
2014-4  boerderij Oostwoud

Bouw- en bewoningsgeschiedenis Oostwouderdorpsstraat 69 te Oostwoud

Op dit perceel stonden twee stolpboerderijen. De voorste boerderij dateerde uit de 17e eeuw. In 1881 
werden beide boerderijen verenigd en verbouwd. In 1924/1925 vond onder leiding van architect Dirk Saal
een verbouwing plaats van de voorste stolp in de stijl van Amsterdamse school. De beide boerderijen 
werden in 2013 gesloopt.

Onderstaande gegevens zijn uitgezocht door Juliëtte van Seters uit Oostwoud..

16?? Jan de Boer  x Aaf Cornelis Groot, verhuurd aan Maarten Willems Vlaming
1683, Cornelis de Boer, zelf bewoond
1754 verkoopt Jan Groot aan Luijtje Coster voor fl 175,-
lijkt over dit perceel te gaan, maar sluit nergens aan
17?? Claas Bakker x 1 Aaltje Adriaans, 2 x Geertje Ooijevaar
1787? Jan Claasz Bakker , landman  x Maartje Jacobs Meurs

voor 1830 Klaas Weeder x Geertje Bakker
1863 Dirk Weeder x Geertje Mol
1881 vereniging percelen en verbouw
1919 Dirk Weeder, veehouder x Trijntje Koelemij
1924/5 Verbouwing door architect Saal geeft pand zijn kenmerkende uiterlijk.
1958 dhr. Van den Bergh, boer
2008 P.A.D. Langan x L.C. Bosch-Langan

Architect verbouwing voorste stolp in 1924: Dirk Saal
Geboren: Zwaag 22-09-1884 als zoon van Cornelis Saal x Geertje Molenaar
Gehuwd: 06-08-1916 Wognum met Grietje  (Margaretha) Weeder
Overleden: Hoorn 19-06-1945, oud zestig jaar
Grietje Weeder
Geboren: Oostwoud als dochter van Dirk Weeder en Geertje Mol, dus een zuster van 
Dirk Weeder jr, opdrachtgever van Saal. 
Overleden: Alkmaar 14-03-1947, 63 jaar oud.
Woonden te Alkmaar aan de Wilhelminalaan.
Bouwtekeningen en correspondentie mbt tot verbouw in Westfries Archief

Andere voorbeelden van Saals werk:
Bejaardentehuis Westerlicht, Alkmaar
Zwembad de Overdekte, Alkmaar, gesloopt
Lodge Vrijmetselaars, Alkmaar, samen met L. Groen.
Bejaardentehuis Avondlicht, Hoorn, gesloopt
Emmalaan 85/87, Alkmaar
Wilhelminalaan 26, Alkmaar (zijn eigen woonhuis) en Wilhelminalaan 27
Stolp Dokter de Vriesstraat 40, Benningbroek 
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Eigenaren/bewoners:

16?? Jan de Boer  x Aaf Cornelis Groot
Verhuurd aan Maarten Vlaming (ca 1638-?) x (1680) Neel Adriaans Snijders (1643-?), RK

1683, Cornelis de Boer, zelf bewoond
Verkregen bij boedelscheiding in 1683 uit vaders erfdeel. Waarschijnlijk ongehuwd, wel een van de vier 
pond(belasting)rijksten en dus burgemeester. Verder ook vroedschap, kerkmeester en armenvoogd.
Geboren ca. 1655, overleden 1731. Erfgenaam nog onduidelijk

1754 verkoopt Jan Groot aan Luijtje Coster voor fl 175,-
lijkt over dit perceel te gaan, maar sluit nergens aan

