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Jan Casperz. Alders, een groot grondbezitter in Velsen 

Inleiding 

Vlak bij de Petrakerk aan de Merwedestraat heeft in het verleden de boerderij De 

Kickvorsch gestaan. De boerderij werd al genoemd in 1553, maar nog niet onder de naam 

De Kickvorsch. De boerderij zal toen nog een eenvoudige van hout opgetrokken boerderij 

zijn geweest waarin later een stenen kelder in is aangebracht. In 2008 werd ten 

noordoosten van de Petrakerk de resten van een boerderij gevonden die mogelijk van 

deze boerderij afkomstig waren. De resten bestonden in hoofdzaak uit een stenen 

fundatie en een stuk vloer van een kelder met daar bij op korte en wat grotere afstand 

in totaal drie waterputten uit verschillende perioden. In de waterput met de oudste 

datering werden fragmenten aardewerk gevonden uit de periode 1250-1450. Dit geeft aan 

dat de waterput in die periode in gebruik is geweest en dat de boerderij rond het 

midden van de 13
e
 eeuw is gebouwd. In de derde en jongste waterput werden aardewerk 

fragmenten gevonden uit de periode 1500 tot 1700 gevonden. De waterput is dus tot in 

de 16
e
 eeuw in bedrijf geweest. [0001]  

Er zijn aanwijzingen in het archeologisch onderzoek naar voren gekomen dat de 

boerderij mogelijk kort na 1643 verplaatst is naar de locatie waar de boerderij de 

Kickvorsch heeft gestaan. In de 17
e
 en 18

e
 eeuw heeft de boerderij vele eigenaren 

gekend, waaronder eigenaren van de buitenplaatsen in Velsen. In 1781 behoorde de 

boerderij bij de hofstede Velseroogh die in het bezit was van de erven van Jan van de 

Poll Pietersz. Hij was ook eigenaar van de hofstede Tolsduijn die lag ter hoogte van 

het benzinestation aan de Minister van Houtenlaan. Een buitenplaats werd in die tijd 

een hofstede genoemd. In 1781 verkochten de erven van de Poll de hofstede Velseroogh 

en de boerderij de Kickvorsch aan zakenlieden. Zij verkochten de boerderij door aan 

Hendrik Kromhout, regerend schepen in Velsen, en Gerrit Meijer. De boerderij was in 

die tijd een handelsobject. Deze twee heren verkochten de boerderij in 1783 aan Jan 

Casperz. Alders uit Santpoort.
1 
Rond deze boerderij verwierf Jan het grootste deel van 

zijn onroerend goed bezit. Jan Casperz. bezat groot aantal percelen land, een 

voormalige buitenplaats, drie boerderijen en drie huizen. In verhouding tot de andere 

boeren had hij een groot bezit en evenaarde hij met zijn bezit de buitenplaats 

eigenaren in Velsen. Dit wekte mijn belangstelling, wie was deze man, waar lag dit 

bezit in Velsen en hoe bouwde hij zijn bezit op ?   

In het laatste hoofdstuk sluiten af met een verhaal over zijn bezittingen na zijn 

overlijden. Maar eerst gaan we in op de herkomst van deze familie.
 

De herkomst van de familie Alders 

Over de familie Alders is in de archieven en familie genealogieën het nodige te vinden 

dat terug gaat tot het verre verleden. De familie Alders was van oorsprong afkomstig 

uit Duitsland en is bekend van uit de achtste eeuw. Zij leefde in het toenmalige 

Saksen dat toen strekte tot in het oostelijk deel van het huidige Nederland. In de 17
e
 

eeuw woonde de overgrootvader van Jan Caspersz Alders, Johan Alers, in Bakum (de naam 

Alers werd in Velsen in 1735 ingeschreven als Aeldersz maar is door de tijd veranderd 

tot Aalders en Alders). Bakum ligt bij Vechta in het Hertogdom Oldenburg. Oldenburg 

was een deel van het oorspronkelijke Saksen, nu Niedersaksen. Zijn vader Casper Otto 

Alers was hier geboren en kwam naar Velsen waar hij in 1735 trouwde met Margaretha 

Velt die afkomstig is uit Freere onder het ambt Linge, ook in Oldenburg.
2
 Het echtpaar 

woonde op de boerderij die behoorde bij de hofstede Hageveld ten noorden van 

Santpoort. Zij pachtte die van de toenmalige eigenaren van deze hofstede.  

