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H©ú v©mhaan vam ©©m huis
Bebouwings- en bewoningsgeschiedenis van Kerkstraat 84, Wognum

Inleiding
Voor de Werkgroep Bebouwing en Bewoning was het
moeilijk, voor de eerste maal een woning uit te
zoeken die interessant genoeg is om onder de loep te
nemen.
We keken in eerste instantie uit  naar een huis met
een aparte bouwstijl.   Toen hebben we alle bewoners
op een rij gezet met elk hun eigen geschiedenis m.b.t.
het huis. Toch blijkt dan dat de eerste bewoner
natuurlijk het grootste stempel op het huis heeft
gedrukt.  Wat is zijn beweegreden geweest om het
huis te laten bouwen.   Tijdens ons onderzoek is
gebleken, dat niet alleen de bewoners maar ook de
woningen in de omgeving een grote rol spelen bij het
laten bouwen en bewonen van een nieuw huis. Zelfs
de geschiedenis van de straat gaat meespelen en je
wordt teruggeplaatst naar het jaar 1923, het jaar
waarin `ons' huis is gebouwd.

Maar eerst nemen we u mee naar een ander huis. Een
plek waar in  1923 een oude boerderij stond.  Nu staat
de woning er van dierenarts Deinum.   Deze boerderij
werd in  1923 bewoond door Dirk Koeman en zijn
vrouw Neeltje de Haart.   De boerderij stond vrij en
hun grond strekte uit van links tot het huis thans Jac.
Comhandeur en rechts tot het huis van Cl. Ursem.
Aan de achterkant grensde hun grond tot aan de
Nieuwe Weg.   De familie Dirk Koeman was Ned.
Hervomd en welgesteld.

Dirk Koeman en Neeltje Koeman-de Haart

Dirk Koeman werd geboren op  16-09-1867 te
Blokker en overleed opl 5-05-1943 te Dirkshom.
Hij huwde op 23-04-1893 te Westerblokker met
Neeltje de Haart, geboren  15-12-1868 te Blokker en
overleden 05-03-1946 te Beemster.
Beiden zijn begraven in Westerblokker.
Dirk en Neeltje hadden 2 zoons en 2 dochters.
In  1916 laat Dirk voor zijn zoon Comelis een huis
bouwen op zijn erf.
De eerste steen werd gelegd door dochter Ariaantje.
Comelis huwde met D. Stam en zij stichtten bij hun
huis een hoenderpark.

Vergunningsaanvraag voor te bouwen woning voor de heer D. Koeman
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Bouwtekening voor woning Kerkstraat 84

Deze woning wordt nu bewoond door Nico Kroon.
Dochter Afie huwt met Simon Bakker en zij gaan
later in de Lekermeer wonen.
Zoon Henricus Johannes komt op de boerderij samen
met zijn vrouw Catharina Leegwater.
Vader Dirk Koeman laat daarom een renteniers-
woning bouwen naast de boerderij om daar te gaan
wonen met zijn vrouw en dochter Ariaantje.
Op 23 februari  1923 dient Jan Wit, timmerman te
Wognum, hiervoor een handgeschreven vergunnings-
aanvraag in bij B&W van de gemeente Wognum (zie
voorgaande bladzijde).
Blijkens de stempel `GEMEENTE WOGNUM
lngekomen den 24 FEB.1923' werd de aanvraag een
dag later officieel ontvangen en ingeboekt.
Al op 26 februari  1923 werd door burgemeester
Commandeur en wethouder Winkel de ondertekende
vergunning verzonden.   De woning staat tegen-
woordig bekend als Kerkstraat 84, en heeft het
kadastrale nummer 968, sectie 8.

Deze woning werd door de Werkgroep
Bebouwing en Bewoning uitgekozen om nader
te bestuderen.
Dirk Koeman en zijn vrouw verhuisden in  1933 naar
Dirkshorn, waar op dat moment ook al een van de
kinderen woonde. De woning werd toen verkocht aan
Hillebrand Klaver en zijn vrouw Comelia (Neeltje)
Zeeman.

