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Hoofdstuk I
Bewoningsgeschiedenis Catharinahoeve, De Burg 1, De Goorn
A. Eigenaren
Vanaf 2011
Ed Peerdeman
Van 1956 tot 2011
Johannes Petrus Tessel (Jan) en Geertruida Nicoletta Schipper (Truus)
Van circa 1923 tot 1956
Albertus (Bertus) Tessel en Anna Berger (de ouders van Jan Tessel)
Van 1919 tot circa 1923
Johannes van der Gulik, veehouder uit de Beemster
Van der Gulik moest de boerderij verkopen. Dat gebeurde op een openbare verkoping. Het bijbehorende land werd in
delen verkocht. Bertus Tessel kocht naderhand een aantal van deze stukken land terug.
Van 1896 (?) tot 1919
Adriaan Commandeur en Catharina Maria Smal
Catharina Maria Smal, dochter van Louweris Smal en Aafje Dekker.
Van 1848 tot 1896 (?)
Louweris Smal, geboren St. Pancras: 21-06-1824, landman,
overleden Berkhout: 04-04-1899 (75 jaar).
Zoon van Claas Smal en Eefje Berkhout.
Claas Smal is een broer van Maartje Smal. Louweris is dus een tantezegger van Maartje Smal.
Van …. tot 1848
Maartje Smal, gedoopt in Berkhout op 22-03-1784, overleden te Berkhout op 30-10-1871. Oudste dochter van
Maarten Smal en Dieuwertje Louwen.
Zij trouwde op 05-01-1822 met Jacob Berkhout, landman, geboren in Grosthuizen in 1773.
Daarvoor
Maarten Smal, zoon van Klaas Maartensz Smal en Aaltje Jacobs, is gedoopt in Grosthuizen op 04-02-1759 en
overleden in Berkhout op 18-07-1829.
Hij trouwde met Dieuwertje Cornelis Louwen uit Obdam.
Zij kregen acht kinderen, waar onder Maartje en Claas. Vier kinderen overleden er op jonge leeftijd.

Situatie Google

2012-2 ‘boerderij De Goorn’
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B. Gegevens over de familie Smal

(opgezocht en gedocumenteerd door A. de Vries-Lub)
B 1. Catharine Smal
Catharina Maria Smal, dochter van Louweris Smal en Aafje Dekker is geboren in Berkhout 28-12-1873
Overleden in Purmerend op 02-01-1951 (begraven in Spanbroek)
Getrouwd in Wognum op 20-04-1893 met:
Adriaan (Arie) Commandeur, geboren in Wognum op 14-12-1869, overleden in Spanbroek op 17-02-1937.
Oudste zoon van Nicolaas Adriaan (Klaas) Commandeur en Cornelia (Neeltje) Commandeur.
Eerst landman, later burgemeester van Spanbroek en Opmeer, van januari 1918 tot 08-01-1936.
Ook directeur van de brandverzekeringsmaatschappij

Een ansicht/foto in het
boekje over Berkhout
toont de boerderij De
Burg 1 erop met
rondom een prachtig
hekwerk.
Uit het onderschrift:
1912: Groete uit
Berkhout. De eigenaar
van deze boerderij Arie
Commandeur ruilde
deze plaats voor het
burgemeesterschap
van Spanbroek. Hij
droeg een aanzienlijk
steentje bij in de
oprichting van de
zuivelfabriek
Concordia.

Kinderen: geen
In het gezin van Catharina en Arie Commandeur waren drie pleegkinderen: Tine en Arie Commandeur, kinderen van
Nicolaas Commandeur en Geertje Commandeur en Grietje Commandeur, dochter van Jan Commandeur en
Wilhelmina Schaper.
Grietje (Margaretha Wilhelmina) kwam na het overlijden van haar moeder (25-11-1918 aan de Spaanse griep) als
pleegkind bij haar oom en tante in Spanbroek. Zij trouwde in 1940 met Joannes Gerardus Wegdam uit Hoogwoud,
arts.
Het echtpaar Commandeur-Smal woonde eerst in de Beemster, zij waren in gemeenschap van goederen getrouwd.
In Berkhout werden ze ingeschreven op 28 mei 1896.
Wonen ze dan op de boerderij De Burg 1?
Louweris Smal overlijdt pas in 1899…

Op 01-05-1919 verhuizen Arie en Catharina
naar Spanbroek.
De boerderij De Burg 1 wordt in 1918 te koop aangeboden
(zie advertentie).

