
DE FAMILIE GEERKE, EEN VERHAAL VAN UITERSTEN. 

Zowel in De Rijp als in Schermerhorn hebben Geerke’s handel gedreven. Ze traden in beide dorpen op 
als grutter en handelaar/winkelier in Koloniale waren. Het is wel een poos geleden, maar oude 
Rijpers, en misschien ook wel Grafters, kunnen zich maar al te goed Jo Geerke, alias ‘Kokende snert’, 
herinneren. Een zonderlinge man die als een kluizenaar in de voormalige grutterswinkel op het 
Oosteinde 17 woonde. Het pand waarin hij huisde zag er verlopen uit, waarvan de etalages met 
gordijnen/vitrage waren afgesloten. Kenmerkend was zijn gestalte, staande in de winkeldeuropening, 
van waaruit hij de voorbijgangers gadesloeg. Lopend naar een winkel kon hij je blazend en puffend 
passeren, waaraan hij dan ook zijn bijnaam had te danken. Het is opmerkelijk uit welk uitzonderlijk 
nest Jo voortsproot, waard om eens naar voren te halen. Er bestaat een uitgebreide genealogie over 
deze familie, waarin de uitwaaiering  grenzeloos tot uiting komt. In dit verhaal beperken we ons tot 
het plaatselijk gebeuren met enkele uitstapjes naar elders. 
 
 
Geerke 
 
De familienaam is on-Nederlands en oorspronkelijk ook afkomstig uit het noorden van Duitsland en 
Polen, het vroegere Pruisen. De achternaam Geerke komt ook als voornaam voor in de Noordelijke 
provincies. In het zuiden wordt de naam gebruikt als verbastering van de oude oppervlaktemaat 
‘geers’. In Druten (Puiflijk) is een basisschool daarom ’t Geerke genoemd, maar ook in Den Bosch is 
een zorginstelling, apotheek en wijk zo genoemd. De namen Geerke(n), Gerke(n), Gerkes e.d. komen 
nog steeds in de genoemde Duitse en Poolse gebieden voor. Uit de zeventiende eeuwse VOC-
soldijboeken duiken deze namen veelvuldig op en komen, vrijwel zonder uitzondering, uit genoemde 
gebieden. De hier omschreven familie vormt daarop geen uitzondering.  
 
Er zijn enkele ‘nesten’ waar deze familienaam in Nederland opduikt. In de Zaanstreek, Zeeland, Den 
Haag, Rotterdam en Breda. Onderhavige familie stamt uit de laatstgenoemde plaats.  Dat ze van 
Duitse afkomst waren, bleek ook door de aanname van voornamen. In Duitsland was en is het vaak 
de gewoonte dat de tweede voornaam als roepnaam werd/wordt gebruikt. Het botste met het 
Nederlandse gebruik waardoor inschrijvingen in de registers niet eensluidend werden. Wisselend 
werden de eerste en tweede naam of de twee namen verwisseld gebruikt. Opmerkelijk zijn de 
strenge vernoemingen van Johan Hendrik  en in mindere mate van Anthony Pieter.  
 
Wat de naam betreft, meent het Meertens Instituut dat de naam Geerke(n) een patroniem is, dus 
afgeleid van een de voornaam Geerke(n). Op grond van volkstelling , telden zij in 1947 en 2007 dat er 
respectievelijk negen- en zes personen waren die de achternaam Geerke droegen. In 1947 in 
Gelderland 3, in Noord-Holland 4, in Zuid-Holland 1 en in Utrecht 1. Veel Geerke’s emigreerden naar 
de Verenigde Staten, waar in Baltimore (Maryland) tientallen immigranten met deze achternaam 
worden geteld. 
 
Zoals eerder vermeld,  zijn de vernoemingen binnen de familie Geerke kenmerkend door hun zeer 
strenge doorvoering. De eerst bekende Geerke in Breda heette Johan Hendrik en acht generaties 
verder werd in 1975 een zoon Rikjan geboren, afgeleid van zijn doopnamen Johan Hendrik. Verder 
duiken de voornamen Anthony, Pieter en Hermanus vele keren op.  Een verhaal als dit is daarom 
moeilijk te volgen zonder een schema van alle Johan Hendrikken en andere vernoemingen.  
      



 
 
Aan de hand van voorgaand overzicht zijn ze enigszins te volgen, mede omdat de leefperioden en de 
echtgenotes erbij staan vermeld. De mannelijke leden worden allemaal vooraf gegaan door 
Romeinse cijfers van de generaties, gevolgd door de nummers van de geboortevolgorde. Opmerkelijk 
is dat er, voor zover bekend, vanaf de derde generatie tweelingen worden geboren. 
Om privacyredenen zijn de jongste generaties, onder Hermanus Pieter (VI-1), niet opgevoerd. Deze 
telg is de enige die het geslacht Geerke heeft voortgezet.   
 