17?? Claas Bakker
Claas Bakker wordt genoemd als eigenaar in het kohier van de schot en verpondingsgaarder 1779-1792. Hij 
wordt aangeslagen voor 1 morgen 297 1/5 roeden en een erf van 54 roede, huis f. 3:-:- (Dorpsarchief OW 22, 
kohier pondschot, verpondingsgaarder 1779-1792) Er wordt geen jaartal genoemd dus hij zal het huis al in 
zijn bezit hebben gehad vóór 1779. In 1768 wordt hij genoemd als belend. Hoewel er ook geen einddatum 
vermeld staat, is het huis waarschijnlijk toch voor 1792 in handen van Jan Bakker gekomen, want Claas Jansz 
Bakker overlijdt in 1782 (archief hervormde gemeente). Hij wordt begraven in graf 26 dat op zijn naam staat. 
Er wordt fl. 3:-:- aan impost betaald (ter vergelijk: de impost voor begraven liep op van pro Deo, fl. 3;-:-, fl. 
6:-:-, fl. 15 (zijn broer Luijtje) tot zelfs 30:-:- (zijn buurman Holgers). 
Claas was gehuwd op 27-11-1757 met Aaltje Adriaans (dochter Adriaan Helder (voormalig buurman, tevens 
burgemeester, vroedschap etc.). Er wordt “dubbel recht” betaald, dus voor ieder fl. 3:-:- aan impost. Beide 
zijn dus niet onbemiddeld. In 1758 wordt dochter Lijsbeth gedoopt. Het huwelijk duurt maar kort. Aaltje 
wordt in 1759 begraven in graf 26 op naam van haar man. Er wordt fl. 3:-:- aan impost betaald. Op 24 maart 
1765 huwt hij Geertje Herks Ooijevaar uit Hem. Wederom wordt er fl. 6:-:- betaald. Zij is gedoopt op 30 juni 
1737 als dochter van Herke Herkesz Ooijevaar en Stijntje Jans Kaagman uit Hem 
(DTB Venhuizen inv.nr. 5, www. ooijevaar.invo/main.htm). Op 13 juni wordt al zoon Jan gedoopt. Zijn tweede 
vrouw Geertje Ooijevaar overleeft hem met slechts vier jaar. Zij overlijdt in 1786 en wordt begraven in graf 
67 op naam van de erven van Luijtje en Claas Bakker. Ook voor haar wordt fl. 3:-:- aan impost betaald.

Claas is een zoon van Jan Jaspersz Bakker (overleden 1760, begraven in graf 41 op naam van (de erven) 
Luitje en Claas Bakker voor fl. 3:-:- aan impost) en Lijsbeth Jans (huwelijk 22-02-1722). Hij werd gedoopt op 
5 februari 1730. Zijn vader was eerder (22-02-1722) gehuwd met Trijn Luitjes. Claas had nog drie broers: 
Luitje (1712), Pieter (1724) en Sijmen (1732). 

Jan Claasz Bakker , landman wed. van Maartje Jacobs Meurs
Jan Bakker is geboren te Oostwoud in 1765 als zoon van Claas Bakker en Geertje Ooijevaar. Op 10 december 
1787 is hij gehuwd met Maartje Jacobs Meurs. Zij is geboren te  Oostwoud als dochter van Jacob Meurs x 
Maartje Pieters Bullooper (perceel ??). Zij hebben twee kinderen Klaas (1789) en Geertje (1800/1). Maartje 
overlijdt al op 15 juni 1804.

In 1819 en 1821 woont hij samen met zijn twee kinderen in huisnr. 41.

Op 6 december 1823 geeft Jan Bakker 58 jaar, samen met Jacob Olyslager, 53 jaar, boer, het 
overlijden aan van buurvrouw Grietje Moeijes, boerin 62 jaar geb OW 0-11-1763 x Henricus Zijp, 
schout MW. En op 11 november 1825 geeft hij het overlijden aan van Jacob Olyslager 55 jaar 
landman, geb W Blokker 27-03-1777 x Aagje Muntjewerf. Jan Bakker is dan 60 jaar en landman, hij 
geeft aan samen met Aris van der Meer, 32 jaar, landman.

