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Inonsjaai.boelcvan2004konuallezenhoehet
Triddelstehuísopdekaarthíerbowen,waarTïude
pere"biinisvanGerardEehen,inhetbezükwam
vanrükeHoornseregeníen,díeerui±eíndelükeen
bui±e"erblíjfvanmaalsten.Hetoostelükenaan
dez;uidhan±vandeweggetehendehuisisbescl.re-
veninonsjac[rboehvan2006.Daíhuísvervielvan
eenaanzienlükeboerderü,gebouwdrondl525
dooreenvooraanstaandezwaagdüker,toteen
armenhuisóeophe±eindvande17eeeuw.Opde

kaart uü 1603 ziet u dat er ten oosten vc[n he±
Kerkenai.menlandeenderde1"isgetehendstaa±.
ALlsbelendendebuurmanstaa±ervermeld:Symon
Älbertssoon.Uiídez;ekaariblük±duidelükdaíde
tel€enaarvandezekaartzichertoebeperkíeom
naast het kerkenarmenland alleen maar de direcl
belendende stukhen land en huizen te tekenen.
"lían±ui±mtinonderzoekbltik±da±erpalnaastliet
huis van Simon Elbertsz. (túer Symon Alberts-
soon)nogeenhuisstond,datopdezekaartTúet
cdigebeeldword±.O`]erdi±belendendelandmet
eroptwee1"izenwi.1íhhetT[uhebben.Hetwaseen
stutielandvanslech±sanderhalUmorgen(900
roeden).AandewestkarisclieiddeeenT[uverdwe-
nenslootdilperceelvanhe±Kerkenarmenlc[nden
aan de oosthari liep ook een sloot, die 1.e± scheid-
devanhethuidígespoorhuísperceel.

Voor de oudste gegevens gaan we terug naar het jaar
1558. In datjaar staat er in de tiende penning van
Wognum vermeld, dat er 2,5 morgen eigendom is en
gebruikt wordt door Jan Pieter Jacobs kinderen uit
Zwaag. Later zal blijken dat dit het stuk land van 1,5
morgen is, met nog een morgen, die we hier buiten
beschouwing laten. Bij de loe penning van 1561
worden de kinderen van Jan Pieter Jacobsz. aange-
slagen voor nog maar 1,5 morgen, die ze dan verhu-
ren aan Aerjan Walichsz. (huis Sj. Jong no. 396 ). Het
andere morgen is dan blijkbaar verkocht.

Boedelverdeling oudste eigenaar
Omstreeks december 1562 wordt de boedel van Jan
Pieter Jacobsz. verdeeld. Dit blijkt uit een akte in het
depositieboek van Hoorn, waarvan hier een samen-
vatting:
Op 18 oktober 1564 verschijnen voor de schepenen
van Hoorn: Jan Síjmsz. oud 67 jaar, Heert Heertsz.
oud 50 jaar, Cornelis 9laasz. oud 50 jaar en Pieter
Aechtís oud 50 jaar, allemaal wonend ín Zwaag. Ze
verklaren eendrachtelíjk en met plechtige eed, op
verzoek van Cornelis Jacobsz. uit Zwaag, dat nu
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Fluwelen hoofddeksel 1600-1625. Uit de sloot tussen Simon

Elbertsz. en de Kerkenarmen. Mogelijk de zondagse pet van

Cornelis Simonsz. Elberts.

ongeveer één en driekwart jaar geled?n zij_als
aribiters geweest zijn ten huize van Claes Jans_z_. in
Zwaag.Endatmethuntussenspraaktussen_Claes_
Jansí. en Jan Jansz. gebroeders ter ene, en Cornelís
Jacobsz. hun zwager ter andere zijde verdeeld zijn
al de goederen nagelaten door Jan Píeter J_acpbsz.
hun ;ader. Cornelis Jacobsz. is hierbij na loting ten
deelgevallendehelftvananderhalfmorgenland
gelegenbenoordenzwaagdíjkbelefldmetJan
Sijmsz. aan de oostzijde en de Kerken_arme_n van
Hoorn aan de westzijde. De broers Claes Jansz. en
Jan Jansz. ís na loting de andere helft van dit land
toegewezen. Alsook het huis en erf waar i_n. :n op
huri vader gestorven is (in Zwaag). Daarbij moe_ten
de laatste twee Cornelis Jacobsz. nog f 60,- toebeta-
len omdat hun portie groter is. Verder moeten ze df
anderhalfmorgendelenvanuitdedwarssloot9ieín
dít land ligt. En als de helft van Cornelis Jac_obsz.
dan groter is dan de helft van Claes en Jap, kunnen
die voor elke roede die het groter is 18 stuivers
ínhouden op de f 60,- die ze moeten toebetalep. Jar
Sijmsz.en-PieterAechtisverklarenverders,d_atzij
nóg wel weten dat er tijdens de deling was_afgespro-
ken dat het huurland van Jan Pieter Jacobsz.
gehuurdzoumogenwordendoordiegenf.di_e.het-huis zou loten. Heert Heertsz. en Cornelis Claesz.

verklaren dat hun daarvan niets meer voorstaat.

Hoewel Jan Pieter Jacobsz. in Zwaag woonde, blijken
de arbiters een sterke band met Zwaagdijk te hebben.
Jan Sijmsz. woonde er (huis Cor Bruin no. 420),
Pieter Aechtis kwam er vandaan (zie huis Sj. Jong no.
396) en Heert Heertsz. was ook een geboren Zwaag-
dijkerenbezatnogaltijdlandopZwaagdijk.ZouJan
Pieter Jacobsz. van oorsprong soms ook Zwaagdijker
zijn?Uitlateregegevensblijktdatdehelftvan
Cornelis Jacobsz., die getrouwd was met zijn dochter
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Lijsbeth,466roedengrootwasendehelftvanClaes
en Jan Jansz. 434 roeden. Bij mijn archeologische
opgraving op dit perceel stuitte ik op een korte sloot,
die vanaf de scheidingssloot met de Kerkenarmen
evenwijdigmetdeweglieptotongeveerhalfweghet
perceel.Deslootlagongeveertwintigmeterhetland
in. Mogelijk was dit de in de akte genoemde dwars-
sloot. Of zou er op dit smalle perceel ook nog een
sloot van voor tot aan de Leek gelopen hebben?