 
Verhuizen van Breda naar Hoorn en Purmerend 
 
Er is geen diepgravend onderzoek gedaan, maar met behulp van internet beland je al snel in de 
eerste helft van de 18e eeuw. Zoals eerder geschreven in Breda, destijds een garnizoensstad. Ene 
Johan Hendrik Gerken (I) was in 1742 ruiter onder compagnie van majoor Van der Beek, in het 
regiment Orange-Vriesland van kolonel Reghteren1. Waarschijnlijk had Johan Hendrik zich als soldaat 
verhuurd en heeft hij meegedaan aan de veldtocht van 1747 tegen het Beleg van Bergen op Zoom. 
Op die wijze zou hij wel eens, vanuit de Duitse contreien, in de Zuidelijke Nederlanden terecht zijn 
gekomen. 
Op 1-3-1773 volgde Jan Hendrik Gerken te Breda juffrouw Johanna van Mechelen op om ‘de 
Biercruijers plaetse waar te nemen’. Bepaald geen militair onderdeel, hoewel hij er wel van 
afhankelijk zou zijn geweest. Zijn schoonvader, Pieter Ferdinand van Alphen, kwam uit Lilo bij 
Antwerpen (B) en was ‘luytenant van de Artillerie ten dienste dezer landen’. Hij zou wel eens, met zijn 
gezin en de toekomstige echtgenote van Johan Hendrik, via Breda, overgeplaatst kunnen zijn 
geweest naar Hoorn. Later bleek, bij een afhandeling van een erfenis, ook diens zoon Johannes van 
Alphen in Hoorn te wonen. 
Voor zover bekend kreeg de ‘eerste’ Geerke zes kinderen, waarvan er tenminste één naar het 
Noordelijke deel van Holland trok en zich vestigde in Hoorn, mede een garnizoensstad.  Van deze 
zoon, Johan Hendrik (II), is niet bekend of hij ook militair was. 
 
Johan Hendrik2, geboren in Breda in 1747, volgde zijn toekomstige schoonfamilie. Hij en zijn vrouw 
Martina kregen in Hoorn minstens zeven kinderen en éé n daarvan, ja wel, een Johan Hendrik (III), 
geboren in 1780. Deze vestigde zich later in Purmerend en ging wonen op de hoek van de Hoogstraat 
en de Kaasmarkt. Hij begon daar een grutterij met daarnaast ’t Noordhollandsche Koffijhuis, de 
voorloper van het huidige koffiehuis Het hoedje van de Koningin.  
      



 
Het Noordhollandsche Koffijhuis op de hoek van de Kaasmarkt en de Hoogstraat te Purmerend. Destijds het onderkomen 
van J.H. Geerke, nu Het hoedje van de Koningin (beeld: Vereniging Historisch Purmerend). 

 
Daarnaast was hij stadsbode en ontvanger van de Stedelijke Belastingen te Purmerend. Ook werd hij 
aanbesteder van diverse stadswerken, waarvan de aanbestedingen natuurlijk steevast plaatsvonden 
in zijn koffijhuis. Hij was een man van aanzien en voorzag zijn geschriften van een handtekening met 
sierlijke krullentrekkerij. Privé ging het hem minder goed af. Hij huwde de eerste keer met Johanna 
Frederikd. Scholten (1778-1805), maar zij stierf zes weken na het huwelijk. Een jaar later huwde hij 
met Trijntje Pieterd. Muller (1785-1827). Uit deze verbintenis werden maar liefst tien kinderen 
geboren, waarvan er slechts vier de volle wasdom bereikten, inclusief een tweeling. Johan Hendrik 
trouwde daarna nog met een derde vrouw: Gezina Johanna Jand. Raake (1790-1838); doch deze 
relatie bleef kinderloos. Zeven jaar later stierven beide echtelieden met een tussenpose van een 
dikke week.  
    
 

 
Overlijdensbericht J.H. Geerke (Oprechte Haarlemsche Courant 21-7-1838). 

 

 



 
Oproep schulden en vorderingen t.n.v. J.H. Geerke (Opregte Haarlemsche Courant 1-9-1838). 

 

 
Aankondiging verkoop inboedel J.H. Geerke (Opregte Haarlemsche Courant 20-9-1838). 

Hun twee zonen, Pieter en weer een Johan Hendrik, gingen ieder zijns weegs en vormden de vierde 
generatie. Pieter bleef in Purmerend wonen en haalde daar z’n Rijper echtgenote naartoe. Hun 
nakomelingen hadden verder niets met De Rijp en omgeving. Het volgende hoofdstuk laat nog wel 
Pieter en zijn nasleep zien. Het daaropvolgende hoofdstuk gaat verder over de familie van Johan 
Hendrik en diens vestiging in De Rijp.   
 
