. 17-4-1911. ''oonde aan de Dusscldorpcr\\Cg in Limmen. over!. Alkmaar 13-8-1977, tr.
Limmen 17-4-1940 met Jacobus (./aap) T'eldt.
geb. Limmen 16-8-1917. '' erkte eerst bij de
Bliktàbnck. daarna bank\H!rker bij HoogO\ ens.
O\erl. L1mmen 14-11-1984. zn. Htn Cornelis
Veldt en Cornelia Buut\ eld.

-

2 Jolumne\ '1 (Jan)

geb. 28-5-1912. bloembollenkweker. làbrieksarbelder. "oonde in l immen. aldaar kinderloos O\ cri 24-4-1993. tr. (I) Haarlem 4-5-1966
met Gerorda A. (Gen/a) Klinkenhelg, geb.
Bennebrock 27-1-1920. 0\ cri. Limmen 20-41973. eerder gehu\\ d met Franci<.,cus 11.1 L 'an
Promercn. dr. 'an Leen Klinkenberg en \1artina
.M. \ander \\iel; (2) \\OOnde \anaf okt. 1975
samen met Cmharina \!. 11. (Tin\') de Munk.
geb. Alkmaar 25-12-1913. '' oont in Limmen.
eerder gchtm d met lierman Tönis. dr. 'an
Fredencus CJ. de :-.1unk en \laria H. (aarls.

-

~

Jan DutJnl:ll Maria Dekker mer de oudsre 1·icr kinderen
Mane. \mue en Tnen ( 23 ).

23

80

d.n .1~.

Jan.

'an 16. geb Castricum 2'"7 -8-18h I. eerst
'eehouder. daarna tuinder. fruitteler. arbe1der. '' oonde in
Limmen. vanaf 1918 ab calëhouder aan de Heerenstraat in

.Jan Duijn.

/ll

3 Catharina \!. (Trien)
geb. 15-8-1913. '' oondc in Velsen-Noord,
O\ er!. Heemskerk 17-9-2004. tr. Velsen 28-51942 met Dirk Spek. gcb Be\ em ijk 3-6-1918.
'' alscr bij I loogo' ens. o,·erl. Heemskerk 161-2003. /11. 'an Andncs Spek en Llisabeth
uman.
4 ,V/aria .I (Afarie)
geb. 30-3-1915. '' oondc te Be\ cm ijk. op
oudere lccl1ijd in Kocdijk. O\erl. \lkmaar 233-1999. tr. Limmen 5-9-1939 met Jacohu\
.!. (Jaap) Rumping. geb. Be' Cl'\\ ijk 28-11914. had handel en reparatic \ an bollenkisten. O\ cri. Amsterdam 22-5-1962. zn. 'an
Hendrikus Rumping en \nna \.1. 'an l 1eshout.
5 Camelia \1.
gcb. 3-4-1917. O\ er!. A Ik maar 6-4-1917.

6 A1110i1U!I/(' c.
gcb. Alkmaar 29-7-19H~. aldaar 0\erl.
14-X-1918.
7 Adriaml\ gcb Alkmaar 1-10-1919, aldaar O\ cri.
3-1 0-1919.
8 1ntoinel/e AJ\el)
gch 8-4-1921, '' oonde 111 Be\ en\ IJk,
aldaar O\ cri. 28-9-1964, tr. Be\ cm ijk
I 0-8-1964 met Tc tmi\ fTeun) de Ch /der.
geh. Velsen 27-4-1927, eerder gehuwd
met rranc1sca Kcmpe, zn. 'an Cornet is
dl.! Gelder l.!n Elisabcth Koek
9 Adriana \!. fS.Jcwn)
gcb. 26-9-1 924. '' oondc aan de
Hoge\\ eg 111 Uitgl.!cst. O\ cri Alkmaar
10-5-1996, tr. L1mmen 20-7-1952
met Piet er (Piel) \'cm der Eng, geb.
L llgccst 3-1 0-1923, bOU\\\ akker. 0\ cri.
Bc\cmijk 4-3-1979, zn. \'3n Pietcr \an
derf ng en Gcertruida Mooij.
lO ,~(J·a \1.
gch ll-11-1928. \\OOnl te \eisenoord, tr. Koog aan de /aan 2-4-1955 met
Lou11rens (/.ouu) Kooiman. geh. Koog aan de
Zaan 2"7-9-1929, ploegchd b\alttcttsafdcl1ng
bij lloogo' cns. zn. 'an LOU\\ rens Kooiman en
Hendrika Vet.

