De Kazerne

De geschiedenis van een boerderij
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Inleiding

Ik ben geboren in 1958 op de Dorpsstraat 212 in Warmenhuizen. Onze woning was één
van de vijf in een boerderij die in de volksmond bekend stond als ‘de Kazerne’ vanwege
het grote aantal mensen dat er woonde. Aan de voorkant op nummer 206 woonden
buurman en buurvrouw Houtkooper, op nummer 208 woonde buurman Gieling met de
huishoudster, aan de achterkant op nummer 210 de familie Smit met vier kinderen
(Adrie, Sydney, Paul en Linda), op nummer 212 wij met vier kinderen (Marian, Meta, Lau
en Sjaak) en weer aan de voorkant op nummer 214 de familie Suiker met
zeven kinderen (Hanneke, Gerie, Jan, Louis, Gerard, Leo en Ankie); in totaal 25
personen. Het vierkant van de boerderij was in gebruik door de toenmalige eigenaar Jan
Westra voor opslag van hout en andere spullen voor zijn bouwbedrijf. Een bijzonder iets
is wel dat zowel mijn ouders als mijn opa en opoe Komen èn opa en opoe Bleeker in de
Kazerne hebben gewoond!
In 2001 verloor het pand zijn bestemming als woning. In 2010 kreeg het die weer terug
door het gebruik, na een flinke verbouwing, door de stichting het Thomashuis, zodat het
nu weer bestaat uit diverse zelfstandige woonruimtes. In eerste instantie was het mijn
bedoeling om voor de huidige bewoners een fotoboek met oude foto’s van de Kazerne te
maken. Dat is uitgegroeid tot een wat dieper onderzoek naar de geschiedenis van de
Kazerne.
Omdat mijn moeder Truus Bleeker het langst in de Kazerne heeft gewoond, vanaf haar
10e jaar in 1930 tot aan midden 2002, wil ik dit stukje geschiedenis aan haar opdragen.

Lau Komen
2012
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De voorgeschiedenis
Tijdens de Franse bezetting werd in 1811 besloten tot de oprichting van het Kadaster in
Nederland. Direct na het besluit zijn de landmeters in 1812 begonnen met het opmeten
van het land en het tekenen van de kaarten. Toen is ook begonnen met het structureel
vastleggen van eigenaren en eigendomsoverdracht.
Na afloop van de Franse tijd heeft het werk tot 1820 stil gelegen, maar is daarna weer
voortgezet. De eerste goede kaart van Warmenhuizen is dan ook uit die periode en geeft
een goed beeld hoe de bewoning in het dorp er uitzag. Herkenbaar is de Ursulakerk, de
Stationsstraat, de Krankhoorn en natuurlijk wat nu de Dorpsstraat is. Deze is begin
twintigste eeuw samengesteld uit een aantal straten: Noorderkerckbuurt ook wel
Noorderkerckweg genoemd vanaf de Fuik tot oude Ursulakerk (ook wel Calissenbuurt of
Klaterbuurt genoemd vanwege de armen die er woonden) - Suyderkerckweg ook wel
Kerckweg of Kerckbuurt genoemd - de Waelcke - Hartentorp met daarvoor de Buurt later
de Stal genoemd - het Loortje - 't Torp - de Suyderbuurt of Suytent- de Belt en verder
Over de Breg.

Warmenhuizen heeft in 1815 729 inwoners. Het aantal gereformeerden en katholieken is
bijna gelijk, 360 om 365 (incl. Krabbendam en Schoorldam).
In opdracht van Napoleon wordt in 1811 een lijst opgesteld met mannelijke inwoners en
hun beroep: 66 landarbeiders, 52 boeren, 5 herbergiers, 4 timmerlieden, 4 schippers,
4 bakkers, 3 metselaars, 3 vissers, 3 kleermakers, 3 handelaars, 2 molenaars, 2 slagers,
2 chirurgijns, 2 winkeliers, 2 schoenmakers, 2 onderwijzers, 2 schippersknechten,
1 pastoor, 1 klerk, 1 molenaarsknecht, 1 slagersknecht, 1 bijenhouder, 1 bakkersknecht,
1 weversknecht, 1 rietdekker, 1 smid, 1 koopmansknecht, 1 koetsier, 1 barbier, 1 slijper,
1 kuiper, 1 mattenmaker, 1 jager, 1 schilder, 1 voerman, 1 houtkoper, 1 notaris en
1 ontvanger.
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Op de kadasterkaart is een grote kavel B94 getekend op de plek waar nu de Kazerne
staat. Wat daarbij opvalt, is dat de vorm van het pand absoluut niet lijkt op de Kazerne.