Hillebrand werd geboren op  14-10-1876 te Abbekerk
en overleed op 30-12-1957 te Wognum.
Gehuwd op 26-4-1906 te Wognum.
Comelia (Neeltje) Zeeman werd geboren op 4-5-1882
te Wadway en overleed op 31-3-1952 te Wognum.
Hillebrand en Comelia hadden geen kinderen.
Wel waren zij in het bezit van twee boerderijen en
twee stukken land waarop later (tuinders)bedrijven
zijn gevestigd, zij waren derhalve welgesteld.
De woning Kerkstraat 84 werd door Hillebrand en
Comelia als rentenierswoning gebruikt.
Hillebrand bekleedde diverse functies.   Hij was o.a.
Kerkmeester, wethouder, lid van het Armbestuur.   In
zijn functie van kerkmeester was Hillebrand ook
belast met het collecteren in de kerk.
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Vroeger werd er drie keer gecollecteerd; eerst met de
schaal, vervolgens met det klinkbuul en tenslotte met
het armenzakje.   De klinkbuul was het mooist en
zwaarst (met een mooie koperen rand) uitgevoerd.
Tevens werd hierin het meeste geld opgehaald.   Om
die reden droegen de collectanten deze klinkbuul
gewoonlijk met beide handen. Behalve Hillebrand
dan.   Hij collecteerde altijd in het middenschip, waar
de meeste mensen zaten en de reikafstand het grootst
was, en hield de buul gewoon met één hand vast.

Foto  1938.
Hillebrand  Klaver

Ongetwijfeld heeft dit bijgedragen aan de algemeen
heersende mening dat Hillebrand de sterkste man
van Wognum was.
Zijn vrouw Comelia had het met name goed voor
met de Wognumsejeugd.  Achterin de kerk, bij de
uitgang, hing een bord met de tekst `Meisjes wilt U
inlichtingen, dan kunt U zich vervoegen bij Neeltje
Klaver-Zeeman' (Neeltje gaf namelijk vóorlichting
aan meisjes die daar behoefte aan hadden).

Foto 1946.
Cornelia Klaver-Zeeman
De foto is speciaal genomen
om de echte NoordHollandsé
kap te tonen.
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Bidt voor de ziel van zaliger

CORNELIA ZEEMAN
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Zij  werd  geboren  op  4  Mei   1882  te  Wad-
way-Wognum en   stierf, geheel onverwacht
voorzien  van  het  H.  0liesel  op  31   Maaii
1952  en  werd  op  4  April  d.a.v.   begraven
op  het  R.K.   Kerkhof van  St.   Hieronymus

te W08num.
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Gedenk in Uw H. Misoffer en gebeden

Hillebrand Klaver,
Weduwnaar van Cornelia Zeeman.

Kerkmeester van de parochie
van de H.  Hieronymus.

Geboren   14  oktober  1876,  is  hij  na  een
kortstondige   ziekte,   voorzien   van   de
laatste    H.H.    Sacramenten,    overleden
30  december  1957.  Zijn  stoffelijk  over-
schot  werd   2  januari   1958,   bijgezet   in

het familiegraf op het parochie-
kerkhof te Wognum

Een grote werklust ging tot het einde van
van zijn leven samen met een diepe gods-
dienstzin.  Hij was er diep van overtuigd,
dat de zegen van God moest komen.
Daarom was hij  een trouw kerkbezoeker,
die  ook  voor  de  belangen  van  het  huis
des  Heren  altijd  klaar  stond.    Moge  zijn
vertrouwen op God een heerlijk eindpunt
gevonden   hebben   in   de  aanschouwing.

ONZE VADER - WEESGROET
HIJ RUSTE IN VREDE

Van  1931  tot aan zijn dood in  1957
heeft Hillebrand Klaver aan de Kerk-
straat 84 gewoond.
LAan de woning zelf werd niets ver-
anderd. De vloerkleden bleken zelfs
nog zo mooi, dat de volgende
bewoners, de familie De Haan, deze
kleden nog hebben gebruikt.