I

i

~

U.er (23).

~

in Schoten.
Rijks'' cg in
·-1- 191 0 met
Limmen 1824
1Cll.

lu-..seldorpcr3-8-1977, tr.
'./aap) I 'eldt,

eerst bij de
[[oOgOH!ns,
an Cornclis

-

917.

Blcum<'l1\'e~

( 24 ).

I

Reinier Duijn. zn. , ·an 17. geb ( astricum .,0-9-1884. \ cehouder. '' oondc op de hocrdenJ op de Bleumem eg. 'anaf
ca. 1960 aan de Westen\ cg te !lei loo en 'anar ca. 1966 in
De Bogacrt alhier. 0\ er! Castneum 24-5-19~~. tr. Hctloo
6-5-1914 met Johanna .J (./an.~jeJ Bakker, geb. I lei loo I 1-21885. OH!rl. Alkmaar 17-11-1964, dr. \Uil Jacob Bakker en
Gccrtruida Castricum.
Ktnderen u1t dit hLmelijk geboren 111 Bakkum:
~

I PetnH.!. (Piel)
/IC

3I

gcb. 4-1-1917. '' oonde in de Bakkummerstraat.
O\ cri Castneum 4-2-19"7"', tr. ( a~tricum 24-

er, tàbrichJaar kindcr:::m 4-5-1966
nherg. geh.
11111CI1 20-4US II.H. \3n
.! en Martina
lfokt. 19.,5
:) de Alunk,
in Limmen.
11s. dr. 'an
Caarls.

·en\ ijk. op
dkmaar 23ct .Jacohw
'' ijk 28- I1 hollenkts•2, 1n. 'an
111 Lieshout.

Gerard c11 Jo Duijn achter de l>ocrdaU aan de

~

gcb 26-4-1915, tr. met Amw A. Gre/ller
2 Geer/ruu/a (Imu\)

sen- "i oord.
lelsen 2X-5k 3-6-191 x.
mskerk 16n Elisabcth

•

•

'

I

,
Ge, in

.,. •

R< i11ier Duij11
e11 JmHft Bakker (2-1 ).
V./.11.1:.' bm·e11 Gerard e11
Joh Duij11: mulden· Ptet.
Tmu.\ e11 Jaap D111p1.
onder: Reuua Dlllj11 e11
JamJl BaH< 1.
1'011

De hocrderU cum de
Blewllent·e~

1·oor

dl' brand. \ ./ 11.1::
Rctmer Du!Jn. Truu \
Duijn. Jml\jl' Duijll·

Bai..J..t'l: dumthode Jo
Zandberge11. Wub Duu11
e11 Ptet DuU11 (2-1 J
81

l
I

5-1944 met Cornelis J. (Ce'\) Duijn. geb.
Castneum 4-10-1913, broodbakker. kraanmachinist bij l!oogO\ens. over!. Castricum 4-319R5, 111. 'an Martinus Duijn en Guurtje de

Graaf (!ie 27 ).
3 Jacob (Jaap) geb. I 0-12-1918. tr. met \largaretlw J. (Gré)
Braken/wil
1ie 32
4 Johanne\ (Jo/1)
geb 2"1-2-1921. tr. met \largaretlw \1. rGré)
33
5 Gerarc/u<; Al. geb. 14-4-1923. tr. met Geertruc/a \ !. (Tm u'>)

Gi1=en

liC

~

1ie 34

Poel

ll c CE'-. ERATIE
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lntonius (Tr.Jo/1) Duin. In. \an 18. !!eb Uitgeest 7-11-1897.
~

~

lo.., arbeider. '' oonde aan de Ho!!e'' eg te l1tgeest. O\ erl.
Heem~kerk 24-4-19\1. tr. \msterdam 16-10-1929 met
Jmmetj(: lo\\clman. geb. \msterdam 20-12-1904. 0\erl.
L:ttgeest 23-2-1972. dr. 'an Johannes \. Vossclman en
TnJntje Voortman.
De1e afstammelingen ''orden als Duin '-'geschrc' en.
Kinderen, ten1ij anders gemeld, geboren te Uitgeest:
I Dirk
gcb. Amsterdam 24-8-1929, grond'' erker,
'' oonde aan de Hoge\\ eg 111 l itgccst. ()\er!.
Be\ en\ 1jk I 0-9-1990. ''as ge hU\\ d l itgcest 64-195~ met \fmgaretha rGrc.·J Blf\ Kmdcren:
Ton. Jo si!. '\el, Dick·;-. Peter-i· en Cor Oum.
~

~

~

De kineieren lW I Toon Dum en Ja1111eae \mwlma11 ( 25 ): 1'.1.11.1:
Dir/.., Rie. Wim en Jan.

