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Eerste bewoner
Tussen 1811 en 1832 zijn alle percelen in Aartswoud opgetekend en daarbij hoort een lijst van eigenaren en
vruchtgebruikers. Hierop zijn duidelijk de kerk en de pastorie te zien en daarnaast twee huizen. De vorm van de
percelen komt overeen met de huidige vorm. Op het perceel van het hierna beschreven huis staat op die kaart ook al
een huis getekend. Als eigenaar wordt gemeld: de erven Stekelenbosch.
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‘woonhuis en
timmerloods – Aartswoud’

In 1854 vond er een wisseling van eigenaar plaats. Jan Temme werd toen eigenaar.
Jan Temme werd geboren in Oterleek als zoon van een watermolenaar en trouwde op 27-jarige leeftijd met Neeltje
Bos, 23 jaar oud, uit Hoogwoud. Dat gebeurde op 09-07-1854. De vader van Neeltje was korenmolenaar in
Hoogwoud. Jan Temme was timmerman, het jonge paar vestigde zich aan de Kerkstraat E 57 (later Schoolstraat) in
Aartswoud.
In 1860 werd een dochter geboren: Pietertje. Moeder Neeltje overleed op 25-01-1860 en drie maanden later sterft
ook Pietertje.
Jan Temme hertrouwde in datzelfde jaar (1860) met de 21-jarige Maria Enzlin.
Zij kregen tien kinderen, waarvan er vijf vroeg overlijden.
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Uit een notariële akte van 1879 blijkt dat Cornelis Leeuw uit Oostwoud een erf met de daarop staande
gebouwen, zijnde een woonhuis en een timmerloods alsmede de daaraan grenzende tuin in Aartswoud kocht,
sectie A noordelijk deel, 666 en 667. Op het terrein aan de zuidzijde door een hek van het onverkochte deel
afgescheiden. (Daar stond toen een woonhuis). De overdracht vond plaats in Hoogwoud op 22 juni 1879, de
verkoopprijs bedroeg 2.500 gulden. Getuigen waren Jan Vel, Jan Koorn en Aris de Jong. De verkoper was Maria Enzlin,
weduwe en tweede vrouw van Jan Temme.

Vijf zoons timmerman
Na Jan Temme kwam Cornelis Leeuw in 1879 wonen op Kerkstraat E 57.
Cornelis Leeuw is de zoon van Johannes Leeuw (18-06-1819, Twisk – 29-03-1911, Aartswoud). Johannes Leeuw is een
zoon van Meindert Leeuw, timmerman te Twisk en Neeltje Beurs uit Venhuizen. Johannes werd timmerman in
Oostwoud. Hij trouwde op 23-04-1848 met Grietje Mantel (22 jaar) uit Oostwoud.
Johannes had de bijnaam ‘Donder Hannes’. Als er een klus goed afgehandeld was, zei hij: ‘Donder Hannes, dat is goed
gegaan.’ Als het tegenzat, dan was het: ‘Donder Hannes, dat gaat niet goed.’
Johannes Leeuw had zes zoons, vijf daarvan werden timmerman, en een dochter. Johannes werkte door tot zijn
tachtigste.
Zijn zoons uit zijn eerste huwelijk met Grietje Mantel zijn:
•Meindert Leeuw, timmerman te Spanbroek, gehuwd met Maartje Koomen uit Hauwert
•Arien Leeuw, timmerman in Nibbixwoud, gehuwd met Maartje Langereis uit Wognum, later met Gerbregtje Franken
uit Sijbekarspel, later met Jantje Spaans uit Sijbekarspel, Arien geeft dan aan dat hij ook kastelein is
•Jan Leeuw, broodbakker, gehuwd met Grietje van den Broek uit Oudendijk
•Klaas Leeuw, timmerman in Sijbekarspel, gehuwd met Geertje Schagen uit Twisk; hij werd later Grote Klaas genoemd
•Cornelis Leeuw, timmerman in Aartswoud, gehuwd met Vokelina Catharina Sasburg uit Wijdenes.
Op 48-jarige leeftijd trouwde Johannes met Jacoba Bos (27 jaar) uit Medemblik. Het huwelijk vond plaats op 31
januari 1868.
Zij kregen een zoon Klaas en een dochter Neeltje.
•Klaas Leeuw, timmerman in Oostwoud, gehuwd met Catharina Laan uit Oostwoud. Deze Klaas wordt Kleine Klaas
genoemd.
Johannes Leeuw trouwde voor de derde maal in 1877, dit keer met Maartje Mulder uit Koedijk. Hij is dan 57 en zij 52.
Woonhuis en timmerloods
Cornelis (Cees) Leeuw werd geboren op 10-02-1853 in Oostwoud. Hij trouwde op 22-04-1877 met Vokelina
Katharina (Vokeltje) Sasburg (28-01-1853, 13-12-1928).