Het eerste Rijper contact 
 
Met Pieter (IV-1), de eerste zoon van de Purmerender Johan Hendrik (III), ontstond de eerste 
verbintenis met De Rijp. Hij trad in de ambtelijke voetsporen van zijn vader. Hij werd griffier van het 
Vredegeregt Kanton Hoorn-Purmerend, later de Arrondissementsrechtbank3. Pieter huwde in 1870 
met Neeltje Bek (1810-1883), dochter van de Rijper koopman en fabrikant (‘Affaire in Hennep en 
Zeildoek’), Willem Willemz. Bek. Het echtpaar Geerke-Bek kreeg zes kinderen, waarvan de eerste 
zoon, Johan Hendrik, twee maanden na zijn geboorte overleed. De drie dochters bleven ongehuwd 
en woonden gezamenlijk op het Venedien in Purmerend.  Na de dood van haar vader zette Maartje, 



de oudste dochter, de drankenhandel van haar vader voort. De overige twee zonen, Johan Hendrik 
en Willem, kozen ieder een andere richting.  
 
Een van deze twee zonen was weer een Johan Hendrik (V-1). Hij huwde met Hermina Susanna 
Hermanusd. Bouman (1844->1922) en volgde aanvankelijk een theologische opleiding tot predikant. 
Deze studie werd afgebroken en wisselde hij in voor een lerarenopleiding, waarop nog enkele 
praktijkjaren volgden. Uiteindelijk koos hij voor het beroep van telegrafist. Iets nieuws in die tijd en 
wellicht nam hij zijn broer Willem (V-2) als voorbeeld met dezelfde opleiding. Beiden brachten het 
tot directeur van een telegraafkantoor, Johan Hendrik eerst in Purmerend, later te Grave. Ook dat 
bleek niet zijn ambitie. Hij nam ontslag, vestigde zich in Nieuwer Amstel en ging voor allerlei bladen 
werken als publicist4.  
     

  
Publicist J.H. Geerke 1838-1903. 

 
Johan Hendrik overleed aan een hartaanval, terugkomend van een bezoek aan vrienden, op het 
station van Overveen. Hij liet vrouw en zoon achter. 
 In de Nieuwe Amsterdamsche Courant (“Het Geeltje”) stond bij zijn Memoriaal het volgende 
gemeld: 
“Den Knappen verslaggever Geerke. Deze deed vooral van zich spreken door zijn voortreffelijke artikelen over de 
relletjes in den rumoerigen tijd van 1885-’95, toen Domela Nieuwenhuis zich deed gelden. Deze artikelen deden 
de bekendheid van “Het Geeltje” ten zeerste toenemen”.       



Het doorgeven van de Geerke-bloedlijn ging over op zijn enige zoon Hermanus Pieter (VI-1) die er 
overigens voor zorgde dat, uit deze lijn, de enige nakomelingen voortkwamen die de stamboom 
Geerke tot op heden hebben voortgezet.  
Herman (VI-1) was een ‘doenig' mannetje. Hij was leraar en actief in het leger, maar ook het 
verenigingsleven kon op deze man rekenen5. 
Hij huwde met Carolina Wilhelmina Vergeer (1887-1966) en kreeg een dochter en een zoon Johan 
Hendrik, waaruit later nog kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen werden geboren. 
 
De tweede zoon van Pieter en Neeltje was Willem Geerke (V-2). Hij volgde, zoals gezegd, de opleiding 
tot telegrafist en werd ook directeur van de Rijkstelegraaf. Eerst te Monnickendam, daarna volgde 
Hengelo (O), Zeist, Almelo en Oudenbosch, alwaar hij in 1902 eervol werd ontslagen. In 
Monnickendam was hij ook lid van de schoolcommissie. In Zeist was hij gemeenteraadslid en 
oprichter van de Vereeniging tot verfraaiing van Zeist. Hij huwde in 1870 met de Alkmaarse Christina 
Lucia Ezerman (1844-1894) en kregen twee dochters en één zoon . Zoon Pieter (VI-2), arts bij de 
Koninklijke Marine, huwde op latere leeftijd in 1915 te Batavia met Margaretha Möller , het huwelijk 
bleef kinderloos. 
  
Vestiging in De Rijp 
 
De broer van de vooromschreven Pieter was Johan Hendrik (IV-2), de grootvader van ‘Kokende 
snert’. Hij huwde in 1837 eerst met Jannetje Adriaand. Kater (1814-1849) uit Monnickendam.   
In 1838 kwam hij naar De Rijp en nam toen de grutterij aan de Rechtestraat 106 (na 1962: Oosteinde 
7) over van Trijntje Jand. Pan6. 
     

  
Oostzijde van Rechtestraat 106, nu Oosteinde 7. Aquarel uit 1925 van Arie Spaarman. 

Trijntje Pan (1770-1855) woonde daar niet zelf, doch haar zoon Cornelis Simon Fabritius (1814-1857), 
die het pand vanaf dat moment huurde van Johan Hendrik. Cornelis was grutter en gehuwd met 
Jannetje de Reus, de dochter van de rijke Rijper koopman Dirk de Reus. Jannetje bestierde de winkel 
en bracht kort op elkaar vier kinderen ter wereld. De grutterij en winkel liepen echter niet goed. 
Jannetje redde het niet met vier kinderen en een zwakke en ziekelijke Cornelis. Johan Hendrik stond 
hen bij en was  ondertussen bezig zich het vak van grutter eigen te maken. Na vier jaar hield de 
familie Fabritius het voor gezien en kon Johan Hendrik zijn gang gaan.  