In die tijd stond er blijkbaar een langhuisstolp, vergelijkbaar met het Baanhuis op de
hoek van de Dorpsstraat en de Baan:

De kavel ligt op een terp(1,7 m boven NAP), de achterkant loopt af naar de sloot.
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De eerste, bij het Kadaster geregistreerde eigenaar van de grond waarop de Kazerne is
gebouwd, is Jan Paarlberg, boer in Warmenhuizen. Jan werd gedoopt op
25 november 1770 in de gereformeerde kerk, was getrouwd met Antje Jansd Kroon
(december 1777 – 18 januari 1843) en overleed op 25 oktober 1854. Gezien de grootte
van zijn totale grondbezit van 43 bunder, 93 are en 30 centiare, oftewel 43933 m2 (naast
woning en erf ook een molen en verder weiland, moestuin en rietland) lijkt het
aannemelijk dat zijn vader Klaas Paarlberg al eigenaar van de kavel was. Zijn opa
Engel Paarlberg was opperscheepstimmerman en overleed op 41-jarige leeftijd op zijn
eerste reis naar Indië. Uit armoede waren 2 kinderen van Engel aan de diaconie
toegewezen en 2 kinderen zouden ten laste van de vroedschap (de gemeente) komen.
Engel zou zich verhuren op een schip dat naar Oost-Indië voer. Omdat hij zijn uitrusting
niet kon betalen, verzocht hij uit de kas der diaconie f. 150,= te mogen ontvangen. Dat
hij ook al eigenaar van de kavel was, lijkt dan ook minder aannemelijk.
Jan registreerde in 1836 het bezit van huis en erf met een grootte van 8 roeden 40 ellen
en combineerde dit met een weiland tot een stuk van 20 roeden 70 ellen oftewel
2070 m2. Op 20 januari 1843 zat hij samen met zijn zoon Pieter (geboren op
27 augustus 1808) bij notaris Jan Schoehuizen (gevestigd te Alkmaar) en verkocht aan
Pieter een groot deel van zijn eigendom voor de som van 8650 gulden. Hieronder zat ook
de kavel B94 (huis en erf met een grootte van 14 roeden 80 ellen (1480 m2). Het adres
van het pand was wijk A huis 113.
In 1851 telt Warmenhuizen 149 huizen met 1021 inwoners (1852). De landprijzen zijn
steeds stijgende, per bunder (10.000 m2) 500 tot 1000 gulden. De daglonen bedragen
gemiddeld 75 cent, een tarwebrood kost 25 cent per pond en een roggebrood 11 cent.
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De boerderij
In de periode 1860-1890 werden, ook in Warmenhuizen, stolpen afgebroken en in
grotere vorm herbouwd (en ook nieuw gebouwd) vanwege de toen florerende landbouw.
In het kadasterregister staat bij een registratie van de kavel B94 het jaartal 1870 met de
term ‘stichting’ erbij. Het is aannemelijk dat rond dat jaar Pieter Paarlberg de oude
boerderij heeft laten slopen en een nieuwe stolp heeft neergezet, die dichter bij de weg
kwam te staan.
Een stolpboerderij bestaat uit een vierkante constructie van houten balken of
scheepsmasten waarop het dak rust. Deze ruimte werd gebruikt om hooi op te slaan. De
ruimte daaromheen werd gebruikt als woongedeelte, stal, wagenschuur en
werktuigenberging. De zijwanden hebben geen dragende functie.

Het woongedeelte ligt aan de zuidkant, met de bedsteden aan de kant van het hooi. Het
hooi en het rieten dak werken isolerend. Ook de koeien en paarden geven veel warmte
af. In de zomer als de dieren buiten lopen, werd een gedeelte van de stal vaak ingericht
als woongedeelte; de zogenaamde zomerstal. De traditionele stolp had geen voordeur bij
de woning. De deur in de voorgevel gaf toegang tot de koestraat, een gang die langs de
stalling van het melkvee liep. De koeien stonden hier, met de koppen in de richting van
de muur, twee aan twee tussen koeschutjes.