Het oostelijke huis
We bepalen ons nu voor de geschiedenis van dit
perceel eerst tot de oostelijke helft, die verworven
werd door Cornelis Jacobsz. ook wel genoemd
Cornelis Jacobsz. Copgis, of gewoon Cornelis Copgis.
TegenwoordigzoudenwezeggenKoppensofKoppes.
ZijnvrouwLijsbethJans,dedochtervanJanPieter
Jacobsz.,komtookwelvooralsLijsbethJanneefs.

In 1567 heeft Cornelis onenigheid met zijn zwager
Claes Jansz. Op 7 maart van datjaar getuigen Heert
Heertsz. en Cornelis Claesz. op verzoek van Claes
Jansz. voor het gerecht dat zij ongeveer drie of vier
jaargeledenalsbemiddelaarshebbengedeeldde
goederen door Jan Pieter Jacobsz. achtergelaten. En
dat o.a. in het delen van anderhalf morgen land
gelegenopZwaagdijkindebanvanWognumals
voorwaarde is gesteld, dat als de ene partij zijn portie
in dat land zou breken om er zaadland van te maken,
dat dan de andere partij zijn gedeelte ook zou moe-
ten breken en er zaadland van maken.
Hetlooptgelukkigmeteensisseraf,wantonderde
akte staat: Claes Jansz. renuncheert van vorder
productie.Hijzietdusvanverderprocederenaf.
Van ditzelfde jaar 1567 dateren ook de oudste pach-
tersrollen van Zwaag, en daarin staat van iedereen
beschreven wat hij aan bezittingen had. Van Cornelis
Jacobsz. staat er:
Item Cornelis Jacobszoon 866 roeden land, een hooi-
berg waar hij in woont, noch zeven melkbeesten
noch twee bedden en drie honderd gulden schuld.
Debelangrijkstemededelinghieruitisnatuurlijkdat
hij inmiddels op het stukje land van 466 roeden is
gaanwonen.Ennietineenhuis,maarineenhooi-
berg.Wateenschrilcontrastmet300jaarlater,als
dit erf onderdeel is van het erf van een prachtige
witte villa, waarin dan een puissant rijke dame
woont. Vermoedelijk hadden de hooibergen in die
tijd een behoorlijke overkapping. En misschien
warendezijkantenooknogweldichtgetimmerd.Dit
blijktookaluitdeverpondingsregisters,waarinvaak
bijhetonroerendegoedvermeldwordt:`Eenhuys
meteenhooyberch'.AJshetalleenmaarvierpalen
rond een stapel hooi waren had men ze zeker niet
apart vermeld. Zijn grondbezit is in totaal 866
roeden. Dit zijn het perceel van 466 roeden en de
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achterste 400 roeden van het naastgelegen spoor-
huisperceel, die hij ook al bezat in 1561, en dus
gekocht had voor hij van zijn schoonvader erfde. Dan
bezit hij noch zeven koeien, twee bedden (die dus in
de hooiberg stonden) en heeft hij een schuld van 300
gld. Vooral de zeven koeien lijken mij een behoor-
lijke veestapel voor iemand die in een hooiberg
woont. Wel moet hierbij vermeld worden, dat hij
toen waarschijnlijk ook land bijhuurde. Zo blijkt uit
de looe penning van 1570 dat hij in datjaar 3 mor-
gen en 50 roede huurde van Marij Cornelisdr. uit
Hoorn en 3 morgen en 200 roeden van Claes Fransz.
uit Haarlem.
De volgende opgave voor de pachtersrol dateert van
1574. Dan doet zijn vrouw Lijsbeth Jans de aangifte.
Die luidt:
Lijssbet Janneeffs brengt aan 463 roede zaadland
met een berg daar op staande. Nog een koe en twee
bedden. Hier op schuldig 800 gulden. Nog 400
roeden zaadland wat er ten oosten aan ligt.
Omdat het perceel 466 roeden groot was, moet er in
plaats van 463 natuurlijk 466 roeden staan. Dit komt
omdat de pachtersrol een 17e-eeuwse kopie is van
het origineel (het origineel is weg). Omdat men de
grootte altijd aangaf in Romeinse cijfers, heeft de
schrijver vermoedelijk het cijfer v voor twee streep-
jes aangezien.

Een huis in brand gestoken
Dat de schuld behoorlijk is toegenomen en de
veestapel bijna verdwenen, heeft dezelfde reden als
waarom zijn vrouw nu de opgave doet. Cornelis
Jacobsz. Copgis woont hier namelijk in 1574 niet
meer. De oorzaak hiervan is niet zo mooi. Op 13 sept.
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1570 werd hij geacht voor het gerecht van Hoorn te
verschijnen, wegens verdenking van brandstichting.
Er staat:
`Verdenkingen die er waren tegen de defaillant

(iemand die niet komt opdagen voor het gerecht) dat
hij de dader zou zijn van de brand gesticht aan het
huis en de goederen van de weduwe en weeskinderen
van wijlen Jongejan Gerbrantsoon, welke huis stond
in de ban van Zwaag.'
Jongejan Gerbrantsz. woonde in het Westeinde van
Zwaag en 2,5 jaar eerder leefde hij nog. Dat blijkt op
17 maart 1568 als hij samen met Pieter Jansz. voor
het gerecht van Hoorn staat. Ze procederen dan n.l.
tegen burgemeester Jan Jansz. uit Zwaag omdat op 1,
2 en 3 mei van datjaar de Geuzen in Zwaag gelogeerd
hebben in de huizen op het Westend. Hiervan
hebben ze samen met hun buren grote schade
geleden, wegens eten, drinken en `anders doende'.
Ze willen dat die kosten omgeslagen worden over het
hele dorp. Blijkbaar was Jongejan Gerbrantsz. dus
geen domme jongen, anders ging hij niet namens de
buurt tegen de burgemeester procederen. Ook heb ik
nergens iets kunnen vinden over een geschil tussen
hem en Cornelis Jacobsz. Dus waarom zou Cornelis
Jacobsz. het huis van zijn weduwe en kinderen in
brand hebben gestoken? Wat schoot hij daarmee op?
Of viel er door het vooroordeel van de mensen
misschien eerder een verdenking op hem omdat hij
in een hooiberg woonde?
Dat Cornelis niet voor het gerecht kwam opdagen is
niet zo gek. Hij was namelijk al gevangen genomen,
maar wist met geweld te ontsnappen. In dezelfde
akte staat dan ook te lezen:
` De gevangene met kracht is uitgebroken en heeft

ook andere gevangenen die daar vastzaten geholpen
los te maken, waarna ze gezamenlijk zijn weggelopen
en ontkomen.'
In die tijd stond ontsnappen gelijk met het bekennen
van schuld. Daarom wordt hij veroordeeld tot

verbanning uit het land (koninklijke majesteitslan-
den) en wordt de helft van al zijn goederen

volgens het privilegie van de stad Hoorn
verbeurd verklaard `tot koninklijke majesteits
profijt.,

