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Westeinderweg 11, Wognum
Trudy Schouwe

roede land ten westen van hem. Dit is land dat vroeger 

ook in bezit is geweest, maar tussen 1558 en 1561 is 

verkocht door Sijbrant Pieters.

8 morgen en 50 roede

Kort daarna sterft Pieter Sijbrants, aangezien zijn we-

duwe in 1620 wordt genoemd als eigenaar. Het bezit is 

dan 8 morgen en 50 roede groot. Ook het huis staat 

op dit genoemde land. Het huis wordt aangeslagen 

voor nog maar 9 stuivers en 10 penningen. Het is op 

dat moment waarschijnlijk oud en af want in 1544 

wordt het huis nog voor 4½ gulden aangeslagen!

Tussen 1620 en 1630 wordt een nieuwe boerderij ge-

bouwd. De belasting gaat dan weer snel omhoog en de 

weduwe van Pieter Sijbrants moet in 1632 4 gulden,  

2 stuivers en 8 penningen aan belasting betalen. Het 

perceel is even groot gebleven.

Rijke regenten

Hoe lang de boerderij in bezit blijft van de familie Sij-

brants is niet bekend. 60 jaar later, in 1696, is Dreeftes 

moeder uit Hoorn eigenaar. Wie Dreefte is, is helaas 

niet na te gaan. Ook de moeder blijft een onbekend 

persoon. Het perceel is nog steeds 8 morgen en 50 

roede groot en komt in handen van de Heer Van de 

Nijenburg. Die heer is Gerard van Egmond van de Nij-

enburg, gehuwd met Machteld van Foreest.

Gerard, burgemeester van Alkmaar,  komt uit een oud 

adellijk geslacht en is zeer rijk. Ook zijn vrouw Mach-

teld is rijk en van adellijke afkomst. ’s Zomers woont 

het gezin op het landgoed/buitenplaats De Nijenburg in 

Heiloo en ’s winters wonen zij in Alkmaar. 

Martien en Leny Hoogewerf zijn de eigenaren van 

de boerderij aan de Westeinderweg 11 in Wognum. 

Op het oog een vrij nieuwe boerderij. Maar schijn 

bedriegt. De plaats is al eeuwen bewoond en vanaf 

1544 zijn de eigenaren bekend. Waarschijnlijk werd 

deze plek al in de middeleeuwen bewoond.

Pieter Allerts

De eerst bekende eigenaar is Pieter Allerts. Hij is ge-

huwd met Seelien Pieters en hun huis wordt genoemd 

in de zogenoemde verpondingregisters. Voor de in-

voering van het kadaster in 1832 werd de belasting op 

grond en bezit opgeschreven in deze registers. Pieter 

Allerts bezit in totaal 14 morgen en 150 roede land. 

Een morgen is iets kleiner dan een hectare. Zijn land 

is verdeeld in drie stukken die 8, 4 en 2 morgen groot 

zijn. De 150 roede wordt apart vermeld. In 1544 is See-

lien, weduwe van Pieter Allerts, eigenaar. Negen jaar la-

ter, in 1553, wordt Arian Pieters als eigenaar genoemd. 

Hij is waarschijnlijk een zoon van Pieter en Seelien. 

Ook Sijbrant Pieters, die in 1558 eigenaar is, zal een 

zoon van dit echtpaar zijn. De percelen zijn tot dan in 

totaal nog even groot, alleen is de verdeling anders. Een 

perceel binnendijks is 6 morgen en 50 roede groot. 

4 morgen liggen buitendijks en 4 morgen en 50 roede 

liggen achteraf. Waarschijnlijk liggen de percelen achter de 

woning, richting Grote Zomerdijk (binnendijks) en een 

perceel tussen de Grote Zomerdijk en de Rijndijk (bui-

tendijks). In totaal is het land met 50 roeden verminderd.

In 1561 zijn er totaal nog 5 morgen en 300 roede aan 

land in het bezit van Sijbrant Pieters. 

55 jaar later is Pieter Sijbrants eigenaar. Hij is waar-

schijnlijk de oudste zoon van de vorige eigenaar Sij-

brant Pieters. Deze Pieter Sijbrants koopt op 20 april 

1617 van Allert Claasz. 800 roede in 6 morgen en 200 

Boerderij van Martien en Leny Hoogewerf aan de Westeinderweg 11 in 
Wognum.

