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aan de Westeinderweg in Wognum

Deaanleidíngtothet
schrüvenvanditartïhel
ishetvoornemenvan
Sö aale Schoenmaher,•FiË'  eig.e`r'aa:_YaF _de p_::_rfe-

®® ---      \     ,      \rü Westeinderweg 33,
omopzünboomgaai.d
eenvügenboomte
plan±en. In september
2009 stuií Stiaahbü het
spiHenvcmeengc[Ívoor
deboomoprodeplavui-
zen. Söaak, behend me±
münfiascinatievoorOpgraving plavuizenvloertje.

alleswa±zich(inwog-
num) onder de grond bevindt, brengt me op de
hoogteenvoegtdaarbüdewensboventehalenwat
onderzil.TlewoorschünkoTrieenplavuizenvloertie
van6x3me±er,Tne±herendererinverwerk±e
bakstenenpoereneneromheeneenTúetaltezware
fiinderíng.He±iseenbetrel{heltikkleinvertrehin
hetvoorstedeelvaneenboerderü,dieophet
naastgelegenperceelheeftgestaanendieinde
loop van de l9e eeuw is gesloopt. Eigenlük is deze
vondstoohsymbolisch:degeschíederisvande
boerderüwesteinderweg88isheellangsamenge-
vallenmetdievandeboerderütenoostenervan,
nu nuTnmer 29V31, bewoner mevr. T. Scheleherman.
OmdezevondsteducatiefoptimaaltebeT"tten
lwamenopvrüdag6novembernegentienleerlin-

PERCEEL WESTEINDERWEG 29/31

1579 Adriaen Cornelisz. (eigenaar).
1602 Gekocht door Jan Jansz. alias Jan
Heijckx.

11630 Jan Heijckx erven llM 400R met
huis er op. Verponding (onroerend-

goedbelasting) huis 3-3-0 (= 3 gulden 3
stuivers 0 penningen).
1632 Pieter Jansz.  Heijckx verp. 3-5-2.

1696 Claas Jansz. Broers  verp. 3-5-2.

1731 Pieter Broersen c.s. een boeren-
huis, verponding 2-12, oude verp.

3-5-2*.

genvanbasisschoolDespeel:wagenktiken.Aan-
dacl.tigluisterdenzenaarwatíkhunerowerwist
te vertellen.

De boerderij van Jan van Berkel?
Westeinderweg 33. Dat was altijd de boerderij van
Jan van Berkel. Een boerderij is altijd van degenen
die erin wonen tijdens jouwjeugd. Oudere mensen
noemden ook Biersteker er meestal achteraan. Maar
toen ik wat verder in de historie van deze boerderij
dook, moest ik gaandeweg concluderen dat het toch
voornamelijk de boerderij van de familie Buis is
geweest. Van het begin der lge eeuw tot 1938 heeft
deze familie de boerderij Westeinderweg 33 in bezit
gehad. Bovendien hoorde de ernaast gelegen boerde-
rij er gedurende het grootste deel van deze periode
ook bij. Het is wellicht dienstig te vermelden dat van
oudsher achter boerderij nr. 33 het land lag in twee
percelen (D IOs en 109), samen 6.67.90 ha, en achter
nr. 29/31 drie percelen ( D 101,102,103), samen
10.60.80 ha. Verder drie percelen (D4l, 42, 43) tussen
Loos en Kamp aan de andere zijde van de weg (nu
resp. Westeinderweg 30 en 32). Ook hoorde er in de
lge en begin 20e eeuw land achter de Grote Zomer-
dijkbij.

Eerdere eigenaars/bewoners
Aan mijn medebestuurslid Sjaak Jong dank ik de
gegevens over vroegere eigenaars/bewoners van
beide percelen. Deze zijn gevonden door in de

1780 De kinderen van Pieter Mulder
verp. 2-12.

1808 Erfgenamen van Pieter Mulder,
verp. 4-0.
1832 Kadaster sectie D no.104 Jan
Hes.

1857 Eigenaar Pieter Buis x Jantje
Dudink.

1879 Jantje Dudink, weduwe van Pieter
Buis, eigenares.

1884-1899 Bewoond door Jantje
Dudink.

1899-1938 Biersteker - Buis eigenaars.
Bewoond/gehuurd door:

119?? -1931 Arie Groot.

1931 tot 1974 Willem Sneek.
1975 Dokter J. Boeckhorst.
1977 tot heden mevr. T. Schekkerman.