~

Uitgeest; (2) '' oondc samen met Regilw .\I.
Duinmaijer. Kinderen: (I) Jan en Anncmarie
Duin: (2) Antonio. Rmus en Wiltem Duin.
4 Antlwniw H: (Wim)
geb. 4-8-19Jg. ondernemer in bloemen en horeca (had de cafi!s De Balken. Buona Sera en De
OoieYaar). '' oonde op \\estergeest te L ngee'>t,
O\ er!. l itgeest 6-12-1982. tr. L itg eest 15-121964 met Elr.whelh P (Lres) Buur. Kmdercn:
Maarten, Wim en ellekc Duin.

2 \/aria \1. rRieJ

gl!b. 20-1-1931. had café De \anleg op de hoek
Hoge'' eg - Vcuetstraat te L itgeest, '' oonde
later op de I loge,, eg 93 te L itgecst. aldaar
O\Crl. 2-10-1985, tr. Uitgeest 11-2-1953 met
Jolum (.loop) Krom. geb. Uitgee..,t 2X-I 0-1921
fabneksarbeidcr. daarna caféhouder. O\ cri.
Uitgee..,t 12-3-1987.
3 Johannes P.rJanJ

geb. I 0-2-1934, hofmeester op de ''ah b' aart.
had ..,amen met Lijn broer Wim een groothandel 111 bloemen. daarna in de horeca, \\OOnde
Scholck...terstraat te Uitgccst, 0\ cri. Be\ cm ijk
20-11-2004, (I) was gehll\\d (U1tgccst 2110-1965) met Guur/je (Guus) Krom. 'v\OOnt te
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\fartillll\ P \f. ( \1arlien) Duijn, 1n. 'an 19. geb. L itgcest

5-'1-1930, monteur 'an brand'' erende deuren. '' oonde te
L 1tgce..,t. aldaar O\ erI. 1-11-.2003. tr. ~ itgeest 2-9-1959 met
I/ic/a E (4/ie) Goedlwrt. geb Lïtgeest 20-10-1935. dr \an

\dnanu.., Goedhart en \1ana \'1..,bccn.
Kinderen u1t dit huwelijk:
I Edll'm \1. A.

geb. Be\ en\ ijk 16-12-1960, management
consultant, '' oont in Uitgeest, tr. Uitgecst 27-

Too11

[)11111

Janncue

en

~''osse/man

(25 ).

l

l

··.1.11.1:

Martien DuUn en A/ie Goedhartmet hun ::.oon\ d.n.1: Erif.... hthvin
en Marco ( 26 ).
Re.~ ma

\I.

Cees Duijn \'Oor, itn baf...f...erij cum de Baf...f...ummer.\lraatmet op de

haViel\ , ün ::.onen Harrim en Rein (2-J

r\nnemarie
Duin.
en 1.!11 horeSera l!n De
e L itgccst,
!C<.,l 15-12Kmdcren:

2 Enk G

'· L Jtgeest
\\ oondc te
•-1959 met
35. dr. 'an
~
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~

~

~

~

3 ,Vlarco \ 1.

nagcment
itgec...t 27-

I0-198h met 1\ IJ·ie/ de I cJ\. Kinderen. I sther.
Jord) en Joycc DUIJn.
geb. llcemskerk 2-11 - 1963. OOU\\ kundig calculator. \\OOnt in Uitgeest. tr. llitgec~t
14-7-1994
....
met \lwgaretlw .J \1. ( \lar~reel) chn El::en.
'erplccgkund1ge Kinderen A..nnc. Jul ia en
Laura Duijn.
gcb. Uitgeest I 0-1-1970. applicatie hchccrder.
"oont 111 L,; itgec..,L
tr. C itgcest
26-5-2000 met
""
....
Catlwrina \1 ( Ac11V1) A.odman. manager bij
groothandel. Geen kinderen.

