
VIII.C
CORNELIS DEMMERS
Cor, Cees
geboren te Velsen 18 september 1882 (akte 146) 04:00 uur

getuigen: Antoine Daniël Charles Clarion, gemeentesecretaris, en Willem Steen, 
ambtenaar ter secretarie

stoker
wonend IJmuiden (gemeente Velsen): Zeeweg, Tussenbeeksweg, Kalverstraat, 
Willemsbeekweg, Evertsenstraat, Ruijterdwarsstraat
overleden Velsen 31 juli 1926 (akte 144), hartstilstand in de Ruijterdwarsstraat
begraven RK Kerkhof IJmuiden 3 augustus 1926
zoon van Johannes Franciscus Demmers, arbeider, en Geertruida de Groot, bierhuishoudster

huwt Velsen 30 november 1905 (akte 116) met
Noom VI.1

ANTJE NOOM
geboren Velsen 10 november 1887 (akte 220)

Bij haar
geboorte

wordt haar
vader als

Jan Noom
in-

geschreven
op de akte
getuigen:

Antoine
Daniël

Charles
Clarion,

gemeente-
secretaris
en Willem

Steen,
ambtenaar

gedoopt RK
Driehuis

1922
wonend Lorenzstraat (1940), Tussenbeeksweg, Kastanjestraat, Trompstraat (IJmuiden,

gemeente Velsen), Hoofdstraat (Santpoort-Noord, gemeente Velsen, Rijnstraat, Bejaardenhuis
Oud-IJmuiden, (IJmuiden, gemeente Velsen), Huis ter Hagen (Driehuis, gemeente Velsen)

overleden Velsen 6 december 1991
Bij haar overlijden in 1991 was zij de oudste inwoner van Velsen

(104 jaar en 11 maanden!)
dochter van Jacob Noom, arbeider, en Anna Wilhelmina Christina Buis, baker



uit dit huwelijk:
1. Johannes Franciscus (Jan) Demmers * Velsen 12.1.1906

huwt Velsen met Berta ?
2. Anna Wilhelmina Christina (Annie) Demmers



* Velsen 5.2.1908
† Castricum

huwt Velsen  met Pieter Weber, * Dordrecht 16.4.1900, uitvoerder, † IJmuiden 18 
oktober 1968
(zie genealogie Weber)
uit dit huwelijk:
a. Cornelis Weber, vliegenier * Velsen 1927

† Waalre 9.6.1954 (straaljager-crash)
b. Agatha Weber, campinghoudster * Velsen 22.6.1933
c. Johannes Weber * Velsen 28.8.1935
d. Anna Maria Weber, onderwijzeres * Velsen 23.5.1947

† Almelo 26.10.2015
huwt Velsen 20.2.1970 met Coenraad Cornelis Maria Hamers
(zie genealogie Hamers)

3. Jacobus (Co) Demmers * Velsen 18.4.1910
† Beverwijk

huwt Velsen Cornelia van Son
uit dit huwelijk:
a. Cornelis Demmers * Velsen 
b. Simon Demmers * Velsen 26.12.1943

† Velsen-Noord 22.8.2011
c. Johannes Demmers * Velsen 

4. Geertruida (Truus) Demmers * Velsen 26.6.1911
huwt (1) Velsen met Cornelis Johannes Jonker, * Uitgeest 15.6.1907, † Beverwijk 
(Rode Kruisziekenhuis) 17.2.1956 na een ongeval in de nacht van 16 februari, zoon 
van
huwt (2) 
uit het (1) huwelijk:
a. Jonker * Velsen 

5. Hendrika (Riek) Demmers * Velsen 1.1.1913
† Hoorn

huwt Velsen met Johannes Roos, * Amsterdam 1911, bakker, † Hoorn 6.2.1994, zoon 
van Roos 
uit een eerdere relatie:
a. Cornelia Demmers * Velsen 

6. Cornelia (Cor) Demmers * Velsen 18.1.1914
† Velsen 

huwt Wim Brouwer
uit dit huwelijk geen oir

7. Cornelis (Cees) Demmers * Velsen 31.12.1917
† Velsen 

huwt Velsen met Cornelia Maria Vendel, * Velsen 22.10.1924, † Velsen 29.11.2014, 
dochter van Vendel
uit dit huwelijk:
a. Cornelis (Cees) Demmers * Velsen 
b. Maria (Mia) Demmers * Velsen 
c. Petra Demmers * Velsen 

8. Eke Carolina (Lien) Demmers * Velsen 19.2.1919
huwt Velsen Cornelis Zwart, geboren, vislosser (“kaaiwerker”), †, zoon van
uit dit huwelijk geen oir.



9. Catharina (Tiny) Demmers * Velsen 12.3.1920
† Velsen 

huwt (1) Velsen met Hendrikus Rozenbeek, * IJmuiden 30.7.1915, † IJmuiden (St. 
Antoniusziekenhuis) 3.6.1964, zoon van Rozenbeek
huwt (2) Velsen met Cornelis Rozenbeek, * IJmuiden 
uit het (1) huwelijk:
a. Gerarda (Gerda) Rozenbeek * Velsen
b. Cornelis (Cees) Rozenbeek * Velsen

10. Willem (Wim) Demmers * Velsen .1921
Wim had gediend aan het Oostfront bij de SS en werd daarom in 1945 gevangen gezet;
mogelijk door de oproep van pater Herman OFM Cap.aan jonge mannen om voor 
"Maria te vechten" tegen de goddeloze bolsjewieken in Rusland. In het 
interneringskamp werd hij ziek.