B 2. Lourens Smal
Louweris Smal is geboren St. Pancras op 21-06-1824, landman,
overleden Berkhout: 04-04-1899 (75 jaar)
zoon van Klaas Smal en Eefje Berkhout
Eerste huwelijk te Berkhout: 05-05-1848 met
Trijntje Blank (Grosthuizen1826- Berkhout 1863), ze werd 37 jaar en was de dochter van Huibert Blank en Antje
de Jong.

Op 21-11-1918 wordt in café De Hoop de De Goorn,
gemeente Berkhout, door notaris Verhoeff uit Avenhorn,
overgegaan tot de veiling en toewijzing van :
Nommer 1: eene huismanswoning met schuur, erf, tuin en
boomgaard, genaamd Catharina Hoeve te Berkhout,
kadaster sectie F nommer 814, geheel groot 25 aren, te
veilen in drie gedeeltes:
de huismanswoning met grond
de schuur met erf
de tuin met vruchtbomen.
Daarnaast worden ook diverse percelen weiland geveild.

Kind uit dit huwelijk:
Klaas Smal, geboren Berkhout (12-04-1861), overleden Berkhout (15-01-1931, oud 69 jaar), ongehuwd.
Voor Klaas zijn er nog vier kinderen geboren, die allen zijn overleden.

De percelen 1,2,3,4,6,7,10 en 11 worden voor de som van f
80.754,-- toegewezen aan Johannes van der Gulik
Dirkszoon, veehouder, wonende te Beemster. Andere
percelen gaan naar diverse kopers.
De totale opbrengst van de veiling is f 121.326,--.

De erfgenamen van Trijntje Blank zijn haar echtgenoot Lourens Smal
en Arien Blank, als toeziend voogd van de minderjarige Klaas Smal,
haar enige nagelaten kind.
Lourens Smal krijgt in totaal 30.107 gulden uit de nalatenschap
en Klaas Smal 10.035 gulden.
------------Tweede huwelijk van Louweris Smal te Berkhout: 02-11-1866 met Aafje Dekker.
Zij is geboren te Avenhorn in 1837 en overleden in Berkhout: 26-04-1920 (83 jaar oud).
Dochter van Jan Dekker en Grietje Jonker.

De nalatenschap van Trijntje Blank wordt in de notariële akte (Kantoor II te Hoorn, 07-11-1863) omschreven.
Die bestaat uit:
Contanten: 6.602 gulden.
Onroerende goederen, staand en liggend in de Gemeente Berkhout, waaronder een groot aantal percelen weiland
en een huis en erf groot twintig roeden en dertig ellen. Geschatte waarde 28.334 gulden en nog eens 4.956 gulden.
Hiervan af gaan 250 gulden aan dood en begraafkosten.
Blijft over een nalatenschap van 40.142,97 gulden.

Kind uit dit tweede huwelijk:
Catharina Maria Smal

Nalatenschap Lourens Smal

Maarten Smal en Maartje Smal

Akte betreffende de nalatenschap van Lourens Smal,
14-06-1899 – Pieter Bos, notaris te Hoorn.
Aanwezig: Aafje Dekker, weduwe van Lourens Smal, Klaas Smal,
landman Berkhout, Adrianus Commandeur, landman Berkhout,
in gemeenschap van goederen getrouwd met Catharina Smal.
Tot de boedel behoort onder meer het volgende onroerende
goed ‘hetwelk door aanplemping is vergroot’ en bestaat uit een
huis met schuur, erf, tuin en weiland onder Berkhout kadaster
sectie F. Hierna volgen nummers, waaronder 814. Dit nummer
correspondeert met het genoemde nummer bij de veiling in
1918.

Maarten Smal, zoon van Klaas Smal en Aaltje Jacobs, is gedoopt in Grosthuizen op 04-02-1759 en overleden in
Berkhout op 18-07-1829.
Hij trouwde met Dieuwertje Cornelis Louwen uit Obdam.
Zijn oudste dochter is Maartje Smal, gedoopt in Berkhout op 22-03-1784, overleden te Berkhout op 30-10-1871.
Zij trouwde op 05-01-1822 met Jacob Berkhout, landman, geboren in Grosthuizen in 1773.
Eén van zijn zonen is Claas Smal, gedoopt te Berkhout op 26-06-1788. Hij trouwt op 15-01-1815 te Berkhout met
Eefje Pieters Berkhout. Zij zijn de ouders van Louweris Smal.