Casper Otto overleed in 1759. De boerderij stond ten zuiden van de toenmalige Rooms-

katholieke kerk in Driehuis en staat later bekend als de boerderij Westerveld. [0002] 

[0003] Margaretha bleef op de boerderij wonen tot haar dood. In 1797 lag zij ziek te 

bed in de boerenwoning. Op haar ziekbed benoemde zij haar dochter Marijtje, die 

getrouwd was met Sijmen Willemse van Wienen tot enige erfgename.  
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Haar andere kinderen zijn Casper Casper Alders die werkte als knecht op de boerderij, 

Jan Caspersz. Alders en Dirk Casper Alders. Casper Casper Alders werd later de 

eigenaar van de boerderij op de voormalige hofstede Tolsduijn die lag ter hoogte van 

de huidige Lijsterlaan in IJmuiden. Aan haar drie zonen zal zij ieder 150 gulden 

uitkeren, voor het overige sloot zij haar zonen uit van haar boedel en nalatenschap. 

In 1782 lied zij het testament herzien, zij prelegateert (voorkeurs legatie) aan haar 

zoon Jan Caspersz. 100 gulden. Haar dochter Marijtje zal haar kleding krijgen. De twee 

kinderen van haar dochter, Casper Sijmens van Wienen kreeg een legaat van 200 gulden 

en Margaretha Sijmens van Wienen kreeg een legaat van 50 gulden, een zilveren 

beugeltas met een riem en zilveren gesp en een bloedkoralen ketting met gouden dop en 

oog. Margaretha zal niet lang hierna zijn overleden.
3  

Jan Casperz. Alders  

Jan Caspersz. was in 1766 getrouwd met Aagje Engels Hugteburg die later Aagje Claas 

werd genoemd. Jan Caspersz. kocht in 1775 een boerderij die lag in Santpoort tussen de 

Agterweg en de Heerenweg. Dit gedeelte van de Agterweg bestaat hier niet meer en de 

Heerenweg is de huidige Hoofdstraat. De locatie van de boerderij moet gezocht worden 

ongeveer ter hoogte van het leegstaande benzinestation Hoofdstraat 262. Op afbeelding 

4, 5 en 14 (Santpoort-Noord)wordt de locatie aangegeven met nr. 1. [0004] [0005]In de 

18
e
 eeuw was deze boerderij geregistreerd onder verponding nummer 85. Hij kocht deze 

boerderij voor 1200 gulden en ging hier wonen. Jan Casperz. woonde al in Santpoort, 

maar dit zal in een gehuurd huis zijn want eerder werd hij niet genoemd als eigenaar 

van een woning in Santpoort of de rest van Velsen.
4
 Jan Caspersz. werd naast het 

uitoefenen van het boerenberoep een onroerend goed handelaar en een verpachter van 

landerijen, huizen en een paar boerderijen.  

In 1778 kocht hij van de weduwe Elisabeth Krentebol een huis met een schuur, er en 

werf. Hij betaalde hier 460 gulden voor, het was geregistreerd onder verponding nummer 

94. Voor de koop van deze woning leende hij 200 gulden van de wel edele heer Daniël 

Hoofd, vrijheer van Vreeland, schepen en raad van Amsterdam etc., die woonde in 

Amsterdam. Dit huis stond tussen de Achterweg (de huidige Burgemeester Enschedélaan) 

en de Heerenweg ( nu de Hoofdstraat) ongeveer tegenover de Slaperdijk. De locatie 

wordt op afbeelding 4 en 14 (Santpoort-Noord) aangegeven met nr. 6. In 1781 werd dit 

huis vervangen door een nieuw huis of werd er een gedeelte tegenaan gebouwd.
5
 Jan 

Caspersz. was nog al een eigenwijs persoon, dit blijkt uit een verklaring en 

getuigenis van de brandmeesters, de assistent brandmeesters en 10 belanghebbende uit 