Het dak is gemaakt van riet, soms met kunstig uitgesneden patronen. Riet was volop
voorradig, het weegt niet veel, het heeft een relatief glad oppervlak, waardoor het
stormvast is en het is waterdicht, waarbij het wel uitwasemt. Boven het woongedeelte
werd vaak een gedeelte van het rieten dak weggelaten. Hier was het brandgevaar groter
en het riet was niet noodzakelijk voor de uitwaseming van het vee. Het vrijgekomen
gedeelte en de nok werd met gitzwart geglazuurde dakpannen bedekt. Samen met de
rechte of gebogen begrenzingen levert dit vaak fraaie dakspiegels op.
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De nieuwe stolp van Pieter werd een ‘Noord Hollandse stolp’ met een dubbel vierkant
(een zeskant) met een breedte van 18 meter en een diepte van 20,5 meter. Zowel aan
de voor- en de achterkant kwam een schouw met een aparte schoorsteen. Een schouw
aan de achterkant kwam vaker voor, in verband met de zomerwoning en de kaasmakerij.
Bij ons in de keuken was een diepe inham waar wij vroeger kookten op de
petroleumstellen. Dit was waarschijnlijk de achterschouw. Het lijkt logisch dat de schouw
aan de voorkant op dezelfde hoogte was geplaatst. In onze kamer waren twee tot kast
omgebouwde bedsteeën, bij de familie Suiker waren er ook twee met een kast ertussen
en bij de familie Houtkooper was er één in de slaapkamer.
Naast onze boetdeur was nog de plek te zien waar vroeger de achterdeur van de
koestraat heeft gezeten.
Bij de familie Smit zat in de kamer ook een (ondiepe) bedstee, richting de keuken. Deze
zou in het originele bouwplan dan vanuit de dars richting de zomerwoning gaan, wat
vreemd is. Ook omdat je op die plaats een deur verwacht richting de ’korte regel’.
Waarschijnlijk is deze bedstee later geplaatst, net als de bedstee bij Dit Gieling.
He bovenstaande heb ik verwerkt tot een schets van de boerderij en de plattegrond. De
ramen aan de achterkant en de rechterzijkant zijn aannames, omdat ik daar niets van
kon terugvinden. Bij de families Smit en Houtkooper zat er wel een raam aan de zijkant,
maar het is onbekend of die door Klaas Westra zijn geplaatst. Achterom was de ‘korte
regel’ waar in de zomer de zomerwoning was en aan de zijkant de dars. Achter het
voorhuis was de kelder; omdat aan de zijkant een trapje naar beneden was, ben ik ervan
uitgegaan dat er een aparte kelderdeur was.
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Op 24 januari 1884 overleed de vrouw van Pieter, Grietje Reijers Wognum, en 2,5 week
later op 9 februari overleed Pieter. In 1885 werd de kavel gesplitst in een stuk van
1250 m2 (huis, stal, boet en erf) en een stuk van 228 m2 (huis en erf). Dit laatste stuk
werd gekocht door Jan Rootjes, landman uit Warmenhuizen, die het in 1890 weer
doorverkocht aan Pietertje Paarlberg, een nicht van Pieter Paarlberg en kleindochter van
Jan Paarlberg.
Jan Rootjes was op 27 maart 1879 getrouwd met Antje Paarlberg, de oudste dochter van
Pieter. Voor beiden was dit hun tweede huwelijk. Antje was op 22-jarige leeftijd op
1 mei 1862 getrouwd met Hendrik Sevenhuijsen; hij overleed echter op
27 september 1874 op 33-jarige leeftijd. Antje en Hendrik hadden vier kinderen. Jan
Rootjes was eerder in 1866 op 27-jarige leeftijd getrouwd met Maartje Hart. Maartje,
geboren op 17 september 1842, overleed vóór 1879 waarbij ze Jan met twee kinderen
achterliet. Jan en Antje kregen samen geen kinderen.
In 1869 telt Warmenhuizen 199 huizen met 1097 inwoners (1868). In 1872 wordt de
bestaande katholieke kerk (een boerderij) gesloopt en een nieuwe kerk wordt gebouwd.
De kindersterfte is hoog, in de periode 1881-1885 stierven 55 van de 227 geboorten
spoedig na de geboorte. In 1891 worden de plafondschilderingen uit de Oude Ursula
verwijderd en naar het Rijksmuseum overgebracht.
In deze tijd werden de huizen omgenummerd, het nieuwe huisnummer van de boerderij
werd 182.
Via een veiling in 1885 werd Jan Frans, landman uit Heiloo, de nieuwe eigenaar van de
grote kavel. (De broer van Jan, Pieter Frans, was in 1874 eigenaar geworden van de
naastgelegen kavel B93. Dit werd later Dorpsstraat 216). Jan Frans was op 3 mei 1868
getrouwd met Trijntje Paarlberg, de jongste dochter van Pieter en Grietje Reijers
Wognum. Jan verkocht de kavel weer in 1886 aan zijn zwager Jan Rootjes.
Uit het wijkregister van wijk A van 1870 tot 1910 blijkt dat Jan en Antje Rootjes niet zelf
in de woning gingen wonen.