Half bord van zeer zeldzaam Spaans aardewerk

1575-1625. Uit de sloot achter het huis van Simon

Elbertsz. De kleine beschadiging in het midden van

het bord doet vermoeden dat  daar een metalen

pen gezeten heeft. Dat deed men wel om het als
boterbord te gebruiken. Men kon dan de boter aan

de pen spietsen. Dat kan verklaren waarom het

bord precies middendoor gebroken is, En mogelijk

ook waarom de rand zo vreemd bijgezaagd .is.
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Mogelijk heeft Lijsbeth Jans alleen een zware boete
betaald, want in 1576 is ze nog steeds eigenaresse van
het land. Het gaat haar dan echter niet goed, want had
ze in 1574, vierjaar na het proces tegen haar man, al
bijna geen vee meer en een schuld van maar liefst 800
gulden, op ls december 1576 oefenen de voogden over
de kinderen van Jan Copgis uit Wognum hun verkre-
gen recht tot executie uit om een schuld van 50
gulden te innen (zouden deze kinderen gezien de
naam Copgis familie zijn?). Ze verhalen dit op een
stuk zaadland groot 466 roeden met een huis daarop
staande, `daer Cornelis Copgis in plach te wonen
gelegen op zevenhuis onder Wognum, belend Simon
Elbertsz. aan de westzijde en Jan Simonsz. aan de
oostzijde. Mitsgaders een deimpt zaadland enz.'
Hoewel er volgens de pachtersrol van 1574 alleen nog
een hooiberg op stond, wordt er dus in 1576 van een
huis gesproken. Lijsbeth Jans heeft er echter niets
meer aan, want alles wordt verkocht.
De verkoop bij executie vindt plaats op 9 jan.1577.
Dan blijkt ook dat Cornelis Jacobsz. Copges inmid-
dels is overleden, want als eigenaar van het te
verkopen bedrijf word genoemd: `de weduwe van
Cornelis copges.' We weten jammer genoeg niet of
men Cornelis na zijn ontsnapping uit de gevangenis
nog levend heeft achterhaald.
Op 26 aug.1580 komen we Lijsbeth Jans nog een-
maal tegen voor de schepenen van Hoorn. Ze wordt
dan als weduwe van Cornelis Copges van Swaech-
dijck geassisteerd met ene Pieter Jansz. uit Zwaag,
die voogd is over haar kinderen. Ze wil 12 gld vangen
van Geert Thijsses van Keern wegens landhuur. De
eis word toegewezen, maar het blijkt hierbij niet of
het om oude huur gaat of dat Lijsbeth inmiddels weer
wat land bezit.

Verkoop van het bedrijf
Het bedrijf wordt verkocht in twee stukken. Van de
achterste 400 roeden in het spoorhuisperceel wordt
voor 321 gulden eigenaar Gerrit Cornelisz. Oomes
van Zwaagdijk (huis Hoogcarspel no. 439). De 466
roeden met hierop het huis gaan voor 511 gulden naar
Jacob Jansz. Deze twee kopers zijn zwagers van
elkaar, Gerrit Cornelisz. Oomes is getrouwd met
Aaffje Sijmons en Jacob Jansz. met haar zuster Griet
Sijmons, dochters van Sijmon Jansz. Groot van
Zwaagdijk (huis Jan Jong no. 406). De koopsom
moet betaald worden in drie gelijke jaarlijkse termij-
nen, telkens op 1 mei, de eerste keer op 1 mei 1577.
Omdat het hier een gerechtelijke executie betreft,
moet het geld aan de overheid betaald worden.
Hierdoor vinden we de administratie terug in het
consignatieboek van Hoorn.

Het blijkt dat Jacob Jansz. niet lang plezier gehad
heeft van zijn aankoop. De eerste twee termijnen
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voldoet hij zelf, maar de derde termijn wordt op 11
juli 1579 betaald door zijn weduwe. Jacob Jansz. is
dus in 1578 of 1579 overleden. Zijn weduwe Grietje
Sijmons, die met een zoontje achterblijft, besluit dan
om dit bedrijf maar weer te verkopen. Op 3 juni l580
compareert ze samen met haar buurman Sijmon
Elbertsz., die haar voogd geworden is, voor de
schepenen van Hoorn en laat haar bedrijf overschrij-
ven op naam van Jan Cornelisz. Oomes, een broer
van haar zwager Gerrit Cornelisz. Oomes. Zelf gaat
ze hierna weer wonen in het huis waar ze geboren is
(nu Jan Jong no. 406) samen met haar zuster Marij,
die ook weduwe is. Haar zoontje Jan Jacobsz. krijgt
op 9 juni 1583 voor notaris Evert Melisz. te Hoorn als
aandeel in de erfenis van zijn vader Jacob Jansz.
toegewezen van zijn moeder een morgen land
genaamd Panser. Dit is de helft van de twee morgen
gelegen tussen Cor Bruin  (no. 420) en Pierre de Wit
(no. 412), waarvan zijn moeder toen 1 morgen en 360
roeden en haar broer en zus Cornelis en Marij
Sijmons tezamen 240 roeden bezaten. Er wordt ook
nog bepaald dat als Jan Jacobsz. jong en ongehuwd
komt te overlijden, niet zijn moeder zal erven, maar
de ooms van zijn vaders kant. Hierna verklaren zijn
ooms Pieter Jansz. en Claes Jansz., gebroeders uit
Wognum, zich akkoord met deze verdeling.

