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INLEIDING

allereent...

ruuunsoa6pronS

De naam van deze familie valt duidelijk te verklaren uit de plaats van
herkomst. In Noord-Holland zijn diverse personen en families aan te wijzen die deze

naam voerden. Of zij aan elkaar verwant waren is (vooralsnog) niet duidelijk. Wel
valt aan te nemen dat allen van oorsprong uit de plaats Schardam stammen.

Zeer duidelijk is dit in het geval van de familie, die hierna is aangeduid met
'stam Hoorn'. Ik heb hieraan die titel gegeven omdat de oudste generatie woonachtig
was te Hoorn. Echter, bij het huwelijk aldaar in 1685 van deze 'stamvader', Pieter
Jansz, werd hij 'jongeman van Schardam' genoemd. Hoe het onderzoek naar zijn
verdere afstamming werd aangevat leest u in paragraaf 1.3.

Van de trveede familie Schardam, woonachtig te Beets, is vooralsnog onduide-
lijk hoe en wanneer zij zich te Beets vestigden. Gezien de korte afstand van Beets

naar Schardam is het niet onaannemelijk dat óók deze familie van Schardam
afkomstig was. Bewijzen als bij de Hoornse stam zijn echter hier niet gevonden. De
neerslag van het onderzoek staat vermeld in paragraaf 1.4.

1.3 stam Hoom

Van de hierna als eerste behandelde familie was de oudste generatie, Pieter
Jansz, bij zijn huwelijk afkomstig uit de plaats Schardam, hij kreeg zelfs attestatie om
daar in het huwelijk te treden. Naar zijn doop werd wel een onderzoek ingesteld,
maar zekerheid werd niet verkregen. Opvallend is dat zijn weduwe ene Martinus
Slocker aanstelde tot executeur-testamentair. in de Hervormde doopboeken van
Etersheim en Schardam komt deze naam ook voor.

De Pieter Jansz van wie de hierna het eerst behandelde familie Schardam
afstamt trouwde in 1685; zijn geboorte zou dus gezocht kunnen worden in de periode
1655-1665. Nu wil het geval dat op 16 maart 1654 te Etersheim en Schardam een

Pieter werd gedoopt als zoon van Jan Slokker en Geert Volkers. De gezochte Pieter?

Voordat die vraag bevestigend beantwoord kan worden zal nog meer onderzoek
gedaan moeten worden. In de lidmatenregisters vond ik Jan Slokker niet vermeld, wel
Geert Volkertsz; zij was in elk geval iidmaat aldaar in febr. 1652. Haar naam werd
later doorgehaald met als bijschrift "obiit". Wanneer zij overleed is niet duidelijk
geworden.

In latere tijd kwam de naam Pieter Jansz onder de lidmaten twee maal voor.
Op 7 maart 1672 werd Pieter Janse Schardam op belijdenis lidmaat; later is deze

naam doorgehaald, waarbij onduideiijk blijft of Pieter is overieden, danwel vertrok-
ken. Op 4 j,ani 1.672 werd Pieter Janse Slocker op belijdenis lidmaat; zijn naam is



doorgehaald wegens vertrek naar eldersl.
De sociale status van het nageslacht van Pieter Jansz Schardam is soms wat

moeilijk te t)?eren. Er zijn in de achttiende eeuw enige verbanden met regenten uit
een stad als Enkhuizen, terwiji de meeste mannelijke leden van de familie (mits ze
oud genoeg werden) studeerden aan een universiteit. Toch schijnen ze niet tot de
rijkere stand behoord te hebben. Er zijn niet veel aanwijzingen voor grote kapitalen,
terwijl de nalatenschappen in de negentiende eeuw volgens de memories van aangifte
voor de successiebelasting niet groot waren, sommige leden van de familie stierven
zelfs onder'behoeftige' omstandigheden.

Kon de familie aanvankelijk bogen op een flink aantal predikanten, een
aantal onderwijzers, alsmede enige medici, in later tijd werd het bestaan meestal
gevonden in de (kaas)handel en agrarische sektor. Daar behoorden diverse leden van
de familie tot de wat meer gegoeden.

1.4 stam Beets

Naast de familie Schardam die afstamt van Pieter Jansz uit Hoorn kwam de
naam ook nog in het dorp Beets voor. Daar woonde rond 1700 een Jan Jansz
Schardam, met zijn echtgenote Grietje Ciaas en hun twee zoons Jan en Claas
Schardam. Hun nageslacht wordt in het tweede deel behandeid. Verwantschap met de

hiervoor genoemde familie Schardam is niet gevonden en deze hoeft natuurlijk ook
niet te bestaan, aangezien de famiiienaam in principe alleen wijst op afstamming uit
dezelfde plaats.

Bij het onderzoek is de indruk ontstaan dat het stamechtpaar van de Beetser
familie Schardam niet uit dat dorp afkomstig was. In het trouwboek van Beets komt
geen huwelijk voor tussen een Jan Jansz (Schardam) en een Grietje Claas. Voor de
dopen van de beide zoons is dat moeilijker na te gaan, daar in het oudere gedeelte
van het Hervormde doopboek slechts de namen van de vaders staan vermeld. De
naam Jan, zoon van Jan Jansz bood weinig aanknopingspunten; de naam Jan kwam
daarvoor te vaak voor. De tweede zoon werd Claas genoemd, naar alle waarschijn-
lijkheid naar de grootvader van moederszijde.

Teneinde een mogelijke vestiging in Beets nader te kunnen dateren werd een
onderzoek ingesteld naar aldaar gedoopte kinderen met de naam Claas en een vader
Jan Jansz. Gezien het feit dat Claas in 1718 in het huwelijk trad, moet zijn geboorte
in elk geval vóór 1700 gezocht worden, maar toch niet veel eerder dat circa rwintig
jaar daarvoor, dus in de periode 1680-1700. In deze periode vond ik slechts twee maal
een doop van een kind met de naam Claas, de eerste op 11 sept. 1689, als zoofl van
Jan Pietersz Pereboom, de tweede op 26 febr. 1690, als zoon van Jan Jansz Pere-
boom2. Aangezien de vader van'onze' Claas altijd met het patroniem Jan werd
vermeld, kan de eerste uitgeschakeid worden. Maar gezien de familienaam'Pere-
boom' lijkt ook de tweede mogelijkheid niet waarschrjnlrjk.

Hierop gebaseerd heb ik aangenomen dat Jan Jansz Schardam met zijn vrouw
en minstens twee kinderen van elders is gekomen. Helaas vertoont het lidmatenboek
van de Hervormde gemeente Beets een hiaat tussen 1661 en 16993. Het eerste jaar is

te vroeg om onderzoek te doen naar de herkomst van het echtpaar, tenvijl ze in de
iidmatenlijst van 1699 reeds als lidmaten, woonachtig te Beets vermeld zijn. Voorals-



1.5

nog zal de herkomst van deze familie een raadsel moeten blijven.
Overigens is de familie uit Beets nooit erg uitgebreid geweest. De oudste

zoon van Jan Jansz en Grietje Claas liet alleen dochters na, terwijl van de jongste
zoon vermoedelijk slechts van één zoon nageslacht kwam, dat dan reeds in 1813 in
mannelijke, en in 1824 in vrouwelijke lijn uitstierf. De sociale status is te typeren als
'gegoede middenstand', al is slechts van de beide laatste generaties bekend welke
beroepen zij uitoefenden. De beide mannelijke naamdragers waren winkeliers of
koopiieden, terwijl één schoonzoon onderwijzer en een andere schout van het dorp
Landsmeer was. Gezien het bedrag dat de eerdere geneÍaties betaalden aan impost
trouwen en begraven (de derde klasse, 6 gld.), kan aangenomen worden dat deze
generaties in ongeveer dezelfde stand thuis hoorden.

lan Schardam te Wormer

Een klein genealogisch probleempje leverde Jan Schardam uit Wormer op,
aangezien hij niet te plaatsen was in één van de beide families. Mogelijkerwijs kon hij
identiek zijn met Jan Schardam, die in 172L te Beets gedoopt werd als zoon van
Claas Jansz Schardam en Trijntje Moi, en aldaar in 1743 belijdenis deed (zie
paragraaf 3, stam Beets, II.3). Maar aangezien een Jan Schardam uit Wormer al in
een assurantiekontrakt van 3 jan. 1739 betreffende de molen'De Swarte I-eeuw' te
Wormer genoemd wordt, leek dit niet waarschijnlijka.