Een zogenoemde postzegelkwadraattegel, datering circa 1625-
1650, uit de schouw die achter in het woongedeelte van de boer-
derij zat. 
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De familie bezit veel land. Het meeste land ligt in de 

omgeving van Alkmaar en Heiloo, maar ook bij Egmond, 

Petten, Schoorl, Wieringerwaard en in de Beemster 

en Schermer. Ook elders in Noord-Holland bezitten 

zij verschillende landerijen, zelfs in Zeeland en in het 

Gooi. In Wognum hebben zij diverse stukken land met 

een bijhorende boerderij aan de Westeinderweg in ei-

gendom. Dat is de boerderij waar tegenwoordig 

Martien en Leny Hoogewerf wonen. 

Na de dood van Gerard van Egmond van de Nijen-

burg in 1712 wordt zijn dochter Maria eigenaar van 

de bezittingen in Wognum. Zij erft ook onder meer de 

buitenplaats De Nijenburg in Heiloo. De plaats in Wog-

num wordt verpacht. 

Maria, geboren in 1684 in Alkmaar, huwt op 45-jarige 

leeftijd met haar neef Dirk van Egmond van de Nijenburg. 

Het huwelijk blijft kinderloos. Als zij, op 58-jarige leeftijd, 

op 12 oktober 1742 in Alkmaar overlijdt, worden haar 

neven Nanning en Cornelis van Foreest erfgenamen van 

haar grote vermogen. Nanning erft onder meer het land 

en de boerderij aan de Westeinderweg in Wognum.

Nanning van Foreest

Nanning, geboren in 1682 in Hoorn, komt ook uit een 

rijke regentenfamilie. Hij zit in de vroedschap en is 

Bladzijde van het register uit het boek van bezittingen van Gerard 
van Egmond van de Nijenburg. Bij nummer 46 staat vermeld: Een 
woning tot Woggenum.

Gerard van Egmond van de Nijenburg. Foto-
collectie Historische Vereniging Oud Heiloo.

Aan de linkerkant staat vermeld hoeveel pacht betaald moet 
worden voor huis en land, tegenwoordig Westeinderweg 11. 
Aan de rechterkant staat wat werkelijk betaald is en wanneer.
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burgemeester van Hoorn, is gecommitteerde van de 

Admiraliteit van West-Friesland en het Noorderkwar-

tier en bewindhebber van de Verenigde Oost-Indische 

en de Geoctroyeerde West-Indische Compagnie. Ook 

is hij hoofdingeland van de Beemster en de Schermer. 

Nanning woont met  zijn gezin op het Grote Oost in 

Hoorn. Nu nog staat zijn imposante woonhuis bekend 

als het Foreestenhuis. In zijn tijd is hij de rijkste man 

van Hoorn. De erfenis van zijn nicht Maria van Egmond 

van de Nijenburg draagt daar zeker aan bij. 

Nanning houdt niet alle landerijen in zijn bezit. Hij ver-

koopt in 1743 land en huis aan de Westeinderweg aan 

François de Vicq. Nanning overlijdt in 1745 en laat een 

vermogen na van ruim 10,5 miljoen gulden. Voor die 

tijd een recordbedrag. Hij was toen de op een na rijk-

ste man van Nederland.

Pachters

In het archief van Alkmaar zijn diverse stukken opgesla-

gen die uit het familiearchief van de familie Van Egmond 

van de Nijenburg komen. Tussen die stukken bevindt 

zich een tweetal boeken waarin de eigendommen van 

Gerrit van Egmond van de Nijenburg  en later zijn erf-

genamen zijn vastgelegd. Elk jaar werden nauwkeurig 

alle opbrengsten en pachten, die voortvloeiden uit die 

eigendommen, genoteerd. Ook ontbreken de namen 

van de pachters niet. Zodoende zijn de namen van de 

pachters van Westeinderweg 11 uit die periode bekend. 

Waarschijnlijk is de boerderij van Martien en Leny in 

1705 in eigendom gekomen van Gerard van Egmond 

van de Nijenburg. Want vanaf dat jaar wordt de eerste 

pachter genoemd. 

Die eerste pachter is Jan Janszn Langedijck. Hij pacht 

de plaats en het land voor 525 gulden. Een behoorlijk 

hoog bedrag voor die tijd. De pachtprijs zal in de toe-

komt nog veel hoger worden. Twee jaar later, als Cor-

nelis Sijmonsz pachter is, betaalt die 540 gulden per 

jaar. Hij betaalt voor het land achter de boerderij dat 

8 morgen en 50 roede groot is. Het land strekt zich uit 

tot de Grote Zomerdijk. Daarnaast pacht hij ook land 

aan de andere zijde van de Grote Zomerdijk naar de 

Rijndijk. Dat stuk land is 8 morgen en 262 roede. 

Op 29 december 1709 koopt Gerard van Egmond van 

de Nijenburg nog meer land in Wognum. Het ligt ook 

‘over de Somerdijk’ ten oosten van het land dat al in 

eigendom is. Het is 7 morgen en 300 roede groot. 

