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DE FAMILIE OUDKERK 

Jan Oudkerk (1800-1851) en Trijntje Oudkerk-de Boer (1806-1861) 

De familie Oudkerk kwam uit Friesland. In de 18
e
 eeuw woonde de familie in Leeuwarden, maar zal 

oorspronkelijk wel uit het daar niet ver vandaan gelegen dorp Oudkerk komen. Rond 1800 kwam 

Anthonie Oudkerk, een zoon van Philippus Sipkeszn Oudkerk, als timmermansgezel vanuit 

Leeuwarden richting Oud-Loosdrecht en vertrok rond 1810 met zijn vrouw als scheepsmaker naar 

Westzaan. Hij vestigde zich pal ten westen van de sluis in de Overtoom. Uiteindelijk kwamen zij in 

Sloten bij Amsterdam terecht. Hun kinderen echter, waaronder zoon Jan, bleven in Westzaan. 

Jan Oudkerk bewoonde in eerste instantie vroeger de boerenplaats tegenover de molen “Het Kind 

van Weelde”, ongeveer ter hoogte van Westzanerdijk 448. Deze boerderij stond er tot circa 1835. 

Heel vroeger, in het midden van de 18
e
 eeuw, stonden hier zeven woonhuizen in verband met de 

scheepswerven die buitendijks lagen. De meeste waren na het verdwijnen van de werven gesloopt 

en de boerderij van Oudkerk verrezen. Jan Oudkerk was meester timmerman en dijkbaas. Door 

brandstichting brandde de boerderij waar de familie Oudkerk woonde, echter af.
1
 

Jan en zijn vrouw verhuisden naar een boerderij aan het begin van het Zuideinde. Evert Dekker 

schrijft daar eind 19
e
 eeuw over: “Hij maakte er een boerderij en baarde koten tijd daarna groot 

opzien door het aanvoeren van een groote kwantiteit vochtig hooi van het eiland Marken dat aan 

ééne klamp aldaar geplaatst werd. Zooals men voorzien had ontstond hierin brand die dagen aanéén 

duurde en veel onrust en onmoed veroorzaakte. Misschien was het voor hem ook wel aanleiding dat 

het zijn gezondheid ondermijnde, ten minste hij overleed in de kracht des levens. Zijn weduwe Trijntje 

de Boer woonde er daarna met haar talrijke gezin tot zij meer noordwaarts verhuisde en Pieter Maas, 

gehuwd met een harer dochters hare plaats innam.
2
 Jan Oudkerk is op 6 november 1851 overleden. 

 

VERHUISD NAAR HET ZUIDEINDE 193-195 

Zijn vrouw en kinderen kochten op 14 april 1855 uit publieke veiling het huis en erf van de 

erfgenamen van Willem Kat, meer naar het noorden aan het Zuideinde, kadastraal perceel D120. 

Willem en zijn vrouw Cornelia Kat-Koone waren beide overleden op 23 oktober 1851. Zij woonden in 

dit “huis met daarin twee woningen”, plaatselijk aangeduid met nummer 100, sinds 1829. Hun 

kinderen Klaas, Cornelis, Trijntje en twee diakenen van de Waterlands Doopsgezinde gemeente als 

voogden over de nog minderjarige Jannetje en Engeltje, verkochten voor f805,- het pand met de 

bijbehorende grond aan Jan Pietersz de Boer, die het aankocht voor zijn zus Trijntje Oudkerk-de 

Boer. Dit huis is kort erna door de familie Oudkerk vervangen door of verbouwd tot een nieuwe 

boerderij. Het werd kadastraal perceel D614 met een oppervlakte van 15 are en 40 centiare. 

 

Cornelis Oudkerk Janszn (1838-1914) 

Na het overlijden van Trijntje de Boer, weduwe van Jan Oudkerk in 1861, bleef het perceel nog enige 

jaren onverdeeld. Pas rond 1871 werd hun circa 33 jaar oude zoon Cornelis Oudkerk (1838-1914) met 

zijn tweede vrouw Maartje Koel (1849-1923) en kinderen eigenaar. 