Betreffende de persoon van Jan Schardam uit Wormer werden diverse
bijzonderheden bekend. Een huwelijk werd van hem werd in eerste instantie niet
gevonden, evenmin als dopen van kinderen. Hij heeft echter wel kinderen gehad. In
Wormer is namelijk door Hendrik Groot op l juni 1740 impost betaald voor het
begraven van het "kind van Jan Adriaansz genaamt Marijtje", voor een bedrag van 3
gulden. In een ander, maar vermoedelijk wel eigentijds handschrift, staat er 'Schar-
dam' bij genoteerds. De naam Schardam komt verder nog één keer voor, in het geval
van Jan Schardam zelf, wiens impost begraven werd betaald door Jan Wiebjes op L4

maart 1783, in de kiasse van 6 guldenó. Verder kwam alleen de naam'Schar' te
'Wormer voor. Enig onderzoek naar deze naam gaf echter geen oplossing voor het
probleem Jan Schardam.

Verder onderzoek leverde nog enkele gegevens op, waaruit meer duidelijk-
heid ontstond omtrent ztjn gezin. Een Jan Adriaensz trouwde als jongeman van
Schardam in 1732 met Sijtje huwris Melck uit Wormer. Naar zijn geboorte werd in
Schardam een onderzoek ingesteld, hetgeen echter niet tot een bevredigend resultaat
leidde. De bruid was een dochter van de Wormer verfmolenaar l-ouris Dircksz Melck
en diens eerste echtgenote Maretje IJsbrants (Metselaar)7 en werd te Wormer
gedoopt op 3 jan. 1712.E,en paar maanden na hun huwelijk verscheen het paar voor
een notaris voor het maken van hun testament, en wel op 27 november 1732. In de
aanhef van de akte staat dat als volgt vermeld: "Jan Adriaensz en Sijtje lnuwris
Melck, geëchte luyden, wonende alhier ( = Wormer) ende ons bekent, den testateur
sieck naer den lighame...". Veel meer aan bijzonderheden was aan het testament niet
te ontlenen. Er werd bepaald dat de langstlevende erfgenaam zou zijn, en indien
kinderen geboren waren uit het huwelijk, zouden deze de legitieme portie erven.s
Het "sieck naer den lighame" zijn van de testateur leidde in elk geval niet tot zijn



dood, aangezien hij nog tot 1783 doorleefde en vader werd van twee dochtertjes, die
echter niet al te lang in leven bieven. Wanneer zijn echtgenote overleed is niet
duidelijk.

Het gezin van Jan Adriaensz Schardam laat zich als volgt reconstrueren:
Jan Adriaensz (Schardam), afkomstig van Schardam, was wellicht molenaar te
Wormer, op de molen 'De Swarte l,eeuw', naderhand weesvader van het Gerefor-
meerd Weeshuis te Wormer (175911'160), impost begr. betaald Wormer 1,4 maart
1783, in de kiasse van 6 gld.,
tr. (impost betaaid Wormer 2 aug. 1732, in de klasse van 3 gld.) Sijtje Louwris Melck,
ged. Wormer 3 jan. \712, overl. na 1739, dochter van Louris Dircksz Melck, verfmo-
lenaar te Wormer, en Maertje (Maretje) IJsbrants (Metselaar).
Uit dit huwelijk:
1 Maartje, ged. Wormer 12 febr. 1734, impost begr. betaald Wormer 12 mei

1734, in de klasse van 3 gld.
2 Maertje (Marijtje), g"d. Wormer 3 mei 1739, impost begr. betaald Wormer L

juni 1740, in de klasse van 3 gld.
Aangezien verder van nageslacht van Jan Adriaensz (Schardam) niets is gebleken,
kan worden aangenomen dat zrjn'tak' ir 1783 met hemzelf uitstierf.

Dat Jan Schardam een band had met het dorp Schardam staat buiten kijf,
aangezien hij aldaar grond bezat. Op 72 december 1767 werd het transport van deze
grond geregistreerde. De verkoper was Jan Schardam, wonende te Wormer; het
handelde om 818 roeden grasiand, genaamd 'Het Lijsbetlant', en 600 roeden buiten-
dijks grasland, genaamd 'Het Holsterlant'. Beide percelen werden verkocht aan Pieter
Bunder te Schardam, voor een som van 500 gulden. Verder werd reeds vermeld dat
Jan Schardam te Wormer voorkwam a1s weesvader van het Gereformeerd (Hervorm-
de) weeshuis aldaar, in een drietai notariële akten (die helaas over zijn afkomst geen
nadere gegevens bieden), van L3 nov. 1759 en van 24 april 176010. Tenslotte nog een
slotopmerking: ik heb geciteerd uit stukken in tijd variërend van 1739 tot 1783. Al die
stukken hadden gemeen dat daarin een Jan Schardam uit Wormer vermeld werd.
Aannemelijk is dat het hier gaat om één en dezelfde persoon, maar bewezen is dit
niet.

1.6 venpreiding van de naam Schail"qm

De naam Schardam is als familienaam nooit erg uitgebreid in aantal geweest
en evenmin erg verspreid in geografische zin. Zoals hiervoor al uiteengezet zijn er
twee families aan te wijzen die gedurende langere tijd onder de naam Schardam zijn
gevonden. Daarnaast nog een'losse'persoon, die niet aan één der beide andere
families 'gekoppeld' kon worden. Gesteld kan worden dat tegelijkertijd nooit meer
dan enige tientallen mensen in leven waren die onder deze naam bekend waren. Met
het uitsterven van de stam Beets in het begin van de negentiende eeuw kan boven-
dien nog gezegd worden dat sedertdien alle levende Schardammen aan elkaar
verwant waren.

Bij de volkstelling van 1947, waarvan het aantal dragers van alle toen in
Nederland voorkomende familienamen in een reeks boeken is gepubliceerd, werden
in Nederland 25 mensen aangetroffen met de familienaam Schardam, allen woonach-



tig in Noord-Holland. In Edam 15, in Zaandam 5, in Amsterdam 3 en in Hilversum 2
personenll.

1.7 h)apen van de farnilie Schordam

Uit de aantekeningen van Cornelis Wit, wiens moeder behoorde tot de stam
Hoorn, is een wapen overgeleverd van de familie Schardam. Waar hij dit wapen
aantrof is mij niet gebleken. De omschrijving voigt hierna.
In een zwart veld, doorsneden door een gouden keper, drie ziiveren ieiies, twee
boven en een onder. Helmteken: een zilveren lelie.