Conu.:h\ .J rCee\) Duijn. 1n. 'an 20. geh. Castneum 4-101913. hroodbakker. \anaf ca. 1956 rangeerder, kraandnj' er bij l loogovcns, \'>Oonde in de Bakkummerstraat, O\ cri.
Castricum 4-3-1985, tr. Castneum 24-5-1944 met (H·utruida
fTnm\) Dtf/jn. geh. Castneum 4-1-1917. 0\ cri. Bakkum

4-2-19'..,. dr. 'an Remier Duijn en Johanna j_ Bakker (llc 24 ).
Kmderen uit dit hu\\ el1,1k geboren te Castricum:
I \fartinw R. \1. (\lar/I en)
geb. 29-12-194". in..,pectcur bou''- en
''oningtocJicht (gcm Zaan ... tad). \\OOnt op
~choutenbo ... ch. tr. ( <htricum 22-.., -19"'0 met
.Johamw \1. \!. (Joke) Cool\. K mdercn: 1\1 ikc
en Monique Duijn.
2 RC!inier C \I f Rein;
geb. 12-l-.-194..,. mctsei,HH. judokampioen 'an oord-llo11and, "oont aan de
Bakkummcrstraat. tr Castricum 30-12-19'0
met \Iw w C. f \Iw) ( a\lricum K1ndcrcn:
Ren7o en \1arcel Duqn (\\ ielrenner).
3 Gertrudi.\ ./. \f. (Tnuhe J
gcb. 25-6-1949. \\OOnt op de \\edenk. tr.
( astricum 2S-5-Ilr I met (H uïruclu' S .J
f Ruud) Álllf.\, techn1..,eh mede\\ l!rkcr.
4 Come/is .I \f (Kee\)
!!eb. 13-11-1950. mede'' erker interne <.llcn~t
Duinenbo~ch. '' oonde op de lleere\\ eg. O\ cri.
\lkmaar 25-5-2003. tr. Castneum 29-6-19"'"'
met \!aria A. ( \fieke) Ccnllïct/111. Kill(.kren:
Paul en Rob Duijn.
5 .lohwma G \I f Hanm)
geb. 15-l-.-1952. "oont lh,tclntem
eld. tr.
Castricum 26-2-1975 met 1/enc/riku' .J W
f Henf...) Beentje\. 'racht\\ agenchau fTeur.
6 Petru.\ .J \I f Peter)
geb. 24-6-1954. tmlleu-ad' 1seur (gcm.
/aanstad). '' oont 111 lleiloo. tr. Heiloo 313-1977 met Conl(/w \I.C (/ wJ J'c!Hhoa.
Kmdercn I nk. :\llchel en Brcnda Duijn.
7 .Jo::ep/111\ (, \1. (}os)
gcb. 18-12-1956. \Crp1cegkundlge, groepsleider kindcrdag\ crblij I. '' oont in \lkmaar. ongchu\\ d.
R Come/w 11 \1. (E/~l)
gcb. 16-6-1960. \\OOnt Tulpcn\cld. tr.
Castricum 24-1 0-19lG met Franc 1scu' \I \1.
f FrankJ \pil. d1rectcur 'an een mgenleur ... bureau.

-

~

Foto bij het 25 jarig lwll'elijf... \'an hetechtpaar Cee\ Duijn en Trum
DwJn. \~/.11.1: · \taand: Rem. Martien li'udy. Pcte1: Haml.\ en Kee.\:
onder: mder Cee\, Jo\. lil.\ en moederTruw ( 2~).

R3

I
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.lacohu\ A. (Jaap) Duijn, 1n. \ an 20. geb. Castricum 1-12-

1918. eh au ffeur op een ;andauto bij de fï rma Ca~tricum,
"oonde aan de Schoolstraat, \anaf 1953 aan de Oude
I laarlemmerweg en 'anaf 1974 aan de Cieweg, aldaar over!.
30-6-2003. tr. (I) l immen 13-4-1950 met Guurlrltida (Guus)
Dekker. ....geb. Limmen 28-5-1918. O\ erl. lleemskcrk 5-111966. dr. 'an \dnanus Dekker en Anna C. Barendscn: tr. (2)
Castneum 19-3-1970 met \lana E. (Rie) Btjpo\1, gcb \lkmaar
4-2-1934. dr. 'an [ ngel BIJPOSt en Agatha \1. Kon er
Kmderen uit het eerste lnm el ijk geboren te ( astncum:

4 Jacolw\ A. (Sjaak)
ge b . 2 9- 9- I 9 5 4. r r o d u kt i e eh c f. ,.. o on t
Oosten\cide, samen met Frank Toonden, financieel directeur.
5 Geerfrl/(la \1. (Gercla)
geb. 1-5-1959. ;orga~sistente bU Dijk en Dum .
'' oont C.F. Smectslaan. ongehu'' d.
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I \lartinus tl.J \/ (\Jaar/en)

\larlmu\ J.J. (,\/art) DwJn. 1n. 'an 20. gcb. Castricum 25-11-

1925. sm1d bij machinelàbnck. daarna onderhoudsmonteur
bij PI ~. '' oonde eerst in Be' en' 1jk. \\.OOnt \anaf 1977 1n
lloorn. (I) ''as gehuv. d (Castncum 25-11-1953) met Joamw
G. (.-lm) Slei, geb. Castricum 24-2-1930, O\ erl. Purmerend 159-19X8. dr. \an Reinier Stel en Maria Steeman: tr. (2) lloorn
12-12-1979 met Gelland ( llmel) f)tallmga. geb. ld1cga (gcm.
W) mbntseradeel) 7-5-1930. eerder gchU\\ d met Jan de CmtaL
dr. 'an llot;e Stallinga en D1rkje Kemker.
Kmdcrcn u1t het eerste lnm ehJ k geboren te Be' Cf\\ ijk·

geb 2-2-1951. 'oorman bij de afdeling
'Openbare Ruimte' (gemeente Castricum),
\\ oont op het Lage land. tr. Castricum 22-111973 met \faria C. (Ria) Zomw1·eld Kinderen:
\tlaaike en liester Duijn.
2 Adrianu.\ C.J ( I ad)

gcb. 1-4-1952. uit\ oerder. '' oont aan de
Oostcn\elde. tr. Limmen ló-10-1975 met
Geer/ruu/a A. (Gercla) .\uijem.

I

•

t

I (,eertruclis C. Th. fGimKÁeJ

3 Maria A.G. ( \lanmme)
gcb. 24-6-1953. \\Oont aan de Lindcnlaan. tr.
Ca~tricum 24-3-1976 met Adnacm \I.P. (A ad)
Peeten, 'erftechnisch ad\ iseur.

gcb. 4-1-1955. chocolade-inpakster. "oont
in Purmerend. tr. Purmerend 28-8-199X met
Leonardu\ .1. (Leo) 1·an Buitenen, plantsoemcr/Orger.
2 Reinier M \1. (Jfarein)

geb. 26-2-1956. sr. ad' iseur ge1ondhcidvorg.
'' oont in Be\ en\ Ijk. lr. Be\ em ijk 22-6-197X
met Eliwhuh I \IC rBelz, J Smrma. Kindcrew
I:.milie en /ahra DuiJn.
3 .\laar/en \1. geb. 21-11-195"''. ad\ iscur bestrijding \\ mkclcnminaliteit. '' oo1H 111 Velsen-1\oord. lr. Be\ er\\ IJk
3-6-1981 met Comelw \I.J. (Con:\') l'an de
Kwner. Kinderen: Marcin en Padde Duijn.
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Hriltelmus 11. (Wim) Duijn. 1n. \ an 22 . geb. Gitgeest 21-41929. directeur centraal bureau "' aklinnigen1org. \\ oont
aan het Hoorne te Litgecst. tr ibbi\.\\Oud 7-6-1960 met
Callwrina \/Th. fToo.\ ) Klan.r. gcb. Z1jpe 15-7-1931. dr. \an
Comelis Kla\er en Antje Conijn.

Op lt'eR naar de kermi\. ~~ l.11.r.: meier Jaap Duijn met op ~/in arm
.\Jaak. moeder Culi\ met 'vfarwn en moraan hun kindaen ,\ad en
\4aarten. Gerda is no~ met ~eboren ( 28).

Jaap Dwjn bij -;ijn ~anc/a wo

\ 'lilt

cie.firma W Cmtricum ( 28).

Wim Duip1 en Toos Kfm·er met hun -:.oom \'.l.11.r. Kees. Wim en
Jacque\ (30 ).