De rijke voorgeschiedenis van het pand, dat van meet af aan een grutterij was, beschreef Herman 
Meddens in zijn “Notities aangaande het Beste Dorp van Holland”: 

“Het huis zelf is een gruttershuis of gortershuis, sedert 1655 toen Aris Willemsz het optrok na de brand,  
  als teken van hernieuwde bloei. Zijn familie (zijn zoon Willem Arisz volgde hem op in 1675), was hier  
  heer en meester tot 1699, toen het pand gekocht werd door Albertsz Vett, waarna de zaak in 1773  
  overging aan Dirk Jansz Gorter, een grutter-van-huis-uit dus. In 1719 betrok Abraham van Sampel de  
  zaak, maar in 1740 kwam de zaak weer in handen van een Gorter, A.W. Gorter. In 1759 resideerde er  
  Thammis Mars, die in 1767 de grutterij verkocht aan de weduwe van Jan Boon Sr. Zij deed op zijn  
  beurt de zaak over aan zoon Albert. Jacob Baars grutte hier tot 1829, toen Cornelis Gruis De Wit de  
  gorterij overnam. Na hem werd in 1838 het bedrijf eigendom van Trijntje Pan, weduwe van een zekere  
   Fabritius uit Monnickendam. 
  In 1838, hetzelfde jaar dus, deed Trijntje de gorterij over aan Johan Hendrik Geerke. Diens zoon Pieter  
  betrok het huis in 1888 en de huidige eigenaar, Johan Hendrik Nicolaas Geerke nam het bedrijf in 1939  
  over van zijn vader”. 

 
Johan Hendrik, de grootvader van ‘Kokende snert’, pakte het voortvarend aan want in de Opregte 
Haarlemsche Courant  van 21 april 1838 verscheen het bericht: ‘verlangt ten spoedigste een 
bekwaam GRUTTERS-KNECHT, men vervoege zich in persoon’. Kennelijk kwam er een goede knecht 
op af, want pas in 1854 deed hij een nieuwe oproep. Zijn equipement leek niet toereikend, want in 
1858 werd besloten tot het bouwen van een nieuwe schuur. Niet zomaar een schuur, maar een 
prachtig vormgegeven, chaletachtig bedrijfspand (nu Oosteinde 9) waarvan de oorspronkelijke 
bouwtekeningen bewaard zijn gebleven. Hierop is de indeling te zien met een rosmolen (door een 
paard voortgedreven) en achterin de paardenstal en hooiberging. Op de eerste verdieping was de 
gortopslag. De rosmolen was tweedehands, want in het bouwjaar doet hij een oproep in de Opregte 
Haarlemsche Courant:  “WORDT TE KOOP GEVRAAGD Een compleet BINNENWERK van eene 
GRUTTERIJ met alles wat daartoe behoort- Het Spoorwiel groot 6 Ellen middellijn met een steel van 7 
duimen of daaromtrent. Opgave van deugd en prijs aan J.H. Geerke te Rijp. Brieven franco”.  
Het woonhuis/winkel met de daarachter staande schuur zijn inmiddels Rijksmonumenten en worden 
momenteel separaat bewoond. Het oorspronkelijke winkelinterieur is overgedragen aan het 
Zuiderzeemuseum. 
    

  
Nu Oosteinde 9, gelegen achter nr. 7. De grutterij met rosmolen. 



 
Johan Hendrik en Jannetje Kater werden verblijd met vier kinderen, waaronder weer een Johan 
Hendrik (V-3), de grondlegger van de latere grutterij in Schermerhorn.  Jannetje Kater stierf op jonge 
leeftijd. Haar bijna hartverscheurende doodsbericht verscheen op 8 september 1849 in de Oprechte 
Haarlemsche Courant 
    
 

 
Overlijdensbericht Jannetje Kater. 

Een jaar later huwde Johan Hendrik (IV-2) voor de tweede keer met zijn buurmeisje Trijntje 
Anthonied. Kieft (1825-1887).  
Met haar werd het gezin nog eens snel uitgebreid met Anthonij en Pieter. 
Anthonij vertrok later met zijn vrouw, Leentje Leguit, als winkelier naar de Zaanstreek en later naar 
Haarlem. Pieter (V-5) volgde zijn vader op in De Rijp en werd de vader van ‘Kokende snert’.  
 