We vervolgen met de nieuwe eigenaar Jan Cornelisz.
Oomes.
Jan Cornelisz. Oomes komt van de overkant van
Zwaagdijk (nu Hoogcarspel no. 439), alwaar hij
geboren is als zoon van Cornelis Claes Jacobsz.
omtrent 1554. Toen hij dit bedrijf in 1580 kocht was
hij dus omtrent 26 jaar oud en misschien net ge-
trouwd of van plan te trouwen. We kunnen wel
stellen dat Jan Cornelisz. Oomes in zijn tijd een man
van aanzien was. Zo lezen we in een akte opgemaakt
op 17 febr. 1598, dat Jan Cornelisz. Oomes nog

Groot bruin bord 1600-1625, doorsnee 33 cm. Uit de sloot achter

het huis van Simon Elbertsz.
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beker met twee oren
[ tussen Simon Elbertsz.

roeden in het land
afl{omstig van zijn vader (ten zuiden

``;-:      van zwaagdijk) en nogvier koeien, drie
vaarzen, twee bedden en een schuld

r van 50 gld.
In 1597, hetjaar vóór dat de vermelde akte werd

onlangs rijkdom (gemeenteraadslid) van het dorp
Zwaag geweest is, `alzo dat een gebruik is van ouds-
her komende dat de dertien pondrijksten (d.w.z. de
dertien mensen die de meeste ponden belasting
betaalden) elkjaar op de vrijdag voor Pasen tezamen
een burgemeester kiezen, waarvan Jan Cornelisz.
Oomes een van die dertien rijkdommen geweest is'.
Verder verklaart Jan Cornelisz. Oomes nog persoon-
lijk, dat hij in 1573 met ene Simon Jansz. Groot
wonende over de Zwaagdijk (nu Jan Jong no. 406)
gecollecteerd en vergaderd (=vergaard) heeft het
pondschot over de schilden van Zwaag omgeslagen
door de Hove van Holland. Hij behoorde dus volgens
deze akte rond 1598 niet alleen tot de dertien rijkste
mensen uit de banne van Zwaag, maar had omtrent
zijn lge jaar al een verantwoordelijke baan als
belastinginner. Maar misschien hield men ook nog
wel rekening met bestuurlijke kwaliteiten of deed
men aan vriendjespolitiek, want uit de pachtersrol
blijkt in ieder geval niet dat Jan Cornelisz. Oomes
nou zo bemiddeld was.
In 1583 bezit hij naast zijn huis met 466 roeden land

opgemaakt, bezit hij volgens de pachtersopgaven:
6 morgen en 63 roeden land, 300 gld. aan schepen

(niet duidelijk of hier schapen of aandeel in een schip
bedoeld wordt), zes koeien, twee vaarzen, twee
kalveren, een paard en nog drie bedden met hun tuig
(van optuigen). Wel heeft hij hier, hoewel pas 43, zijn
bedrijf helemaal schuldenvrij. Vermoedelijk heeft
men bij het kopiëren van de pachtbrief van 1597 het
huis vergeten over te nemen, want uit alle andere
bronnen blijkt dat dit er nog steeds stond. Hoewel de
pachtersrol redelijk betrouwbaar is,`vergat' men ook
wel eens om bepaalde onroerende goederen op te
geven. Soms zijn er dan ook aktes te vinden waarin
mensen worden gemaand om hun aangekochte
onroerend goed eens in de pacht te brengen (in de
pachtersrol te laten optekenen).
Aan grond heeft Jan Cornelisz. Oomes in 1597 al zo
ongeveer het maximale van wat hij in zijn verdere
leven zou bezitten. Het zijn naast zijn huis en erf van
466 roeden de helft oftewel 1150 roeden in de weid
tussen Joke Ruijter (no. 356) en André Vriend
(no. 354) en een stuk land gelegen aan de zuidkant
van Zwaagdijk, groot 3 morgen en 247 roeden
(gedeeltelijk achter Joke v.d. Meer no. 441).
Jan Cornelisz. Oomes kreeg vier kinderen: Anna,
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Stijn, Cornelis en Elbert. Anna trouwde met Gerrit
Heijndricksz., zoon van Heijnderick Gerritsz. en
Neel Sijmons (huis Jan Jong no. 406). Zij hebben
eerst bij Jan Cornelisz. Oomes ingewoond. Zeker tus-
sen 1600 en 1604. Maar in 1611 wonen ze in het
ouderlijk huis van Gerrit Heijndricksz.
Stijn trouwde met Jan Corn. Decker en ging op het
Keern wonen. Dit echtpaar vernoemde een van hun
kinderen met voor-, en achternaam naar diens
grootvader. Hij heette dus Jan Jansz. Oomes, en
woonde later in Zwaag.
De zoons Cornelis en Elbert bleven vermoedelijk
vrijgezel en woonden later schuin aan de overkant op
Zwaagdijk in het huis dat stond voor het morgen land
dat Jan Cornelisz. Oomes van zijn vader had geërfd
(zie huis J. v.d. Meer no. 441).
Op 19 dec. 1625 komt Jan Cornelisz. Oomes nog een
keer in een akte voor. Maar in 1626 komt er in de
boeken een aantal keren voor `de erfgenamen van
Jan Cornelisz. Oomes'. Waarschijnlijk is Jan Corne-
lisz. Oomes dus in 1626 overleden. Eerst hebben zijn
erfgenamen het huis en land nog gehouden. Beslist
nog tot in 1632, zo blijkt uit de verponding. Maar
uiteindelijk is het verkocht en in 1660 is het onder-
deel van de boedel van wijlen Jan Cornelisz. alias Elis
Jan, die toen hiernaast in het andere huis op het stuk
van 900 roeden woonde. Daarom vervolgen we nu
met het huis naast het Kerkenarmenland.

Het huis naast het Kerkenarmenland
Bij de beschrijving van het vorige huis lazen we al dat
met de boedelverdeling van Jan Pieter Jacobsz. in
1562 de westelijke helft van deze anderhalve morgen
land naar zijn zoons Claes en Jan ging. Omdat de oos-
telijke helft van hun zwager Cornelis Jacobsz.
Copges uitkwam op 466 roeden, bleef er voor deze
westkant dus over 434 roeden.
Mogelijk heeft Jan Jansz. zijn deel in dit land al
spoedig aan zijn broer Claes verkocht, want als er in
het voorjaar van 1567 onenigheid is over het scheu-
ren of zaadland maken van dit land (zie het vorige
huis), dan wordt alleen Claes Jansz. genoemd als
eiser.
Tussen 1567 en 1574 is deze westelijke helft in zijn
geheel, dus voor 434 roeden, verkocht aan Simon
Elbertsz. van Zwaagdijk. Dit blijkt uit de pachtersrol
van 1574. Ook is er dan inmiddels een huis op ge-
bouwd, want de pachtersrol noemt niet alleen Simon
Elbertsz. als eigenaar, maar vermeldt ook dat er een
zekere Albert de Vries op woont. Dit laatste is een
beetje merkwaardig. Omdat de vorige eigenaars Jan
en Claes Jansz. in Zwaag woonden en het vermoede-
lijktochwildenverkopen,lijkthetnietwaarschijn-
lijk dat zij dit huis erop hebben laten timmeren.
Simon Elbertsz. had er meer redenen voor. Hij kwam
van Zwaag en is aldaar geboren omtrent 1530. Zijn