•

Kinderen uit dit hU\\ clijk:
I Jacohu\ C. \f (}acq/1(!\)

eL '' oont
1den, linan-

geb. Be' en\ ijk 15-4-1961, orgmw,atie-ad\ 1seur, v. oont in Utrecht, samen met Lucia \1.
Tielen, ;elfstandig ondernemer. Kind: Stijn
Duijn.

jk en Duin.

2 Conull\ JJ:.\1.
I

icum 25-11udsmonteur
1af 1977 1n
met Jowma
·mercnd 15·. (2) I loorn
j;eoa (gcm.
...
m de Graaf.

4./ohanna J. f llwmJ
...ueb. 18-1-194 .... '' oont in Helmond. tr. Asten
3-3-1971 met Gerardus P P ((,aard) Jurrilt\,

fruitteler.
5

PTh (Atie)
'' oontk in
...ueb 30-6-1948. ...ue;ms' er;oruster.
...
L trecht. aldaar onuehuwd
O\ erl 12-8-2006.
...
6 Petrw J. (Peter)
geb. 28-1-1950, \eehandelaar. woont in \\iljk
bij Duurstede. (I) ''as ge hu'' d ( lJtrecht 8-819...,5) met (H ITÎ.'<!JC rGc:rdiJ l'an E11d.m·en:
( 2) '' oont nu samen met lamhc:rla L. ( Berty)
Ftc:len. Kinderen: I llen en Paula Duijn.
7 Anna A. (.1nneÁ.e)
...ueb. 11-3-1952. k" aliteihmanager.
... '' oont in

(1\.e(;\)

gcb. L ttgeest 18-6-1963, beeldend kunstenaar.
\\OOnde in Amsterdam, aldaar ongehU\\d O\Crl.
3-6-2005.
3 Wilhelmm H.J. (IJ Ïm)
geb L ttueest
14-3-1965. chem1sch technoloou.
...
...
\\OOnt 1n Zaandam. tr. /aandam 28-2-2003 met
Wilhelmina J. O 'éronique) 1'011 01·en·eld. 11-

-

'

prof'es<.,ional. Kinderen: Yannick en Finn Duijn.

~

·ijk:
ter. '' oont
;-19% met
antsoem er-

~
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Petms .I (Piel) Dtllf/1, 1n. 'an 24, geb. Castneum 26-4-1915.
\CC\erloskundige. '' oonde -vanar 1938 in Bunnik, O\erl.
Utrecht 16-10-1974, tr. Amsterdam 21-5-1942 met Amw I
(, 1nllleJ Greuter. geb <\msterdam 29-1 0-19 13. 0\ cri. {., trecht
9-11-1992. dr. 'an T'heodorus Cm:uter en Agatha P. Bruijn.

Kinderen, ten;:ij anders gemeld, geboren te Bunnik:
I Reinier .\1. (Rein)
geb. 1-5
1943. 'ee\ erloskundige, v.. oont in Leersum. tr.
Houten 10-1-1968 metJohamw H.( fAmJ \'cm
Bemmel. Kinderen Reinald, Annette en Thom
Duijn.
~

dheidvorg.
~

22-6-1978

•. Kinderen:
!.• '' inkclcri-

. Be\ cm ijk
n J nm de
)uijn.
geest 2 1-4org. '' oont
>-1960 met
:)3 I , dr. van

2 Theodorus J. (i)ick)
geb. 3-3-1944. aannemer ''en- en ''a ter
bOU\\, \\OOnt in ljkerk. tr. /Cl'>l 8---1961\
met 1/i//egonda 6 \I rGon) 1·an du Linden.
~

~

Kinderen: Patty en Ola' Duijn.
3 Dominicus ,\!I. ( Dominiek)
geb. Castricum 11-3-1945. 'oorheen houttechnoloog. nu personeelsad' 1seur. woont in
\\ams\eld. tr. Le1st 1-~-1974 mcti.Jpiena 6 1
ten A.ate, kleuterleidster. Kinderen: l:,gbert en
Miehiel Duijn.