Totaal dus ruim 23 morgen. De pacht gaat dan ook 

met een sprong omhoog en bedraagt totaal 765 gulden 

per jaar. Met die pachtprijs is Cornelis Sijmons, ook 

wel Cornelis Sijmons van de Leeck genaamd, een van 

de grootste pachters van Gerard van Egmond van de 

Nijenburg. 

Cornelis Sijmonsz van de Leeck

Cornelis wordt afwisselend Van de Leeck of Op de 

Leeck genoemd. Soms wordt er helemaal geen achter-

naam gebruikt. Hij is gereformeerd en bezit een eigen 

graf in de kerk van Wognum. Cornelis is gehuwd met 

Griet Sijmons en heeft tenminste twee kinderen: Jacob 

gedoopt op 6 februari 1707 in Wognum en Sijmon ge-

doopt op 24 juni 1708 in Wadway. 

Het lukt Cornelis drie jaar lang de pacht van 765 gulden 

te betalen. Maar vanaf 1712 komt de klad erin. In 1713 

betaalt hij 635 gulden pacht. Het dieptepunt ligt in 1717 

wanneer er maar 520 gulden betaald kan worden. Over 

het jaar 1721 wordt helemaal niets betaald. Er komt dan 

ook een nieuwe pachter in 1722. Cornelis heeft vijftien 

jaar het hele spul aan de Westeinderweg met ruim 

23 morgen land gepacht. De volgende pachter is Claas 

in ’t Velt. Hij mag alles in eerste instantie voor drie jaar 

huren. De pachtprijs is 750 gulden per jaar! 

Nanning van Foreest. Op de achtergrond de gevel van zijn huis 
aan het Grote Oost. Portret door Nicolaas Verkolje. 
Fotocollectie Historische Vereniging Oud Heiloo.

De vermelding van de eerste pachter Jan Jansz. Langedijck.
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Ook voor Claas is het een hele opgaaf om de pacht 

één keer per jaar te betalen. Hij loopt gemiddeld twee 

of drie jaar achter. Later begint hij in termijnen af te 

betalen. Tot en met 1737 is Claas pachter. Zijn zoon 

Cornelis Claasz. neemt in 1738 het bedrijf van zijn va-

der over. Hij doet het verzoek de volgende pachter te 

mogen worden. Dat mag, maar Cornelis moet wel de 

achterstallige huurpenningen van het huis en land van 

zijn vader betalen. Op 9 januari 1738 wordt de schuld, 

groot 994 gulden, door Cornelis voldaan. Hij pacht ver-

volgens zeker tot 1742. 

François de Vicq

Daarna is er geen overzicht meer van de pachters. 

De eigenaar op dat moment, Maria van Egmond van de 

Nijenburg, is in oktober 1742 overleden. En haar neef 

Nanning van Foreest, die de bezittingen in Wognum 

heeft geërfd, verkoopt op 18 december 1743 alles aan 

François de Vicq.

Familie Wognum

Na het overlijden van François de Vicq in 1780 wordt 

Claas Jacobs Wognum op 23 november  1780 eigenaar 

van de boerderij. Er hoort nog steeds 8 morgen en 

50 roede land bij. Claas is gehuwd met Antje Mulder. 

Antjes ouders wonen op de plaats naast Westeinder-

weg 11, tegenwoordig Westeinderweg 9 (familie Veken). 

Claas (1731-1803) is al bijna vijftig jaar als hij de boer-

derij en het land overneemt. Misschien dat hij de plaats 

al pachtte van François de Vicq. Het is niet na te gaan 

of Claas een familierelatie heeft met de laatst bekende 

pachter Cornelis Claas, die zeker tot 1742 het land en 

de boerderij pachtte.  

Claas Jacobs Wognum en Antje Mulder krijgen ten 

minste tien kinderen waarvan zes kinderen volwassen 

worden. Dat zijn Trijntje, Grietje, Jacob, Maartje, Stijntje 

en Aafje Wognum. De oudste dochter Trijntje (1763-

1814) trouwt twee maanden na het overlijden van haar 

vader Claas op 15 mei 1803 met Jacob Pronk. Beiden 

zijn al op leeftijd en nog niet eerder getrouwd geweest. 

Trijntje en Jacob zijn dan alle twee rond de veertig jaar. 

Er wordt een dochter, Sijtje, uit dit huwelijk geboren.

In eerste instantie blijft moeder Antje Mulder eigenaar 

van Westeinderweg 11. Zij overlijdt op 18 oktober 

1825 op bijna 88-jarige leeftijd! Jacob Pronk, de man 

van Trijntje, wordt de volgende eigenaar. Zij wonen niet 

op de boerderij maar op de boerderij tegenwoordig 

Kerkstraat 102 (familie Konijn). 