Weer een Johan Hendrik 
 
Inderdaad, weer een Johan Hendrik (V-3), maar nu de zoon uit het huwelijk van Johan Hendrik en 
Jannetje Kater. Hij huwde 1867 te De Rijp met Dieuwertje Hermanusd. van Oenen (1838-1900), geen 
onbekende naam in De Rijp. Even voor zijn huwelijk had zijn vader een pand gekocht in 
Schermerhorn. Het winkelpand stond aan de noordzijde van het Westeinde, ook wel Breedstraat 
genoemd. Op nr. 15 begon de jonge Johan Hendrik een winkel en grutterij, welke natuurlijk 
ondersteund en bevoorraad werd vanuit zijn vaders grutterij in De Rijp. In het Schermerhornse 
verenigingsleven werd hij bekend als een geliefd lid van de Rederijkerskamer Amicitia en 
Symfoniegezelschap Polphonia.  
Ondertussen gingen de zaken ook naar behoren en werden er twaalf kinderen geboren. Dit laatste 
ging minder goed, want maar liefst acht kinderen stierven jong, waarvan er vier Hermanus waren 
genoemd. De vijfde Hermanus (VI-4) haalde het wel en vertrok later naar Nederlands Indië 7.   
 
Zijn twee dochters Jansje en Leentje huwde respectievelijk met de gemeenteveldwachter Jacob 
Waterdrinker uit Schermerhorn en de stuurman Cornelis de Hart. Leentje ging Cornelis achterna naar 
Vlissingen en later naar Texel, ook niet bepaald om het hoekje van de deur, dus bleef alleen Jansje bij 
haar ouders in de buurt. Zij was regentesse der wezen in Grootschermer. 



Op 13 april 1887 voltrok zich echter een ramp, waarbij het pand van Johan Hendrik volledig 
afbrandde; het haalde de landelijke pers: 
 

       
Krantenbericht over de Schermerhorner brand (Schuitemakers Purmerender Courant 20-4-1887). 

Kennelijk goed verzekerd kon, kort daarop, aan de overzijde een nieuw, ruimer pand worden 
neergezet. De winkel met het woonhuis gold destijds als een der grootste panden van Schermerhorn. 
Het werd wederom een grutterij, een handel in koloniale waren, 
Dieuwertje van Oenen stierf al op 61-jarige leeftijd,  Johan Hendrik werd 72 jaar. 
 
 

       
Exterieur van de nieuwe winkel van J.H. Geerke 1838-1910 te Schermerhorn (fotocollectie OHV). 

 
 
 



 
 

 
Interieur van de nieuwe winkel met Geerke en zijn vrouw Dieuwertje van Oenen achter de toonbank (fotocollectie OHV). 

 
De Rijper Johan Hendrik 
 
Deze heette echter Johan Hendrik Nicolaas, geboren uit Pieter Geerke (V-5) en Geertje Leguit (1858-
1916), beiden uit De Rijp. De toevoeging van Nicolaas had te maken met de vernoeming naar de 
grootvader van moederszijde. 
Johan Hendrik Nicolaas staat vetgedrukt in het voorgaande schema omdat hij de aanleiding vormde 
tot dit verhaal, maar ongehuwd en dus kinderloos bleef. Hij kwam op 27 juni 1882 in De Rijp ter 
wereld en werd kortweg Jo genoemd. Op latere leeftijd kreeg hij de eerder genoemde bijnaam 
‘Kokende snert’, omdat hij blazend en puffend zijn weg zocht in De Rijp    

  
Johan Hendrik Nicolaas Geerke 1940, alias ‘Kokende snert’ (persoonskaart). 



 
 
Een jaar na zijn geboorte nam zijn vader Pieter (V-5) de zaak van zijn vader over die er ruim 50 jaar 
had opzitten. De vader van Jo was een actieve dorpeling. Hij was gemeenteraadslid en wethouder 
(1901, 1902 , 1905, 1907, 1909, 1913) van de gemeente De Rijp. Daarnaast was hij, naast uitbater 
van de grutterij en winkel aan het latere Oosteinde, ook actief in allerlei commissies en verenigingen, 
o.a. zetter der Rijks Inkomstenbelasting en hoofd van de Bak (Brandspuit). 
Hij was natuurlijk ook lid van de ‘Tuinbouwvereniging de Rijp en Omstreken’ en een groot afnemer 
van de plaatselijk geteelde producten, waardoor hij veel aanzien genoot. Vooral peulvruchten en 
zaden voor zijn grutterij hadden natuurlijk zijn belangstelling. Vader Piet bestierde de winkel. Hij 
bond zakjes meel  en andere producten dicht met een touwtje, welke werden verzameld en 
rondgebracht door zijn zoon Jo. Als werknemer heeft Jan Obee daar gewerkt. Die liep met handkar 
de klanten af in Grootschermer. 
Als Jo z’n vader 76 jaar is vindt deze het welletjes en zet op 22- en 29 juni 1929 de hele zaak te koop, 
respectievelijk in De Drie Meren de Goedkoope Pumerender Courant.   

  

  
Aankondiging verkoop Oosteinde 7. 