-

1~atha
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Utrecht. ongehu''
d.
...

f.'li.wheth rEf,J
geh. 19-6-1958. consulent ·aangepast sp011en ·,
'' oont in Wijk biJ Duurstede, samen met Emiel
1 \I Ollen. inli.mnatie analist

.Jacohw (Jaap) Dzujn, ;n 'an 24 , geb. Bakkum I 0-121918, melkcontroleur. '~ oondc hoek Bleu men\ eg-Hcere\\ eg.
''as \Unaf 1957 \Cchouder in de f:gmondermeer.
''oon...
de smds ca. I %9 rn Heiloo. aldaar O\ cri 3 1-8-2005. tr.
Castneum 25-4-1950 met \lwgaretlw J. rGre) Brakwho/f.
geb. Castricum 13-9-1926, m cri. Limmen 6-11-2005. dr. 'an
~

Simon BrakenholT en Geer1ruida J. Smak man.
Krnderen. terviJ anders gemeld. geboren te Bakkum:
I (,eutruidt\ J \I rGerda;
...gcb 27-6-1952. "oont in '\oord-Schan' oude,
tr. lgmond aan den Hoef 19-12-1975 met
tiendrik (HenÁ.) cle Graaf, had een tuind~:rshe
driJC
2 .Johmma \I. \I f.fosé)
geb. 6-6-1954. docente Hori;oncollege ( \1130).
"oont in E gmond aan den I loef. tr. 1:- gmond
aan den Hoef 18 4-1985 met.Johanne\ \ (.fan)
f eldt. 'eehouder te Bemen.
~

11

('/1

Piet Duijn en , \nna Crew a
met hun /..inde rl'll (3/ ). \~ !.11.1 ::
.\ lamul: Atie. Rein. Hann.
\mu:/..e. Du 1... Dommiel... Pcta:
,tllend: moede1. I'(U/er en IJ\.
o-

n)

WJOr de hoerderij in de
Egmmulameer bij het
25-jarig lwlrelijks.fee\t.
\~l.1u: Jaap Duijn en
Gre Bral..c nlwj] methun
kind( nn (32 ). \~l.1u:.
staand: Stmon. Ricluml.
moeder Gré. \'(/der Jaap
en Rell(t; lwrl..end: Gen/a.
Jose en "vvart:a.

3 \largaretlw G. tf. (\largo)
geb. 15-11-1955, orthopedagoge directeur basisschool, '' oont in Amsterdam. tr.
Amsterdam 24-2-199-l met/ eonardn\ J (Leon)
Hendri.\. formulteront,,erper
4 Retmra G.E f RenaJ
geb. 11-3-195"". pedagoge. '' oont in Bergen.
tr. Bergen
5-9-1986 met Johannes J (Jan)
....
Keijsper. chemicus afdelings manager.
5 Reimer S. \I. ( Richard)
!!eb. E::.umond
aan den Hoef 2-12-1962. timmer....
man. \\ oont 111 Heerhu!!O\\
aard. ''a~ uehtm d
....
( E!!mond
aan den Hoef 5-6-1992) met Re uw
....
Korte. K1ndcren Stetàn en ( hnstwan Duijn.
6 Smum P.J ueb. F- gmond aan den Hoc f' 6-4-1965. '' oonbegeleider gehandicapten. "oont in Broek op
Langedijk. sinds 1-8-1997 samen met Helena
\f.A. (El/en) \fosch. Kinderen <,1\an en Roos
Duijn.
~

~

~
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~

Jolwmw\ (./oh) Duif''· zn. \all 24. gcb. Bakktnn 28-2-1921,
\ eehoudcr. ,., oont aan de Blcumerweg, tr. Castricum 20-51952 met \!w~aretlw \I (GréJ Gij=en. gcb Castricum 29-61926. 0\ cri Be,·em ijk 21-X-2004. dr. 'an \\ libelmus GiJzen
en ( ornclta \lolenaar.
Kindl!rcn uit dit hU\\ cltjk geboren te Castncum:
I Johwma \/.A. (Am)
geb. 29-10 1953, woont aan de Oosterbuurt, tr.
Castricum 9-12-1976 met .Johcmne\ P tf (.fan)
Kuij~. gcb Castricum 2R-I 0-1951. logistiek

medC\\ er" er biJ Heine"cn. zn \ an '\ icolaas
KUIJS en Joh,mna \. Licttmg
2 Comdia \f ~-

(E/)

geb. Alkmaar 21--l-1962. \l!rkoopster. \\OOnt
op de lloogc\ oort. tr. Graft 21-10-1994 met
Johwme\ \ (./o/111) 17aar. stucadoor.
X6