Santpoort. Zij hadden op de werf van zijn boerderij aan de Heerenweg een hooiklamp 

gevonden die zo sterk broeide dat zij daar “vuurstoffen” in hadden gezien. Er was een 

ondragelijke hitte in de klamp en zij hadden geprobeerd het hooi te stikken en er af 

te gooien. Jan was het niet eens met de blus werkzaamheden, want hij had gezegd dat 

hij al eerder brand in de hooiklamp had gehad, maar dat er toen verstandiger lieden in 

de regering waren. Met dit laatste zal hij de plaatselijk brandmeesters bedoeld 

hebben. Jan Casperz. had toen een deel van het hooi omgewerkt en neer gegooid op het 

erf van Arie Roijestijn, de korenmolenaar in Santpoort. Maar Arie wilde dit hooi hier 

ook niet hebben. Voor dit wangedrag werd Jan Caspersz. door de schout onderhouden. 

Toen de hiervoor genoemde getuigen aan Jan Caspersz. vroegen waarom hij de orders van 

de schout niet opvolgde antwoordde hij jeluij kunt doen wat gij wilt, ik zal mijn 

eijgen zin doen. Zo’n uitspraak zegt genoeg over het karakter van Jan. Het ging nog 

wel meer mis, in 1693 werd Jan Caspersz. veroordeeld tot het betalen van 600 gulden 

wegens een schuld die hij had. Nog in het zelfde jaar werd hij opnieuw veroordeeld 

voor het betalen van 27 gulden wegens een onderlinge koop en verkoop en voor het 

betalen van 80 gulden voor een gekochte koe. In 1799 werd hij door de Hoogheemraden 

van Rijnland gedaagd omdat hij van het perceel aan de Slaperdijk dat hij in huur had, 

de dwars sloten niet had schoongemaakt en uitgediept.
6
 Zoals eerder vermeld werd Jan 

Caspersz. in 1783 eigenaar van de boerderij de Kickvorsch. Hij kocht de boerderij met 

grond voor 5000 gulden. Bij de boerderij behoorde toen drie stukken weiland genaamd de 

Zaad, de Petcroft en de Weid die lagen rond de boerderij. 
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Het land de Weid is dan belast met een erfpacht van 27 gulden per jaar die betaald 

moest worden aan de geestelijk comptoir (rekenkamer of kantoor) van de stad Haarlem. 

Dit is een instelling die de voormalige geestelijke goederen beheerd van de kerken en 

de kloosters in Haarlem.
7
 De naam de Petcroft was een oude naam in dit gebied, deze 

naam komt al voor op een kaart van de Adrichemmertiende uit 1612. Volgens deze kaart 

besloeg de Petcroft toen een groter gebied, de croft werd toen in twee stukken gedeeld 

door de Sint Engelmundusbeeck die ten noorden van de boerderij stroomde. Later wordt 

ter hoogte van de Petcroft de naam veranderd in Willemsbeek.
8
 (Zie afbeelding 6 en 11, 

nr. 41, 42, 46, 47, 48 en 51)[0006] 

In 1784 kocht Jan Caspersz. de hofstede Velseroogh met de bijbehorende duingrond van 

de heren Jan Vonk, Gerrit van der Aa, Hendrik Greevingh en Hendrik Bork voor 4300 

gulden. De hofstede was toen nog compleet met zijn herenhuis en alle andere gebouwen 

en tuinaanleg. [0007] [0008] Nog in het zelfde jaar lied hij een deel van de 

bebouwing, waaronder een deel van het herenhuis slopen en verkocht het afbraak 

materiaal. De tuinmanswoning en het restant van het herenhuis lied hij verbouwen tot 

werkmanswoningen.
9 
De omvang van deze bezitting wordt weergegeven op de kaart uit 1832 

met de percelen sectie H de nummers 28 bos, 29 tuin, 30 bos, 31 tuin, 32 en 33 huis, 

erf en weg en 34 tuin (zie afbeelding 9 en 16). Het geheel zal hij verpacht hebben aan 

boeren en tuinders. Daarna volgde in 1787 de aankoop van een deel van de weg langs de 