*In 1731 was er het z.g. redress van de

verponding, in feite een verhoging.
Zowel de oude als de nieuwe aanslag is

vermeld, wat het gemakkelijker maakt
de huizen terug te vinden. ln bepaalde

gevallen blijft het echter moeilijk,
omdat er ook regelmatig sprake is van
een afgebroken huis.
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verpondingsboeken de perceelgrootte en de
belasting(verpondings)aanslagvooreenbepaaldjaar
met elkaar te vergelijken.
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Bidprentje van Simon Buis Az.

tl5-ll-1832 (88 jaar) (x 1. Maartje
Berkhout, 2. Trijntje Cramer, 3.

Maartje Koedooder).

Sijmen Roelofszoon
Buijs en zijn zoon Pieter
De eerste Buis die we op
de boerderij ontmoeten
is Sijmen Roelofszoon
Buijs, geboren 1765 in
Sijbekarspel en overle-
den in Wognum in 1852.
Wanneer hij precies op
de boerderij is gekomen
is onduidelijk, maar in
hetAanwijzendtableau
van 1824 staat hij ver-
meld als eigenaar.
Sijmen trouwde drie
maal en overleed op
88-jarige leeftijd. Getuige
het vers op zijn bidprent-
je moet hij tevreden zijn
gestorven, en, `buiten alle

kijf', zeker van de eeuwige zaligheid, al houdt de
dichter een slag om de arm: een gebed van de nabe-
staanden zal de overledene toch nog wel ten goede
komen. Sijmen wordt opgevolgd door zijn zoon Pieter
Sijmensz Buis, geboren in ls07 en overleden in 1878.
Evenals zijn vader trouwde Pieter drie maal, de eerste
keer met Aaltje Bijman (geen kinderen), dan met
Geertje Pool (een dochter en drie zoons) en ten slotte
met Jantje Dudink (een dochter).
Met Jantje Dudink huwde Pieter in 1856 op huwe-
lijkse voorwaarden. Jantje bracht in de boedel
kleding en sieraden ad. f 150,-. Pieter aanzienlijk
meer: naast de gebruikelijke roerende goederen als
sieraden, huisraad, gereedschap en rijtuigen, een
huis in Hoorn en in Wognum een huis, erf, boom-
gaard, wei- en bouwland ter grootte van ruim 26
bunder. In 1857 koopt Buis van zijn rechterbuurman
Teunis Hes voor/.1600,-het huis en erf groot 50
roeden vijftig ellen (perceel nu westeinderweg 29/3l,

PERCEEL WESTEINDERWEG 33

22-05-1579 Jan Willem Thonissz
30-05-1579 Jan Cornelisz. van
Wognum nu wonend te Dokkum in
Friesland verkoopt aan Jan Willem

Tonisz. wonend in Wognum 267 en een
halve roeden land plus een negende
van een huis daar op staande gelegen in

de banne van Wognum. ln het wester
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Bidprentje met portret Jantje Dudink.                      Bidprentje Afie Buis.

Sneek/Boeckhorst/Schekkerman). Vanaf deze tijd
tot 1975, hetjaar waarin Jan van Berkel de boerderij
verkoopt aan dokter Boeckhorst, zijn deze twee
boerderijen bezit geweest van één eigenaar.

De kinderen van Pieter Buis
Pieters tweede vrouw, Geertje Pool, stierf in 1851 op
42-jarige leeftijd, haar man achterlatend met vier
kinderen, drie jongens en een meisje, van wie de
jongste drie maanden oud was. In 1856 huwde Pieter
voor de derde keer, nu met Jantje Dudink uit Wester-
Blokker. In 1860 stierf de enige dochter uit het
tweede huwelijk, Afie, op 14-jarige leeftijd. Maar in
1862 werd toch nog weer een dochter, Trijntje,
geboren. Er waren nu dus drie zoons, Sijmen,
(*1846), Cornelis (*1847) en Dirk (*1851) met hun
halfzus Trijntje.

Dood van  Pieter Buis
Toen vader Pieter in 1878 stierf, erfde elk van de
kinderen f 30.000,-. Op 4 september van dat jaar was
er inventarisatie van de boedel. Overbuurman Klaas
Stam was taxateur. Duidelijk is dat er op het bedrijf
veel gekaasd werd. In totaal stonden er `op den
darsch', `in den koegang' en `op zolder' zo'n 320

schependeel bezuiden de weg. Gemeen
met deselve Jan Willem Tonisz.  Belend

ten oosten met Ariaen Cornelisz. en ten
westen met Jan Jellisz.