Joh Duijn en Grc' Gtj';en met hun dochters El en \n\ (33 ).
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Gerardu' \f rGerardJ Duijn . .tn Hll1 24. gcb Bakkum 14-41923. 'cchouder ccr~t aan de Bleu men\ el!. \ anaf 1952 aan
de I leen!\\ cg.'' oondc 'anaf 1978 aan de Bleumem eg, aldaar
OYcrl. 25- 12-2005, tr. Castricum 17-5-194 9 met Geertmda
if. (Tntus) Poel. geb. Castricum 5-8-1924. dr. 'an Cornelis
\1. Poel en Maria <;chermer.
Kinderen uit dit htl\\ehjk geboren te Castricum:
1 Johamw C. _\f rJoke)
geb. 2-3-1950, \Crkoopster, \\OOnt Bijlakkcr,
(I) \\as gehu\\d (Castricum 11-12-1970)
met Rohertus B (Rob) Opdam. adj. directeur
(Rcader's Digest): (2) heeft een relatie met
\lallhew L Ade.\ina, kraar economie.
2 Co me/i.\ Af. ( Kee.\ )
gcb. 21-6- 1951. tot 2003 'cc houder aan de
Zee\\ eg. heeft een boerencamptng. tr Limmen
23-12-19..,6 met Bm!,llla \I rGillaJ 1·an Diepen.
Kinderen: Riannc. Bas en Chns DutJn.
3 tfaria , 1. (,\farianne)
geb. 21-11-1952. spiritueel therapeute. dichteres. '' oont Inssen' eld. (I) ''as !!eh u'' d
( Castneum 18-5-19..,2) met \I< olaas J \I
(\ 1ekJ 1·an der Park. elektromonteur: (2) heeft
een relatie met Rob de Wit, had een 'erhuisbcdrij r.
4 G<!errruida \f. fTruc~\ ')
geb 22-11-1954. receptioniste. '' oont in
Limmen, tr. Castneum 1-7-19 7 6 met Petru\
J.M. (Pièl) Bos. aannemer \\Oningbouv..
5 Runier \1. (Rem_;J
!!eb \lkmaar 26-9-1959. onderhoudsmonteur
bij Kl \1, "oont Pernestraat. tr Castricum
27-h-19!-:7 met llilh<!lmma!: (lfi/lyJ Wulp.
Kinderen: Anne. Bram en Mees Duijn.
6 Gerardus \1. tGc!J
gcb . .\lkmaar 19-7-1963. uit,oerder bij P\\ '\
(afdeling natuur en recreatie). "oont Anna
BtJnsstraat. tr. C.a-.tricum 15-3-1991 met
lgnat ia Th. (/nge) Beentjes, bcj <Hlrdem erzorgster Kinderen: Mat., en l:mma DutJn.

•

~

~

•

~

•

•

~

rij in de
·hij her

Yksfce.\1.
..
ljll en

merhun
1.1.11.1:.

f

Ricluml.
·da Jaap
mi: Gercla.

~

~

Sloh,oord

Bij Gerard Duijn en 1iïw \ Poel aan cle Heere1n'!!, U-h

\~ 1.11.1::

achrer \larianm. moech 1 '/mus. Ket:' · Joke. nu/er Gaard en Truc/\';
•
mor op cle !!,rond: Re lil: UI Gé.

Dank aan de 'ele pcr-.onen die 'oor de .te pub Iicalle in formatie
hebben 'er~trekt en foto·.., hebben uitueleend. '\aast de 'ele !!eue\ens atlomst1g uit allerlet archie,en h bij de samen-.telling \Uil
dele stamboom 'oor de oudste generatics 'ooral dankbaar gebnuk
gemaakt ,·an het ge'" eldige \\erk van Willem 'an den Berg betreffende eigendomsO\ erdrachten. gepubl iccerd in het ·Historisch
Kadaster \ an de Binnen Egmonden · en 'oor de generaties 111
\eisen (de Brcesaap} ' 111 gege,ens utt de publicattes \Jn de k\\Jrtierstaat Geerlings en 'an Marcel Tromp.
Wij hopen dat de leden Hln de làmiltc Duijn. Duin en andere
geïnteresseerden aan dc.te stamboom 'cel plezier 1ullen beteYen
~

~

~tmon

~

Zuurbter

h7