Na het overlijden van Jan Rootjes in 1900 werd in 1901 de kavel weer gesplitst. Het ene
deel van 280 m2 ging via legaat over naar de weduwe van Jan, Antje Rootjes. Op dit stuk
werd een nieuwe woning gebouwd. Na haar overlijden in 1913 werd via legaat Pieter
Sevenhuijsen eigenaar van dit stuk. Pieter was een zoon van Antje uit haar eerste
huwelijk. Hij verkocht de kavel in 1917 aan Jan Ligthart; dit werd Dorpsstraat 204, waar
in mijn jeugd Engeltje-buur en Antje Snor woonden (dhr. en mevr. Ligthart).
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De Kazerne
Het andere deel van 935 m2 werd verkocht aan Klaas Westra, timmerman uit
Warmenhuizen. Hij was de derde generatie timmerman en kleinzoon van Sjouke Westra
die getuige was bij het huwelijk van Antje Paarlberg met Hendrik Sevenhuijsen. Klaas
Westra splitste de kavel in vijf stukken (96, 168, 33, 50 en 571 m2 (huis met erf)) en
verbouwde grondig; naast een andere indeling kwamen er ook wc’s aan de slootkant.
Volgens de bouwaanvraag bij de gemeente waren de bewoners op dat moment P.
Nannes en anderen.
Door de opsplitsing in 1901 had het pand de nummering wijk A huis 183 t/m 187
gekregen. Rond 1910 kregen de woningen weer een ander huisnummer en nu ook met
een straatnaam, Dorpsstraat 136, 138, 140 en 142.
In 1916 verkocht hij 17 m2 aan Pieter Sevenhuijsen en in 1918 verkocht hij de rest aan
de firma Wagenaar (eigenaren Cornelis Klaasz Wagenaar en Pieter Wiebensz van der
Molen) uit Oudkarspel. Opvallend is dat de firma Wagenaar in 1921 alles weer verkocht
aan Klaas Westra! De bijnaam ‘de Kazerne’ voor de boerderij was in deze tijd al
ingeburgerd.
Warmenhuizen telt in 1925 2183 inwoners, 1131 mannen en 1052 vrouwen. In 1921
wordt de bijzondere onderwijswet aangenomen en dit betekent dat er in Warmenhuizen
ook een R.K. school komt met een splitsing in een jongens- en een meisjesschool. De
zusters Ursulinnen komen van Bergen naar het zusterhuis in Warmenhuizen en beginnen
onderwijs te geven in de nieuwe school. In 1921 wordt Warmenhuizen aangesloten op
het provinciaal waterleidingnet. In 1928 worden de nieuwe veilinggebouwen geopend, die
zijn gebouwd als vervanging van het kleine gebouw uit 1913.
Vóór 1939 vond er weer een hernummering van de Dorpsstraat plaats en kregen de
woningen in de Kazerne de huisnummers 206 t/m 214.
Na het vertrek van Trijn Moorhoff als bewoonster (van wat nu nr. 214 is) werd er weer
verbouwd. Doordat zij en haar broer niet de schoonste mensen waren (een geit woonde
in de kamer), moest er grondig worden schoongemaakt. Een voordeel was dat er daar
meteen een binnen-wc werd geplaatst, hoewel die nog steeds met een emmer water
moest worden doorgespoeld. Bij de andere woningen werd een buiten-wc gebouwd die
nog wel op de sloot loosde; de nrs. 206 en 208 moesten samen doen met de wc. Er
werden ook twee schuurtjes bijgebouwd.
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Warmenhuizen telt in 1947 2539 inwoners: 1792 katholieken, 431 hervormden, 182
gereformeerden, 13 andersgezinden en 121 zijn geen lid van een kerkgenootschap. Het
aantal kinderen dat sterft vóór het eerste jaar is gedaald tot 10 per 406 (periode 19461950). In de bedrijfsklassen zijn het volgende aantal mensen werkzaam:
aardewerk/stenen 7, fotografie 2, bouwnijverheid 36, chemische nijverheid 3,kleding en
reiniging 12, leder 2, metaalnijverheid/scheepsbouw 30, gas/elektra/waterleiding 5,
voedings- en genotmiddelen 36, landbouw 512, visserij/jacht 8, winkels 45, overige
handel 66, verkeer 55, verzekeringswezen 6, overheidsdienst/vrije beroepen 34,
onderwijs 16, eredienst 5, huishoudelijke dienst 64.
Tot dan toe bestond het dak van de Kazerne uit riet met een spiegel, zoals nu nog is te
zien bij de boerderij op Dorpsstraat 216:

In 1955 werd het dak volledig van pannen voorzien, met riet onderschoten, en kwamen
er grote ramen aan de voorkant.