1632 Marij met Grietje samen (5M
316R) verp.  3-7-11.

1696 Aerjen Germensz. Huis (op 5M
316R 6V) verp. 3-7-11.

1731 Teunis Aarjansz. Een boerenhuis

verp. 2-13 oude verp. 3-7-11.

1780 De erfgenamen van Jan Tessel
verp. 2-13.

1808 Marijtje Willems verp. 7-14.

1832 Kadaster sectie D no.105 Simon
Buis.

1857 Pieter Buis.
1883 Cornelis Biersteker.

1935 Trijntje Biersteker-Buis.

1938  Jan van Berkel.

1980 tot heden J. Schoenmaker.
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Bid  voor  de  ziel  `'on  zsliger

PIETER    SIJi\iËNZ    BUIS,
E:CHTCF:NOOT   `.Ab`  ZAI.IC.ER

A,üTTE mülAN
.en

GEERTJE  PO0L
18atstel)jk  echtgtmoot  `'an

j'ANTJE      DUDINK.
OTCTleden    te   Wogn``m  il.`n   7``{`n  Juti

i!:ámne:.,evnoo,iäesu,¢::.ïij,:n`.,onnd:`,:,oHu.doT:
don  van   Óijm  70  ji`reii  t.n beLTi`i``-en den
llen  di`8rmn`.o`gt`nile  oi.  't  R.  K.Kerk-
hof &ldaar.

I)ie  il``n   lli``ii.   ` `.i`cst   ziïl   tr;tilukkig  2ijn
op  h.et  .iud.  ziji`s  lL.`."  " z!`l gezegt)nd
worden   op   i`en   `lag   `-im   zijn   ilootl.

Ect`,.    1.   ,3.

Wee§t   iiii.t  bcd`.ot:ttl, gelijk zü  .li(` geeno
hoop  ``ebËeI:.ss'.k ]ï.'  ,T2:";e;`t:`,.ZË`\`..i.  92
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Bidprentje Pieter Buis.

kazen, gemiddeld
getaxeerd op Jl,-. Verder
veel kaasmakersspullen,
zoals zoutkisten, pekel-
baden, stremsel. Opval-
lend is dat de `veeren'
bedden zo duur zijn:
veren bed, peluw en vier
kussens en dekens J 50,-.
Een tilburyJ 120,-en
een rijtuig met toebeho-
ren J. 300,-. Verder stond
er nog het een en ander
`In het oude huis en

bergplaats'. Dat moet
wel het huis ernaast
zijn, aangekocht van
Teunis Hes in 1857,

waarvan we de resten zo kortgeleden hebben opge-
graven. En verder: `dat staande het huwelijk het oude
gebouw door een nieuw is vervangen en dat de
kosten daarvan hebben bedragen vijf duizend
gulden.' Dat betekent dat er een nieuwe boerderij op
perceel (nu) Westeinderweg 33 is gebouwd. Dat is
dan gebeurd direct na het huwelijk van Pieter Buis
met zijn derde vrouw in 1857. Datjaartal staat op een
steen die vroeger was ingemetseld in de schoorsteen
op de oude boerderij.

--T.`-,`.     .-

Steen met jaartal uit schoorsteen.

De drie gebroeders
De conclusie die ik geneigd ben te trekken uit de
gegevens die ik over de familie Buis heb gekregen van
archivaris Adrie Smit, moet haast wel zijn dat de
gebroeders Simon en Dirk hun hele leven niet
hebben hoeven werken en dat ook niet gedaan
hebben, dat Cornelis wel degelijk heeft gewerkt,
maar met veel tegenslag te maken kreeg.
De tweede zoon Cornelis trouwde met Maartje
Commandeur. Zij kregen zes kinderen.
Bij de dood van zijn vader in 1878 boerde Cornelis in
Oude Niedorp. Daar had hij een bedrijf van 23 ha.
Omdat hij, als enige van de drie gehuwd, voor nage-

slacht had gezorgd, moest hij weer in Wognum op de
familieboerderij komen wonen. Jantje Dudink en
haar dochter Trijntje (16 jaar oud) verhuisden naar
de naastgelegen, nieuwe, boerderij. Simon en Dirk

woonden enige tijd in bij
hun broer. Het zat Cornelis
met zijn bedrijf echter niet
mee. Het was een neer-
gaande tijd en in 1879 werd
hij genoodzaakt om `ter
concurrentie eener som
van J 56.261,83 ` zowel het
bedrijf in Oude Niedorp als
de (hoofd)boerderij met
land in Wognum met
hypotheek te bezwaren.'
Mede omdat zijn broers