Jacobus de Haan was tuinder van be-
roep. Hij werd geboren op
29-12-1898 te Westwoud en overleed
op 5-3-1972 te Hoom.   Hij huwde op
22-9-1930 te Wymbritseradeel met
Boudina Monica Asma, geboren op
19-3-1907 te Wymbritseradeel, over-
leden 8-9-1991  te Wognum.
De familie De Haan bewoonde het
huis van   28-4-1958 tot  15-11-1968.
De volgende bewoners waren de
familie Van de Ven.

Wilhelmus Josephus Thomas van de Ven werd ge-
borenop7-3-1930teVeghelenhuwdeop21-10-1958
te Beek en Donk met Johanna Maria Josephina van
Eerd, geboren 8-7-1929 te Beek en Donk.
De familie Van de Ven woonde aan de Kerkstraat van
29-4-1969 tot  14-7-1976.

De heer Van de Ven was tuinbouwconsulent in de
regio Noord-Holland met als standplaats Hoom.   Op
zoek naar (bij voorkeur) een ouder huis met vooral
`veel tuin' kwam het gezin in Wognum terecht waar

Kerkstraat 84 toen net te koop stond.  De prijs van
/ 48.000,-maakte de koop zo mogelijk nog aantrek-
kelijker.   Aanpassingen die de heer v.d. Ven zich kan
herinneren betreffen de bouw van een nieuwe trap
alsmede twee dakkapellen aan de achterzijde.   De
belangrijkste aanpassing betrof het kamerpïafond.
De schroten werden verwijderd en het oorspronke-
lijke plafond werd in ere hersteld.
In  1976 werd de heer v.d. Ven overgeplaatst naar
Utrecht en diende hij  in die omgeving (Driebergen)
te gaan wonen.   Het huis werd verkocht aan
A. Beuker. (NB de heren v.d.Ven en Beuker kenden
elkaar via scholengemeenschap Werenfridus in
Hoom, v.d. Ven was daar bestuurslid en Beuker
leraar.)
Adrianus (Adri) Beuker werd geboren op 30-4-1948
te Borger en huwde op 29-4-1971  te Stadskanaal met
Catharina Elsje (Catrien) Eggens, geboren 3-6-1948
te Borger.   De familie Beuker woonde aan de Kerk-
straat van  15-7-1976 tot  1 -12-1986.
De heer Beuker was van beroep leraar Duits/adjunct-
directeur van de scholengemeenschap.   Tevens is hij,
namens de PvdA, lid van de gemeenteraad geweest.

Foto ca.1963. Woning Kerkstraat 84 te Wognum.
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Deze bewoners hebben het huis op een groot aantal
punten gemodemiseerd.
In de woonkamer werden de suitedeuren verwijderd.
Het plafond in de woonkamer was van linnen,
gedecoreerd met rozetten van papier-maché. Een
grote rozet en het midden en kleinere op de hoeken.
Deze plafonds werden verwijderd. De resterende
plafonds op de benedenverdieping werden wegge-
werkt d.m.v. een nieuw, verlaagd, plafond.   De oude
kachel werd verwijderd en vervangen door een open
haard.   De betegeling achter de kachel (dezelfde
tegels als boven de ramen aan de  buitenzijde) werd
geheel verwijderd.
Ook de badkamer, het toilet, de gang en de keuken
werden, inclusief alle tegelwerk, geheel vemieuwd.
Ook werd zowel op de begane grond als op de eerste
verdieping een aantal muren verwijderd om zodoende
grotere kamers te creëren.