1-B iets over het dory Schardqn

Het dorp Schardam is gelegen in de provincie Noord-Holland, aan de dijk
van het lJsselmeer (vroeger de 'zeedijk' van de Ztiderzee genoemd). Sprekend over
'het dorp Schardam' moet eigenlijk een nuancering worden aangebracht, aangezien er
juridisch nooit een eenheid heeft bestaan die onder deze naam bekend werd.
Vanouds werd het dorp gescheiden in twee delen, een noordelijk gedeelte, dat
gerekend werd onder de zogenaamde 'Veenhoop', een conglomoraat van dorpen die
onder het rechtsgebied van de stad Hoorn vielen, en een zuidelijk gedeelte dat onder
het rechtsgebied van de heerlijkheid Etersheim viel. In de negentiende eeuw werd het
noordelijk gedeelte een onafhankelijke gemeente, onder de naam Schardam. Het
zuidelijk gedeelte bleef deel uitmaken van Etersheim; deze gemeente ontving de

naam Etersheim en Zuid-Schardam.
Oudtijds, voor de Reformatie was de pastoorsplaats van de Schardammer

kerk te begeven door de graven van Holland tesamen met het Domkapittel van
Utrecht. Volgens Van der Aal2leverde het nauwelijks inkomsten op. Na de Refor-
matie vormde het aanvankelijk met Etersheim en Oosthuizen één kerkelijke gemeen-

te, tot het jaar 1587, toen een aparte predikant voor Etersheim en Schardam beroe-
pen werd. De altijd al geringe omvang dwong in deze eeuw tot samenvoeging van een
aantal Hervormde gemeenten in deze streek. Zodoende werd in 1947 een samenwer-
king gesticht tussen Beets, Oudendijk, Etersheim en Schardaml3.

'Waterstaatkundig ontleende Schardam enig gewicht aan de aanwezigheid van
een drietal sluizen in de zeedijk. Twee van deze sluizen behoorden toe aan het
Heemraadschap van de Uitwaterende Siuizen, de andere, Hornsluis genaamd, aan het
Waterschap De Beemster. De naam van het dorp is weilicht ook ontleend aan het
water. De 'Tegenwoordige Staat' 1a meldt hierover dat daar een uitloop van de
Wateriandse- en Westfriese meren wa; 'Schar' genaamd, waarin kort na 1388 een
dam gelegd werd. Hierin werden de eerder genoemde sluizen gelegd, en het dorp dat
daaromheen ontstond ontleende daaraan de naam. De sluizen van Uitwaterende
Sluizen deelden het dorp in tweeën, en vormden de grens tussen Noord- en Zuid-
Schardam.

De omvang van het dorp is nooit groot geweest. De al eerder genoemde
Tegenwoordige Staat geeft een aantal cijfers: in 1632 37 huizen, honderd jaar later 30



et in 1749 nog 28. Van der Aa geeft zo'n honderd jaar later cijfers 7 huizen en 30
inwoners voor Noord-Schardam, en 11 huizen en 70 inwoners voor Zuid-Schardam.
Voor de gemeente Schardam geeft hij een totaal van 18 huizen, 22 gezinnen en ruim
90 inwoners, die hun middelen van bestaan voornamelijk vinden in de kaasmakerij cn
visserij. l9eer honderd jaar later, in 1949 werd het aantal Hervormde lidmaten in het
al eerder geciteerde kerkelijk handboek geschat op 150.



1.9 gebruilte bronnen

archievett

bij het Rijksarchief in Noord-Holland

bij de Archiefdienst voor de Westfriese Gemeenten

gefutlae wqf@t

Alburn studiosorum Acadernlae Lugduno Batavae. MDTXXV - MDCCCLXXV. 's-
Gravenhage, 1885.

Album Studiosorum Academiae Groninganae. Groningen, 1915.
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GENEALOGISCHE GEGEVENS STAM HOORN

de eercte generaties

I.1
Pieter Jaruz (wellicht genoemd Schardam), werd bij zijn huwelijk genoemd jongeman
van Schardam, wonende op 't Visserseylant te Floorn, overl. in elk geval na 1686,
mogelijk zelfs na 22 juni 1713,
tr. (intekening Hoorn 26 mei 1685, met attestatie om te Schardam te trouwen)
lannetje Dircl<s (van Mastigt), woonde bij haar huwelijk in de Trommelstraet te
Hoorn, werd toen "wed: van Mastricht" genoemd, impost begr. wellicht betaald te
Hoorn, in de klasse van 3 gld, op 7 juni 1727; de aangifte geschiedde door Aeltje
Jacobs.
Mogelijk heeft een notariëlc akte van 22 juniLTl3 bctrckking op dcze Pieter Schardam. Twee inwoners
van Enkhuizen, l,ourens Bens en Jan Bleek, vcrklaardcn toen voor notaris Dirk Agricola, op verzoek van
"de eersame Pieter Schardam, woonagtigh tot Hoorn" hct een en ander door hen tijdens een gesprek
vernomen. Het handelde over een oude zaak van omstreeks l-693. Ene Heyn Hendriksz, nu woonachtig
te Hoorn, had toen, met twee 'complicen' in de looicrij van Feyke Pietersz'enige eendvogels' gestolen.
7x waren achtervolgd door de schout en He1.n had door een venster kunnen ontvluchten en was zo 'den
dans ontsprongen'. Dit verhaal was hen verteld door Simon de Graev, die gehuwd was met Helns
moeder, ene Susanna. In welke hoedanigheid Pieter Schardam deze akte liet opmaken is helaas niet
duidelijk gewordenr5.

Jannetje Dircks was de eigenaresse van een graf in de Grote Kerk te Hoorn, in de Zuidkap, nr.29O,
blijkens de volgende inschrijving: "Compareerde voor kerckmeesteren Jan Willemss Bueckelrnan, die
seyde dat bij coopinge dit bovenstaande graff hem alleen tocquam, die verclaarde dit bovenstaande graff
verkocht te hebben aen en ten behoeve van Jannetie Dirckx van Mastricht, gelijck hij het transporteeÍt
mits desen." Onduidelijk is wanneer dit plaats vond, in elk geval vóór 2 febr. 1707, toen dit graf nog in
haar bezit bleek te zijn. In 1759 vervicl het aan de kerk, aangezien de rechtmatige bezitter niet reageerde
op een verzoek tot het betalen van een verhoging van de onkostenl6.
Op 16 febr. 1727 naakte Jannitjc Dirks van Maestright, weduwe van Pieter Jans Schardam, ziek van
lichaam, maar gezond van geest en wonende te Hoorn haar testament. Zij benoemde tot haar universele
erfgenaam "haer eenige soons soontje genaemt Jan Pieters Schardam." Aan zijn onderhoud moest uit
haar nalatenschap jaarlijks een som van J30,- bctaald moeten worden, net zolang tot het geld op was of
tot aan zijn meerderjarigheid; indien op dat moment een batig saldo over zou zijn, diende dit aan hem te
worden uitgekeerd. Mocht hij voor zijn meerderjarigheid overleden zijn, dan diende het eventueel batig
saldo uitgekeerd te worden aan de naaste bloedverwanten van de erflaatster. De moeder van het kind en
haar verwanten mochtcn onder gecn beding betrokken zijn bij het beheer van de nalatenschap. Tot
cxecuteurs en voogden benoemdc zij haar neef Johannes Vclthuysen en Martinus Slocker, voorzanger
van de Grote Kerk te Hoorn'?.
In tegenstclling tot het bepaaldc in het testament werd het beheer bij notariële akte van 8 mei 1734
overgedragen aan Thecola Pu1t, als mocder van Jan Pietcrsz Schardam. Dit gebeurde nadat zij op 16

april 1734 octrooi verkreeg van de Staten van Holland en West-Friesland. Op basis daarvan legden de
exccuteurs en voogden, Martinus Slocker en Jan Metsius (door de weeskamer van Hoorn aangesteld in
plaats van Johannes Velthuysen), aan haar rckening en verantwoording af. Aan haar werden de goederen
en gelden overgedragen. Naast obligaties nog enig kontant geld, twee portretten, van de erflaatster en
haar ecrste echtgenoot, eeu spiegel met een irwarte lijst cn het hiervoor genoemde graf in de Grote Kerk
te Hoornrs,

Uit dit huweiijk:
Pieter Scltardam, ged. Hoorn 21 mei 1686 (get. Grietje Dirks), volgt IL1