Simon en Dirk hem financieel niet wilden helpen,
kon hij de boerderij niet houden. Op 24 maart 1883
werd deze met twee percelen land verkocht aan
Cornelis Biersteker. Biersteker, toen 22, werd,
wegens minderjarigheid (!) bij de overdracht verte-
genwoordigd door zijn vader Cornelis Biersteker
Janszoon, landman uit Hoogwoud. Koopprijs
f 16.700,-. Broer Dirk Buis koopt weiland tegen de
Zomerdijk voorJ IO.000,-, broer simon land over de
Zomerdijk voor j. 7400,-.
Cornelis ging nu werken bij zijn schoonvader Arie

Commandeur, die
burgemeester was en
boerde op de boerde-
rij, nu Kerkstraat 90
(Van Veen). Cornelis
woonde in de boer-
derij aan de overkant
van de weg, ook in
eigendom van
Commandeur (later
bedrijf Roemer en
verbrand in 1945).
Daarna woonde hij
nog, mogelijk tot zijn
dood in 1917, in het
huis van later
melkhandel Klaas en

Wim Koeman. Dat was schuin tegenover zijn welge-
stelde broers Simon en Dirk, die daar in 1899 na de
dood van Jantje Dudink, een huis hadden laten
bouwen (nu Kerkstraat 78, Claus en Tiny Ursem).
Simon en Dirk bleven ongehuwd en rentenierden
daar tot hun dood. Simon stierf in 1904 en Dirk in
1930. Dirk was kerkmeester van de Hiëronymuskerk.
Hij was een erg godsvruchtig man: niet alleen had hij
een `bidkamertje' achter in het huis voorzien van een
kerkraam, uit zijn testament van 3 december 1919
blijkt dat er in zijn huis, dat hij deelde met zijn
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1917. Bespannen hondenkar bij Kees Biersteker op het pad tussen de bomenrij links van de boerderij. Van links naar rechts: 1. Griet Sm.it

(dienstmeid), 2.Trijntje Mulder, ongehuwd, buurvrouw. Zij kwam op zondag bij Biersteker te gast. 3. Trijntje Buis. 4. Cees Biersteker. 5. Manus

van Berkel. 6. Klaas Nipshagen. In de kar: Jan van Berkel en Emmy Wanna uit Boedapest.

Foto genomen door slager Dorus Rood.

huishoudster Trijntje Jong, een grote verscheiden-
heid aan (grote en kleine) kruis-, heiligen- en enge-
lenbeelden (al dan niet onder een stolp) aanwezig
was. Toen hij in 1930 overleed, liet hij vrijwel alles
wat er in huis stond en een aanzienlijke som geld na
aan zijn huishoudster. Maar ook de kerk en het
Armbestuur werden goed bedacht. Opvallend nu,
maar misschien toen niet, zijn onder meer de talloze
heilige missen die als tegenprestatie werden terug-
verlangd, waarbij tijdens de gezongenjaarlijkse
requiemmis namens het Armbestuur (20 jaar lang!)
'tien kaarsen moeten branden en het altaar in het
zwart moet zijn' en dit tot rust van zijn ziel en die van
zijn naaste verwanten.

Cornelis Biei'steker en Trijntje Buis
ln 1883 trouwde Trijntje Buis (1862), de dochter uit
het derde huwelijk van Pieter Buis, met Cornelis
Biersteker. Zij gingen wonen in de grote boerderij.
Toen in 1899 Trijntjes moeder, Jantje Dudink,
overleed, erfde zij, en dus Biersteker mede, de
naastgelegen, omstreeks 1884 nieuw gebouwde
boerderij. Broers Simon en Dirk verhuisden naar het
nieuwe huis aan de Kerkstraat. Cornelis Biersteker

en zijn vrouw bezaten nu dus twee boerderijen met
land. Cornelis Buis (halve zwager) koesterde begrij-
pelijkerwijze wel enige  rancune tegen Biersteker,
omdat die op de boerderij kwam waar hij noodge-
dwongen vanaf moest. Biersteker was echter een