Cees Leeuw en
Vokeltje Sasburg

Cees Leeuw bouwde in Aartswoud onder andere de tussen zijn huis en de pastorie gelegen bakkerij
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Eigen bouwstijl
Cees en Vokeltje kregen vier kinderen: Reint, Geertje, Grietje en Johannes.
Cees Leeuw was jarenlang timmerman en een heel goede tekenaar. Hij had een bepaalde bouwstijl, de door hem
getekende en gebouwde woningen zijn duidelijk herkenbaar.
Hij bouwde in Aartswoud onder andere de tussen zijn huis en de pastorie gelegen bakkerij en de huizen Schoolstraat
50, 52 en 54 die tegenover zijn werkplaats staan. Ook werkte hij mee aan de bouw van de kerk in 1884. Voor zichzelf
bouwde hij in de twintiger jaren in Aartswoud de rentenierswoning Schoolstraat 28, ook Schoolstraat 39 en een
woning aan de Zuiderzeestraat zijn door Cees Leeuw gezet als rentenierswoning.
In Hoogwoud zijn praktisch alle woningen aan de Burgemeester Hoogenboomlaan tussen de Spar supermarkt en de
kerk van zijn hand, evenals de woningen voor de arbeiders van melkfabriek Aurora aan de Koninginneweg (twee keer
vier onder één kap).
Ook tekende hij huizen in Spanbroek, Opmeer, Abbekerk en de gemeente Niedorp.

Rekenwonder
Cees Leeuw kon niet alleen goed tekenen, hij was ook een rekenwonder. Hij had een fotografisch geheugen. Wanneer
men in het bestek iets niet kon vinden, zei hij direct: ‘Bladzijde achttien, onderop.’
Hij wist vrijwel meteen hoeveel planken er nodig waren voor de bouw van een huis en dat wist hij ook meteen
hoeveel spijkers er nodig waren: zoveel planken, zoveel spijkers.
Schoolkinderen kwamen bij hem met hun sommen. Cees zei dan: ‘Dit komt eruit. Nu moet jij bewijzen hoe je daaraan
komt.’
Wanneer men hem een kwadraat van een getal van vijf cijfers vroeg, kneep hij even zijn ogen dicht en zei dan het
(goede) antwoord.
Hij ging helemaal op in zijn werk. Het volgende verhaal wordt over hem verteld.
Cees had hout nodig, ’s avonds berekende hij hoeveel. ‘Morgen ga ik direct naar houthandel Van der Steen in
Spanbroek’, dacht hij. De volgende ochtend wordt hij wakker en hij gaat meteen lopend naar Spanbroek. Na een tijdje
beseft hij dat hij op straat loopt… in zijn onderbroek.

Voor zichzelf bouwde hij in de twintiger jaren in Aartswoud de rentenierswoning Schoolstraat 28,
ook Schoolstraat 39 en een woning aan de Zuiderzeestraat zijn door Cees Leeuw gezet als rentenierswoning.