Jan Gijsenvaart, hier langs stonden bomen die bij het eigendom behoorde. Het gaat hier 

om de westelijke helft van de huidige Bloemendaalsestraatweg, bij de voormalige 

blekerij Velsereijnde die tegen de grens met Bloemendaal lag.
10
 De locatie van dit 

gedeelte van de weg wordt op afbeelding 9 en 14 aangegeven met nr. 2. [0009] Het 

voordeel van deze aankoop zal gelegen zijn in de verkoop van het snoeihout van de 

bomen dat hij kon verkopen aan de blekers langs de Jan Gijsenvaart. Die konden dit 

hout gebruiken voor het warm stoken van de loogketels. Hij kocht dit gedeelte van de 

weg voor het luttele bedrag van 1 gulden. 

In 1789 volgde de aankoop van vier stukken land op en bij de Hofgeest, hij betaalde 

hier 3750 gulden voor. Nog het zelfde jaar verkocht hij deze percelen door voor 4230 

gulden, hij maakte dus een winst van 480 gulden.
11 

In 1791 kocht hij uit de nalatenschap van Abraham Schuylenburg, in leven de eigenaar 

van de herberg de Weiman, een huis met een erf en een tuin in Santpoort, hiervoor 

betaalde hij 800 gulden. Het huis stond vlak bij zijn boerderij waar hij woonde en 

stond en was geregistreerd onder verponding nummer 86.
12
 De locatie van dit huis wordt 

op afbeelding 4, 5 en 14 (Santpoort-Noord) aangegeven met nr. 3. In het zelfde jaar 

kocht hij ook nog een huis van Nicolaas de Wit voor 250 gulden. Dit huis stond ook 

vlak bij de boerderij waar hij woonde en was geregistreerd onder verponding nummer 80. 

Op afbeelding 4  en 14 (Santpoort-Noord) wordt de vermoedelijke locatie aangegeven met 

nr. 2.  

In 1794 lied hij dit huis slopen, mogelijk om ruimte te maken voor uitbreiding van het 

boerenbedrijf waar hij woonde.
13
 In 1796 volgde de aankoop van een stuk land genaamd de 

Hondsbosch, dat lag tegen over het dorp Santpoort. Hier betaalde hij 3300 gulden voor. 

Het land lag ten zuiden van de Slaperdijk tegen de huidige Hoofdstraat. De ligging van 

dit land wordt op afbeelding 4 en 14 (Santpoort-Noord) aangegeven met nr. 4, en 

afgebeeld op afbeelding 5.
14 

Dit land zal zijn naam ontleend hebben aan het feit dat 

het lag bij de grens tussen het gebied van het Hoogheemraadschap Rijnland en de 

Hondsbossche. In 1796 zat hij schijnbaar minder goed bij kas, want toen was hij 

genoodzaakt een lening af te sluiten van 2000 gulden. Hij loste dit af met een intrest 

(rente) van 5 gulden per jaar per 100 gulden schuld. Als onderpand diende het 

voornoemde weiland.
15
 In 1798 verkocht hij de duincroft bij de voormalige hofstede 

Velseroogh aan Jan Graaver. Vervolgens kocht hij in het zelfde jaar en in 1799 de 

volgende stukken land:
16 
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- drie stukken hooiland in de Velserbroek polder bij de Nieuwe Watering of Langesloot,  

  voor 705 gulden, de locatie hiervan is niet precies aan te geven, 

- een stuk weiland in de Veenen achter de voormalige blekerij Bleek en Hoven die lag  

  aan de huidige Wustelaan voor 2205 gulden. De locatie wordt op afbeelding 9 en 14     

  (Santpoort-Zuid) aangegeven met nr. 1. 

- twee stukken hooiland in de Velserbroekpolder die grensde aan het Velser of  

  Wijkermeer en de Westlaan, voor 1200 en 1225 gulden. De locatie moet gezocht worden  

  in de nabijheid van het huidige Ford Noord nabij Spaarndam.  