Ongeveer een jaar voordien had Cornelis Oudkerk ook een weiland van de gemeente Westzaan 

aangekocht, enkele tientallen meters zuidelijker gelegen (aan de andere kant van het buurhuis 

“Sonnewende”, huidig adres Zuideinde 187). In 1870 werd hierop een nieuw pand gebouwd, 

verdeeld in twee woningen met het nummer 79, vanaf 1886 Wijk B32 en Wijk B33. Dit werd 

kadastraal perceel D694 en later D908. Eerst was dit kadastraal perceel D123 en D601.
3
 Anno 1882 

staat Cornelis Oudkerk op dit adres geregistreerd, als zijnde “veehouder en rijtuigverhuurder”. De 

noordelijker gelegen boerderij werd toen aan een zekere veehouder P. Meijer verhuurd, blijkens het 

adresboek uit dat jaar. 

 

                                                           
1
 Heermans, N.J., pagina 2895. 

2
 E. Dekker Janszn (ca. 1890). Geschiedschrijving van Westzaan, getypte versie pagina 58. 

3
 Archief gemeentebestuur Westzaan, OA-0049, inv.nr. 2218. Naamstaten met opgaven van verleende bouw- 

of sloopvergunningen wegens controle van grondbelasting en kadaster, 1864-1885.  



 
Het minuutplan uit 1827 met daarop in het rood omcirkeld het huis van Willem Kat, vanaf circa 1855 eigendom 

van de erfgenamen van Jan Oudkerk (1800-1851), waarop uiteindelijk boerderij Zuideinde 193-195 is verrezen. 

Groen omcirkeld het weiland, waarop Jan’s zoon Cornelis Oudkerk (1838-1914) in 1870 een boerderij liet 

bouwen: Zuideinde 183-185. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zuideinde 187: Villa “Sonnewende” 

 
Villa “Sonnewende” rond 1980. © Gemeentearchief Zaanstad 

 

Dit was in 1827 kadastraal perceel D121 met daarop een huis en kadastraal perceel D122, een weiland van 11 

are daar ten zuiden van, eigendom van Willem Vischer en zijn vrouw Grietje Kaat. In 1854 werd houthandelaar 

Jan Adriaanszn de Lange (1803-1869) eigenaar van het weiland. Samen met broer Allert de Lange had hij hij 

een uitgebreide houthandel aan het Zuideinde. Het perceel werd gesplitst waarbij een klein stukje kadastraal 

nummer D590 kreeg en het grootste deel, 10,5 are, kadastraal nummer D591. Hier liet De Lange in 1856 een 

monumentaal koopmanshuis bouwen, ontworpen door de toenmalige Zaanse stadsarchitect L.J. Imminck. Het 

kreeg de naam “Sonnewende” (overigens dateert Nico Heermans het op 1887 maar kadastrale gegevens 

spreken dat tegen). 

Het oude huis van Willem Visscher daar ten noorden van, op sectie D121, werd eerst eigendom van Willem 

Gerritszn Kuijt en zijn vrouw Guurtje de Lange. Dit perceel werd samengevoegd met het kleine stukje weiland 

van voormalige kadastrale sectie D122 en kreeg nummer D590. Dit werd rond 1875 alsnog aangekocht door Jan 

de Lange en het oude huis, daterend van voor 1827 werd gesloopt. Nu werd de boerderij van de familie 

Oudkerk het buurhuis van huize “Sonnewende”.  

Vanaf het moment dat laatstgenoemd pand klaar was, woonde hier Jan’s zoon en ook houtkoper Albert de 

Lange (1832-1884) met zijn vrouw Aagje Honig.
4
 

 Vervolgens woonde hier eind 19
e
 eeuw de dokter Johannes van der Broeke (1839-1921) uit Middelburg. 