Waarschijnlijk pacht Klaas de Boer, gehuwd met 

Dieuwertje Kuiper, vanaf 1812 de plaats aan de Wes-

teinderweg 11. Het stel is op 26 juli 1812 in Wognum 

getrouwd en zij komen in dat jaar op het Westeinde 

wonen. In 1825 verhuizen Klaas en Dieuwertje naar 

Wadway. Dan komt Jacob Klaasz. Wognum met zijn 

vrouw Klaasje Boots in de boerderij.  Jacob Klaasz. 

Wognum, die na zijn huwelijk met Klaasje eerst in Hau-

wert heeft gewoond,  is een broer van Trijntje Wognum.  

Hij komt dus terug naar zijn ouderlijk huis. Een dochter 

Portret van François de Vicq.  

François, geboren 1705, hoort ook tot de regentenklas-

se. Hij is burgemeester en zit in de raad van Hoorn, is 

secretaris van de Admiraliteit van het Noorderkwartier 

en bewindhebber van de Oostindische Compagnie. 

François is gehuwd met Maria Jacoba van Bredehoff, die 

ook van rijke komaf is. Waarschijnlijk verpacht François 

de boerderij en landerijen aan de Westeinderweg. Hij 

bezit in Wognum nog enkele boerderijen met land. In 

het Westfries Archief in Hoorn zijn een aantal brieven 

van hem bewaard en het toeval wil dat François vanaf 

de zomer van 1744 brieven vanuit Wognum schrijft 

en ’s winters vanuit Hoorn. Het zou kunnen dat hij de 

boerderij aan de Westeinderweg 11 als buitenplaats 

gebruikt. 

Deel van een brief vanuit Wognum verstuurd door François de Vicq.
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van Jacob, Maartje Wognum,  trouwt op 2 mei 1830 

met Jan Jacobs Broers. Deze Jan wordt de volgende 

eigenaar van Westeinderweg 11.  

Maartje Wognum en Jan Broers krijgen ten minste zes 

kinderen. Antje, Aaltje, Klaas, Marijtje, Jacob en Trijntje. 

Maartje komt, op 26 januari 1849, op 42-jarige leeftijd 

te overlijden. Jan krijgt daarna kennis aan de weduwe 

Maartje Groot. Zij was gehuwd geweest met Gerrit 

Ligthart, die al negen jaar eerder 

was overleden. Voordat Jan Broers 

en Maartje Groot op 14 april 1850 

trouwen, wordt in datzelfde jaar de 

boerderij aan de Westeinderweg 11 

grondig verbouwd. Bruid en bruide-

gom nemen beiden kinderen uit hun 

eerste huwelijk mee.  

Jan Broers overlijdt in 1862 op 

56-jarige leeftijd. Zijn weduwe 

Maartje Groot blijft op de boerderij 

tot haar sterven op 7 maart 1863. 

Een dochter van Jan, Aaltje Broers, 

en haar echtgenoot Jan Stuit/Stuijt 

worden de volgende bewoners. Jan 

Stuijt wordt eigenaar in 1863. Maar 

Jan en Aaltje besluiten in de Starn-

meer, gemeente Akersloot, een nieuw 

bestaan op te bouwen. Zij verhuizen 

in 1870 daarheen. Jan Stuijt verkoopt 

de boerderij en het land aan de Wes-

teinderweg aan zijn zwager Jacob Tool 

uit De Weere. Jacob is getrouwd met 

Antje Broers, de zus van Aaltje. 

Bewogen leven van Jacob Tool

Jacob woont de langste tijd van zijn leven op de boer-

derij. Hij heeft een bijzondere jeugd. Zijn vader heeft 

hij nooit gekend. Dat was Pieter Tool, die op 25-jarige 

leeftijd zijn vrouw verloor. Pieter bleef achter met twee 

kleine kinderen. Hij hertrouwde met de weduwe Dieu-

wertje Duin. Samen kregen zij één zoon, Jacob, die op 

20 mei 1830 werd geboren. Pieter overlijdt één maand 

Sijtje Pronk trouwde met weduwnaar Jan Kieftenburg sr. uit Westwoud. Het was haar tweede 
huwelijk. Het echtpaar woonde aan het Westeinde, tegenwoordig Kerkstraat 102, familie Ko-
nijn. Sijtje erfde deze boerderij van haar ouders Jacob Pronk en Trijntje Wognum. De portretfo-
to’s zijn gemaakt ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijksfeest in 1873.