Op 11 mei 1826 overlijdt zijn zoon Klaas, 36 jaar z.b. geb OW 24 juni 1789. Aangegeven door Jan 
Bennemeer 65 jaar, landman en Dirck Beemster 59 jaar landman.

In de OAT van 1827 wordt hij genoemd als eigenaar van perceel 167 (erf, 6.10 roeden) en 168 (huis 
en erf 9.70 roeden) waarop huisnummer 39. Het gaat om een stolp, direct aan de weg met een 
dars aan de voorzijde (ZO) en een uitgebouwd voorhuis en een staart aan de achterzijde, achter de 
dars.

Noordzijde Dorpsstraat (voorheen Westeinde genoemd), nr. 69,  huis & erf (perceel 168, erf (167).

Voor 1830 heeft hij het bedrijf overgedaan aan zijn dochter en haar echtgenoot Klaas Weeder, 
want in het volkstellingsregister wordt deze gezien als hoofd. De 65 jarige Jan Bakker woont dan, 
zonder beroep bij hen in, samen met dienstknecht Jan Dekker (18) uit Twisk en dienstmaagd Aaltje 
Ooijevaar (21) uit Schellinkhout.
Als Jan Bakker overlijdt in 1831, wordt het huis op naam van Klaas Weeder getransporteerd.

Klaas Weeder x Geertje Bakker 
Klaas Weeder en zijn echtgenote Geertje Bakker erven huisnr. 38 van de vader, of de broer van 
Geertje (GA MW 3056, GA MW 3059, suppletoir aanwijzende tafel).

Klaas Weeder is geboren te Twisk op 12 mei 1804 als zoon van Dirk Weeder en Trijntje Kloos. Op 23 
april 1826 huwt hij met Geertje Bakker, dochter van Jan Bakker en Maartje Jacobs Meurs. Geertje is 
op 19 oktober 1800 geboren te Oostwoud. (Zie ook perceel 173)

In het volkstellingsregister van 1830 zien we dat Klaas en Geertje in huisnummer 38,worden 
bijgestaan door dienstknecht Jan Dekker (18 jaar, Twisk) en dienstmaagd Aaltje Ooijevaar (21, 
Schellinkhout. Dan woont Jan Bakker, 65 jaar oud, zonder beroep en weduwnaar nog bij hen in.
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In het bevolkingsregister van 1840 wonen en werken Jacob Haringhuizen (15, Oostwoud) en Geertje van 
Lazen (?)(18, Wervershoof) als werkbodes bij hen. Klaas Weeder wordt dan landman genoemd.

Mogelijk heeft Klaas in 1847 een tweede stolp, achter de eerste gezet. Het jaartal is uitgesneden in een van 
de staanders van het vierkant (jaarboek 2003, p.50). Hiervan is echter niets in de kadastrale leggers terug te 
vinden, wellicht is de tweede stolp pas in 1881 gebouwd (verbouw in het kadaster genoemd ?) met het 
vierkant van een oudere stolp van elders. Een kleindochter verhaalt echter dat er een stolp voor een oudere 
stolp is gezet. Dus het is ook mogelijk dat de oude stolp die ca. 1827 aan de weg getekend is, is vervangen 
door een meer naar achter geplaatste stolp die er nu nog staat, waar later weer een stolp is voor gebouwd. 
Het vierkant van de voorste stolp pleit hier tegen, dit is veel ouder dan dat van de achterliggende stolp.

In het bevolkingsregister van 1850-1860 zien we dat op 8 augustus 1840 zoon Dirk is geboren. Ook nu wordt 
het gezin bijgestaan door een elkaar afwisselende reeks werkbodes, die doorgaans maar een tot twee jaar 
blijven. Het huisnummer veranderd in deze periode van 43 in 64.
In het bevolkingsregister van 1860-1880 is dat alweer opgelopen tot 69. Op 26 april 1863 huwt zoon Dirk. Hij 
en zijn echtgenote blijven nu op de boerderij. Zijn ouders vertrekken op 1 mei naar huisnummer 74.