moeder was een Zwaagdijkse n.l. Grietje Sijmonsdr.,
en hierdoor kon het gebeuren dat hij sinds ongeveer
1562 een huis huurde (het spoorhuis) van zijn oom
Jan Sijmonsz. op Zwaagdijk. Dit is dezelfde Jan
Sijmonsz. (of afgekort Jan Sijm), die een van de
arbiters was bij de boedelverdeling van Jan Pieter
Jacobsz. Zijn aangekochte land lag dus nog geen 50
meter ten westen van zijn huurwoning en bood een
mooie gelegenheid om nu een eigen huis te timme-
ren. Vandaar dat het wat vreemd lijkt, dat het huis
eerst bewoond werd door ene Albert de Vries. Maar
al gauw is Sijmon Elbertsz. toch zelf op zijn bedrijfje
gaan wonen. Behalve dit huis met 434 roeden grond
bezat Simon Elbertsz. nog de helft van een huis met
erf in Zwaag, twee stukjes land in Zwaag, beide
kleiner dan een half morgen, en nog een stukje land
in Stopsland, gelegen bij de Cromme Elleboog.
Hiernaast huurde hij de Bagijneweid, die direct ten
westen van het Kerkenarmenland op Zwaagdijk lag,
en 2 morgen en 150 roeden van Jan Willemsz. uit
Hoorn. In 1590 bestond zijn veestapel uit zes koeien
en een paard.

Simon Elbertsz. was getrouwd met Marij Jacobsdr.
en samen kregen ze minstens zes kinderen. Dit
waren (in willekeurige volgorde) :
H  Cornelis - overleden voor 1603.
E  Cornelis - omdat hij de tweede was met die naam
werd hij meestal genoemd Jonge Cornelis of Jonge
Crelis of Jonge Kreel
E  Jaep - ging tussen 1590 en 1597 wonen in het huis
nu van Rijks (Zwaagdijk no. 433)
E  Claes -ging tussen 1590 en 1597 wonen in het huis
dat stond op de oostkant van het perceel tussen
Balkweid en Klokkeweid, direct ten westen van Cees
Rood (no. 375) maar woonde later op het perceel van
Dick Bruin.
I Elbert
I Lijsbeth

Rond 1603 is Sijmon Elbertsz. overleden. Ongeveer
73 jaar oud. Zijn weduwe Marij Jacobsdr. laat dan op
15-3-1603 voor notaris Johan Goossensz. van Haer-
lem te Hoorn haar testament opmaken. Daarbij
vermaakt ze aan Cornelia Cornelisdr., haar overleden
zoons kind wier moeder is Marij Jansdr., 150 gld. met
dien verstande, dat als Cornelia komt te overlijden
zonder kinderen na te laten, dit geld weer teruggaat
naar de kant waarvan het gekomen is (met andere
woorden niet naar haar moeder Marij Jansdr.) De
rest van haar nalatenschap vermaakt ze aan haar vijf
tegenwoordig nog levende kinderen. Uit dit feit blijkt
dat de kaart van het Kerkenarmenland blijkbaar
gemaakt is ruim vóór 15 maart 1603. Want Simon
Elbertsz. (Symon Albertssoon) staat op de kaart nog
als buurman.
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In 1604 wordt de weduwe van Sijmon Elbertsz. nog
steeds als eigenaresse van dit huis genoemd, maar in
de pachtersrol van 1611 lezen we dat dan haar zoon
Cornelis Sijmonsz. (Jonge Cornelis) de eigenaar is.
Volgens zijn opgave bezit hij in datjaar 200 roeden
zaadland met een huis en erf, 400 gld. aan geld, vijf
koeien, een vaars, twee kalveren en huisraad. Uit
andere akten blijkt dat Cornelis het ouderlijk huis
met 234 roeden grond bezit en dat de overige 200
roeden van het ouderlijk bedrijf aan zijn broer Elbert
toebehoren.

Dief en verrader
Cornelis Sijmonsz. was getrouwd met Eel Corne-
lisdr., een dochter van Cornelis Jansz. Schaep uit
Zwaag. Deze Cornelis Jansz. Schaep had het niet zo
erg op Arent Hendriksz., de predikant van Zwaag.
Deze Arent, die voor de reformatie pastoor in Zwaag
was, liet op 19 september 1603 in Hoorn voor notaris
Johan Goossensz. van Haerlem door een 70-jarige
getuige vastleggen dat Cornelis Jansz. Schaep hem
voor dief en verrader had uitgescholden. Of Cornelis
Sijmonsz. goed met zijn schoonvader kon opschieten
weet ik niet, maar toen die dood was kreeg hij wel
onenigheid met zijn schoonmoeder Cunier Jacobsdr.
In 1620 verschijnt hij meerdere keren voor de
schepenen van Hoorn. Hij wil dan van zijn schoon-
moeder een inventarislijst van al de goederen en
landen die zijn schoonvader Cornelis Jansz. Schaep
heeft nagelaten. Op 29 juni van datjaar gaat hij zelfs
zover dat hij voor de schepenen eist dat zijn schoon-
moeder in gijzeling wordt genomen tot ze hem
eindelijk de inventarislijst heeft gegeven.
Bij de verponding van 1630 is Cornelis Sijmonsz. nog
steeds de eigenaar. Hij bezit dan het huis met 3,5
morgen en huurt net als zijn vader de Bagijneweid.
In 1632 blijkt zijn zoon Jan de eigenaar te zijn. Er
staat bij de 5e penning van 1632 vermeld: `Jonge
Ceels Jan' wat we dus moeten lezen als `Jan de zoon
van Jonge Ceel (Cornelis)'. In Zwaagdijk werd Jan
Cornelisz. meestal `Eles Jan' genoemd. Dit omdat
zijn moeder Eel heette en er waarschijnlijk wel meer
mensen met de naam Jan Cornelisz. woonden. Hij
had blijkbaar geen broers en zusters, want bij de
inning van de tienden over de bezaaide landen in
1633 heeft men het over Eel Cornelis met haar zoon
en dus niet `met haar kinderen'. Of hij heeft zussen
gehad, die toen al getrouwd en het huis uit waren.
Maar ook duikt er bij Jan Cornelisz. voor het eerst
een echte achternaam op. Dit is de naam `Gouwen`.
In 1632 bezit Jan Cornelisz. Gouwen het huis met
daarachter 234 roeden zaadland (de overige 200
roeden achter zijn huis zijn in 1632 van de erfgena-
men van zijn oom Elbert Sijmonsz), en de helft van
de Hoeksweid (Joke Ruijter, no. 356) groot 1,5
morgen, wat hij op 19 december 1625, dus nog voor