10



II.1
Petrus (Pieter) Schardcun, zoon van Pieter Jansz en Jannetje Dircks (van Mastrigt) (zie
I.1), ged. Hoorn 21 mei 1686 (get. Grietje Dirks), woonde op de Zeedijk te Hoorn
(1709), overl. vóór 16 febr.1727,
tr. Enkhuizen L9 nov. 1'109 Tecla Puit, ged. Enkhuizen 6 sept. 1684 (get. Aeltje
Mossel), begr. Enkhuizen 11, april 1738, dochter van Reinier Puit, (haring)koopman te
Enkhuizen, weesmeester, voogd over het oude Armenweeshuis en luitenant der
schutterij aldaar, en Griede Ahasuerus (Sweers).
Picter of Petrus Schardam was de eeÍste van dcze familie die ging studeren aafl een universiteit, en wel
aan die van Groningen, waar hij op 2 nov. l-705 werd ingeschreven. Een studierichting is niet bekend,
maar mogelijk betrof het hier de juridische richting. Afgemaakt heeft hij de studie blijkbaar niet, wart hij
wordt nooit met een acadcmische titel vermeld.re

Op 28 okt. 1719 maakte Pietcr Baartsz Doekjcn, burger van Enkhuizen zijn testament. Hij legateerde aan

Mr. Assuerus Puit, Brechjen Puit, Tecula Puit en Volcard Puit samen een obligatic of losrentebrief, ten
laste van het Gemenelandscomptoir te Enkhuizen, groot /1000, mits zij ten hunnen laste een aanslag van

/1000 in dc pcrsonelc bclasting namen die op zijn naam stond. Bovendien vermaakte hij aan de beide
dochtcrs van Assuerus Puit ieder een som van /100T.
Op 5 sept. 1737 verkocht Thekla Puit een obligatie van /400 aan de heer Dirk Boon, regerend
burgemeester en raad van Monnickendam.Zíj vcrklaardc deze obligatie gekocht te hebbcn uit de boedel
van wijlen Jannetje Dirks van Mastrigt; bedoelde obligatie was bij testament van 16 febr. 172i1 voor
notaris Elbert Langewagen onder verband van fidei'-commis aan haar zoon Jan Pietersz Schardam
gelegateerd. Z4had op 16 april 1734 toestemming van dc Staten van Holland gekregen deze bepaling op
tc heffen en vervolgens op 7 mei LlA de obligatie gekocht van de executeurs-testamentair en voogden
door Jannetje van Mastrigt over haar zoon aangesteld, te weten Martinus Slocker en Jan Metzius,
volgens akte gepasseerd bij notaris Isaac Betten2t.

Akte van 14 jan. 1738, waarbij de zusters Tccla Puit, wcduwe van Pieter Scardam, en Brechjen Puit,
beiden woncnde te Enkhuizen en cen gemeenschappelijke huishouding voerende, overeengekomen zijn
dat indien Tecla zou overlijden voor haar zoon Jan Scardam meerderjarig is geworden, de gemeenschap-

pelijke huishouding gehandhaafd diende te blijven, waarbrj Brechjen beloofde deze znon "op te brengen,

sooals sij hem ten tijde van sijn moeder heeft gedaan,' tot hij meerderjarig is gewordenz.

Uit dit huweiijk:
larz Schardam, ged. Enkhuizen 4 nov.771.4, volgt IIL1

III.1
Ds lohannes (lan) Schardanl, zooÍr van Pieter Schardam en Tecla Puit (zie II.1), ged.

Enkhuizen 4 nov.7774, Hervormd predikant, overl. Spaarndam 6 okt. 1778, impost
begr. aldaar betaald in de klasse van 15 gld, 12 okt. 1778,

tr. Medemblik 12 jan. 7742 Hester Elisabeth Homma, ged. ïVest-Vlieland 20 mei 1720,
impost begr. betaald te Medemblik, in de klasse van 6 gld, 3 april 1799, dochter van
Ds Gualtherus Homma, Hervormd predikant laatstelijk te Medemblik, en Johanna
Regoot.
In tegenstelling tot zijn vader voltooide Johanncs Schardam wcl zijn academische studie, Hij werd op 16

sept. 1738 ingeschreven als theologisch student aan de Universiteit van leiden.a Na afloop van zijn
studie werd hij beroepen als predikant te Spaarnwoude en Spaarndam, alwaar hij van zijn bcvestiging op
23 aug.1740 tot aan zijn dood op 6 okt. 1778 dicnst deed. Er zijn daar nog verschillende herinnerirgen
aan hem te vinden, zoals zijn vermelding op het predikantcnbord en een gevelsteen, geplaatst ter
herinnering van hct herstel van de kerk te Spaarnwoudc.
In de vergadcring van de Hervormde classis Haarlem van 14 juni 1740 werd door de kerkeraad van

Spaarwnoude en Spaarndam verzocht om toestemming Johannes Schardam te mogen beroep en

bevestigen. De classis keurde dit goed, mits Schardam een bewijs van voldoende ouderdom zou vertonen.
In de volgende vergadering, 19 juli, verscheen Johannes, mét zijn doopattest, waaruit bleek dat hij op het

11



moment dat de betreffende predikantsplaats vacant werd ouder was dan 22jaar. Vervolgens legde hij het
zogenaamde peremptoir examen af. De examnatoren hadden blijkbaar geen erg hoge pet van hem op,
blijkens de volgende vermelding: "daarin zoodanig bcvonden, dat na ernstige gedane vermaning tot
naerstige oeffening in de hijlige godgeleerdheid." Maar toch achtte men het niet ernstig genoeg om hem
af te wijzen, Spaarnwoude cn Spaarndam kreeg zijn predikant. In de vergadcring van de classis van 4 okt.
1740 was hij voor de eerste maal ofÍicieel aanwezig. Hij dcclde toen mee deel tc willen nemen in de
Weduwenbeurs, hct predikantspensioenfonds.
In eik gevai werd Johannes Schardam genoeg geacht om diverse malen praeses (voorzitter), assessor
(lid), of scriba (secrctaris) van het classicaal bestuur tc worden. Praeses was hij in L745,1754-L755, L76L-
1762, 1770, t777-1778, assessor in L750, 1755, L'16I-1762,7'169, L777-1778, en scriba tenslotte in 1745,

1750, 1754-1"155, 1"161-1762 en 1770. Meestal werd men in die tijd in een dergelijke funktie slechts voor
één vergadering gekozen, vandaar de elkaar op sommige momenten overlappende jaren. De laatste
vermelding van Johannes Schardam in de handclingen van de classis kwam op 6 okt. 1778, toen in de
vergadering een brief werd gelezen van zijn weduwe, waarin van zijn overlijden melding werd gemaakt.
De scriba kreeg de opdracht hierop op een passende wijze te reageren.z
Aan Hester Elisabeth Homma en haar kinderen werd door Aaltje Mes, weduwe van Richard Koek, uit
Enkhnizcn, hct ccn cn andcr gclcgaLecrd. Dez-c damc had in haar testament van 13 maarl 1772É
bcpaald dat 'aan dc huysvrouw van dcn ccrwaardcn hccr Jan Schardam, prcdicant tot Sparendam ... alle
hare zijde klcederen cnde aan yder kind van haar vijftigh guldcns aan geld" moest worden gegeven, Op
23 novembcr 1773 vcrscheen Johannes Schardam in Enkhuizen, teneinde de legaten namens zijn
echtgenote en vier kinderen te acccpteren. Naast de twechonderd gulden voor zijn kinderen ontving hij
de bedoelde kleren, 7 rokken ("twee witte gestikte rokken, een appelbloesem dito, twee damasten dito,
een atlaste dito, een swarte en witte dito"), 6 japonnen ('een swarte effen zijde japon, een gewaterde
dito, een blaauwe damaste dito, een paarsc dito, een groene dito, een groene en witte dito"), verder nog
"eenige gaasen doeken, cen onderborstrok cn halsjen" en tenslotte trvee hoedjes. Ongetwijfeld een
welkome aanvulling op de garderobe van de Spaarndamse predikantswouw...6
In een notariöle aktc van 2L juni 1791 wcrd gesproken van Hcster Elisabcth Homma, wonende te

Mcdemblik, als vcrkoopstcr van ecn obligatic van /800, wclke transactic had plaats gevonden voor notaris
Jan Gerdenier, op L4 okt. 1796'.
Uit dit huwelijk:
I Margaretho Tecola Sclrurdam, geb. Spaarndam 8, ged. aldaar 9 juni 1743 (get.