Begin 20
e
 eeuw kwam er een zekere Willem Frederick Slicker, omstreeks 1920 kocht Pieter Czn Rot het pand 

aan. Hij woonde zelf aan de Overtoom 56 in “De Witte Villa” en was directeur van een houthandel, die hij 

voortzette van de firma De Lange. In 1920 liet hij het huis verbouwen en in 1924 uitbreiden met een 

kinderkamer en serre. Zoon Klaas Pieterszn Rot (1893-1965) woonde er in de jaren ’20 eerst met zijn gezin, 

toen die (vermoedelijk in 1926) naar de ouderlijke woning verhuisde, kwam zijn jongere broer Willem (1894-

1960) met zijn gezin. Beiden waren inmiddels met een derde broer directeur van de NV Houthandel v/h P. Rot 

Czn.  

Vanaf circa 1940 woonde hier korte tijd het gezin van Arie van der Willink en daarna de familie Schouten-

Voogd.  

Vervolgens zat hier in de jaren ’70 en ‘80 de firma LENZA Sportkleding gevestigd.  

Het pand is gemeentelijk monument sinds 25 november 2003.  

  
De heer en mevrouw Schouten, bewoners van “Villa Sondewende” vanaf de jaren ’40 van de 20

e
 eeuw. © Familie Schouten / Westzaanse 

Digitale Beeldbank 

 

                                                           
4
 https://www.genealogieonline.nl/stamboom-cardinaal/I8922.php.  



 
Huize “Sonnewende”, Zuideinde 187 te Westzaan, gebouwd in 1856 volgens ontwerp van de Zaandamse stadsarchitect L.J. Imminck voor  

Albert Janszn de Lange en zijn vrouw Aagje Honig.  
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Corrie Schouten in het land achter haar ouderlijke woning omstreeks 1940. Links de Zuidervermaning met 

Zuiderschool, in het midden de boerderij Zuideinde 193-195 van de familie Oudkerk met daarnaast huize 

“Sonnewende”. © Familie Schouten /  Commissie Zuidervermaning Westzaan. 

 
Het minuutplan uit 1880, met rood en groen omcirkeld de boerderijen  

uit respectievelijk circa 1858 en 1870 van de familie Oudkerk. 
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Het Zuideinde ter hoogte van de boerderijen, gefotografeerd in augustus 1896 door Jacob Olie uit Amsterdam. 

© Gemeentearchief Zaanstad. 

 

 
Het Zuideinde met de tol die sinds halverwege de 19

e
 eeuw werd geheven voor het passeren van de dorpsstraat. 

Uiterst links is tegenwoordig de ingang van de ´t Hoenstraat. Op de achtergrond het bosje waarin verscholen de 

boerderij van Oudkerk, Zuideinde 183-185, omstreeks 1910. © Gemeentearchief Zaanstad. 
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Het Zuideinde met links nummer 187 “Sonnewende”, daarachter de boerderij van de familie Oudkerk, Zuideinde 

193, rechts Zuideinde 200 “De Witte Troffel” en daarachter het huis van de familie Louwen, later Zuideinde 222 

en inmiddels weer afgebroken. 

© Gemeentearchief Zaanstad. 

 

 
De boerderij Zuideinde 193-195 van de familie Oudkerk, gebouwd in 1883-1884. Rechts achter de boerderij 

staat de schuur (veestalling) die in 1945 is gebouwd. 
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Rampen bleven de familie Oudkerk opnieuw niet bespaard: met Pinksteren 1883 ontstond er 

hooibroei en de uit circa 1858 (of ouder) daterende boerderij aan het Zuideinde brandde geheel af. 

Naar verluid was Cornelis Oudkerk op die dag met zijn gezin richting zee. Bij terugkomst hoorde hij al 

te Nauerna van de brand. “Herbouw na vernieling door eene onvoorziene ramp”, zo werd op 1 

november 1883 genoteerd, ofwel Cornelis Oudkerk bouwde in 1884 de boerderij op D614 opnieuw 

op en dit is het huidige pand Zuideinde 193. Het kadastraal perceelnummer werd nu D991. Het werd 

in plaats van 15,40 are nu 23,80 are, dus aanzienlijk groter.
5
 De nieuwe boerderij verrees op de oude 

fundering. Onder de vloer zijn heden ten dage nog zwarte balken te zien. De stolp bestaat uit een 

dubbel vierkant. 