Als laatste kocht hij in 1799 van Anna Maria Calkoen de weduwe van Nicolaas Faas uit 

Amsterdam de boerderij Westerveld met het land naast de Roomse kerk in Driehuis. Dit 

was de boerderij waar eerder zijn ouders hadden gewoond. Hij kocht het geheel voor 

5000 gulden.
17
 De boerderij bestond uit de percelen sectie H nummer 458 huis, erf en 

schuur, 460 tuin en 462 weiland (zie afbeelding 2 en 15). Al deze aankopen zal hij 

mogelijk voor een deel zelf gebruikt hebben maar voor het merendeel verpacht hebben. 

De laatste aankoop deed hij in de maand december van dit jaar, maar op 3 april van het 

volgende jaar kwam Jan Caspersz. vrij onverwachts te overlijden. Zijn vrouw Aagje was 

in 1795 overleden. Zijn zoon Jan Caspersz. de jonge en zijn dochter Jannetje gingen 

nog in het zelfde jaar over tot de totale verkoop van de bezittingen van hun vader, 

met uitzondering van de boerderij de Kickvorsch waar Jan Caspersz. de jonge op woonde 

en de boerderij waar op hun vader woonde.
18
 Mogelijk was de erfenis van hun vader 

zodanig belast met schulden dat met de opbrengsten uit de goederen de schuld niet 

afgelost kon worden.  

Jan Caspersz. de jonge 

Hoe het precies ging met de verdeling van de erfenis van Jan en Aagje is niet bekend, 

wel kunnen we afleiden uit de transport akten dat het bezit voor het merendeel of 

geheel was overgegaan naar Jan Casperz. de jonge en zijn zuster Jannetje. Het eerste 

kind van Jan en Aagje was gestorven in 1790. Hun tweede kind, Jan Caspersz. de jonge 

was geboren in 1770 en in 1800 getrouwd met Maria of Mietje Veldhuijzen. Hun dochter  

Jannetje was geboren in 1778 en trouwde in 1795 met Philip Meyer. Verder was er een 

zoon Cornelis die geboren werd in 1774, die overleed enkele dagen na zijn geboorte. In 

1775 werd een zoon geboren die ook de naam Cornelis had en een dochter Johanna die in 

1777 werd geboren, maar zij zullen jong gestorven zijn. Bij verkoop van de goederen 

van hun vader werden deze laatste twee niet meer genoemd als erfgename. 

In 1800 werd vermeld dat Jan Caspersz. de jonge woonde op de boerderij de Kickvorsch, 

die toen voor het eerst met deze naam benoemd werd. Jan Casperz. de jonge handelde de 

ook in onroerend goed, maar lang niet zo groots als zijn vader. In 1806 verkocht Jan 

Caspersz. de jonge aan Cornelia Maria Wils, de weduwe van Francois Gerard 

Beeldsnijder, twee stukken land die genaamd  de Petcroft en de Weid. Zij was zijn 

buurvrouw die eigenaresse was van de hofstede Velserduijn. De stukken land lagen 

tussen de boerderij en een stuk land in de duinen die Jan Caspersz. de jonge in bezit 

hield. Hij verkocht deze 6 morgen voor het voor die tijd geringe bedrag van 130 

gulden. Jan Caspersz. de jonge behield bij de verkoop van dit land het recht van 

overpad naar zijn perceel in de duinen.
19
 De verkochte percelen worden in de afbeelding 

10 en 16 vermeld onder de perceel nummers 43 t/m 45. In het zelfde jaar kocht hij van 

zijn buurvrouw een stuk duin achter de hofstede de Kruidberg voor 400 gulden, maar in 

1807 verkoopt hij dit voor een deel door aan Jacob Boreel van Hoogelanden voor 150 

gulden.
20
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Hij heeft schijnbaar behoefte aan hooiland, want in 1807 koopt hij 200 roeden hooiland 

in de Westbroek dat genaamd was de Begijnekamp.
21 
In 1808 verkoopt hij het andere deel 

van de duinen achter de Kruidberg aan Jan Hendrik Kremer uit Haarlem voor 210 gulden.
22
 

Jan en zijn vrouw leende in 1810 driehonderd gulden van de eerder genoemde Cornelia 