Ook wordt de boedel van de boerderij beschreven alsmede het
vee met daarbij de waarde in guldens, in totaal 2381,-- gulden.
Voorbeelden:
Zes koeien
840 gulden
Paard
130 gulden
Jachtwagen en boerenwagen
200 gulden
Gouden oorijzer
58,50
Bloedkoralen ketting met juwelen slot
100 gulden.
Op 14-10-1899 wordt de nalatenschap verdeeld: scheiding en
verdeeling der zaken onder de partijen: Aafje Dekker, Klaas
Smal en Adrianus Commandeur.
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Uit akte nummer 32 (26-01-1848) gepasseerd bij notaris M. R. Lippits, kantoor II te Hoorn blijkt dat Maartje Smal,
weduwe van Jacob Berkhout, landvrouw te Berkhout, verklaart te hebben verkocht aan Louweris Smal, landman te
Berkhout:
16 percelen weiland te Berkhout en een huis en erf sectie F nr. 271.
Verkoopster behoudt het recht om gedurende het leven van Geertje Berkhout gratis het huis en erf te bewonen.
Dit huis met erf zou ‘onze’ Catharinahoeve kunnen zijn. Wellicht is de kadastrale nummering naderhand gewijzigd.
Hoogstwaarschijnlijk erfde Maartje de boerderij van haar vader Maarten (zoals Jan Peereboom ook veronderstelt in
onderstaand artikel). Wanneer Louweris daadwerkelijk op de boerderij ging wonen, is (vooralsnog) niet bekend..
De meeste boerderijen in Berkhout werden rond 1870 (rijke tijd voor de boeren) ver- of herbouwd. Ook deze
boerderij is herbouwd. De tekst op de gevelsteen luidt namelijk:
Eerste steen gelegd door Klaas Smal Lz., oud 9 jr, 3 juni 1870
De nieuwe boerderij werd ernaast gebouwd aan de zuidwestzijde van de oude. Het huidige toegangspad loopt dus
eigenlijk dwars door de oude boerderij.

Gegevens geput uit:
Aktenummer 13 (26-01-1848): verkoop onroerend goed door Maartje Smal aan Louweris Smal.
Notariële akte no. 299 (07-11--1863): liquidatie, scheiding en verdeeling nalatenschap Trijntje Blank, eerste vrouw van
Louweris Smal.
Akte nummer 21 (31-10-1884): nalatenschap Trijntje Blank aan Louweris Smal en Klaas Smal.
Inventarisnummer 229 (14-06-1899): nalatenschap Louweris Smal aan Aafje Dekker, Klaas Smal en Arien
Commandeur (echtgenoot van Catharina Smal).
Inventarisnummer 300 (14-10-1899): scheiding en verdeling nalatenschap aan idem.
Veiling en toewijzing onroerend goed (21-11-1918): onroerend goed van Arien Commandeur (echtgenoot van
Catharina Smal) aan Johannes van der Gulik.

Hoofdstuk II
Bebouwingsgeschiedenis De Burcht 1
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Auteur: Jan Peereboom (Berkhout), bijgewerkt 17 juli 2011
De betrouwbare kaart van Johannes Dou laat ca. 1650 al een huis zien op de hoek van de Burcht en het Westeinde.

Detail van de enorme (156x270 cm) manuscriptkaart van
West-Friesland, resultaat van een opmeting in de jaren
1651-1654 door de landmeters Johannes Dou en Cornelis
Koutter. De kaart geldt als zeer betrouwbaar, ook voor wat
betreft de huizen in de dun bewoonde gebieden. In dichter
bewoond gebied (stad, dorpscentra) zullen de makers er wel
eens een huisje naast gezeten hebben. De kaart is onlangs
(2005) uitgegeven op cd-rom en voor slechts € 10,=
verkrijgbaar bij het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier m.schaatsbergen@hhnk.nl.

Situatie 1823 sectie F gem. Berkhout
NW boven
NB Rechtsonder loopt nu “de Braken” over de
sloot en kruist aldaar het westeinde van
Berkhout.