Op de tekening van de bestaande voorgevel (links) is te zien dat bij de verbouwing in
1901 voor meer woonruimte, kennelijk ook al de raamverdeling is aangepast. De
‘zesruiters’ uit 1870 zijn toen vervangen door ‘T-ramen’.
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In 1955 komt er een tuinbouwschool in Warmenhuizen. Ook komt er nu een speciaal
gebouwd postkantoor, de aanliggende straat krijgt de nieuwe naam ‘Posthoorn’.

In 1958 moesten de huizenbezitters grond verkopen aan de gemeente voor verbreding
van de Dorpsstraat. Het kostte Klaas Westra 25 m2.
Bij mijn geboorte in dat jaar had het pand de onderstaande indeling:

Dorpsstraat
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De families Suiker en Houtkooper hadden een slaapkamer op de begane grond en
slaapkamers boven; bij Dit Gieling en de families Smit en Komen waren er beneden geen
slaapkamers. Tussen de woningen zat geen muur maar een houten wand, op de zolders
was dat slechts één plank dik. Aan de binnenkant van de buitenmuur was ook een
houten wand geplaatst, wat het behangen wat makkelijker maakte. Achter die wand heb
ik in de hoek van de kamer tegels met afbeeldingen aangetroffen. Via de zolder kon je
ook op de zolders van de buren komen en in de schuur van Westra. Bij de familie
Houtkooper moest je bij de buitendeur een trapje af naar de keuken. Vóór de verbouwing
door Klaas Westra in 1901 was hier de kelder van de boerderij. Bij de familie Suiker
moest je bij de benedenslaapkamer een trapje omhoog; hier ging je vroeger naar de
koestraat. In onze boet liep ook een afvoergeul van de zijkant naar het midden van de
boerderij.
In 1966 ging Dorpsstraat 206 t/m 214 over naar Jan Westra, de zoon van Klaas. Door de
verkaveling van Warmenhuizen was het niet meer mogelijk om de wc’s op de sloot te
lozen. Daarom kwam er in 1969 een binnen-wc met stortbak bij de families Houtkooper
en Komen en bij de families Suiker en Komen ook nog een douche. Alleen bij de familie
Polman op nr. 210 bleef, vanwege ruimtegebrek, de wc buiten (in 1973 maakte de
familie Pronk uiteindelijk vanuit de woning een doorgang naar de wc). Bij ons, op nr.
212, werd een deel van de boet verbouwd tot slaapkamer. In 1979 verkocht Jan Westra
de Kazerne aan Ari Beukers uit Dirkshorn, die er een antiekhandel in vestigde. Alleen wij
bleven in de Kazerne wonen, de andere woningen werden binnen een aantal jaren
gesloopt en er werden extra verdiepingen geplaatst. Ondertussen was er door de
gemeente aan de voorkant weer een meter aangekocht voor een stoep langs de straat,
zodat er van de grote voortuin uit het begin weinig over bleef.
In 2009 werd het pand na een aantal jaren van leegstand gekocht door Vestia Vastgoed
en het wordt sinds 2011 gebruikt door de stichting Thomashuis. Voor de verbouwing
werd, op de vierkantbalken na, de begane grond inclusief muren volledig verwijderd. Het
uiterlijk aan de voorkant is teruggebracht naar de oorspronkelijke situatie met de
‘zesruiters’ uit 1870. Er is ruimte voor 8 bewoners met een gezamenlijke leefruimte, de
beheerders zijn Ans van Zijl en Paul van den Heuvel.

Dorpsstraat
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De eigenarenstamboom van Kavel B94 en B93
(Dorpsstraat 204, 206-214 en 216)
(in geel de eigenaren van B94 en in groen van B93)
B94
Lijsbeth
Blommers
geb ca. 1700
ov 26-1-1737

X
2810
172

Engel
Paarlberg
ged 13-2-1701
ov 7-3-1742
|

Maartje
X Klaas
Slootemaker 14geb 11-1211 geb 23-9-1736
1746
176 ov 18-7-1776
|
ov 3-2-1775
7
----------------------|
|
Pieter
Rootjes
geb 26-21758