Maria Wils. De boerderij diende hierbij als onderpand die beschreven werd als een 

boerenwoning met woonhuis, stalling voor 25 koeien en 2 paarden, hooihuis, wagenhuis, 

dorsschuur, karnhuis, getimmerte, erf, werf, tuin en 5 morgen land.
23
 Op de boerderij 

hield Jan Caspersz. de jonge onder andere schapen, dit blijkt uit de verkoop van 

schapen en mest in 1813.
24
  

Uit het huwelijk van Jan Caspersz. de jonge en Maria komen voort in 1801 Johanna Anna, 

in 1803 Agatha, in 1804 Jan die overleed, in 1806 een tweede Jan die in de vijfde 

maand overleed, in 1807 Grietje, in 1808 Maria die na een maand overleed, in 1809 

Catharina, in 1811 Geertruida en in 1813 Jan Casperz Alders die ongeveer na 13 weken 

overleed. In 1815 werd Jan Caspersz. de jonge getroffen door het overlijden van zijn 

vrouw Maria die 36 jaar oud werd. Hij hertrouwde in 1822 met de in 1790 geboren 

Johanna Berbee of ook genoemd Antje Berbé uit Bloemendaal. Johanna was de weduwe van 

Jan van Beieren. Uit hun huwelijk werden geboren in 1823 Jan, in 1824 Frans, in 1826 

Anthonie, in 1829 Petrus en in 1831 Maria Catharina. 

Om een goede indruk te krijgen van de omvang van het boerenbedrijf de Kickvorsch 

kunnen we het kadaster register uit 1832 raadplegen, de percelen werden in het 

register als volgt beschreven:
25 

Eigenaar: Jan Casperz. Alders, boer, Velsen  

Sectie G 

7 bouwland 

8 hoogduin 

Sectie H 

De percelen 

41  bouwland 

42  Weiland 

46  weiland 

47  tuin 

48  huis erf schuur 

49  boomgaard 

50  tuin 

51  bouwland  

[0010] Uit al het voorgaande is op te maken dat Jan Caspersz. de jonge een gemengd 

bedrijf voor de veehouderij en de landbouw voerde. Voor die tijd was het bezit van een 

boerderij waar 25 koeien in gestald konden worden een rijk bezit. Het was niet 

verwonderlijk dat hij een dergelijk bezit kon veroorloven, omdat dit kwam uit het 

grote bezit zijn vader. Het vee zal op de weilanden bij de boerderij gegraasd hebben. 

In de Velserbroek of op andere plaatsen in Velsen bezat hij in 1832 geen weiland meer. 

Maar hij zal dit hier wel weiland gepacht hebben om te gebruiken als hooiland. De 

reden hiervoor is te zoeken in het feit dat het weilanden bezit bij de boerderij te 

klein was om dat te gecombineerd te gebruiken voor begrazing en als hooiland. Het vee 

zal grazen op de weilanden bij de boerderij en kon dit niet gebruikt worden om hooi te 

oogsten voor de winter periode als het vee op stal ging.  
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Jan Caspersz. de jonge  overleed in 1851, wanneer zijn vrouw overleed is niet bekend. 

In 1852 verkopen zijn erfgenamen de boerderij aan Pieter Oorthuijsen voor 7800 gulden, 

die in het zelfde jaar getrouwd was met Maria Meesters. De boerderij werd beschreven 

als een boerenwoning met hooihuis, stalling, boet, schuur, getimmerte, erf, werf, 

tuin, boomgaard, bouw en weiland. Pieter staat geregistreerd als landman en zal op de 

boerderij ook het gemengde boerenbedrijf uitgevoerd hebben. Een boetschuur is in dit 

geval een bewaarschuur voor de oogst of een schapenstal. De percelen in de duinen met 

de nummers 7 en 8 werden verkocht aan andere personen.  