Foto van het interieur van het huisje van Trijntje Mulder. Zij had een

paar werkhuizen en een winkeltje. Zij woonde samen met haar
zuster Dieuwertje even voorbij Biersteker, waar nu Jan Tool woont,

Westeinderweg 41. In dit huisje werd zij op 13 januari 1928 Ievenloos

aangetroffen.
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algemeen geacht mens, die velen financieel hielp. Zo
kwam jarenlang Trijntje Mulder, kleine winkelier-
ster en woonachtig enige huizen voorbij Biersteker
(nu Jan Tool, Westeinderweg 41), op zondag altijd bij
hem te gast. Biersteker was ook uitvoerder van haar
testament. Daarnaast was Biersteker 35 jaar lang
kerkmeester. Een geringere functie oefende hij nog
uit als secretaris van het Comité van het Radboud-

fonds, opgericht  15
november 1907. Dit was
een stichting ter beharti-
ging van het Bijzonder
Hoger Onderwijs. Het
Comité bestond uit niet
meer dan enkele vooraan-
staande en welgestelde
boeren, de pastoor en de
dokter. De eerste bijeen-
komst van het Comité was
bij Dirk Buis. De functies
moesten worden verdeeld.
Niemand wenste voorzit-

Het echtpaar Biersteker-Buis.       ter teworden. Toen ste\de
C. Bi.ers£eker *7860 -/'-7935.             Piet Tool voor dat Bierste-
Trijntje Buis*1862  -i'-1938.                ker maLaLT secretaLT±s-pen-

ningmeester zou worden.
Biersteker, weliswaar niet sterk in spelling, accep-
teerde, mits Tool dan maar voorzitter werd. Deze
ging akkoord. Veel meer dan de jaarlijkse bijdragen
van dit selecte gezelschap aan het fonds is er niet te
vinden in het notulenboek, dat gaat tot 1917.
Het echtpaar Biersteker-Buis kreeg geen kinderen,

Boerderij Westeinderweg 33.1920. Eigenaar Kees Biersteker. Van

links naar rechts: 1. Jan van Berkel 2. Kees Biersteker  3. Trijntje Buis,

zijn vrouw. 4. Griet Smit, dienstmeid. 5. Trijntje Mulder, buurvrouw,

winkelierster. 6. Klaas Nipshagen.

maar adopteerde de zoon van Jan van Berkel, een
zwager van Biersteker, die ook Jan heette.
Klaas Nipshagen was hun boerenknecht. Biersteker
overleed in 1935, zijn vrouw in 1938. Bij testament
van mei 1924 lieten Biersteker en zijn vrouw na aan
de katholieke Hiëronymuskerk: een huis, erf en

Jan van Berkel als jonge man.1929. Joannes Hermanus van Berkel
*31-01-1909 -í-31-10-1987 in verpleeghuis St. Nicolaas te Lutjebroek.

schuur, (D 497) en weiland, tezamen groot 11 ha ls a
90 ca. Dit betreft huis en erf van (nu) nummer 29/31.
Een van de voorwaarden verbonden aan dit legaat
was dat de kerk genoemde boerderij zou verhuren
aan Bierstekers pleegzoon Jan van Berkel, tegen een
huurprijs van f 1000,-perjaar. In hetzelfde testa-
ment liet Biersteker aan zijn pleegzoon Jan van
Berkel na zijn huis met schuur en erf groot 6 ha 60 ca
(D 109, 495, 496). Dit is de boerderij Westeinderweg
33. Van Berkel moest daarvoor inbrengen J 12.000,-
Maar in haar testament van 24 maart 1936 wijzigde
Trijntje dit. Zij liet nu na aan de kerk de nrs. 495/496
en 109 samen groot 6 ha 60 a 30 ca. Dit is de boerderij
met land van nr. 33! Er komt nog bij ± 2 ha 80, een
deel van D 101, het tegen de Zomerdijk gelegen
perceel achter nr. 29/30. Onder de verplichting dit
geheel aan Jan van Berkel te verhuren tegen een
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pachtprijs van ten hoogste j. 860,-. In het aanbod aan
de kerk is hier sprake van `een boerderij en een
gedeelte land voldoende voor een fatsoenlijk bestaan
in normale tijden'. Hiervoor moet de kerk inbrengen
f 9.500,-.

Brief parochiebestuur aan J. van Berkel.