Trijntje
X
31-5
ged 3-1-1773
1833
ov 18-4-1846

verwant
van
Antje
Kroon
ov <1800

X

ged 25-111770

X
2-12-1792

Cornelis
Rootjes

Jacob
Kerkmeer
geb 25-101767

ov 31-7-1797
|
|
|

Pieter
geb 27-8-1808
ov 9-2-1884

Aafje
X

geb ca. 1802
ov na 1862
|
|
|
|

-------|

geen Jan
X Antje
kind Rootjes
27-3
geb 16-6-1838 187 geb 14-1-1840
ov 13-7-1900
9 ov 9-7-1913
X
X
6-5-1866
1-5-1862
Maartje
Hart
geb 17-9-1842
ov <1879
2 kinderen
1868-1883
1870-1894

Hendrik
Sevenhuijsen
geb 5-4-1841
ov 27-9-1874
4 kinderen
|
|
Pieter
geb 15-3-1863
ov 4-4-1940
neef

Klaas
Westra
Dorpsstraat
206-214

Antje Jansd
X
Kroon
23-5
geb 12-1772
1795
ov 18-1-1843
7 kinderen

Pieter
geb ca. 1763
ov 16-1-1827

|
|
|

|
|
|

Tijs
geb ca. 1791
ov 29-12-

Jan

Jan
Frans
ged. 25-111736
|
ov < 1772
|
|

Jan
Ligthart
Dorpsstraat
204

X

X
184
178

Maartje
Kurver
geb ca. 1737
ov 14-111782

Klaasje
Wognum
geb 19-21769
5 kinderen

|
----------------------------------------------|
X
3012
1838
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Grietje Reijers
Wognum
geb 28-8-1811
ov 24-1-1884
nicht van Klaasje
Wognum

-------

Pieter
de jonge
ged 19-101788
9 kinderen

-------|

|

Trijntje
geb 16-4-1847
ov 17-5-1916
Maartje
Slot
geb 1-1-1882
ov 11-4-1959

X Maartje
28-4 Sevenhuijsen
1886 geb 9-4-1863
ov 7-5-1943
en
nicht

X Jan
3-5
186 geb 13-108 1845
|
ov 4-6-1913
|
Pieter
geb 30-31869

X
5-1
183
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Antje
de Wilde
geb 18-71812
X
7-9
1851
Rens
Slot
geb ca. 1809
ov 16-2-1883
2 kinderen
------|
Pieter
X
Pietersz sr
3-5
geb 26-11868
1844
|
ov 17-2-1900
|
Pieter
Pietersz jr
geb 4-101873

14
B93
Jan
Frans
ged. 25-111736
|
ov < 1772
|
|

X

Maartje
Kurver
geb ca. 1737
ov 14-111782

Cornelis
Winter

Maartje
Keele
ged 11-3ov <1825
1742
|
ov 24-1-1825
-------- ---------------------------------------------|
|

Pieter

Klaasje
X
Wognum
18-4
geb ca. 1763
geb 19-21788
ov 16-1-1827
1769
5 kinderen
|
-------- --------------------------------------- ------|
|
Pieter
de jonge
ged 19-101788
9 kinderen

-------|
Jan
geb 13-101845
|
ov 4-6-1913
|
Pieter
geb 30-31869

Antje
X
de Wilde
5-1
geb 18-71834
1812
|
X
|
7-9
|
1851
|
Rens
|
Slot
|
geb ca. 1809
|
ov 16-2-1883
|
|
|

Willem
Cornelis
geb ca. 1772
ov 3-12-1842

X
17-1
177
2

Trijntje
X
Pover
22-2
geb ca. 1782
1804
ov 13-6-1844

|
|
|

Pieter
ged 13-11782
3 kinderen
ov <1846

X
115
182

Aaltje
de Wilde
geb ca. 1806
ov 10-5-1831
zus van Antje
de Wilde

Jan

X Leentje
4-5 Winter
ged 8-12-1793 182 ged 24-3-1805
ov 2-3-1845
8 ov 25-7-1861
|
7 kinderen
|
|
|
|
---------------------------------------------------- |
|
|
|
-------- --------------------------------------------------------|
------------------------------------- ------|
|
|

2 kinderen
------|
Pieter
X Maartje Blom
Pietersz sr
3-5 geb 28-9-1847
geb 26-11868 ov >1900
1844
|
ov 17-2-1900
14 kinderen
|

Cornelis

Pieter
Pietersz jr
geb 4-101873

Madeleentje
X
31-12-1896
|
|
Pieter
Cornelis
geb 19-4-1898

Adrianus
Tesselaar
Dorpsstraat
216

geb 27-9-1843
ov 2-2-1904
|
|

geb 5-6-1873
ov 9-6-1934

X
3112
1878

Maartje
Borst
geb 3-8-1846
ov 22-10-1926

Willem

X Elisabeth
11- Marees
geb 25-1012 geb 3-121841
186 1846
|
ov 28-12-1903
9
|
Jan
geb 25-31872