  
 



 
Te koop Ca. 1930, Winkel en woonhuis (met gaslantaarn, nu Oosteinde 7), een perceel grond, 

 
Het perceel was groot 11,1 are en was een samentrekking van twee percelen. Op het perceel 
‘Tuingrond’ stond vroeger, negen meter vanaf de straat, een woonhuis en aan de slootkant een 
schuur, beiden waren toen al afgebroken. Het was destijds het grootste handelshuis in koloniale- en 
grutterswaren van Noord-Holland. 
Kennelijk is de verkoop niet doorgegaan of werd er van afgezien. In ieder geval bleef het pand door 
de Geerkes bewoond. In het boekje ‘Houten Huizen’ van Herman Janse staan de opstallen uitvoerig 
beschreven. Het oorspronkelijke huis is een jaar na de eerste grote dorpsbrand van 1654 
opgetrokken. Naast het achterhuis werd in de 18de eeuw een keuken gebouwd met uitgebouwde 
stookplaats. Achter het hiervoor beschreven huis Oosteinde 7 verrees in 1858 ‘een gebouw bestemd 
tot grutterij, paardestal en hooiberging’ naar tekeningen, bestek en begroting van de architect J.V. 
Dankelman te Purmerend. De bouw werd door de aannemer K. Leguit (zijn schoonvader!) uitgevoerd 
voor ƒ 3.389,- , de architect ontving ƒ 150,- voor zijn bewezen diensten. De voorgevel vertoont een 



soort ‘chaletstijl’, maar de opbouw is nog geheel volgens de oude principes van de Noord-Hollandse 
houtbouw.  
    
 

 
Het grote pakhuis (nu Oosteinde 9) met paardenstal (en rosmolen) en hooiberg met een berging voor 100 zak graan (foto: 
Alex de Herder). 

Na de dood van z’n vader in 1938 bleef Jo, met z’n ongehuwde zus Helena Diena, achter in het huis. 
Hij was niet in staat de grutterij en de winkel aan te houden en hield uitverkoop. Hij trok zich op 56-
jarige leeftijd terug, sloot de gordijnen van de winkel aan de voorzijde en ging rentenieren in het 
kleinere achterhuis.  
Herman Meddens beschreef hem als volgt:  ‘Als het warm weer was, stond Jo vaak in de 
deuropening. Hij leunde niet tegen de deurpost. Hij stond ietsjes voorover gebogen. Hij was in het 
stofjassengrijs gekleed. Meestal had hij een dun grijs petje op. Hij was tenger en benig in zijn gezicht. 
Hij had grijze ogen’. 



      
 

 
Jo Geerke staande in de deur van zijn voormalige winkel (foto: Nico Bommer, fotocollectie OHV). 

 
Toen in 1942 Helena Diena overleed kwam zijn vier jaar jongere zus  Anna Catharina bij hem wonen. 
Haar man, Pieter Hatterman, was in Amsterdam overleden en ze wilde daar niet blijven wonen, 
omdat de oorlogsomstandigheden voor haar ondragelijk werden.  Beiden leidden daarna een 
teruggetrokken bestaan en kwamen slechts voor het hoognodige de deur uit. Een paar jaar na het 
overlijden van zijn zus stierf Jo in 1968 en daarmee kwam er een einde aan het Geerke-tijdperk in en 
rond onze gemeente. 
Willem Woestenburg kocht, bij opbod, de grond en opstallen voor ƒ 35.000,00 en verkocht het in 
parten. 
Het winkelpand is rond 1969, onder architectuur van Johan J. Neefjes, verbouwd tot woonhuis. Het 
authentieke en gave winkelinterieur is overgedaan aan het Zuiderzeemuseum.  De chaletachtige 
schuur, waarin een heuse rosmolen was ingebouwd, is in 1970 verbouwd tot woonhuis en atelier 
voor kunstschilder Luis Filcer en Maja de Herder. 



      

 
Oosteinde 9 verbouwd van pakhuis tot woonhuis (foto: Dirk de Herder). 

 
 
De rest van de Geerke’s 
 
Over de uitwaaieringen en verschillende, soms verbazingwekkende, ontwikkelingen van de andere 
Geerke’s is veel te vertellen. Neem nu Hermanus Pieter (VI-1), in de wandeling Piet genaamd,  die het 
geslacht in de bloedlijn voortzette. Piet werd leraar geschiedenis en aardrijkskunde in verschillende 
plaatsen, o.a. ook in Alkmaar. Hij was op allerlei terreinen actief en zat in tal van verenigingen. Hij zat 
in de Landweer en het reiswezen. Over dit alles schreef hij een twaalftal boeken, maar ook veel 
artikelen over o.a. de Melbourne-race, Napoleon, Van Heutz, Jan Pietersz. Coen e.d.8 Hij huwde in 
1911 met Carolina Wilhelmina Vergeer en kreeg een dochter en een zoon.  
 
Of de oom van Kokende snert, Anthony Pieter (V-4). Na aanvankelijk sigarenfabrikant en handelaar in 
grutterswaren te zijn geweest, koos hij alras voor de dames-, heren- en kindermode, van top tot 
teen, d.w.z. van hoed tot schoenen. Eerst in Wormerveer, later in Haarlem aan de Grote Houtstraat. 



    

  
Maison Hartje, hoedenzaak van A.P. Geerke 1851-1925 aan de grote Houtstraat te Haarlem (fotocollectie OHV). 