Bregje Puit en Johanna Regoot, weduwe van Ds Gualtherus Homma), overl.
Spaarndam 23 f.ebr., impost begr. aldaar betaald in de klasse van 6 gid, 1

maart 1770.
2 Johanna Caihaina Schardam, ged. Spaarndam 16 febr.1746 (get. Johanna

Regoot, weduwe van Ds G. Homma), overl. Spaarndam 11. okt.1822,
tr. Spaarndam 25 aug. 1771 Willem Klots, geb. Haarlem 4, ged. aldaar 6 nov.
1.746, chirurgijn te Spaarndam, overl. Spaarndam 23 nov.1818, zoon van
Frederik Hendrik Klots en Sara Vermooten.
Z,oals verschillende van zijr nazaLen was Vy'illem Klots chirurgijn (in later tijd werd dit beroep
meestal aangeduid met de term 'heelmeester'). Hij oefende zijn beroep uit te Spaarndam,
alwaar hij ook zijn wouw ontmoette, die daar geboren werd als dochter van de plaatselijke
predikant. Kerkelijk gczien was Willem Klots ook aktief, aangezien hij zowel kerkmcester als

ouderling van Spaarnwoude en Spaarndam is geweest.
Bij het overiijden van Willem Klots werd een memorie van aangifte voor de successiebelasting
opgemaakt, waarin verklaard werd dat hij zonder onroerende goederen na te laten was

overleden te Spaarndam. Hij maakte een mutueel testament met zijn echtgenote voor notaris
Jacob Elout op L4 april L77?; aangezien de kinderen Hestcr Elisabeth Klots, Johannes Klots en

Sara Klots afstand hebbcn gedaan van hun rccht bij akte voor de Rechtbank van eerste aanleg
te Haarlem van 4 jan. 18L9 viel de nalatenschap geheel toe aan de weduwe en de zoon Frederik
Hendrik Klots te Westzaana.
Na het overlijden van Johanna Catharina Schardam, weduwe van Willem Klots, werd eveneens
een dergelijke verklaring opgemaakt, waaruit bleek dat ook zij zonder onroerende goederen na

te laten was overleden. De kinderen Hester Elizabeth Klots, gesepareerde huiswouw van Jan
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5

6

Wilhelmus van der Noordaa, te §paartrdam, Johannes Klots te Spaarudam, en Sara Klotq
echtgeuote vatr Johanaes Schardam, te Hensbroe\ haddeu bij akte van 22 okt. 1822 voor de
Rechtbank van eerste aanleg te llaarlem afstand gedaan van hun rechten, zodat de gehele
nalatenscbap toekwam aan Frederik Hendrik Klots, chirurgijn te Westzaana.

Gualtherus Homma Schardatn, geb. Spaarndam24, ged. aldaar 30 juni 1748
(get. Johanna Regoot, wed. Ds. Gualth. Homma, en Hendrina van Zutphen,
huyswouw van Ds. Gualth. Homma), volgt III.I,parugraaf 22, de oudste tak
Bregitta Schardatn, ged. Spaarndarr23 jarr 1752 (get. Johanna Regoot, wed.
Ds G. Homma), overl. Benningbroek, gem. Sijbekarspel, 9 april 181630.

Pens lohannes Schardam, geb. Spaarndam 18, ged. aldaar 19 jan. 1754 (get.
Mette Elisabeth Homma), volgt 1Y.2, parngraaf 23, de Edarwe tak
Laurentiw Schardam, geb. Spaarndam26, ged. aldaar 27 meí 1759 (get.
Johanna Regoot wed. Ds Gualtherus Homma), overl. Spaarndam 16, impost
begr. aldaar betaald in de klasse van 6 gld, 22 febr.1770.
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)) de oudste tak

IV.1
Ds Gualtlrcrus Honrma Schardam, zoon van Ds Johannes Schardam en Hester Elisa-
beth Homma (zie III.1), geb. Spaarndam24, ged. aldaar 30 juni 1748 (get. Johanna
Regoot, wed. Ds Gualth. Homma, en Hendrina van Zutphen, huyswouw van Ds
Gualth. Homma), Hervormd predikant, overl. Benningbroek, gem.Sijbekarspel, 20
juni 1821,

tr. Benningbroek2T juni 1775 Maia Elisabeth Rollerus, geb. Amsterdam circa 1750,
overl. Bangert, gem. Zwaag, 18 jan. 1824, dochter van Melchior Veeris Rollerus,
schout en secretaris van Castricum, coilecteur te Amsterdam, en Maria Elisabeth van
der Gaegh.
Als nazaat van diverse prcdikanten (waarondcr zijn vader en grootvader van moederszijde), was een
thcologische studic voor Cualtherus Homma Schardam bijna ccn'must'. Hij werd op 19 maart 1765

ingeschreven als student in de theologie aan de Universiteit van lriden.3r Hij was net zo honkvast als
zijn vader, want nadat hij op 17 jan.1713 door zijn vader bcvestigd was als predikant te Benningbroek en
Nibbix:woud, heeft hij deze plaats niet meer verlaten: hij hceft tot aan zijn dood in 1821, dus zo'n 48 jaar
lang, daar als predikant gewerkt.
De memorie van aangiftc van dc nalatenschap van Maria Elisabeth Rollerus werd ingedicnd door haar
zoon ds. Johannes Schardam, die verklaarde samen met zijn zusters Maria Elisabeth Schardam, zonder
beroep, en Hester Elisabeth Schardam, winkelicrster in de Bangert, gem. Zwaag, erfgenaam te zijn, en
dat hun moeder ab intestato overlced in de Bangcrt, huis no.95, zondcr onroercnde goederen na te
latcn,32

De beide dochters Maria Elisabeth en Hester Elisabeth Schardam bleven ongehuwd. Wellicht heeft hun
status, als dochters van een prcdikant, mct iets hoger geplaatste voorouders, en een gebrek aan
voldoende kapitaal, hen min of meer 'gedwongen' tot cen leven als ongehuwde juffrouwen. Een zelfde
verschijnsel valt ook op bij de dochters van hun broer Johannes, die of ongehuwd bleven, danwel op een
wat latere leeftijd in het huwelijk traden. De jongste van de twee, Hester Elisabeth Schardam, werd
verschillende keren genoemd als winkelicrster. Beiden waren ze diverse malen betrokken bij transporten
van onroerende goederen en het afsluiten van hypothekcn. De zusters hebben ongerwijleld geprobeerd er
het beste van te maken, wat echtcr niet altijd zonder vallen en opstaan lukte, en één van hen zelfs met
justitie in aanraking bracht. Maar daarover later.
Hester Elisabeth kocht op 1.9 jan. 1824 voor ecn som van /L600 van Grietje de Vries, een ongehuwde
winkelierster in de Bangert onder Zwaag, een "winkelhuis en kapschuur, benevens een ooft- en