We komen nu terug op zijn zuster Jannetje Jans die getrouwd was met Philip Meijer. Zij 

woonde in een boerderij die Philip in 1795 had gekocht en stond bij de hoek Heerenweg 

en de verbindingsweg naar de Agterweg, nu een gedeelte van de Wustelaan.
26
 De boerderij 

stond geregistreerd onder verponding nummer 92 en wordt op de kaart uit 1810 vermeld 

met nummer 5 (zie afbeelding 4 en 14 Santpoort-Noord). Jannetje krijgt uit de erfenis 

van haar overleden vader de boerderij toebedeeld waarop haar vader woonde. Zij houdt 

deze boerderij aan en zal die verpacht hebben. Na het verlies van haar vader werd zij 

in december 1801 getroffen door het plotselinge overlijden van haar man Philip. Zij 

bleef achter met haar vier kinderen Aagje, Adriaantje, Jannetje en Grietje. Bovendien 

was zij in verwachting van haar vijfde kind dat nooit meer haar of zijn vader zou 

zien. In mei van het zelfde jaar verkochten zij de boerderij waar zij woonde voor 3000 

gulden aan Cornelis Tromp die woonde in Velsen. De boerderij werd beschreven als een 

huis met stalling voor koeien en paarden, een dors, erf en werf en was genaamd de 

Hollandsche Thuijn.
27
 Jannetje hertrouwde in 1801 met Hendrik de Boer en zij gingen 

wonen op de boerderij die Jannetje erfde van haar vader. Voor 1832 hadden zij hun 

boerderij verkocht. Jannetje kwam voor 1820 te overlijden. Hendrik hertrouwd met 

Cornelia de Jong. Cornelia overleed in 1835 op 60 jarige leeftijd en Hendrik in 1839 

op 67 jarige leeftijd.  

Ter afsluiting volgen we nog een laatste tak in deze familie. Petrus de zoon van Jan 

Caspersz. Alders en Johanna Berbee trouwde in 1853 met Lucia Duin. Een van de kinderen 

die uit hen voort kwamen was een zoon Anthonius, geboren in 1865. Anthonius trouwde in 

1887 met Catharina Alida Mantjes. Zij hebben in IJmuiden gewoond. Van dit echtpaar 

zijn foto’s bewaard gebleven.
28
 [0011][0012]    

Hiermee verlaten wij de familie Alders waarvan leden uit deze familie in Velsen 

blijven wonen.  

[0013] 

J. Morren 

Met dank aan: 

Mevrouw W.C.J. van de Plas uit IJmuiden.  

Henk Aalders, Australië. 

Gijs van der Poel, Schagen.  

Bronvermelding  

1  Morren J, Boerderij de Kickvorsch, Velisena, ledenbulletin Historische Kring       

   Velsen, 2014, jaargang 23, blz. 3 t/m 23.  

2  Pagenstert Dr. Clemens, Die Bauenhófe in Ambte Vechta, 1908. 

   De stamboom van de familie Aalders, opgezet door Gijs van der Poel uit Schagen en  

   Henry Aalders uit Australië. 
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   Morren J., Kastelen en buitenplaatsen in Velsen, deel II, Velsen 2004 p. 15-29. 

4  NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 971 fo. 77v. 

5  NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 971 fo. 133r. 

   NHA. Ambachtsbestuur van Velsen, inv. nr. 116 fo. 16.  

6  NHA. Ambachtsbestuur van Velsen, inv. nr. 118 fo. 53. 

7  NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 972 fo. 16r. 

8  Morren J., De boerderijen langs de Aercommerbuerweg, ledenbulletin 32 van het  

   Historisch Genootschap Midden Kennemerland, 2009 blz. 11-38. 

9  NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 975 fo. 86v en inv. nr. 1011 akte 62. 

   NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 946, 6-3-1793, 3-4-1793 en 3-4-1799.  

10 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 972 fo. 59r. 

11 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 972 fo. 84r, 84v, 85r en 91r. 

12 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 972 fo. 113r. 

13 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 972 fo. 120v. 

14 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 972 fo. 151r. 

15 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 975 fo. 120r. 

16 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 972 fo. 171v, 172r, 184v, 194r en 195v. 

17 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 972 fo. 198v. 

18 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 973 fo. 206r, 206v, 207r, 207v, 208v en 209v. 

19 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 973 fo. 71v. 

20 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 973 fo. 93v. 

21 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 973 fo. 96v. 

22 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 973 fo. 158r. 

23 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 977 fo. 1v achter in het boek. 