 
Anthony huwde in 1881 met Leentje Leguit, een tante van Kokende snert. Vader Leguit was de maker 
van de wieg welke in het Rijper Museum wordt bewaard en meerdere keren in de Kroniek is 
afgebeeld en beschreven. In de wieg hebben vijf generaties van de familie, inclusief Geerke’s, hun 
levensstart doorgemaakt. 
Leentje en Antony kregen zes kinderen, waaronder ook weer een Johan Hendrik (VI-6). Dochter 
Catharina Helena huwde met de bekende grafisch ontwerper Jacob Jongert, leermeester van 
ontwerper Mart Stam.  



    

  
Catharina Helena Geerke (foto: Jacob Jongert, fotocollectie OHV). 

 
Johan Hendrik, roepnaam Jo (VI-6) en neef van Kokende snert, was bouwkundige, eerst bij de 
gemeente Arnhem, later bij het openluchtmuseum aldaar. Hij regelde o.a. de verplaatsing naar het 
museum van de blekerij, de brouwerij, de dubbele ophaalbrug, de Zaanse Buurt en een van de 
Alkmaarse molens van de ‘’Zes Wielen” (1941).  



    

  
Bouwkundige J. H. Geerke 1892-1980 (fotocollectie OHV). 

 
Hij huwde in 1921 met Annie Willig uit Alkmaar.  
Zijn zoon Anthonie Pieter, roepnaam Tom (1923-2011), studeerde tropische agricultuur en is na de 
oorlog, via Indonesië , in de Verenigde Staten terecht gekomen en bekleedde daar een hoge functie 
bij de Del Monte Company.  
Zijn zoon Maarten had een functie bij de Marine en kwam te wonen in Engeland en zijn dochter 
Anneke bleef in het Openluchtmuseum, waar zij kleding en stoffen restaureerde, met een specialiteit 
van poppenkleren.  
 
Dit alles was maar een greep uit de Geerke genealogie van een kleine 50 bladzijden. Omwille van de 
leesbaarheid is dit verhaal een verkorte, verhalende versie. Veel verwanten en gerelateerden zijn 
weggelaten met vaak interessante informatie. Mettertijd zal de gehele stamboom van de Rijper 
Geerke’s  worden gepubliceerd in een van de regionale bladen van de Nederlandse Genealogische 
Vereniging. Wij zullen u op de hoogte houden.  
 
 
                                                                                                                                                     Fred Hoek 



 
Oosteinde 9, vanuit de Eilandspolder, na de verbouwing (foto: Dirk de Herder). 

 

 

                                                           
1  Het regiment was genoemd naar Johan Willem Friso, Prins van Oranje en naar de oprichter Hendrik Casimir II, stadhouder van Friesland. 

Het regiment heeft zich gehandhaafd en leeft heden nog voort onder de naam Regiment Huzaren van Boreel.  
 
2  Deze Johan Hendrik bezorgde ambtenaren kopzorgen bij inschrijvingen, heette hij Johan of Hendrik? In 1847, bijna tien jaar na de dood 
van deze Johan Hendrik, werd nog getwijfeld aan zijn voornaam. Het Duitse vernoemingritueel speelde hem kennelijk nog parten, omdat 
hij ‘in de wandeling’ Hendrik werd genoemd en als doopnaam Johan droeg. Een tiental bloedverwanten lieten daarom postuum een  
‘verklaring van bekendheid’ opstellen dat het in beide gevallen om Johan Hendrik ging.  
 
3  Pieter was ook makelaar, wijnkoper/-handelaar, curator en aanbesteder van diverse zaken. Ook kandidaat notaris, maar heeft zich 
nimmer als zelfstandig notaris gevestigd. Kerkelijke verbondenheid vond hij als regent van het Armen Weeshuis der Hervormde Gemeente 
te Purmerend en als lid van de Diaconie. Tenslotte  was hij secretaris van het banbestuur Purmerende en Purmerland.  



                                                                                                                                                                                     
 