Gemeentenummer 83 was sinds 1886 het wijknummer B36 (in de jaren ’20 bij de hernummering 

ongewijzigd). Eind 19
e
 eeuw is het pand in twee gedeelten gesplitst: B35 en B36, respectievelijk het 

huidige Zuideinde 193 en Zuideinde 195. In 1899 woonde hier Cornelis Oudkerk met inwonend Jan 

Oudkerk, mogelijk is dat een broer geweest? Zoon Jan was namelijk toen slechts circa 7 jaar. 

 

ZUIDEINDE 183-185 

Pieter Oudkerk Corneliszn (1868-1933)  

De boerderij Zuideinde 183-185, wijk B31 en B31a, werd in 1912 voor de helft eigendom van 

Cornelis’ oudere zoon Pieter Oudkerk (1868-1933), gehuwd met Grietje Slegers en voor de andere 

helft van diens zoon Adriaan Pieter Oudkerk (1895-1972). Laatstgenoemde trouwde in 1923 met 

Lena Hendrika Bindt (1900-1995) en zij kregen vier kinderen: Grietje Adriana Oudkerk (1924), 

Hendrik Pieter Oudkerk (1925), Pieter Oudkerk (1929) en Adriana Oudkerk (1930). Dat werd nu 

kadastrale sectie D1245. 

In 1912 bouwde P. Oudkerk hier een stalling met hooiberg, in 1915 verrees er een schuur en in 1923 

bouwde aannemer J.A. Versteeg voor hem een windhok kwam er respectievelijk een dakkapel op de 

boerderij te staan. 

 

Adriaan Pieter Oudkerk (1895-1972) 

In kadastraal dienstjaar 1916 werd Adriaan Pieter Oudkerk volledig eigenaar. Enkele jaren later 

werden de huisnummers in het dorp gewijzigd en werd deze boerderij B31, vanaf 1939 Zuideinde 

183-185. Het kadastrale nummer is achtereenvolgens gewijzigd in D1533 en D1669.  

In 1966 of 1967 werd zijn zoon Hendrik Pieter Oudkerk, gehuwd met Dieuwertje Heermans, eigenaar. 

Deze boerderij is rond 2002 gesloopt en rond 2010 kwam hier een nieuw pand in oude stijl. 

In 1914 overleed Cornelis senior. 

 

ZUIDEINDE 193-195 

Cornelis Oudkerk Corneliszn (1889-?) en zijn broer Jan Oudkerk 

Corneliszn (1892-1971)  

Cornelis’ zoon Cornelis junior (1889-?) woonde met zijn gezin op 

Zuideinde B35, nummer 195. Cornelis’ jongste zoon Jan (1892-1971) 

met diens gezin woonde op B36, dus Zuideinde 193.  

In 1912 of 1913 kwam het gehele perceel op naam te staan van 

Cornelis junior. Enkele jaren later, in 1915, werd naar verluid het 

dak van de boerderij vernieuwd. Met rode dakpannen werd aan de 

zuidkant dit jaartal in het dak zichtbaar gemaakt. Dat bleef zo tot 

2016. 

 

 

 

 

Adriaan Pieter Oudkerk (1895-1972) en Lena Bindt (1900-1995). 