hij het ouderlijk bedrijf overnam, voor 1700 gld. per
morgen, dus voor totaal 2550 gld. kocht van de
erfgenamen van Geertje Pietersdr. (Hoogeveen, no.
425). Daarnaast huurt hij net als zijn vader en opa de
Bagijneweid, groot 2 morgen en 400 roeden, en
huurt hij een stuk land van 3 morgen en 50 roeden
van Top Sweers kind.

Jan Cornelisz. weer alleen eigenaar
Op 4 sept. 1649 koopt Jan Cornelisz. van Cornelis
Hendricksz. uit Zwaag de rest van het land achter
zijn huis er weer bij. Er staat in de akte dat hij de helft
koopt in 400 roeden zaadland, waarvan hij zelf de
andere helft bezit. (De 34 roeden worden dus niet tot
het zaadland, maar als erf gerekend.) Het belendt ten
westen met ridder Sonck (Albert Fransz. Sonck, de
schout van Hoorn, die toen dus al het Kerkenarmen-
land had gekocht) en ten oosten met Marie Jansdr.
Dat deze Cornelis Hendricksz. eigenaar was van de
200 roeden betekent dat hij één van de erfgenamen
van Elbert Sijmonsz. was. Dat kan hij geworden zijn
door bijv. met een dochter van Elbert te trouwen. Dat
is mogelijk, maar over een huwelijk van Elbert heb ik
niets kunnen vinden. Elbert bezat, voor zover mij
bekend is, nooit meer dan de 200 roeden achter zijn
ouderlijk huis. Elbert en zijn broer Cornelis hadden
indertijd niet alleen ieder de helft van dit bedrijf,
maar ze werkten ook veel samen. Zo huurden ze
bijvoorbeeld in januari l608 gezamenlijk van de stad
Hoorn voor 66 gld. de Bagijneweid op Zwaagdijk. (Er
stond overigens bij, dat ze dat deden vanwege hun
moeder. Die leefde toen dus nog, en had ook de
touwtjes blijkbaar nog in handen.) Het is dus ook
mogelijk gezien hun samenwerking, dat de erfgena-
men van Elbert Sijmonsz. de kinderen van zijn broer
Cornelis waren. Dit zou weer kunnen betekenen, dat
Jan Cornelisz. Gouwen een zuster had, die getrouwd
was met Cornelis Hendricksz. In ieder geval is het
waarschijnlijk dat hij familie was, want op 19 juni
1653 verschijnt Jan Cornelisz. Gouwen te Hoorn
voor de commissarissen van de kleine zaken om
toestemming te vragen om uit handen van de be-
windhebbers van de Verenigde Oostindische Com-
pagnie al zodanige penningen te mogen ontvangen,
als Cornelis Hendricksz. alias Ceesje Beeck aldaar
tegoed en verdiend heeft.
Aan het einde van de vijftigerjaren der 17e eeuw zijn
Jan Cornelisz. Gouwen en zijn vrouw, wier naam ik
niet ken, al overleden. Dit bedrijf is dan in bezit van
drie van hun zoons met de namen: Sijmon, Cornelis
en nog een Cornelis. Behalve deze drie zoons was er
nog een zoon genaamd Jan, die rond 1660 bij de
overtoom op Zwaagdijk woonde, en een dochter
genaamd Trijntje, die in 1672 in Hoorn woont. Deze
blijven ook alle twee de naam Gouwen gebruiken.
Omdat er net als bij hun opa in dit gezin twee Corne-
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lissen zijn, wordt de een gewoon Cornelis Jansz.
maar de ander Cornelis Sijmonsz. genoemd (moge-
lijk omdat de opa ook Cornelis Sijmonsz. heette. Ik
ken meer voorbeelden van twee dezelfde namen in
één gezin, waarbij één van die twee dan het patro-
niem van de opa aannam). Deze laatste Cornelis was
echter al voor 1658 overleden. Op 3 januari 1658
compareren Sijmon Jansz. en Cornelis Jansz.
gebroeders van Sevenhuijs n.l. voor notaris Pieter
Teunisz. Emaus te Hoorn, en laten dan teniet verkla-
ren het testament dat ze tezamen met hun broeder
zaliger gemaakt hadden voor notaris Jacob Visscher
te Hoorn.
Dat ze dit gezamenlijke testament nietig verklaarden
had een goede reden. Sijmon Jansz. stond n.l. op het
punt om te gaan trouwen met Geertje Jansdr. uit
Zwaag. Op 29 jan.1658 worden ze ingeschreven in
het ondertrouwboek van Zwaag.

Boedel van hun ouders en broer
Op 14 febr.1660 staan Sijmon Jansz., die dan inmid-
dels in Zwaag woont, en Cornelis Jansz. weer in
Hoorn voor de notaris. Deze keer voor notaris Johan

Nistegel met lcarus, die naar beneden viel toen de was van z.ijn

vleugels smolt door de hitte van de zon.1650-1675. Uit de waterput

van het meest oostelijke huis.