aalbessentuin, aan en achter hetzelve gelegen.' Het huis stond in de Bangert, gemeente Zwaag en droeg
als nummer 95!. Daar een dag voor de rcgistratie haar moeder reeds in dit pand overleed, zou
aangenomen kunncn worden dat hct rccds door haar werd bcwoond, in dat geval als huurster. Daarmee
waren de beide zusters nog niet teweden, want op 14 fcbr. 1826 kochten zij van de Erven Gerrit
Spoelder een huis en grond aan de Koornmarkt te Hoorn, wijk P nr.85, voor een bedrag van f1?5v.
Tenslotte kocht Hcster Elisabeth nóg cen huis, erf en grond Lc Zwaag, gelegcn aan dc zuidzijde van de
weg, genummerd 41, van het echtpaar Pieter Grasboer en Grictje Cornelis Pronk. Wederom maakte een
"welbeplante ooft- en aalbessentuin,' nu nog samen met cen "stuk bouwland, ten deze beplant met
wugtbomen" deel uit van dc koop. Het kostte haar ecn bcdrag van f3000§. Blijkbaar was Hester
Elisabeth een fervent liefhebster van vers fruit!
Alles bij elkaar kochten de bcide zusters onroerend goed voor een waarde van meer dan /5000, een
groot kapitaal in die tijd. Dat zij dit gchelc bedrag niet in kontanten op tafel kondcn leggen, blijkt uit het
fcit dat ze in de loop van een paar jaar ook cen aantal hypotheken afsloten. Allereerst leende Hester
Elisabeth Schardam op 30 maart 1824, een bcdrag van /500 van Maria Cornelia Rollerus uit Haarlem
(zij was een volle nicht van Hester Elisabeth Schardam, dochter van een oom van moederszijde), met het
huis nr. 95 teZwaag ais onderpand, tegen cen rente van 5o/o.Deze hypotheek werd op 3 mei 1826

afgelostÍ, Zeven dagen later werd door haar J800 geleend van Jan Muntjewerf, notaris te Westerblok-
ker, wederom tegen 5Vo rente, en wcer met het huis nr 95 als ondcrpand. Deze lening werd op 3 maart

14



1828 afgelosCT. Blijkbaar vond de aflossing plaats door de lening van opnieuw /800, tegen dezelfde
voorwaarden, nu van Antonius Jospeh Faber te Hoorn, welk bedrag op 2 jar.. L829 werd afgelosta. Het
huis met nr 41 werd gekocht met behulp van een hypotheck van 2000 gulden, geleend van Rudolphe l,e
Chevalier uit Amsterdam; in latere tijd ontstonden er problemen rond de rentebetaling zodat op 25 nov.
1837 de hypotheek werd verhoogd met een som van J180, wegens niet betaalde rente'.
Eerder sprak ik over het feit dat een van de zusters in aanrakiug kwam met justitie. Dat was Hester
Elisabeth Schardam, in 1833; helaas is de zaak door het verloren gaan van het grootste deel van het
archief van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoorn niet meer geheel te reconstÍueren, zodat niet
goed te bepalen is welke rol zij in d,eze zaak speelde, die van hoofdpersoon, of die van min of meer
toevallig betrokkene. Samen met Grietje de Vries uit Zwaagen Gerritje de Vries en Arie Kaay uit
Blokker, werd zij door de betreffende rechtbank veroordeeld op 21 juni 1833 'terzake van het bewust in
omloop brengen van valsche drie guldens stukken." Alle vicr werden veroordeeld tot het betalen van een
boete, alsmede de proceskosten. Voor Hester Elisabeth Schardam bedroeg dat een boete van f18, voor
de overigen respectievelijk sommen van J54 en twee maal /36, de proceskosten bedroegen voor hen
gezamelijk f48,08. Indien de hoogte van de boete verband houdt met het aandeel in het delict, dan zou
gekonkludeerd kunnen worden dat Grietje de Vries het meeste 'op haar geweten'had en Hester
Elisabeth het minste.
Blijkbaar namen de authoriteiten licver hct zekere voor het onzekere, want op 16 juli 1833 werd een
hypotheek ingeschreven, ten laste van Hester Elisabeth Schardam, gevestigd op haar huis te Zwaag (nr.
41), met de beide boomgaardcn (respectievelijk kadastraal aangeduid als gemeente Zwaag, sectie A nr.
201, 2n2, 213 en 210). Het bedrag van de boeten bedroeg ÍL92,08, terwijl de voor de executie benodigde
gelden, die óók door de veroordeelden bctaald moesten worden, begroot werden op een som van
fin1,92, wat het totaal op de mooie, afgerondc som van /400 bracht. Eerst injanuari 1838 bleek deze
hypotheek geheel afgelost te zijnao. Naast de schande van een veroordeling, betaling van een boete, werd
Hester Elisabeth dus nog ertra gestraft, omdat de gezamelijke schuld rustte op haar bezit. Hiermee kan
de achterstand in rentebetaling aan Rudolphe L.e Chevaiier wellicht beter worden begrepen...

Uit dit huwelijk:
I lohannes Sclmrdam, geb. Benningbroek 23, ged. aldaar 30 juni 1776 (get.

Hester Elisabeth Homma, huisvrouw van Johannes Schardam), volgt V.1
2 Maia Elisabeth Schardam, geb. Benningbroek 18, ged. aldaar ?5 okt.7778,

overl. I{oorn 19 Okt. i865.
3 Melchior Schardam, geb. Benningbroek 20, ged. aldaar 24 dec. 1780 (get.

Maartje Dekker), impost begr. betaald te Sijbekarspel in de klasse van 6 gld,
28 dec. 1780.

4 Melchior Amoldus Schardam, geb. en ged. Benningbroek B maart 17B6 (get.
Bregitta Schardam), overl. Spaarndam2 dec. 1806.

5 Hester Elisabeth Schardam, geb. Benningbroek 7, ged. aldaar 13 sept. 1789
(get. Bregitta Schardam), winkelierster te Zwaag, overl. Hoorn 25 april1847.

v.1
Ds lohannes Schardam, zoon van Ds Gualtherus Homma Schardam en Maria Elisa-
beth Rollerus (zie IV.1), geb. Benningbroek 23, ged. aldaar 30 juni 1776 (get. Hester
Elisabeth Homma, huiswouw van Johannes Schardam), Hervormd predikant, overl.
Opperdoes 2 april 1846,
tr. (impost betaald Spaarndam in de klasse van 15 gld,17 juli 1801) Sara Klots, geb.
Spaarndam 77, ged. aldaar 29 okt. 1780 (get. Arnoldus Klots en Elisabeth van der
Hoeff), overl. Opperdoes 7 maart 1856, dochter van Willem Klots, chirurgijn te
Spaarndam, en Johanna Catharina Schardam (zie iII.1).
Johannes Schardam was de derde in een rij van Schardammer predikanten. Evenals zijn grootvader, zijn
vader en zijn oom, werd hij ingeschreven als student in de theologie aan de Universiteit van Íriden, en
wel op L5 sept. 1794.{1 Hij was echter heel wat minder honkvast dan zijn vader en grootvader. Hij
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begon zijn carrière te Oosterleek (1801-1803), gevolgd door Ransdorp (1803-1805), daarna was hij nog
predikant te Spanbroek (1805-1817), Holysloot (1817-1818), Hensbroek (1818-1827), Marken (1827-1823)
en uiteindeiijk te Opperdoes (1828-1846).

Uit dit huweiijk:
7 Gualtherus Johannes Schardam, geb. Oosterleek 9, ged. aidaar 72 dec. 1802

(get. Maria Elisabeth Rollerus, huisvrouw van Gualtherus Homma Schardam),
volgt VI.1

2 Johanna Cathaina Schardam, geb. Ransdolp 1, ged. aldaar 9 sept. 1804 (get.
Johanna Catharina Kiots geboren Schardam), overl. Opperdoes 1 nov. 1848.