Het recht om te pachten gold slechts voor één
eventuele nazaat van Jan van Berkel, daarna was het
recht uitgeput. De waarde van de boerderij, groot
ruim 11 ha, werd toen geschat op f 19.000,-. Op 22
augustus l938 gaf het parochiebestuur schriftelijk te
kennen aan J. van Berkel dat het de erfenis van
Trijntje Buis van huis met schuur, erf en land niet
zou aanvaarden. Wel aanvaardde de kerk haar staand
horloge en gouden oorijzer met gouden zijnaalden.
Trijntje bepaalde verder dat `altijddurend' de graven
van haar echtgenoot en haarzelf moesten worden
onderhouden en dat eveneens `altijddurend' de
namen van beide ouders op de doodceel moesten
worden geplaatst.
Trijntje Buis overleed in 1938. Zij liet een keur aan
sieraden na; de beschrijving ervan neemt 11/2 A4 in
beslag. Toch bedraagt de totale waarde ervan `slechts'
J. 743,-. Maar een zilveren tabaksdoos van 165 gram
werd dan ook getaxeerd op slechts J. 4,-.
Vanaf de dag van Trijntjes overlijden (17 april 1938)
tot aan 6 mei 1939 is door de executeur van het
testament, Jan van Berkel, de administratie van het
bedrijf keurig op schrift gesteld. Deze lijst van

inkomsten en uitgaven biedt een duidelijk inzicht in
de prijzen van die tijd. Inkomsten: eenjaar melkgeld
J 2.407,-.  Een kalf leverde J. 4,- op. Uitgaven: een
ramlam kostte ï 10,50, een schaap f 20,-, een koe
J 180,-, een nieuwe stofzuiger voor Jan J 31,50,
6 kippen met een haan J.10,-. Jaap Tool betaalde
voor het seizoen J.10,50 dekgeld, maar Jan van
Berkel betaalde zelf f 7 aan dekgeld `voor twee
koeien bij Frans 200'. Eenjaar stalgeld voor de
weduwe Biersteker: f 4,-. Dit was voor het stallen van
de `kerkewagen' in de stal bij café Overboom tijdens
de kerkdiensten op zondag. Heel kostbaar was het
`restant van zielenrust aan Deken Jacobs': f 1.560,-!

Jan van Berkel 1938-1980
Jan van Berkel boerde na de dood van Trijntje Buis
verder op nr. 33, dat hij nu gedwongen was uit de
erfenis te kopen. De ernaast gelegen boerderij was al
vanaf 1931 verhuurd aan Willem Sneek. Deze huurde
de boerderij tot deze in 1974 verkocht werd aan
dokter J. Boeckhorst, die de stolp in tweeën deelde.
Dokter Boeckhorst overleed echter al in maart 1976.
Toen werd de boerderij verkocht aan de dames V.
Kenter en T. Schekkerman. Mevr. Kenter overleed in
2005, mevrouw Schekkerman woont er nu nog. Jan
van Berkel boerde met zijn knecht Klaas Nipshagen
op nr. 33. Beiden waren vrijgezel. Jan had koeien en
ook een stier. In mijnjeugd kwam ik er af en toe in
het voorjaar of begin van de zomer, wanneer een koe
van buurman Krijnsen stoeide en zijn zoon Piet en ik
ermee naar de stier wandelden, een kilometer bij ons
vandaan richting Wadway. Wij liepen dan het impo-
sante, met slanke bomen omzoomde pad op en
kwamen achterom. Naar ik meen leidde Klaas dan de
stier uit de stal achter in de boerderij. Als de stier wat
aarzelde, zei Klaas, "Toe maar, poppie", terwijl Jan
een melodieus deuntje floot. Dit miste zijn uitwer-
king niet en daarna liepen we weer terug naar huis.
Jan van Berkel was van 1942 tot ongeveer 1983
organist in Wognum. Ook speelde hij in de kerk van

Dokter J. Boeckhorst en z.ijn vrouw.
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Jan van Berkel en zi.jn knecht Klaas Nipshagen.

de Zuidermeer. Van achter in de kerk, waar wij
meestal zaten, kon je hem nooit zien, maar een
enkele keer, wanneer ik als misdienaar de kerk
rondging met de kaarsenbus, keek ik omhoog en dan
zag ik hem heen en weer schuiven op zijn orgelbank-
je, zijn benen strekkend om bij de pedalen te komen.
In de jaren vijftig, toen ik bij Cees Stam werkte, ben
ik dikwijls bij Geertje Korver, de vrouw van Hannes

Foto van de boerderij ten tijde van Jan van Berkel,1971.