Bijkerk. Ze verklaren dan dat ze de goederen gedeeld
hebben, achtergelaten door hun vader en moeder
zaliger alsook de erfenis van hun overleden broer
Cornelis Jansz. alias Cornelis Sijmonsz.
Sijmon Jansz. krijgt: 2,5 morgen grasland bij de
Cromme Elleboog en een derde van 1,5 morgen land
gelegen benoorden zwaagdijk tegenover de Balck of
Balckweid (de halve Hoeksweid achter Joke Ruijter).
Cornelis Jansz. krijgt: twee huizen. Een waar hij
tegenwoordig in woont, en het ander `dat bij oosten
naest daer aen staet'. Oftewel er ten oosten naast
staat. Verders twee morgen land, waar de twee
voornoemde huizen op staan. Alles staande en
gelegen op Zwaagdijk, en het `geregte verndel' (een
vierde) van de voorn.1,5 morgen gelijk hiervoor is
verhaalt (de Hoeksweid). Daarboven krijgt hij nog
alle koeien, koegereedschap, paard, wagen, drie
schapen en voorts beddeken, potketel en allerhande
huisraad, zoals het bij hun ouders en overleden broe-
der is achtergelaten en bij hun comparanten tot deze
dag toe in gemeenschap is geweest.
In 1660 is Cornelis Jansz. Gouwen dus officieel de
eigenaar geworden van dit bedrijf. Uit de notarisakte
blijkt ook dat het voormalige huis van Jan Cornelisz.
Oomes plus de grond erachter, al door de ouders (of
misschien de overleden broer) van Cornelis Jansz.
Gouwen was bijgekocht, zodat het gehele stuk van
900 roeden nu weer bij elkaar hoort. Er hoort nu
zelfs nog 300 roeden meer bij, want men heeft het
over 2 morgen.
Helaas, het vergaat Cornelis Jansz. Gouwen op dit
bedrijf minder goed dan zijn vader, grootvader en
overgrootvader. Die kochten allemaal wel wat bij,
maar Cornelis wordt deelgenoot in de grote malaise
die er in de tweede helft van de 17e  eeuw in de
landbouw heerst. Dom is hij zeker niet geweest,
anders had Marijtje Aerjansdr., de weduwe van
burgemeester Pieter Claesz. Bas (huis Hoogeveen no.
425), hem op 4 februari 1680 geen volmacht gegeven
om uit haar naam haar huis en erf voor de schepenen
van Hoorn te transporteren, maar met zijn bedrijf
ging het bergafwaarts.
Cornelis had land gehuurd van zijn buurman Adri-
aan van Bredehoff, schout van Hoorn, of diens
erfgenamen. De huur kon hij echter niet meer
opbrengen. Op 6 december 1677 stelt burgemeester
Francois van Bredehoff dan mede namens de andere
erfgenamen van Adriaan van Bredehoff, Pieter Clocq
aan als procureur om van Cornelis Jansz. Gouwen
1425 gld. en 3 stuivers te vangen wegens achterstal-
lige landhuur.

Gedwongen verkoop
Om aan geld te komen is hij nu gedwongen zijn
bedrijf te verkopen.
Op 1 febr. 1678 verkoopt Cornelis Jansz. Gouwen aan
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Fran€ois van Bredehoff
en Jacob Pietersz.
Clijfliuis, beiden
wonende in
Hoorn, een huis,
erf en stuk land
op Zwaagdijk
groot anderhalf
morgen. Belend
ten westen de
erfgenamen van
Adriaen van
Bredehoff en ten
oosten Pieter
Meinardsz. (Er
wordt niet meer
over twee huizen
gesproken. Het oude
huis van Jan Cornelisz.
Oomes is dus tussen 1660
en 1678 gesloopt.) En een
vierde in een stuk land gemeen
met Simon Jansz. de comparants
broeder, groot in het geheel 1,5 morgen
gelegen op zwaagdijk belend ten oosten en ten
westen met Cornelis Jansz. Tobacqvercooper (de
oostelijke helft v.d. Hoeksweid).
Maar blijkbaar is zijn schuld nog niet geheel voldaan,
want op 1 december 1678 lezen we het volgende:

Cornelis Jansz. Gouwen wonende op Zwaagdijk
heeft overgedragen aan de achtbare heer mr. Fran-
?ois van Bredehoff hoofdoffícier en eertijds regerend
burgemeester en raad van deze stad een zwart
merriepaard, zes koeien, twee hokkelingen, drie
schapen, een wagen, een ploeg, een eydt (eg), een
schuitje, een kast, een kist, vier bedden met het
toebehoren, verders al het boerengereedschap, als
ook huisraad en inboedel zowel van línnen, wol of
ander materiaal. Welke voornoemde beesten en
goederen, die nu onder hem comparant rusten, door
hem procarío in gebruik mogen blijven, gedurende
en zolang de heer van Bredehoff het goed vindt.
Maar als de heer van Bredehoff de spullen opvraagt,
zal Cornelis Jansz. Gouwen gehouden zijn ze dírect
en zonder vorm van proces aan hem terug te geven.

We kunnen nu niet meer nagaan hoelang Cornelis
Jansz. Gouwen nog op zijn bedrijf is blijven wonen,
want de belastingboeken geven meestal alleen de
namen van de eigenaars van het onroerend goed. Wel
kunnen we nog het bedrijfje zelf volgen.

Omdat Jacob Clijfliuis al de helft van dit bedrijf
bezat, kopen zijn kinderen Dirck en Jan op 3 okt.
1686 van Franeois van Bredehoff de andere helft van

Majolicabord 1640-1660. Uit de

sloot tussen Simon Elbertsz. en

de Kerkenarmen.

dit huis en 1,5
morgen land plus
een achtste in de
Hoeksweid voor 400
gld.
Omdat zij hun

vaders gedeelte ook
al (geërfd?) hebben

zijn de kinderen van
Jacob Clijfliuis dus de

eigenaars geworden van
het hele bedrijfje en van een

vierde in de halve Hoeksweid.
Maar blijkbaar hebben ze de

andere helft alleen maar bijgekocht
om het beter te kunnen verkopen. Al na

ruim zes weken doen ze het weer van de hand.
Op 17 nov. 1686 koopt Teunis Gerritsz. Klayer,
tuinman te Hoorn, van sr. Jan Clijfliuis een huis en
900 roeden land staande en gelegen aan Zwaagdijk
voor 950 gld. contant.
Hier zien we dus hoe de prijzen gekelderd zijn. In
1625 kocht Jan Cornelisz. Gouwen de halve Hoeks-
weid die ook groot was 1,5 morgen maar zonder huis
voor 2550 gld. Nu wordt er 1,5 morgen plus huis
verkocht voor 950 gld! !
Teunis Gerritsz. Klayer, ook wel genoemd Kleyer of
gewoon Teunis Gerritsz. Tuinman, heeft deze 1,5
morgen aangeplant en er een mooie tuin van ge-
maakt. Hij werd dus niet voor niets tuinman ge-
noemd. Tegenwoordig zouden we hem waarschijnlijk
fruitteler noemen.