3 Willem Klots Schardam, geb. Spanbroek 11 april, ged. aldaar 4 mei 1806, begr.
aldaar 26 maart 1807.

4 WUem Kots Schardam, geb. Spanbroek 18 nov., ged. aldaar 20 dec.1807,
volgt VI.2

5 MelchiorArnoldLu Schardam, geb. Spanbroek2z mei, ged. aldaar 11juni 1809,
volgt VL3

6 Maria Elisabeth Sclwrdant, geb. Spanbroek 6, ged. aldaar 27 jan. 1811, overl.
Opperdoes 24 maart 1879,
tr. Opperdoes L3 maart 1862 Maarten Wijdenes, geb. Opperdoes 30 dec.
1801, ged. aldaar 1 jan. 1802, veehouder te Opperdoes, overl. aldaar 20 sept.
1888, zoon van Jacob Wijdenes, veehouder en burgemeester te Opperdoes, en
Jantje Pieters Willems [Maarten Wijdenes tr.1e Opperdoes 14 april lB22
Aaltje Trompetter en tr.Ze Opperdoes 29 okt. 1837 Aagje Trompetter, zuster
van zijn eerste echtgenote].
Hclaas is door een brand ecn gedeelte van het archief van het Successiekantoor Medemblik
verloren gegaan, zodat betreffende de nalatenschap van Maria Elisabeth Schardam daarin geen
gegevens konden worden gevonden.
Na de dood van Maarten Wijdenes werd door zijn zonen Simon Wijdenes, landbouwer te
Nibbixwoud, en Cornelis Wijdenes, landbouwer te Opperdoes, als exocuteurs van zijn boedel en
nalatenschap, een verklaring ingediend voor dc successiebelasting. Hieruit bleek dat hij zonder
testament na te laten was ovcrleden, en dat zijn nalatenschap in tien delen moest worden
gesplitst, representerende de tien kinderen uit zijn beide eerste huwelijken. Een aantal van zijn
kinderen was recds overleden en voor hcn kwamen dan de kleinkindcren in de plaats. Netto
bedroeg de nalatenschap ruim f12.000, voor bijna de helft bestaande uit onroerende goederen
in Opperdoes, waaronder een door de overledene bewoond huis aan het Kluiten. Voor de rest
bestond de nalatenschap grotendcels uit geleende gelden aan de kinderen.a2

7 Hester Elisabeth Schardam, geb. Spanbroek 12 okt. 1812, overl. Opperdoes 4
juni 189143,

tr. Opperdoes 15 jan. 1847 Ian Staasen, geb. Hoorn cz. 1802, onderwijzer,
aanvankelijk te Zwaagdijk, naderhand te Hoogwoud, overl. aldaar 18 maart
1859, zoon van Johan Frederik Staasen, tapper te Hoorn, en Femmetje
Zwaan [Jan Staasen tr.1e Hoorn 19 maart 1829 Maria van Exter].

8 Margaretha Tecla Schardam, geb. Spanbroek 30 aug. 1814, overi. Oterleek 18

mei 18894,
tr. Oterleek 26 mei 1843 Jan Dirk Kruijer, geb. Haarlem26, ged. aldaar 30
mei 1802, onderwijzer te Oterleek, overi. aldaar 5 sept. 1882, zoon van
Geertruy Kruijer.
Volgens diverse bronnen moet Jan Dirk Kruijer een uitstekende onderwijzer zijn geweest.
Divcrse gegevens over zijn funktionercn zijn te vinden in het archicf van Rijksschooitoezicht in
Noord-Holland. Tocndertijd werdcn onderwijzcrscxamens afgenomen door ecn provinciale
commissie, die zich door rapportage van de schoolopziencrs ook op de hoogte lieten houden
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van de stand van zaken in de scholen in hun werkgebied. De Noordhollandse commissie was
gevestigd in Haarlem. Daar lcgde Kruijer de examens af die hem de bevoegdheid tot lesgeven
gaven.
Zo deed hij in juli van het jaar 1827 examcn voor de 4e rang (de laagste rang). Bij zijn opgave
bleek dat hij toen kwekeling te Haarlem was; hij betaalde f2,50 examengeld en slaagde. Zijn
rekenkunst werd'matig' beoordeeld, lezen, schrijven en taal 'wel' en onderwijs'wij wel', Een
alleszins redelijk resultaat. Drie jaren later, op 21 apri-l 1830, legde hij het examen voor de 3e
rang af; hij was toen 'ondermeester' te Heemstede, kreeg een goed getuigschriÍt vandaar en
betaalde nu J0,25 meer aan examengeld. Hij slaagde ook nu, al bleef rekenen een a*ak punt,
iets waarop hij later door de schoolopzicner nu en dan aangesproken werd.aj
Een jaar of wat later zat KÍuijer als 'ondermeester' in het dorp Oterleek. De 'echte' school-
meester was sedert een veertig jaar ene Jacob Swart, die echter het schoolwerk geheel aan
Kruijer overliet. De schoolopziener Van lreuwen was vol lof over deze ondermeester die, in de
woorden van deze heer "den waren slag van het werk hecft.' Op 1 maart 1.837 uitte Van
Leeuwen deze woorden, en reeds in april van dat jaar nam Jacob Swart eigener beweging
ontslag en wcrd hij op zijn verzoek vervangen 'door zijnen bekwamen ondermeester Jan Dirk
Kruijcr." Hoe zat dat in elkaar? Hct rapport van de schoolopziener biedt daarop het antwoord.
Van Swart werd gezegd: "wclkc nimmcr in dc school komt en daar ook geenszins op zijne
plaats is." De ondcrwijzer was namelijk tevens burgemeester van Oterleek en had het voor
elkaar gekregen deze laatste twintig jaar beide funkties te houden, terwiji hij aan het onderwijs
geen minuut meer besteedde. Of, wedcrom in de woorden van de schoolopziener: "en heeft de

zaaken altijd zóó ïveten te beleggen, dat hij titel en tractement geniet, maar het werk door
eenen ondcrmeester, misschien wel voor een klein loontje laat verrigten.' Van Ireuwen
verzekerde dat hij begonnen was aan ecn aktie om dit te veranderen; zoals we gezien hebben
met een gunstig cffekt!46
Vanaf dat moment waren alle rapporten vol lof over Kruijer. Hij deed goed zijn best (op het
rekenen na, zo nu en dan). Hij wist de kinderen te boeien, was geliefd en kon uitstekend
yertellen. Blijkbaar was hij voor een vak als geschiedenis een 'natuurtalent'. En als de resultaten
wel eens tegenvielen, dan was eigenlijk altijd wel een logische oorzaak te vinden. De gemiddel-
de leeftijd van de kinderen is laag, de ouders geloven niet in onderwijs ('leren is niks voor ons

soort mensen'), er moct op het land worden gewerkt, er is zoveel ziekte en de wegen zijn zo

slecht. Smoezen zijn het blijkbaar niet, want een zclfde verhaal lees je van praktisch elke
dorpsschool, een voortdurende bron van ergcrnis voor de onderwijzers en schoolopziencrs.
Vaak was er ook onvoldoende medewerking van het bevoegd ge72g om te trachten een en

ander te veranderen.