Pieter
geb 26-81830
ov >1896
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Het bewonersoverzicht
wijkregister wijk A 1870-1910
nr 113

nieuw 182
Klaas Mosch
J. van Zon
P. Nannes en anderen
nr 113a

nr 113b

nr 113c

nr 113d

nieuw 183
Petrus Timmer
Jan Siewertsen

nieuw 185
Wed. jan Kroon
Simon Bakker

nieuw 186, 187
J. Bommer
Pieter Ooijevaar

J. de Vet

nieuw 184
Dirk Mosch Gz
Wed J. Groot Kz
Maartje Kraakman
W. Mosch

Jacob Bakker
P. Delver

186
J. de Vet
J. Siewertsen
L. Komen (opa!)

huurder
P. Timmer

huurder
D. Mosch

huurder
S. bakker

huurder
P. Ooijevaar

nr 113d

187
K. Westra (boet)

1907

A183
J. de Vet
Dorpsstraat 136

nr 206
Fam. Houtkooper
vóór 1930

tot aan 1983

adresomnummering (rond 1910)
A184
A185
W. Mosch
P. Delver
Dorpsstraat 138
Dorpsstraat 140

nr 208
Vader, Han en
Dirk(Dit) Gieling
Dirk Gieling +
huishoudster

eind jaren 60

nr 210
Fam. Mosch
na 1930
Mevr. Modder
Fam. Smit
tot 1965
Oma Schipper
1966-1968
Fam. Polman
1968-1972
Fam. Pronk
1972
tot aan 1979

A186
L. Komen (opa!)
Dorpsstraat 142

nr 212
Fam. Bleeker
1930
Fam. Komen
1955

nr 214
Trijn Moorhof +
broer
Fam. Sikking

tot medio 2001

tot aan 1985

Fam. Suiker
1950

16

De Dorpsstraat vanuit de zuidkant
(dit stuk werd de Belt genoemd)
1904
Een bomenrijke
straat en een stuk
smaller dan nu.

1916
De huizen aan de
linkerkant hebben
nog grote
voortuinen.

1920
Op de voorgrond
een van de vier
gaslantaarns in de
straat.

17
Jaren 1930
De melk wordt nog
aan huis verkocht.
Aan de rechterkant
van de straat zijn
ook de elektriciteits
palen te zien.

1965
Links de ingang
naar de
steenkolenboer
Jonker.

1965
Het houten hek bij
de buren op
nummer 216 is
vervangen door een
heg.

18
1982
De voortuinen zijn
niet meer te zien,
wel zijn er nu
trottoirs. En de
buren hebben
gekozen voor een
hek.
Aan het huis hangt
nu een bord met
‘Antiek’.

1988
De buren vonden
een heg toch
leuker.

2002
De trottoirs zijn
weer weg, maar de
voortuinen zijn niet
teruggekomen. Wel
zijn de buren weer
van mening
veranderd.

19
2009
Er wordt druk aan
de Kazerne
verbouwd.

2011
Een heel ander
gezicht dan in 1904

20

De Dorpsstraat vanuit de noordkant
1920
Een rustige straat.

Jaren 1920
Tegenover de
Kazerne staat zowaar
een auto in de straat!

1945
Het bevrijdingsfeest.

21
1970
Links de bushalte van
de Naco en rechts het
tankstation van Stet.

1982
De winkel van Stet
staat te koop en
wordt later kapsalon
Sam Sam.

1988
Er is niet veel
veranderd, alleen de
luifel van Sam Sam is
erbij gekomen.

22
2011
Toch weer een
bomenrijke straat.

23

De voor- en zijkant van de Kazerne
1958
Buurvrouw Suiker zit
buiten te breien. Je kon
toen nog vóór zitten.

1958
Buurvrouw Smit met op
de achtergrond het huis
van Niek en Antje
Ligthart (Engeltje en
Antje Snor).

1969
Op de voorgrond het
huis van Schipper met
tuindersboet. Daarnaast
(rechts) het huis van
rooie Jaap Pronk, daar
weer naast het
kalverboetje en de
kapberg.

24
1980
De muurijzers hielden
de muur rechtop.

2008
De antiekboerderij
stond een lange tijd te
koop.

2009
Nadat het pand was
verkocht, werd de
Kazerne grondig
verbouwd.

25
2009
En alles ging eruit!