Sloop van het laatste huis
Het laatste huis op deze tuin, gebouwd tussen 1567
en 1574 door Simon Elbertsz., is door Teunes Kleyer
gesloopt tussen 1686 en 1696, maar ook kocht hij
tussen 1686 en 1696 van Pieter Houter de boerderij
met 85 roeden erf die hiernaast op het spoorhuisper-
ceel stond.
Op 22 jan.1707 koopt Teunis op een openbare veiling
gehouden in de herberg van Pieter Mosch te Zwaag
nog voor J. 477 de fruittuin van 365 roeden en vier
voeten, die achter deze boerderij lag, en geveild werd
door de kinderen van wijlen Pieter Jansz. Houter. De
tuin was beplant met ooft- (fruit-) en aalbessenbo-
men. In feite maakt het perceel van 900 roeden nu
dus deel uit van het bedrijf ernaast op het spoorhuis-
perceel.

70 Jaarboeh2012



In maart 1707 wordt Teunis ernstig ziek en op 24
maart 1707 laat hij notaris Johannes Velthuijsen uit
Hoorn bij hem thuis aan de zuidzijde van de Kerk-
steeg komen om zijn testament op te maken. Niet
lang hierna overlijdt hij.
Op 13 april 1707 wordt er voor notaris Johannes
Velthuijsen een inventarislijst opgemaakt van de
goederen en effecten in gemeenschap bezeten
tussen Marijtje Wessels en haar man zaliger Teunis
Gerritsz. Kleyer. Behalve het huis met de tuinen op
Zwaagdijk bezit hij o.a. ook nog een huis en tuin
met opstaande plantagie van boom- en aardvruch-
ten groot 600 roeden buiten de Noorderpoort te
Hoorn en een tuin van 70 roeden buiten de Ooster-
poort. Op 26 sept. 1707 verdelen voor dezelfde
notaris de erfgenamen van Teunis Gerritsz. Kleyer
zijn boedel.
Door loting krijgt zijn weduwe Marijtje Wessels de
kleine tuin met het huis op Zwaagdijk (spoorhuis-
perceel) en zijn kinderen Lijsbeth (x Pieter Jansz.
Emaus), Antje, Aegje (x Jan Lourisz.), en Cornelis de
grote tuin van 900 roeden. Er wordt nog apart
vermeld dat Frans de Boer het huis op Zwaagdijk in
huur heeft gehad. Hij genoot tevens 2 gld. (per
week?) voor onderhoud van de grote tuin, wat nu
stopt door de verkoop.
De kinderen van Teunis Gerritsz. Kleyer hebben de
tuin niet zelf gehouden, maar verkocht aan Jan
Cornelisz. Bas uit Hoorn.
Als die overleden is, sluit zijn weduwe eerst op s febr.
1725 een hypotheek af van 900 gld. met als onder-
pand deze boomgaard, maar op 19 juni 1727 gaat het
in de verkoop. We vinden dan in de transportregis-
ters de volgende akte:
Ac[J:je Jansdr. van der Mey weduwe van Jan Cornelisz.
Bas en Jan wesselman getrouwd met Geertruijd
JansdT. Bas nagelaten dochter van Jan Cornelisz. Bas
allen wonende te Hoorn verkopen aan Jean Laan oud
schepenvanHoorneenwelbeplantetuinofboom-
gaard, voorzien met een tuinhuis en verscheidene van
de beste vruchtbomen van appelen, peren, kersen,
aaïbessen en alsook met enige druivenschuttingen.
Gelegenaanhetwesteindeendenoordzijdevan
Zwaagdijk op het Zevenhuis. Groot 900 roeden. Belend
de koper ten westen en Jan cornelisz. 0loff ten oosten
(de boerderij op het spoorhuisperceel is dus door de
weduwe ook al verkocht) .
We lezen hier dat er nu een tuinhuis op staat. Zal dit
nieuw gebouwd zijn of is het nog een overblijfsel van
het huis van de familie Gouwen? Het maakt eigenlijk
niet zoveel uit, in 1727 komt dit stuk land dus bij het
landhuis, oftewel het voormalige Kerkenarmenland.
In de lge eeuw is het achterste stuk nog doorsneden
door de spoorlijn, maar op het voorste stuk zijn nu
weer, net als driehonderd jaar terug, fruitbomen
aangeplant.

@ïMetens(w)aardigbedenEï2)

EI De opheffing van het burgerlijk armbe-
stuur in Nibbixwoud in 1965

Tot 1965 was de zorg voor de armen een zaak van
het kerkbestuur en het gemeentebestuur. Dit werd
verzorgd door het kerkelijk en burgerlijk armbe-
stuur.
In 1965 trad de Algemene Bijstandswet in werking
en werd de armenzorg een rechtstreekse taak voor
de gemeentebesturen. Tijd om het burgerlijk
armbestuur op te heffen en een nieuwe koers in te
slaan met het kerkelijk armbestuur dat omge-
vormd werd tot het PCI.
Bij de opheffing van het burgerlijk armbestuur
vervielen de eigendommen van dat bestuur aan de
gemeente Nibbixwoud. Het ging daarbij om:

Contant geld
Spaarbank
Spaarbank

Totaal J. 20.361,49

Tevens werd de gemeente eigenaar van het
onroerend goed van het armbestuur, te weten:
16.94.35 ha weiland en bouwland in Nibbixwoud,
2.07.60 ha bouwakkertjes en volkstuintjes in
Nibbixwoud.
In Hauwert 11.29.60 ha weiland /bouwland en
drie woonhuizen.
Bij de ruilverkaveling kocht de gemeente (Wog-
num) bovendien van het kerkelijk armbestuur nog
de nodige percelen grond aan. Deze gronden
werden uiteindelijk ingebracht in de ruilverkave-
ling. De vele verspreide volkstuintjes verdwenen
daarmee grotendeels. Na de ruilverkaveling
kwamen hiervoor terug:
het bosgebied Sluisven met de daarbij behorende
ijsbaan (het Wenkerpark);
de gronden rondom Bessie, waarop thans woning-
bouw is gerealiseerd;
de volkstuinen aan het pad Over de Leek.

Bron: Gemeentearchief Nibbixwoud -

Streekarchief Hoorn,  nummer 765.
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