Stam, om een koppie geweest. Zij woonde toen in het
rechter gedeelte van de boerderij, dat ze huurde van
Jan van Berkel. Deze zijwoning was indertijd aange-
bracht ten behoeve van een broer van Jan van Berkel,
die er met zijn vrouw als eersten woonden. Tegen-
woordig is er geen ingang meer in de zijmuur en de
ruimte wordt nu benut als speelkamer/kantoor.
De boerderij van Van Berkel, waarbij dan behoort
ruim 14 ha, werd op 28 oktober 1980 op een veiling
verkocht aan Sjaak Schoenmaker.
Mevr. Nel Romein-Sneek over haar kinderjaren
©p Westeinderweg 29/31:
"Mijn vader trouwde op 27 april 1931 met Trien

Laan. Mijn moeder was geboren in Sijbekarspel en
kwam al vroeg als dienstmeisje te werken bij de
burgemeester in Hoogwoud. Cees Biersteker kwam
ook uit Hoogwoud, vermoedelijk kende hij haar en zo
kwam ze te dienen op de boerderij van Biersteker in
Wognum. Mijn vader kwam van de Lageweg in
Blokker.
Per 1 mei 1931 huurde hij de boerderij van Jan van
Berkel in Wognum. Wij sliepen altijd in de bedstee in
de z.g. opkamer, een verhoogd vertrek boven de
kelder, dat we via een tweetredentrapje vanuit de
grote slaapkamer konden bereiken.We hebben heel
vaak bij Jan van Berkel op de boerderij geholpen
wanneer er daar een verjaardag was. Jan was een
goedhartige man, die in het algemeen royaal was,
maar erg zuinig op zijn handen, want daar speelde hij
orgel mee.„

De bouwgeschiedenis van de twee boerderijen
Uit de lange lijst van eerdere eigenaars/bewoners is
wel op te maken dat er op de twee percelen vanaf
1600 boerderijen dan wel boerderijachtige gebouwen
hebben gestaan. Hoe die er allemaal uit hebben
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Ruwe plattegrond van de boerderij nrs. 29/31 voor de verbouwing

van 1975. Met dank aan mevr. Nel Romein-Sneek.
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gezien, valt niet meer te achterhalen. Op de eerste
kadastrale kaart van 1823 zien we twee boerderijen,
D 105 en D 104, met een tamelijk lang voorhuis. D
104 staat uiterst links vooraan op de grens tussen de
twee percelen.
Dat moet wel `het oude huis en bergplaats' zijn
waarvan we een stukje hebben opgegraven en
waarvan in de boedelinventaris van Pieter Buis van 4
september 1878 sprake is. In dat jaar is die boerderij
er dus nog. De huidige boerderij van nr. 29/31 is dus
van latere datum. Het vermoeden lijkt gerechtvaar-
digd dat de bouw omstreeks 1884/1885 heeft plaats-
gevonden. Cornelis Biersteker is dan inmiddels
gehuwd met Trijntje Buis en bewoont nr. 33, terwijl

Bewerkte uitsnijding kadastrale kaart  1830, D 105 situatie tot 1857.

D 104 situatie tot 1880.

Foto voorgevel nr. 29/31. Winter 2010.

Jantje Dudink (Trijntjes moeder) naar nr. 29/31 is
verhuisd. De boerderij zal op kosten van Jantje
Dudink zijn gebouwd. Hij heeft een stemmige en
fraaie voorgevel, die vandaag de dag door veel
struweel aan de ogen van ge.i.nteresseerde voorbij-
gangers is onttrokken. De raampartijen zijn be-
kroond met siermetselwerk. Bij de tweedeling in
1975 is de toegangsdeur in de voorgevel vervangen
door een raam, maar dat heeft de schoonheid van de

Foto boerderij nr. 29/31 ten tijde van huur door Willem Sneek.
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boerderij met het lange voorhuis hebben vervangen
door een geheel nieuwe boerderij. Dit is gebeurd in
hetjaar 1857, eenjaar na het huwelijk van Pieter Buis
en Jantje Dudink. Hetjaartal staat geschreven in een
steen van Belgisch hardsteen ingemetseld in een
ronde schoorsteen in het achterdakvlak, die in de
jaren 80 van de vorige eeuw door de bliksem is
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Detail kaart die 'behoort bij de schaal der wegen van de gemeente