                                                           
5
OA-0049, archief gemeentebestuur Westzaan, inv.nr. 1640 en 2218. 
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Boerderij Zuideinde 183-185 van Pieter Oudkerk, 16 april 1973. © Gemeentearchief Zaanstad. 
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Hoewel geen eigenaar van het perceel, maar wel deels bewoner, liet in 1943 Jan Oudkerk een 

dakkapel bouwen aan de zuidkant van het huis. Een jaar na de Tweede Wereldoorlog, in het najaar 

van 1945 bouwde hij een stuk achter de boerderij als veestalling. Hier was ruimte voor 30 koeien. De 

firma Schoen & Kalf voerden het werk voor de begrotingssom van f8025,- uit. Oudkerk vroeg wel 

toestemming aan het gemeentebestuur van Westzaan, maar bij controle in november 1945 bleek dat 

de veestalling al was gebouwd zonder vergunning. “Het weigeren heeft geen zin meer, aangezien het 

betreffende gebouw reeds lang staat…” schreef de ene ambtenaar aan de andere en zodoende werd 

na afloop van de werkzaamheden op 21 januari 1946 alsnog toestemming verleend tot de aanbouw. 

In 1947 werd een duiker aangebracht. 

 

Siem Oudkerk Janszn (1919) en zijn zoon Kees Oudkerk 

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog nam Jan’s zoon Siem de boerderij over van zijn vader. Hij was 

al diverse jaren mede-eigenaar. In 1955 of 1956 werd hij geheel eigenaar van D991. Daarbij werd 

vastgelegd dat huishoudster Marle Schoen levenslang of tot haar trouwen “bezitter van het recht van 

gebruik en bewoning” had van de “eetkamer, keuken, gang en zolder, waarop een slaapkamer.” In 

die jaren werd het kadastraal perceel gewijzigd van D991 in D1740.  

Vermoedelijk in 1979 verdween de hooiberg die tussen de boerderijen J.J. Allanstraat 183-185 en 

193-195 in stond, dus achter het herenhuis “Sonnewende”. In 2013 is ongeveer op deze plaats op het 

erf van de boerderij nummer 193-195 een nieuwe schuur gebouwd. Recht achter de boerderij was al 

eerder een schuur geplaatst. 

Tegenwoordig boert weer op zijn beurt Siem’s jongste zoon Kees op de boerderij. De boerderij is 

sinds 6 augustus 2004 aangewezen als gemeentelijk monument. 

In 2016 werd het dak aan de noordzijde hersteld. Daarbij werd het (her)bouwjaar 1884 in het dak 

met rode pannen weergegeven. 

 

 
Bouwtekening van de boerderij van Pieter Oudkerk, Zuideinde 183-185, in verband met de plaatsing van een 

dakkapel in 1957. 
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De bouw van het huidige woonhuis Zuideinde 183-185 op de plaats waar de 19

e
-eeuwse boerderij van Oudkerk 

stond, anno 2008. © Google Maps. 

 

 
De huidige woonhuizen Zuideinde 183 (linkerzijde) en 185 (rechterzijde). Op de achtergrond Zuideinde 187, 

huize “Sonnewende” en daar achter nog juist zichtbaar Zuideinde 193-195, de boerderij van de familie Oudkerk. 
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Bouwtekening van de boerderij Zuideinde 193 uit 1943 in verband met de plaatsing van een dakkapel aan de 

zuidzijde. 

 

 
Bouwtekening van de boerderij Zuideinde 193 uit 1945 in verband met de aanbouw van een ruim acht meter 

lange stal. 
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Summiere familie genealogie Oudkerk  

 

Generatie I.  

Anthonie Philippus Oudkerk 

Leeuwarden, 1768 – Sloten, 1846 

Gehuwd te Oud-Loosdrecht met: 

Elia Kersten 

Oud-Loosdrecht, 2 december 1781 – Sloten, 20 december 1847 

Philippus Sipkeszn Oudkerk 

Anthonie Oudkerk was een zoon van Philippus Sipkeszn Oudkerk. Hij kwam als timmermansgezel 

vanuit Leeuwarden richting Oud-Loosdrecht en vertrok rond 1810 met zijn vrouw als scheepsmaker 

naar Westzaan. Hij vestigde zich pal ten westen van de sluis in de Overtoom. Uiteindelijk kwamen zij 

in Sloten bij Amsterdam terecht. 