Hiema kwam het huis in het bezit van de huidige
bewoners; de familie Huisman.  Nicolaas Theodorus
(Nico) Huisman werd geboren op 30-10-1945 te
Wognum (Zomerdijk) en huwde op  1-8-1968 te
Opmeer met Anna Hendrica Schagen geboren
7-6-1944 te Zuidermeer.
Nico kan zich de dag dat hij de sleutel van het huis
ontving nog goed herinneren. Het was op
`Sinterklaasdag' 6 december 1986.   De familie

Huispian was al jaren verliefd op dit huis.   De vorige
keer dat het te koop stond hadden ze er ook al naar
gekeken.   Alleen was Adri Beuker ze dat keer te snel
afgeweest.
Toen de woning weer te koop kwam, stonden de
Huismannen vooraan in de rij.   De onderhandelingen
via de makelaar verliepen traag.   Nico en Adri
kenden elkaar echter uit `de raad' en samen kwamen
ze sneller tot overeenstemming.
Zodoende kon het echtpaar Huisman (samen met de
vier kinderen Alex, Monique, Carola en Daniëlle) de
Jacob Kwastlaan verruilen voor de Kerkstraat.
Aangezien het huis in prima staat verkeerde hoefde
er alleen maar geschilderd en behangen te worden.
De enige uitzondering vomde de keldertrap.   Al bij
de eerste bezichtiging van de `wijnkelder' (volgens
de makelaar) bleken de onderste treden zodanig ver-
molmd dat je er spontaan doorheen zakte.
Grote verbouwingen waren en zijn uit den boze bij
de huidige bewoners.   Wel hechten ze eraan om, daar
waar nodig,  zoveel mogelijk in de oude stijl te her-
stellen. Plafonds en deurkozijnen alsmede het balkon
zijn met oog voor detail onder handen genomen. Een
aantal van de originele deuren lag gelukkig nog op
zolder.   Ook al is een enkele een beetje winds, toch
zijn ze er weer ingezet.   De schuifdeuren die ooit de
voor- en achterkamer van elkaar scheidden bleken
bij de buren Kroon op zolder te liggen.   Toen Nico

vemam dat ze waren voorbestemd om te dienen als
onderdeel van een nieuw te bouwen kippenhok heeft
hij ze gauw teruggehaald.   Ook die zullen binnenkort
wel weer op de oude plaats teruggezet worden.
Nico had al gehoord dat er boven het verlaagde pla-
fond van de woonkamer oorspronkelijk een groot
rozet van papier-maché heeft gezeten maar dat dit
geheel of gedeeltelijk is verwijderd toen het nieuwe
plafond werd geplaatst.  Omdat dit laatste niet hele-
maal zeker is twijfelt hij of het nieuwe plafond er
nog een keer aan moet geloven. . .
Boven de deur die het poriaal en de gang scheidde,
zat een oude kromgetrokken plaat board.  Toen Nico
die in een opwelling verwijderen wilde had hij alle
geluk van de wereld dat hij het toch met de nodige
voorzichtigheid deed.  Er kwam namelijk een prachtig
gegraveerd raam achter vandaan.

Het gegraveerde raam met zonsopgang

Nico Huisman is naast zijn baan als vestigingsleider/
accountant, zoals velen wel weten, jarenlang actief
geweest in de p]aatselijke politiek.   Eerst vierjaar als
raadslid namens de Katholieke Kiesvereniging (plaat-
selijke variant van de KVP) en daama 16 jaar als
wethouder (CDA). Toen hij in mei `94 de pijp aan
Maarten gaf kwam er eindelijk meer tijd vrij voor
een van zijn grote hobby's, het tuinieren. Bij het
werken in de tuin blijft hij wel altijd letten op even-
tuele oudheden.   Zo kwam hij resten tegen van de
marmeren schoorsteen die ooit op de plek moet
hebben gezeten waar nu de open haard staat.  Ook
leende hij een keer een metaaldetector bij de buur-
man.   Dat leverde tot zijn teleurstelling niet meer op
dan een oud slot.
Voor de toekomst is er nog het plan om de oude, van
boerengeeltjes gemetselde, beerput in de tuin te gaan
leegspitten. Je weet tenslotte maar nooit.   Vorige
bewoners hebben deze put gebruikt om er tuinaftal
in te storten dus dat wordt nog een hele sjouw.  Maar
wellicht geeft het huis Kerkstraat 84 weer wat meer
van zijn geheimen prijs.                                                   <<-
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