24 NHA. Notarieel Archief Velsen, inv. nr. 5094 akte 28.  

25 NHA. Kadaster, Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel Velsen, 1832. 

26 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 972 fo. 147v. 

27 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 973 fo. 12v. 

28 Website Wie was Wie. 
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Afbeelding 1 

Een boerderij bij Diemen waarvan alleen de voorgevel is opgetrokken van steen. Een 

dergelijke boerderij kan ook gestaan hebben op de plaats van de gevonden resten in 

IJmuiden. Tekening J. Morren, naar een tekening door Rembrandt van Rijn.   

 

Afbeelding 2 

De boerderij Westerveld met zijn landerijen in 1832. J. Morren, naar het kadastrale 

minuutplan door F.J. Nautz. Noord-Hollands Archief, Kennemer Atlas. 
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Afbeelding 3 

De boerderij van Schuijt, voorheen de boerderij Westerveld, in 1975. Archiefdienst 

voor Kennemerland, Kennemer Atlas. 

 

Afbeelding 4 

Santpoort, op een gedeelte van de verpondingkaart uit 1810. J. Morren, naar de 

kaart door landmeter de Haan. Noord-Hollands Archief, Kennemer Atlas.  
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Afbeelding 5 

Gezicht op Santpoort rond 1729. Op de voorgrond de weilanden met daar achter de 

panden 1 en 3 die in bezit waren van Jan Casperz. Alders. Nr. 2 is de herberg de 

Wijman en nr. 4 is de blekerij Zorgvrij. H. de Leht(1703-1766). ASHER Rare Books 

A.Ascher&Co. B.V.  
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Afbeelding 6 

Een gedeelte van de kaart van de Adrichemmertienden in 1612. Links onder de 

vermelding “De Petcroft mite deur”. De vermelde Kerckwech lag ongeveer op het tracé 

van de huidige Kalverstraat in IJmuiden. J. Morren, naar de kaart van de 

“Adrichemmer tiend van de commanderije van Sint Jans Heeren tot Haerlem in 

verscheijdene blokken 2 juni 1612”. Noord-Hollands Archief, Kennemer Atlas.  
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Afbeelding 7 

Het herenhuisgedeelte van Velseroogh. Maquette en foto J. Morren, 1999. 

 

Afbeelding 8 

Het stalgedeelte achter het herenhuis (gedeelte). Maquette en foto J. Morren,      

1999. 
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Afbeelding 9 

De Leckbuurt, op een gedeelte van de verpondingkaart uit 1810. J. Morren, naar de 

kaart door landmeter de Haan. Noord-Hollands Archief, Kennemer Atlas. 
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Afbeelding 10 

De boerderij de Kickvorsch met zijn landerijen. Het ingekleurde deel is het bezit 

in 1832. J. Morren, naar het kadastrale minuutplan door F.J. Nautz. Noord-Hollands 

Archief, Kennemer Atlas. 
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Afbeelding 11 

Anthonius Alders. Foto beschikbaar gesteld door mevrouw W.C.J. van de Plas uit 

IJmuiden.  

 

 

Afbeelding 12 

Catharina Alida Mantjes. Foto beschikbaar gesteld door mevrouw W.C.J. van de Plas uit 

IJmuiden.  
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Afbeelding 13 

Luchtfoto van een gedeelte van IJmuiden in 1935. 1 De locatie van de in 1930 

gesloopte boerderij de Kickvorsch. 2 De Ruijsdaalstraat. 3 De Goede 

Herderkerk.Foto: Noord-Hollands Archief Haarlem, de Beeldbank. Foto KNA001003141.  
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Afbeelding 14 

De bezittingen van de familie Alders in Santpoort, weergegeven op de topografische 

kaart van de gemeente Velsen uit 1983. Zie de nummer verwijzing in de tekst.   
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Afbeelding 15 

De bezittingen van de familie Alders in Driehuis, weergegeven op de topografische 

kaart van de gemeente Velsen uit 1983. Zie de nummer verwijzing in de tekst.   
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Afbeelding 16 

De bezittingen van de familie Alders in IJmuiden, weergegeven op de topografische 

kaart van de gemeente Velsen uit 1983. Zie de nummer verwijzing in de tekst.   
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