Afbeelding van een kadastrale kaart uit 1832. De boerderij aan de Westeinderweg 11 met bijhorend land wordt aangeduid met de 
nummers B193, B194, B195, B197 en B198. Op dat moment heeft de boerderij nog een uitbouw aan de voor- en achterkant. 
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voor de geboorte van Jacob. Zijn moeder Dieuwertje 

overlijdt als Jacob dertien jaar is. Zijn halfzus Aagje 

trouwt een paar weken na het overlijden van Dieuwer-

tje met Pieter Koning uit Hoogwoud/De Weere. Jacob 

gaat bij hen wonen. Hij leert Antje Broers uit Wognum 

kennen en zij trouwen op 29 april 1852 in Wognum. 

Zij betrekken na hun trouwen een boerderij aan de 

Zwaagdijk, gemeente Wognum. Daar worden ook hun 

eerste kinderen geboren. In 1857 verhuizen zij naar 

Abbekerk om vervolgens in 1870 terug te keren naar 

de boerderij aan de Westeinderweg 11, waar Antje is 

geboren en opgegroeid.

Zowel Antje als Jacob zal hier tot aan het einde van 

hun leven wonen. Jacob overlijdt in 1892 en Antje een 

jaar later in 1893. Het land en de boerderij worden in 

1894 aan familieleden verkocht. 

Boerderij uit de familie

Jan Kieftenburg jr., gehuwd met Trijntje Commandeur, 

koopt het spul.  De oma van Trijntje Commandeur is 

Stijntje Wognum die in de 18e eeuw ook op de boerde-

rij heeft gewoond. 

Jan Kieftenburg jr. is een zoon van Jan Kieftenburg sr., 

de tweede man van Sijtje Pronk. Jan Kieftenburg jr. is 

voor 7/9 deel eigenaar en zijn schoonzoons Jan Blauw 

en Dirk Huijberts worden elk voor 1/9 deel eigenaar. 

Deze verdeling is niet zomaar. Jan Kieftenburg jr. heeft 

negen kinderen. 

Jan Kieftenburg en Trijntje Commandeur komen in de 

boerderij, evenals hun dochter Elizabeth en schoon-

zoon Dirk Huijberts, die boer is. Die woonden daar-

voor op Bobeldijk, gemeente Berkhout. 

Op 1 mei 1894 betrekken zij de boerderij. Het is niet 

duidelijk wie voor en wie achter in de boerderij zijn 

gaan wonen. Jan is 61 jaar en gaat het wat rustiger aan 

doen. Zijn schoonzoon Dirk bestiert de boerderij. In 

het voorjaar van 1898 komen Jan Kieftenburg en Trijn-

tje Commandeur  vlak na elkaar te overlijden. 

Dirk Huijberts overlijdt op 49-jarige leeftijd in 1908. 

Zijn vrouw Elizabeth (Betje) blijft op de plaats boeren. 

Hun zes kinderen wonen allemaal nog thuis. Het zijn 

Dieuwertje (1884), Trijntje (1885), Marijtje (1887), Elisa-

beth (1888), Jacob (1893) en Sijtje (1896). Jacob is in 

1908 veertien jaar en moet meteen na het overlijden 

van zijn vader volledig meehelpen op de boerderij. Dat 

valt niet altijd mee. Zijn moeder Betje is geen makkelij-

ke vrouw. Jacob krijgt later kennis aan Catharina Entius 

uit Heerhugowaard. Samen met haar wil hij het veebe-

drijf verder opbouwen. Zij mogen de boerderij en het 

land van Betje huren. Het stel trouwt op 6 mei 1920. 

Drie van Jacobs zussen zijn inmiddels getrouwd. Zus 

Trijntje heeft zich aangesloten bij de Congregatie van 

de zusters Franciscanessen. En Sijtje, Jacobs jongste zus, 

sluit zich op 23 mei 1920 ook bij deze congregatie aan. 

Het jonge stel woont vanaf die tijd samen met moeder 

Betje op de boerderij. Hun eerste zoon Theodorus 

wordt op 31 maart 1921 geboren. 

In de loop van de tijd nemen de spanningen tussen 

Jacob en zijn moeder toe. Jacob boert goed en heeft 

zelfs een koe extra overgehouden op een kalender-

jaar. De familie vindt daarom dat hij wel meer huur 

kan betalen aan moeder Betje. Dat is de druppel die 

de emmer doet overlopen. Jacob zegt de huur bij zijn 

Bidprentje van Jan Kieftenburg en Trijntje 
Commandeur.

Dirk Huijberts, 1858-1908. Trouwfoto Jacob Huijberts en Catharina 
Entius, 6 mei 1920.
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moeder op en besluit in Schagen een eigen bestaan op 

te bouwen. Een oom van Catharina weet daar een boe-

renplaats voor het stel. 