† Beverwijk 6.2.1948 (akte 22)
huwt Velsen Geertruida Frieling
uit dit huwelijk:
a. Carla Demmers * Velsen 

11. Antonius (Ton) Demmers * Velsen 1.1.1924
† Velsen 29.1.1991

huwt Velsen Cornelia Lips, * Velsen, dochter van Lips
uit dit huwelijk:
a. Annelies Demmers * Velsen
b. Gerrit Willem Demmers * Velsen 25.12.1948

† Velsen 3.1.2015
c. Ton Demmers * Velsen 22.5.1961

De kinderen Demmers-Noom zijn gedoopt door de vroedvrouw, Mevrouw Mors. Tiny 
is 1,5 jaar oud gedoopt in de RK Kerk in Driehuis (1921)

Bijgewerkt: 19-07-17



Persbericht 10-9-1997:
Antje Demmers - Noom wordt 100 jaar !  !
Dinsdag 10 november wordt oma Antje Demmers, geboren Noom, 100 jaar. Omdat 
zoiets uiteraard niet iedere dag in een mensenleven gebeurt, zijn de kinderen, 
kleinkinderen, achterkleinkinderen en achter-achterkleinkinderen van plan deze 
gebeurtenis niet onopgemerkt voorbij te laten gaan.
Oma Demmers woont al enige jaren in Huis ter Hagen in Driehuis en daarom komen 
de familieleden daar dinsdag van 15.00 tot 18.00 uur bij elkaar om het bijzondere 
verjaardagsfeest met oma te vieren.
Oma Demmers werd als Antje Noom op 10 novenber 1887 te IJmuiden geboren als 2e 
kind van Jacob Noom en Anna Wilhelmina Christina Buis. Toen ze 8 jaar oud was 
overleed haar vader.
Op 18 jarige leeftijd trad oma in het huwelijk met Cornelis Demmers, die stoker van 
beroep was. Uit hun huwelijk werden 11 kinderen (zes dochter en vijf zonen) geboren. 
Om dat grote gezin te onderhouden, moest er hard gewerkt worden door iedereen, die 
dat maar kon. Toch werd er voor gezorgd, dat alle jongens een goed vak konden leren.
De meisjes gingen vaak al jong in betrekking om mee te helpen de kost te verdienen.
Het gezin was erg mobiel in die tijd. Overal waar in IJmuiden weer nieuwe, betere en 
grotere woningen verrezen, verhuisde het gezin mee. Om enige adressen te noemen: 
Zeeweg, Tussenbeeksweg, Kalverstraat, Willemsbeekweg, Evertsenstraat, 
Ruijterdwarsstraat,Lorentzstraat, J.P. Coenstraat, Rijnstraat, A. Visscheringhuis, Huis
ter Hage.
Op 31 juli 1926 overleed Cornelis Demmers vrij plotseling door een hartaanval, 



waardoor oma op 38-jarige leeftijd aleen de zorg had voor het opgroeiende gezin van 
11 kinderen, waarvan de oudste op dat moment 20 en de jongste 2 jaar was. En 
ondanks alle zorgen, die zo'n taak met zich mee bracht, bleef oma altijd een opgewekte
en opgeruimde vrouw.
In de oorlogsjaren (1940-1945) is oma enige tijd geëvacueerd geweest bij haar 
dochter Riek in Amsterdam. Ook toen bleef ze graag verhuizen: Tussenbeeksweg, 
Kastanjestraat, Trompstraat , Hoofdstraat in Santpoort en Rijnstraat. Omdat de jaren 
ondanks de goede gezondheid wel gingen tellen verhuisde oma naar het bejaardenhuis
in Oud-IJmuiden. Vandaar verhuisde zij enige jaren geleden nog éénmaal naar 
Driehuis in Huis ter Hagen. Toevallig hetzelfde appartement waar ook mevrouw 
J.Post-Wessel had gewoond (genealogie Post; red.).
Van de 11 kinderen zijn er 8 nog in leven. De oudste daarvan hoopt in januari 1988 
ook al 80 jaar te worden en de jongste, ook in januari, 64! Daarnaast is er een 
uitgebreide schare kleinkinderen met "aanhang", achterkleinkinderen, voor een deel 
ook al met "aanhang', en 7 achter-achterkleinkinderen. Hoewel velen van deze 
nakomelingen nog in en rond IJmuiden wonen, mag je wel zeggen, dat de 
nakomelingen zich tot over de hele wereld hebben verspreid. Niet iedereen zal daarom
aanwezig kunnen zijn, maar een reünie zal die gedenkwaardige honderdste verjaardag
van Antje Demmers - Noom wel worden. (Einde bericht)
Wilt u meer informatie of gegevens, wendt u dan tot:
J.H. Weber, Bannewaard 36, 1824 EC Alkmaar, 072 610319
of:
C.C.M. Hamers, Jonkershoesweg 12, 7635 LM Lattrop-Breklenkamp, 05412 9355.