Wognum 1901'. D 408 is boerderij Pieter Buis (1857). D 421 is

boerderij Jantje Dudink (1884).

gevel nauwelijks nadelig be.i.nvloed. De staart aan de
achterkant is gelukkig gehandhaafd evenals de boet.
Van binnen is de boerderij zodanig verbouwd dat er
van de oorspronkelijke indeling niets meer over is.
Voor wat betreft boerderij nr. 33 lezen we in dezelfde
inventarisatie dat `staande het huwelijk het oude
gebouw door een nieuw is vervangen en dat de
kosten daarvan hebben bedragen vijf duizend
gulden'. Dat betekent dat Pieter Buis en Jantje
Dudink de op de kadastrale kaart van 1832 staande

verbouwd. Het jaartal staat in hout gesneden op de
dakkapel. Er is toen een geheel nieuwe voorgevel met
erker gemetseld en het vierkant is verhoogd. Hoewel
de huidige staat van de gevel wel iets te wensen
overlaat, is de oude glorie ervan nog niet verdwenen.
Er is sprake van zeer gedetailleerd en veelkleurig
metselwerk, er zijn nog de twee deuren met de koe en
het paard gegraveerd in het glas van de bovenlichten
en het balkon op de erker heeft een sierlijk gemet-
selde balustrade.

De boerderij van binnen
De binnenkant van de boerderij wordt gekenmerkt
zowel wat betreft het roerende als het onroerende
gedeelte door een verregaande verscheidenheid die
afbreuk doet aan het geheel. Om met het roerende
deel te beginnen: het geheel zou er aanzienlijk op
vooruitgaan als veel van het overdadig aanwezige

f       :?;fr:ävdaetgnooegdez|gï?:tredne:iïez#jbdeegridripHe::ogdee?o|ëT7.
De koegang, dars en vierkant dateren uit die tijd,

IIlustratief detail van de voorgevel.
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Glas met afbeelding van Johannes de Doper.

evenals mogelijk de fraaie houten plafonds in de
twee grote voorkamers. Van de oorspronkelijk
betegelde schouw resteert nog slechts de schoor-
steenmantel met prachtige mangaan tegelplateaus
met religieuze voorstellingen. Hoe oud zijn deze
tableaus? En de tegels eromheen? Jan Pluis in zijn:
`De Nederlandse Tegel, decors en benamingen

1570-1930' geeft als datering voor dit soort tableaus
1875-1925. Dat zou kunnen betekenen dat Biersteker
ze heeft laten plaatsen. Maar de omringende randte-
gels komen voor tussen 1740 en 1880. En gezien de
godsdienstige instelling van de familie Buis mogen

um m C,  ,

we dan wel aannemen dat het zeer waarschijnlijk is
dat ze in 1857 in opdracht van Pieter Buis in de
boerderij zijn aangebracht. Dan moest toch ook nog
ergens een deur staan met nog een religieuze voor-
stelling? Waar is die toch gebleven? Die staat op
zolder. En is niet gemakkelijk te bereiken. Maar... dan
blijkt toch weer de buitengewone bereidwilligheid
van Sjaak Schoenmaker: een ladder wordt snel
aangedragen en via het luik op de koegang krijgen we
toegang tot de zolder. Een beschrijving van wat zich
hier zoal bevindt zou het bestek van dit artikel verre
te buiten gaan. Ik beperk me tot twee enorme oude
en liggende schuifdeuren, van waarachter een
blauwe koegangsdeur tevoorschij n wordt gehesen,
zij het met grote moeite. Na een eerste wasbeurt met
warm water sjouwen we hem de trap af en de koude
buitenlucht in.  De deur valt mee én tegen: de grote
bovenruit toont inderdaad de beeltenis van, naar alle
waarschijnlijkheid, Johannes de Doper, maar de
tegenhanger in het onderste glas is kennelijk kapot-
gegaan en door gewoon glas vervangen. De zes kleine
vierkante ruitjes hebben ook een afbeelding, maar
een enkele is ook stukgegaan en vervangen door
blank glas. Hier zien we idyllische plaatjes van het
leven op het platteland. Met iets minder moeite
brengen we de deur weer op zijn oude plaats. Hij kan
daar nogjaren rusten. Daarna sluit ik de koegangs-
deur van de huidige boerderij en daarmee de geschie-
denis van deze twee interessante bewoningsplekken
aan de Westeinderweg.
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