Moeder Betje wil geen nieuwe huurders en zet de 

boerderij met het land te koop. Op donderdag 4 janu-

ari 1923 is de openbare verkoping  in café Overboom 

in Wognum. Betje is niet bij de openbare verkoop aan-

wezig. Haar schoonzoon Jan Veeken is gemachtigd om 

als verkoper op te treden. De hoogzwangere Catharina 

Entius bevalt door de spanningen de volgende dag, 

5 januari, van een dochter. Op 15 maart daaropvolgend 

verhuizen Jacob en Catharina met hun twee kleine 

kinderen. Het vee gaat met de tram van Wognum naar 

Schagen en het gezin verhuist zelf op een boerenkar. 

Betje verhuist naar het oudevandagenhuis, het Sint 

Agnesgesticht in Wognum, waar zij op 16 april 1935 

overlijdt. Hiermee komt een einde aan de lange fami-

lieband die de boerderij en het land had met de familie 

Wognum en zijn nazaten. 

Familie Hoogewerf

Arie Hoogewerf (Adrianus, 13 april 1881, Heemskerk) 

brengt zijn jeugd door in Heemskerk, Castricum en Ur-

sem. Hij vindt zijn vrouw Catharina Dudink in Obdam 

en zij trouwen op  22 april 1909 in Ursem. Het paar 

woont eerst in Obdam en verhuist daarna naar Zwaag. 

Op 3 januari 1923 leest Arie in de Nieuwe Courant, het 

Goedkoop Nieuws en Advertentieblad voor West-Friesland, 

over een openbare verkoping van een boerderij met 

land in Wognum. 

Arie besluit de volgende dag een bod uit te brengen. De 

boerderij met erf, schuur, tuin, boomgaard, wei- en bouw-

land wordt bij opbod en afslag verkocht. Het hoogste bod 

van 26.045 gulden is van Arie. Hij moet ook ¼ procent 

over de koopsom aan zaalhuur betalen. Van de 448,57 

gulden strijkgeld ontvangt Arie zelf nog 200 gulden. 

Betje Kieftenburg, 
1860-1935.










Bewoners van de boerderij aan de 
Westeinderweg 11 in Wognum.
De mensen zijn allemaal verwant 
aan Claas Jacobsz Wognum en zijn 
vrouw Antje Mulder.
De personen in de blauwe vakjes 
zijn ook eigenaar geweest.
Alleen Sijtje Pronk en haar partners 
waren geen bewoners. Ter verdui-
delijking zijn zij wel in het schema 
opgenomen.

Advertentie van de open-
bare verkoping in 

de Nieuwe Courant van 
3 januari 1923.
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Hij komt opgetogen thuis. Een nieuwe toekomst gloort 

aan de horizon. Maar een aantal dagen later, op 11 ja-

nuari 1923, vindt er een tragedie plaats. Anna, het elf 

maanden oude dochtertje van Arie en Catharina, komt 

te overlijden. Ook in 1917 verloren zij al een dochter-

tje op de leeftijd van ruim anderhalf jaar. 

Het is een hectische tijd want op 14 februari 1923 moet 

de koopsom voldaan zijn. De akte passeert bij notaris 

Hilbrand in Obdam. Er staat ook een aantal bepalingen 

in het koopcontract. Zo is het zevenjarig hout op per-

ceel twee langs de straatweg niet in de koopprijs begre-

pen. Ook de ingekuilde witlof op perceel vier mag tot  

1 maart 1923 blijven liggen. Om het witlof van het land 

te halen, moet Arie de verkoper vrije toegang verlenen.

Op 31 maart 1923 verhuizen Arie en Catharina met hun 

kinderen Gert (Gerardus, 26 april 1910, Obdam), Cor 

(Cornelis, 24 september 1918, Zwaag) en Trien (Cathari-

na Anna, 12 februari 1920, Zwaag) naar Wognum om een 

nieuwe start te maken aan de Westeinderweg. 

Arie zet de veehouderij voort en gebruikt ook een stuk 

land voor tuinbouw. Door de eeuwen heen is er aan de 

grootte van het land hoegenaamd niets veranderd. Het 

land strekt zich globaal van achter de boerderij uit naar 

de Grote Zomerdijk. Zoon Gert gaat als eerste uit huis. 

Hij trouwt met Tonie Doodeman en zij gaan in Zwaag 

wonen. Trien trouwt met Piet Steltenpool, zij betrekken 

een nieuw huis tegenover de boerderij. Daar begint Piet 

-

poot. Zij trouwen op 19 juni 1946. 

De boerderij wordt dan weer aangepakt. Arie en Ca-

achter in de boerderij. Er komt nieuw riet op het dak. 