Dirk Weeder x Geertje Mol
Op 26 april 1863 is Dirk Weeder gehuwd met Geertje Mol uit Wognum, waar zij is geboren op 1 maar 1844. 
Het wordt een zeer kinderrijk gezin ! Er worden maar liefst 13 kinderen geboren: Klaas (2 februari 1864), Jan 
(4 november 1865), Arien (25 oktober 1867), Dirk (7 augustus 1869), Geertje (11 oktober 1871), Ariaantje (3 
oktober 1873), Antje (20 maart 1875), Maartje (1 november 1876), Cornelis (28 juli 1878), Jacob (25 
december 1879),  Pieter (10 juli1881), Margaretha (07 april 1883) enTrijntje (1 juni 1887). 

Drie van hen vertrekken op jonge leeftijd naar Haarlem: Klaas in september 1873, Jan op 29 augustus 1876 
en Arien op 3 april 1880. Ariaantje gaat op zesjarige leeftijd (20 december 1879) al naar Berkhout.

Klaas, veehouder,  22 april 1884 x Geertje Oostwoud Wijdenes (Abbekerk ca 1865)
Jan, assistent voor sterrenkunde, 20-08-1897 x Odilia Sufrida Wilhelmina Swart (Wognum ca 1866)
Arien, predikant, x 29-11-1900 Clasina Nierop (Berkhout ca 1866)
Dirk, veehouder, x 18 oktober 1905 Trijntje Koelemeij
Geertje, x Berkhout 25 april 1892 Johannes Stapel, landman (Blokker ca 1870)
Ariaantje x Wognum 26 april 1893 Elias Koster, landman 
Antje x Wognum 20 april 1899 Jan Maars Nierop (Berkhout ca 1875, landman
Maartje, x Wognum 20 april 1899 Dirk Wit, landman (Schagen ca 1878)
Cornelis, landman, x Wognum 24 april 1910 Grietje Winkel (ca 1884, Wognum)
Jacob, landman, x 27 april 1913 Antje Vos (ca 1890 Midwoud)
Pieter, landman, x Berkhout 30 april 1912 Geertje Spaander (ca 1887 Berkhout)
Margaretha, 06-08-1916 Wognum Dirk Saal, officier landmacht, later architect
Trijntje

In 1881 worden de twee percelen verenigd en verbouwd nieuw perceelnr 665. In 1881 is er ook 
successie. In 1908 wordt de boedel weer gescheiden, Dirk is overleden en Geertje wordt eigenaar. 
In 1919 wordt zoon Dirk eigenaar.

Dirk Weeder, veehouder x Trijntje Koelemij
1924/5 Verbouwing door zwager, architect Dirk Saal geeft pand zijn kenmerkende uiterlijk. 
Tekeningen en correspondentie te vinden in het bouwdossier in het Westfries Archief.
1938 successie en boedelscheiding, Dirk overleden, Trijntje Koelemij en 4 consorten eigenaar
1958 verkoop aan Paulus Johannes Ary Nicolaas van den Bergh, veehouder. 

dhr. Van den Bergh, boer
In 1957 koopt Paul van den Bergh de boerderij van de familie Weeder. Van den Bergh komt uit 
Delft.
1964 Perceelnummer 1129, deel verkocht voor verbreding dorpsstraat.
Na zijn overlijden in 2006, wordt in 2007 de plaats te koop gezet voor 625.000,- euro. Dubbele 
stolp met stukje land. Op 19 februari 2008 overdracht, verkocht voor 565.000 euro aan P.A.D. 
Langan en L.C. Bosch-Langan.

P.A.D. Langan x L.C. Bosch-Langan
Het behoud van de stolpen blijkt niet haalbaar.

In 2012 wordt door kopers sloopvergunning aangevraagd en toegekend.
De beide boerderijen zijn in 2013 gesloopt.
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