4  Hij schreef in De Volksstem, De Echo, De Dortrechter Courant, Het Handelsblad, Het Volk, Eigen Haard en De Amsterdammer. Hij was 
redacteur van De Vrije Gedachte en De Aannemer en was columnist voor Het Groninger Weekblad, het Maandschrift voor Nederland en 
Koloniën en Het Vaderland. Hij richtte De Amsterdamsche Pers op en werd lid van vrijwel alle journalistenverenigingen. In 186 7 schreef hij 
het boek:' Neêrlands roem 1649 -1795'. Zijn talenten reikten verder met een twintigtal vertalingen van stukken voor de Rotterdamsche 
Schouwburgvereeniging, onder het pseudoniem Soranus. Politiek was hij actief als lid, en later vicevoorzitter van de ‘Radicale 
(Kies)vereeniging / Vrijzinnige kiesvereeniging ‘Vooruitgang’ in District IX te Amsterdam en geheim lid van de Sociaal Democratische Bond 
(SDB), die hun bijeenkomsten in Het Volkspark hielden. Zijn publicitaire en politieke gedrevenheid wordt wel het meest gekarakteriseerd in 
het navolgende stukje uit het Haarlems Dagblad van 8 juli 1913 
Fragment uit:‘Demonstraties’, bron: De Amsterdammer: 
’t Herinnert aan de fameuse verhalen van den onder de oudere journalisten nog bekenden Geerke. Geerke, de journalist die het eerst in ons 
land de opkomende arbeidersbeweging “versloeg” was een statig man, Een groote, kranige figuur, die bij manifestaties altijd vooraan liep 
“in ’t barnen der gevaren”. Er waren in zijn tijd veel manifestaties: ik noem o.a. de bekende hongeroptochten. Als nu de groote Geerke, 
deftig gehooge-hoed met collega’s vooraan den stoet liep en als hij in zag dat de boel te spoedig en te kalm naar zijn zin verloopen zou, 
zoodat er geen “copie” in zat, dan zei hij hardop, zoodat de voorste manifestanten het duidelijk konden horen konden b.v. ik heb gehoord 
dat ze naar het huis van de burgemeester gaan”. En de voorsten schreeuwden dan onmiddellijk: “jongens, vooruit naar den burgemeester”. 
De politie, die er anders over dacht, kwam dan met de massa in botsing en…. Geerke had copie. Toen de politie hiervan lucht kreeg is “per 
ongeluk” bij de een of andere manifestatie ’s heeren Geerke’s hoogezijde eens stuk geslagen. Maar die schoone dagen zijn voorbij. 
 
 
5  Herman werd leraar geschiedenis en aardrijkskunde binnen het Middelbaar- en Gymnasiaal Onderwijs en vond standplaatsen in Venlo, 

Utrecht,  Alkmaar, Sneek en Warffum. In het leger bracht hij het tot kapitein van het 8e bataljon Landweer (per 1-9-1918 met bijzonder 
verlof) en nadien reserve kapitein-/majoor der Infanterie (op verzoek eervol ontslag per nov. 1931).  
Nadat hij was afgezwaaid, werd hij voorzitter van de Algemeene Vereeniging van Verlofsofficieren der Nederlandsche Land- en Zeemacht, 
was hij voorzitter van de Vereeniging voor Facultatieve Lijkverbranding, secretaris der commissie voor het jeugdwerk en van de 8 October-
vereeniging (Alkmaar) en bibliothecaris van de Nederlandsche Reisvereeniging. De connectie met zijn vader vond hij als medewerker van 
de hoofdredacteur van de Nieuwe Amsterdamsche Courant (‘Het Geeltje’). Ten slotte was hij nog lid van het Comité Noord-Holland van het 
Nationaal Comité Herdenking Mobilisatie 1914 en van de Historische vereniging U trecht. Voor al dit werk werd hij gedecoreerd met de 
versierselen van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.   
 
6  Trijntje Pan (1770-1855) werd op 2-1-1799 geëxamineerd voor vroedvrouw en werd op 5 -5-1808 als zodanig in Monnickendam 

aangenomen tegen een jaartraktement van 150 gulden. Daar kon ze niet rijk van worden, maar toch kocht zij, bij een openbare veiling in 
1835, de hofstede Zwaansvliet.  
Zwaansvliet (1310 m² vloeroppervlak, op bijna 40 hectare grond!) was het oorspronkelijke Van Osch bezit,  de grootste investeerder in de 
droogmaking van de Beemster. Zij ging daar wonen met haar man de schoenmaker Jan Leendertz. Fabritius (1768-1827) die in 1825 een 
boerderij aan de Westdijk had gekocht. Trijntje had een onvermoed vermogen en had ook de grutterij aan de Rechtestraat in haar bezit.  
 
7  Hermanus diende als sergeant in het Koninklijk Nederlands Indische Leger en werd daarna huisvader van het jongensweeshuis te 
Soerabaja. Hij huwde met Louise Amerencea Jacobs (1882-1935) en zij kregen drie kinderen. Dochtertje Beetje stierf jong, zoon Johan 
Hendrik was legerpiloot en werd in 1944 door Japans luchtafweer neergehaald en dochter Alida Aletta werd lerares en huwde met de heer 
Schafhuizen. Zij en haar dochtertje kwamen in 1945 om het leven tijdens het beruchte ‘Gubeng transport’. Een Engels wegtransport, vanuit 
een voormalig Japans vrouwenkamp naar veiliger Engels gebied, werd door Indonesische extremisten aangevallen. Het transport omvatte 
400 vrouwen en kinderen, waarbij 150 doden vielen te betreuren. Hermanus zelf stierf in 1944 in het Jappenkamp Halmaheira op Midden-
Java.   
 
8  Eind 1934 was Piet, als secretaris van de Gouverneur Generaal, met de S.S. Rigel naar Nederlands-Indië  gevaren. De reis was bedoeld 

voor een ontmoeting met de sultan, die een bezoek bracht aan Bima, Soembawa. Waarom of waardoor Piet deze functie kreeg is 
onbekend. Wellicht kwam het door zijn dochter die huwde met de Nederlandse consul-generaal in Hong Kong, Frans Albert van Woerden.   
 
 