Vader Arie is inmiddels de zestig gepasseerd en gaat 

het wat rustiger aan doen. Na een aantal jaar verhuist 

hij met zijn vrouw naar een huis aan de Kerkstraat. 

Daar komt Arie als eerste te overlijden op 26 oktober 

-

cieel overgeschreven op naam van Cor. 

Grote verbouwing

Na de verhuizing van Arie en Catharina vindt er een 

ingrijpende verbouwing plaats. De voorgevel wordt gelijk 

getrokken met de zaadkamer en er komt een voordeur. 

Achter wordt de schoorsteen verwijderd. Een nieuwe 

schoorsteen wordt vrij vooraan in de boerderij ge-

bouwd. Rechts naast de voordeur komt een keuken. Een 

kelder op die plaats wordt gesloten en volgestort. Op de 

plaats van de voormalige zaadkamer is nu de slaapkamer 

-

mer te maken, zijn de bedsteden verwijderd.

Rond 1970 wordt een nieuwe achtergevel in de boer-

derij geplaatst en laat Cor het woongedeelte achter in 

de boerderij verwijderen.  Een aantal tegeltjes die uit 

de schouw komen, worden nog steeds bewaard. 

Gitta, Tiny, Gerard, Vera, Peter, Martien, Martha, Toos, Afra, 

Corrie (overlijdt na vier maanden), Cor en Anita. Een 

aantal jaren na de geboorte van Anita is aan de westkant 

een dakkapel en een derde slaapkamer gemaakt. 

Arie Hoogewerf achter de boerderij aan het melken.
De boerderij voor de verbouwing in maart 1946. De uitbouw aan 
de linkerkant naast de darsdeuren noemde men de loods.  
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Schets van de indeling van de boerderij zoals die tot circa 1970 was.
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De meisjes hadden de beschikking over twee slaapka-

mers en de jongens deelden samen één kamer op zolder.

Van jongs af aan helpen alle jongens mee op het ge-

mengde bedrijf van vader. Martien vertelt: 

‘Ik kon het goed hebben met vader. Hij was wel streng 

maar rechtvaardig. Een boer in hart en nieren. Hij had een 

eigen koeienlijn opgezet: de Afra’s , vernoemd naar mijn 

moeder. We gingen er mee naar tentoonstellingen. Helaas 

overleed vader veel te jong op 21 februari 1976 in het 

Sint Jansgasthuis in Hoorn. Hij werd slechts 57 jaar.’

Namelken

Gerard en Martien hebben een tijd samen met hun 

vader op het bedrijf gewerkt. Gerard werkte liever op 

de bouw en Martien werkte liever met het vee. Zo met 

z’n drieën vormden zij een goed team. Martien molk 

ook wel bij Arie Wiering aan de Grote Zomerdijk. Die 

had toentertijd al een melkmachine. 

‘Vader, dat is ook wel een goede investering voor ons,’ 

stelden Gerard en Martien voor. En ja, vader zag dat 

ook wel zitten. Er werd een melkmachine aangeschaft 

met een melkketel. Voordat de melkketel geleverd zou 

worden, mocht Hoogewerf een ketel van de gebroe-

ders Kroon gebruiken. Het was net tijdens de vakantie 

ook de nieuwe melkketel geleverd. De jongens brach-

ten het geleende exemplaar niet terug, want melken 

met twee ketels ging supersnel. Nu was het gewoonte 

dat Martien de koeien molk en Gerard en vader het 

namelken voor hun rekening namen. Maar met de 

komst van een melkmachine was dat overbodig.  Toen 

vader thuis kwam, stond hij er versteld van hoe snel 

Martien en Gerard klaar waren met melken. Gerard 

liep zelfs zo de bouw op. ‘Moet je niet namelken’, riep 

vader nog. ‘Nee hoor, dat hoeft niet meer’, riep Gerard 

hem toe. ‘Vader heeft dat toen zelf gedaan, maar er 

kwam niets meer uit. Het was de laatste keer dat vader 

heeft nagemolken’, aldus Martien.

De derde generatie Hoogewerf 

Na het overlijden van Cor in 1976 zetten Gerard en 

Martien de werkzaamheden voort. Toch kiest Gerard  

voor een baan bij de VEZO. In 1978 neemt Martien de 

Martien: ‘Mijn moeder was een kordate vrouw. Zij 

maakte de afspraak met mij dat moeder met de nog 

thuiswonende kinderen een ander huis zou betrekken 

zodra ik verkering zou krijgen. En dat gebeurde ook. Ik 

kreeg kennis aan Leny en moeder kocht meteen een 

huis in de nieuwbouw. Gerard trouwde op 11 maart 

1980. Hij kocht ook een huis in de nieuwbouw. Moeder 

met Martha, Toos, Afra, Cor en Anita kwamen vlak bij 

hem te wonen.’