Schuur
Voor het bouwen van een boerderij was enorm veel touw nodig ok materiaal op te hijsen. Als die touwen nat werden,
moesten ze heel goed drogen. Ze werden daarom uitgehangen. De schuur van Cees Leeuw stond erom bekend dat
daar de touwen het beste droogden.
De betonnen bakken achter de schuur waren bedoeld voor opslag van grind en zand.
Er lagen losse planken in de vloer van de schuur. Als er van balken planken gezaagd moesten worden, konden die losse
planken worden verwijderd.

Opvolgers
Johannes Leeuw is de zoon van Cees Leeuw. Hij werd geboren op 25-10-1878 en trouwde in 1915 met Cornelia Stam
uit Venhuizen. Zij overleed echter al in 1917. Johannes huwde in 1919 met de 37-jarige Aaltje Schagen uit Midwoud.
Johannes volgde zijn vader op als timmerman. Hij zette het bedrijf voort tot 1934. In 1936 kwam Floris Kuiper Wz,
gehuwd met Marijt Biersteker, het bedrijf over. Hij zette zijn naam F. Kuiper met rode pannen in het dak van de
timmerschuur. Dit is anno 2012 nog deels te lezen.
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Rechthoekig huis
Lies van der Bel-Bakker vertelde in oktober 2012 het volgende: ‘We kochten dit huis in 1954. De stallen in de
schuur waren er toen al. De zolder was net zoals hij nu is, er waren rekken om hout op te leggen. Boven de grote
deuren was een duivenhok. Omdat het dak van de schuur lekte, zijn er rond het jaar 2000 andere pannen op het dak
gekomen. Dat was aan de wegzijde, op het deel waar de naam F. Kuiper in rode pannen opstond. De eerste helft van
die naam is toen verdwenen.’

Oorspronkelijk was er geen aanbouw achter aan het huis. Het was dus een rechthoekig huis, met de lange kant naar
de weg. Toen was de buitendeur op de plaats waar de verbinding met de aanbouw nu is. Die deur was goed
herkenbaar als buitendeur.
Later kwam er achter het huis een houten aanbouw met een schuin dak, daarin was een keuken en een bijkeuken met
een kraan bij de achterdeur. Het gasstel stond onder het schuine dak. Dit was nog zo toen de familie van der Bel het
huis kocht. ‘Ik kon er kwalijk staan te koken.’ Op zolder was een slaapkamertje, dat had Kuiper er al in gemaakt. Er
waren twee schoorstenen: één vlak naast de trap en één in de woonkamer. Er was een bedstede bij het grote raam
aan de achterkant van de woonkamer.
In de woonkamer waren schuifluiken bij de ramen. Aan de zijkant van de ramen waren openingen, door middel van
knoppen konden de luiken uitgetrokken worden.

Zolder

Stenen aanbouw
Tot 1954 is de schuur in gebruik geweest als timmermanswerkplaats
Kuiper verkocht in 1954 zijn bedrijf aan Klaas van der Bel Jzn. en emigreerde naar Nieuw Zeeland.
Klaas van der Bel was getrouwd met Lies Bakker. Hij was veehandelaar en gebruikte de schuur voor kleinvee: schapen
en kalveren. Dat betekende het einde van de timmermanswerkplaats. Klaas overleed in 2002. Tot 2011 woonde zijn
vrouw in het huis.
Toen werd het gekocht door Niek en Joke Wolkorte (Schoolstraat 47, 1719 AT Aartswoud, tel. 0229 - 58 2717).

Stenen aanbouw
Eind jaren vijftig werd de houten aanbouw vervangen door een stenen aanbouw. Het schuine dak werd een plat dak.
De indeling van de aanbouw veranderde niet. Er kwam een grote douche en een nieuwe wc. De doorloop werd bij de
keuken getrokken, waardoor er meer ruimte ontstond om te koken en te eten. In de keuken kwam een nieuwe
granieten aanrecht.
Tot augustus 2002 is de schuur in gebruik geweest door Klaas van der Bel, in die maand overleed hij. Klaas hield
schapen in de schuur en in het achterste hok zat een zeug met biggen. De paal daar is helemaal afgeschuurd door die
zeug en haar jongen.
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