Kinderen: 

I.I. Jan Oudkerk 

Oud-Loosdrecht, 4 november 1800 (gedoopt) – Westzaan, 6 november 1851  

ZIE ONDER 

I.II. Philippus Oudkerk 

Oud-Loosdrecht, 1805 

I.III. Geertje Oudkerk 

Westzaan, 1810 – Westzaan, ca 1875 

Gehuwd met: 

Muus Dral 

Namen het pand ten westen van de sluis van (schoon)vader A.P. Oudkerk over tot het 

overlijden van Geertje Oudkerk in circa 1875, daarna in handen van haar schoonzoon Klaas 

Simonszn Schoen (1817->na 1864) die het pand sloopte en er op dezelfde plaats een nieuw 

stenen huis bouwde, in gebruik als woning en herberg met stalling voor vee. 

I.IV. Evert Oudkerk 

Westzaan, 1814 

I.V. Jacob Oudkerk 

Zaandam, 1819 

I.VI. Antje Oudkerk 

Zaandam, 1822 

---- 

GENERATIE II 

I.I. Jan Oudkerk 

Oud-Loosdrecht, 4 november 1800 (gedoopt) – Westzaan, 6 november 1851  

Gehuwd op 7 oktober 1821 te Zaandam met: 

Trijntje de Koning 

Knollendam, ca. 1800 – Westzaan, 7 mei 1836 

Gehuwd voor de 2
e
 keer in 1836 met: 

Trijntje de Boer 

Zaandam, 1806 – Westzaan, 14 april 1861 

Weduwe van Hos, dochter van Pieter de Boer 

Kinderen: 

I.I.I. Cornelis Oudkerk 

Westzaan, 9 november 1838 – Westzaan, 10 mei 1914 

ZIE ONDER 

---- 
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GENERATIE III 

I.I.I. Cornelis Oudkerk 

Westzaan, 9 november 1838 – Westzaan, 10 mei 1914 

Gehuwd op 14 april 1861 te Westzaan met: 

Trijntje Jansdr de Boer 

Zaandam, 28 juli 1839 – Westzaan, 16 januari 1871 

Dochter van Jan Pieterszn de Boer en Pietertje Jansdr Hos 

 I.I.I.I. Trijntje Oudkerk 

 Westzaan, 30 december 1864 – ? 

Zij wordt op 1 mei 1917 door de Arrondissementsrechtbank Haarlem onder curatele gesteld 

vanwege “zwakzinnigheid”. Volgens haar halfbroers en halfzussen leidt ze aan 

“onnoozelheid”, is ze vaak agressief, lastig en verscheurd ze regelmatig haar kleren. Broer 

Pieter is als enige het er niet mee eens; hij geeft aan dat een belangrijk deel van haar gedrag 

is te wijten geweest aan haar stiefmoeder Maartje Koel en haar stiefbroers en stiefzussen. 

Sinds zij bij hem, Pieter, haar enige eigen broer, in huis is, dat wil zeggen op de boerderij 

Zuideinde 183-185, gaat het veel beter met haar. Maar ondanks zijn pleidooi wordt Trijntje 

onder curatele gesteld. 

I.I.I.II. Pieter Oudkerk  

Westzaan, 6 november 1868 – Westzaan, 5 september 1933 

Gehuwd met: 

Grietje Slegers 

Haarlemmermeer, 21 januari 1870 – Westzaan, 28 september 1957 

Kinderen: 

 I.I.I.II.I. Cornelis Oudkerk 

Westzaan, 4 juli 1893 -  ? 

op 10 oktober 1918 uit Amsterdam gekomen, op 19 oktober 1922 weer 

teruggegaan naar Amsterdam 

I.I.I.II.II. Jan Oudkerk 

 Westzaan, 5 augustus 1894 - ? 