Martien trouwt op 25 november 1980 in Heemskerk 

met Leny Lubbers uit Beverwijk. Leny 

voelt zich helemaal thuis op de boerderij. 

Er staan 22 koeien op stal, zowel voor de 

melk als voor de fok. Martien zet het fok-

ken met de Afra’s voort. 

Maar de tijden veranderen. Er moeten keu-

zes worden gemaakt. Of doorgaan in de 

veehouderij of doorgaan als tuinder. Door 

alle regels die de boeren krijgen opgelegd, 

besluiten Martien en Leny in 1986 de koei-

en te verkopen en alleen in de tuinbouw 

verder te gaan. Er wordt een grote schuur 

gebouwd voor de tuinbouwproducten. Van 

het land komen aardappelen, uien, rode 

bieten, winterpenen en bloemkool. Leny 

helpt mee in het bedrijf wanneer dat nodig 

is. Maar kleine en middelgrote tuinbouw-

bedrijven kunnen niet op tegen de grote 

superbedrijven. De prijzen zijn niet hoog 

genoeg om een goede omzet te maken. 

De achtergevel van de huidige boerderij met op de voorgrond een 
opgemetselde waterput. Deze put stond voor de verbouwing van 
1850 in de boerderij.

Gezin van Cor en Aafie Hoogewerf-Beerepoot bij gelegenheid van het 25-jarig huwe-
lijksfeest. Van links naar rechts, voor: Gitta, vader Cor, Anita, Cor jr. en Afra. Midden: Vera, 
Martha, moeder Aafie, Toos, Adrie en Martien. Achter: Gerard, Tiny en Peter. 
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In 1991 stopt Martien ook met de tuinbouw. Hij gaat in 

loondienst. Het meeste land en de grote schuur wor-

den verkocht. 

Martien blikt terug: ‘Het is een goede beslissing ge-

weest. Er is meer rust en tijd voor andere dingen. Ik 

ben en blijf een buitenmens. In mijn huidige baan als 

depothouder op een afvalbrengstation komt dat goed 

uit. De boerderij, die koester ik.’

Ook Martien en Leny hebben de boerderij aangepast. 

Aan de zijkant naast de darsdeuren zat een aanbouw. 

De familie Hoogewerf noemde dit de loods. Deze loods 

heeft Martien verwijderd. Aan de binnenkant zaten dik-

ke eiken gepotdekselde planken. De oude stenen zijn 

hergebruikt voor de nieuwe muur. De indeling van de 

boerderij is voor een groot deel zoals de boerderij oor-

spronkelijk was na de grote aanpassing in 1850. 

Achter is nog een glimp van de ossenbloedrode verf te 

zien die toentertijd het achterste woongedeelte kleur-

de. Daar zijn in de balken de inkepingen van de schouw 

herkenbaar. De eiken vierkantspalen vormen zoals 

altijd het hart van de boerderij en vanaf de dars heb 

je een mooi uitzicht op de dakconstructie. Als je door 

de achterdeur binnenkomt, loop je nog steeds over de 

koegang die geplaveid is met boerengeeltjes en blauw-

bakken (plavuizen) uit de 19e eeuw. De staltjes zijn 

ingericht met land- en tuinbouwattributen en op het 

laatste staltje prijkt een verplaatsbare bedstee. Achter 

de boerderij waar voor 1850 een uitbouw was, heeft 

Martien de waterput weer opgemetseld. De laatste 

aanpassing is een kunstobject. Kunstenaar Rob Koster 

uit Blokker heeft uit de grote boom die voor de boer-

derij stond een prachtige adelaar gehouwen.

‘Kom eens kijken, Westeinderweg 11.’

Afbeeldingen en foto’s:

Historische Vereniging Oud Heiloo, Westfries Archief, 

familie Huijberts, familie Hoogewerf, Trudy Schouwe.

Met dank aan Sjaak Jong voor de gegevens uit de ver-

pondingsregisters.

Bronnen:

Literatuur: L. Kooijmans, Onder regenten,1985.

Archief: Regionaal Archief Alkmaar, Archief van de familie 

Van Egmond van de Nijenburg, 128-130 staatboek van de 

bezittingen van Gerard van Egmond van de Nijenburg.

Westfries Archief, 0120 Oud archief stad Enkhuizen, 

1674-264 Ingekomen brieven van François de Vicq.

Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Nanning_van_Fo-

reest_(1682-1745)

Martien en Leny met hun kinderen Els en Ank 
in 2005.

De koegang met de boerengeeltjes en de 
blauwbakken.

De verplaatsbare bedstee op een staltje.  

De dakconstructie vanaf de dars te zien. 