Situatie 1650
N boven.
Uit transportregisters van Hoorn blijkt ook dat het huis in de 18e eeuw “het Burghuis” werd genoemd. Op 1-3 1736
verkopen de erfgenamen van Tamis Claver en Trijn Pieters, in leven echtelieden op De Goorn aan medeerfgenaam
Pieter Klaasz (gehuwd met Aaltje Teunis) 2/3 in een huis met grond, genaamd “het Burghuis”, in het westeinde van
Berkhout, belend met ten westen de Burgsloot en ten oosten de erven Jacob Hoek en Jan Eijer.
(Westfries Archief, Oud Rechterlijk Archief 4551 1-3-1736 en nogmaals als het oostelijk gelegen huis wordt verkocht
op 18-2-1737.)
Voor wat betreft eigenaren en bewoners tot ca. 1800 tasten we (voorlopig) verder even in het duister.
Op 17-1-1784 (WFA, ORA 4555) koopt Maarten Smal van Gerbrand Kaij een werfje aan het westeinde van
Berkhout.
Zou het hier gaan om “ons” – op dat moment dan onbebouwde - perceel? Vaak is een werf een perceel wat in het
verleden bebouwd is geweest.
Gerbrand Kaij was woonachtig in de eerste boerderij vanaf het perceel in oostelijke richting (zuidzijde van de weg).
Ook de belending “met de weg ten oosten” geeft enige zekerheid, de belending ten westen met de erven van Jacob
Klaasz daarentegen zegt mij (nog) niets.
Maarten Smal koopt vanaf die tijd wel regelmatig (kleine) percelen grond in het westelijk deel van Berkhout.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat Maarten Smal (weer) een huis op het perceel heeft laten bouwen.

In 1832 is Maarten Smal eigenaar van de boerderij in sectie F nr.271.

(Bron: Kadastrale Minuutplan (kaart) en Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel (eigenaren der
percelen) 1832 van Berkhout. Voordat “het kadaster” in 1832 officieel in werking ging werd
Nederland eerst in kaart gebracht. De kaart van Berkhout dateert dan ook reeds van 1823.
Zie ook www.watwaswaar.nl)
Het perceel is groot 2030 m2.
Het BIG (Belastbaar Inkomen Gebouwd. De gebouwen werden ingedeeld in 6 (?) klassen,

iedere klasse correspondeerde met een bepaalde belastingaanslag. Het laagste was F9,= en
het hoogste F66,= (?)) bedraagt F36,=, waaruit blijkt dat het geen “arme”, maar ook zeker geen “rijke” boerderij
betrof. Op dat moment behoorden de percelen F 270, 272 en 274 niet tot de boerderij. Via de OAT is wel te
achterhalen welke percelen land Maarten Smal nog meer bezat.
Ook het zgn. “Landboek” van Berkhout uit de periode ca.1806-1850

Dorpsbestuur Berkhout, inv.nr. 81)

(WFA, Toegangsnummer 1322,

vermeldt Maarten Smal als eigenaar, wel werd dit later gewijzigd in Maartje Smal (mogelijk was zij erfgename).
De meeste boerderijen in Berkhout werden rond 1870 (“rijke tijd voor de boeren”) ver- of herbouwd. Ook deze
boerderij is herbouwd (vgl. gevelsteen): de nieuwe boerderij werd er naast gebouwd aan de zuidwestzijde van de
oude. Het huidige toegangspad loopt dus eigenlijk dwars door de oude boerderij.
Ongetwijfeld kunnen de kadastrale archieven (vanaf 1832) in het Rijksarchief van Noord-Holland meer duidelijkheid
geven over de bebouwingsgeschiedenis en eigenaren.
Met behulp van www.genlias.nl en mogelijk andere sites op het Internet moet het mogelijk zijn om het voorgeslacht
van “mevrouw” Commandeur-Smal te bepalen en te kijken of zij soms afstamt van Maarten Smal (volgens mij wel).
In 1890 woont op deze boerderij Louweris Smal.

(WFA, Bevolkingsregister Berkhout 1890, blz. 280 hoofdbewoner: Louweris Smal, geboren St
Pancras 21-6-1824)
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Muuranker

Deurknop
in wc deur

Darsdeuren

Wc buiten

Interieur wc buiten
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Staltje met groep en koeschot (links)

Plee

staltje

Twee ramen van 't staltje, waar vroeger
in de zomer werd gewoond

Was- en kookgedeelte op de koegang

Raam in schuur

Waterpomp op de koegang
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Zonnerak

Raamluik dat op zolder staat
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Plafond in pronkkamer (hoek)

Plafond in pronkkamer (zijdeel)

Plafond in pronkkamer (middendeel)
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Kast bij schuifdeuren

Kast in voorkamer

Kast en bedstee gezien vanaf de koegang

Bedstee gezien vanaf de koegang

kastdeuren

Wervel

Kreb in bedstee

Tweede bedstee grootste kamer