 I.I.I.II.III. Adriaan Pieter Oudkerk 

 Westzaan, 26 december 1895 – Westzaan, 1 februari 1972 

  Gehuwd op 9 maart 1923 te Oostzaan met: 

  Lena Hendrika Bindt 

  Oostzaan, 26 juni 1900 – Westzaan, 2 augustus 1995 

   Kinderen: 

I.I.I.II.III.I. Grietje Adriana Oudkerk 

   Westzaan, 1924 

   I.I.I.II.III.II. Hendrik Pieter Oudkerk 

   Westzaan, 1 september 1925 – Westzaan, 28 juni 2010 

   I.I.I.II.III.III. Pieter Oudkerk 

   Westzaan, 23 februari 1927 – Westzaan, 21 maart 2002 

   I.I.I.II.III.IV. Adriana Oudkerk 

   Westzaan, 1930 

 I.I.I.II.IV. Trijntje Oudkerk 

 Westzaan, 14 mei 1897 – ? 

 

Cornelis Oudkerk is opnieuw gehuwd op 7 september 1871 te Westzaan met: 

Maartje Koel 

Wormer, 20 april 1849 – Westzaan, 9 juli 1923 

Dochter van Pieter Janszn Koel en Grietje Jansdr Baartse 

Kinderen: 
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I.I.I.III Grietje Oudkerk 

Westzaan, ca. 1872 – Westzaan, 23 oktober 1890 

I.I.I.IV. Guurtje Oudkerk 

Westzaan, 15 april 1873 – Westzaan, 21 juli 1947 

Vertrokken op 5/12/1925 naar Ermelo, op 26/3/1935 vanuit Putten teruggekomen naar B35, 

is Zuideinde 195 

 I.I.I.V. Pietertje Oudkerk 

 Westzaan, 15 april 1873 – in 1908 vertrokken naar Velsen 

 I.I.I.VI. Cornelia Oudkerk 

 Westzaan, 4 april 1876 – Harderwijjk, 3 juni 1923 

 I.I.I.VII. Cornelis Oudkerk 

 Westzaan, ca. 1878 – Westzaan, 30 maart 1880 

I.I.I.VIII. Maria Oudkerk 

 Westzaan, ca. 1879 – Westzaan, 3 juli 1880 

I.I.I.IX. Maria Oudkerk 

 Westzaan, 8 november 1880 – Amsterdam, 11 maart 1957 

  Gehuwd met  

  C. Hendrikse 

 I.I.I.X. Alida Hendrika Oudkerk 

 Westzaan, 22 juni 1883 – ? 

  Gehuwd met 

  Pieter Cornelis Kee 

  Zaandam, 1881 - ?  

 I.I.I.XI. Jansje Oudkerk 

 Westzaan, 11 april 1886 – In 1911 vertrokken naar Amsterdam 

I.I.I.XII. Cornelis Oudkerk 

Westzaan, 19 november 1889 – ? 

(vertrokken op 5/12/1925 naar Ermelo, op 26/3/1935 vanuit Putten teruggekomen  

Woont op nummer B35, Zuideinde 195 

I.I.I.XIII. Jan Oudkerk 

Westzaan, 8 februari 1892 – Westzaan, 14 december 1971 

ZIE ONDER 

---- 

GENERATIE IV 

I.I.I.XIII. Jan Oudkerk 

Westzaan, 8 februari 1892 – Westzaan, 14 december 1971 

Gehuwd op 16 september 1915 met:  

Clasina Schoen 

Westzaan, 24 juli 1891 – Westzaan, 4 augustus 1963  

Dochter van Simon Schoen en Elisabeth de Lange, opgegroeid op boerderij De Tijd zal ’t Leren, J.J. 

Allanstraat 65, haar oudere broer Jaap boerde op Zuideinde 260, haar zus Pietertje Schoen trouwde 

met Aart Bax en ging aan de Kanaalweg in de Wijkermeerpolder wonen. 

Vijf kinderen, waaronder zoon Siem die de boerderij Zuideinde 193-195 overneemt en daarna diens 

zoon. 

 

 

 

NB: waar geen voetnoten zijn vermeld, is geput uit bouwdossiers en bevolkingsregisters van de 

gemeente Westzaan, aanwezig bij het Gemeentearchief Zaanstad. 