2011
Het eindresultaat.

2011
Het Thomashuis

26
2011
Een mooi gezicht in de
straat.

27

De achterkant van de Kazerne
1957
Papa met Marian. Er
is wat schilderwerk
nodig.

1961
Lau en Sjaak in de
box, Marian en Meta
houden toezicht.
Hier is de buiten-wc
te zien, met links het
wc-raampje van de
familie Smit.

1965
Op de voorgrond het
vaarcorso ‘20 jaar
bevrijding’.

28
1966
Tante Han op
bezoek. Nicht Rita en
vriendin Titia Ruiter
mochten ook op de
foto.
Achter Marian is het
raam en de deur van
de boet te zien; die
liep nog door tot aan
de achterkant. Het
achterste grasveld is
van de
familie Suiker.

1967
Nog net voor de
verbouwing.

1975
De buiten-wc is
vervangen door een
binnen-wc. Er is een
badkamer gekomen
met douche en van
een stuk van de boet
is een extra
slaapkamer gemaakt.

29
1973
Aan de andere kant
van de wc woonden
Tom en Marja Pronk.

1978
Een plantenbak en
huisvlijt kleden de
oude wc wat leuker
aan.

1978
Om lekker buiten te
kunnen zitten, is er
een prieel gebouwd.
De iep heeft de
iepziekte niet
overleefd.
Bij de verbouwing tot
antiekboerderij is de
schoorsteen
verwijderd.

30
1982
De iep is nu helemaal
weg.
Op het dak zijn nog
net de
slaapkamerramen te
zien. Links was de
slaapkamer van Lau
en Sjaak, rechts die
van Marian en Meta.

1985
Na de verkaveling
zijn er bomen
gepland zodat we
uitzicht hebben op
een klein bos.

1985
Een carport is
toegevoegd.

31
1986
De kastanje die in de
jaren 60 door Adrie
Smit in de grond is
gestoken, is al
uitgegroeid tot een
echte boom (links).

2009
Een doorkijkje naar
de Dorpsstraat.

2011
Een groene
omgeving.

32
2011
De nieuwe Kazerne
heeft veel ramen!

2011
Ook beneden is er
veel glas bijgekomen
en de buiten-wc’s
zijn weg.

33

Het uitzicht aan de achterkant
1934
Klaas Molenaar poseert
voor de tuin. In de
verte is het
stationswachtershuis te
zien.

1957
Marian bij mama en
nicht Greet. Volgens de
volwassenen leefde in
de sloot de Bullebak,
die kinderen greep die
te dicht bij het water
kwamen!

1967
Het uitzicht wordt al
voller.
Links de akker van
Tesselaar en op de
achtergrond het huis
met schuur van
Schipper.

34
1968
Sjaak in het net
vanwege zijn
Communie.
Uitzicht op het land van
Kraakman.

1968
De boerderij van
Kraakman.

1968
In de winter konden we
zo op het ijs stappen en
wegschaatsen.

35
1971
Tante Han en neef Arie
Bleeker.
Het water is weg door
de verkaveling.

1973
Het water is asfalt
geworden.

1979
Het land van Kraakman
is het land van Baks
geworden, die paarden
hield.

36
1979
Bij het huis van
Schipper is een tweede
schuur gebouwd.

2011
De kassen en de schuur
van Nannes zijn weg en
er zijn meer huizen
gebouwd.

37

Het overzicht vanuit de lucht
1939
Van onder naar boven
loopt het spoorlijntje
naar Schagen.
Nog veel sloten in en
rond het dorp.

Jaren 1950
Linksonder is nog net
het spoorlijntje te
zien, de Zuierbreg
met de Bregsloot.

1960
Bovenaan is de
vaarveiling goed te
zien, met rechtsboven
de nieuwbouw langs
de Alingterp en de
openbare
begraafplaats. De
Veilingweg was er nog
niet.

38
Jaren 1980
Na de verkaveling was
er veel ruimte voor
uitbreiding van het
dorp.

2005
De Alingterp is niet
meer de rand van het
dorp en de wijk is
volgebouwd (tov
1960).

2008

39

De kaarten

1651-1654 Aan de zuidkant was nog niet
veel bebouwing. Over de Suyderbrug
woonden al wel mensen.

1745 100 jaar later was de zuidkant
gevuld.

1819

1830-1850

1880 De nieuwe katholieke kerk staat op de
kaart.

1899

40

1920-1922

1952

1961

1971

1983 En weg is het water.

1994

41

2008 Ten opzichte van de eerste kaart is het na 360 jaar heel wat voller geworden.