Een andere steeds terugkcrendc klacht bij Kruijer was de toestand van het schoolgebouw en de
onderwijzerswoning. Al in 1837 had de opziener daarover met de burgemeester gesproken.
Toen was geldgebrek aangevoerd, met het uitspreken van de hoop dat de provincie wel zou

bijspringen. Of het nu een'wraakactie'was van de burgemeester of niet, de toestand bleef
zorgwekkend. Kruijer vertelde in l-844 dat het bestuur 'doof was voor zijn opmerkingen, en dat
hij toch minstens wel droog wilde slapen, "dewijl het niet zelden gcbeurde, dat hij des nachts

zijn bed moest verlatcn om onder zijne tafel voor den regen te schuilen.' In 1857 werd gcmeld
dat de Hervormde gemecnte school en huis had overgenomen, en men hoopte dat de toestand
daarmee zou verbeteren.oT
Dat het niet altijd even goed ging bleek in 1.852, toen een klacht over Kruijer werd ingediend,
wegens'laauwheid'. Van Leeuwen besloot daarom ruim de trjd te nemen voor een bezoek aan

Kruijer. Alleen de zangles sloeg hij wegens tijdgebrek over, "wel overtuigd dat de staat van het
onderwijs de proef op de som zou moeten leveren." Ook nu vertrok de opziener teweden.
Trstienjaar lang had Kruijer steeds bewezen "uitnemend geschikt te zijn voor den omgang met
kinderen.- Ondanks dc tegcnslagcn van cen onvcrschillige bcvolking en het onregelmatig
schoolbezoek had hij zich toch staande kunnen houdcn. Het lesniveau was ook nu goed, maar,..

'wel beviel het mij niet, dat mcn het in het rekencn niet verder gebragt had dan in de

toepassing der vicr hoofdregelen." De oude klacht dus, die echter aan de gunstige beoordeling
niets afdeed.os

Dideicus Laurentius Schardam, geb. Holysloot 10 maart 1817, overl. aldaar 30
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11

juli 18i7.
10 Sara Johanna Schardam, geb. Hensbroek 12 april 1819, overl. Opperdoes 11

maart 1874.
Alida Johanna Schardam, geb. Hensbroek 19 aug. 1820, overl. aldaar 14 sept.
7821.
Alida Johanna Schardam, geb. Hensbrcek 22 maafi 1,822, overl. Opperdoes 25
sept. 1903.

\rI.1
Gualthenu Johannes Schardam, zoon van Ds Johannes Schardam en Sara Klots (zie
V.1), geb. Oosterleek 9, ged. aldaar 12 dec.1802 (get. Maria Eiisabeth Rollerus,
huisvrouw van Gualtherus Homma Schardam), landman te Oterleek, naderhand
landman en watermolenaar te Oudorp, daarna landman onder Alkmaar, buiten de
Schermerpoort, overl. Oudorp 19 jan. 1,879,
tr.le Geertje Hoogedijk, geb. Hensbroek 15, ged. aldaar 29 nov.1801 (get. Trijntje
Hogedijk), overl. Oudorp 7 aug.1843, dochter van Pieter Hoogedijk en Neeltje
Pieters Hoogland;
tr.2e Oudorp 23 dec. 1849 Tnjntje Kooij, geb. Oudorp 27, ged. aldaar 30 dec. 1798,
overl. Alkmaar 26 okt. 1857, dochter van Gerrit Kooij en Guurtje de Vries [Trijntje
Kooij tr.1e Oudorp 22 febr. 1818 Jacob Schoenl;
tr.3e Alkmaar 20 april 1862 Lijsebet (Elisabeth) Beek, geb. Hensbroek 13, ged. aldaar
2l okt. 1812, overl. Alkmaar 16 juni 1871, dochter van Tijmen Beek, timmerman te
Oterleek, en Antje Bakker [Lijsebet Beek tr.1e Oterieek 26 april1829 Willem
Willemsz OIiel.
Op 28 okt. 1843 werd de memorie van aangifte van de nalatenschap van Gecrtje Pieters Hoogedijk
ingediend. Zij overleed in de watermolen aan de Molenkaai ondcr Oudorp en liet geen onroerende
goederen na; haar drie kinderen waren haar erfgenamenoe.
Op 23 jan. 1858 werd de memorie van aangifte ingediend van de nalatenschap van Trijntje Kooij,
echtgenote van Gualtherus Johannes Schardam, en eerder gehuwd geweest met Jacob Schoen. Voor haar
rweede huwelijk maakte zij met haar echtgenoot een akts van huwelijks voorwaarden, voor notaris
Jacobus Stikkel te Schermeer, op 22 dec.1849, waarin werd bepaald dat buiten gemeenschap van
goederen gehuwd zou worden, maar dat winst en verlies staande het huwelijk gedeeld zouden worden.
Bij haar testament voor dezelÍde notaris verleden op72 dec. 1849 had zij bcpaald dat haar echtgenoot tot
universeel erfgenaam voor het beschikbaar gedeelte van haar nalatenschap werd benoemd. Op 15 april
1855 had zij voor dezelfde notaris bepaald dat aan haar echtgenoot het wuchtgebruik zou komen,
gedurende zijn gehele leven, van een huis en erf, met een schuur en twee huisjes, staande in de gemeente
Alkmaar, buiten de Schermerpoort, kadastraal bekend Sectie B nr. 1236. Aangezien aan haar echtgenoot
op basis van de wet niet meer kon tockomen dan een vijfde gedeelte van dc nalatenschap, diende dit
wuchtgebruik in mindering te worden gebracht op het aan hcm uit te keren deel.
Naast haar cchtgenoot liet zij de volgende erfgcnamen na: Arie Schoen, watermolenaar in de Heerhugo-
waard; Gcrrit Schoen, cveneens watermolenaar in de Heerhugowaard; Krijnde Schoen, gehuwd met
Weyert Wortel, broodbakker in de Schermeer, gem. Schermerhorn; Cornelis Schoen, die vertegenwoor-
digd werd door zijn voogd Jan Visser, landman te Oudorp. Alle vier waren zij kinderen van erflaatster en
haar ccrste echtgenoot Jacob Schoen en dicntcngevolge elk gcrcchtigd tot een vijfde dcel van haar
nalatcnschap.
De gemeenschap van verlics en winst werd in totaal gewaardecrd op een som van ruim /15.000,-, waar
tcgenover een totaal aan vorderingen van ruim /9100,- stond. Uiteindelijk bleef voor haar deel over een
som van f3135,225 over. Haar nalatcnschap bcstond voorts uit een aantal huizen en percelen weiland in
de gemeente Oterleck, alsmede de reeds eerder genoemde huizen cn schuur in Alkmaar en nog enige
waardepapieren; het huis in Alkmaar was in eigen gebruik, de rest verhuurd. Haar totale nalatenschap
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kwam daarmee op een som van f29.086,17; aan vorderingen bleef nog een som van ruim f4500,-, zadat
haar netto nalatenschap Í24.510,025 bedroeg. Aan ieder van de erfgenamen kwam derhalve een bedrag
van ruim Í4900,- toc. Hct wuchtgebruik ten bate van Gualtherus Johannes Schardam werd gesteld op

f155,-, zodat aan hem daarboven nog ruim J4100,- kon worden uitgekeerde.
Op 16 dec. 1871 werd de memorie van aangifte ingediend van de nalatenschap van Elisabeth Beek,
echtgenote van Gualtherus Johanncs Schardam en eerder gehuwd geweest met Willem Olie.. Zij overleed
zondcr tcstamcnt en liet gecn onroercndc gocderen na. Erfgcnamen waren haar vier kindcren uit haar
ecrste huwelijk: Willcm Olic, scrgeant-majoor in garnizocn te Gravel Antje Olie, echtgenote van Teunis
Smid, landman in de Heerhugowaard; Jan Olie, broodbakkcr te Jisp; Aaltje Olie, echtgenote van Willem
de Geus, landeigenaar in de Schermeer, gem. Ursemsr.
Op 31 mei 1879 werd de memoric van aangiftc ingediend van de nalatenschap van Gualtherus Johannes
Schardam. Enig erfgenaam was zijn zoon Johannes Schardam, landman te Oudorp. Tot de baten
behoorden: de helft in een huis, erf en perceel weiland, gclegcn in de gemeentc Oudorp, kadastraal
bekend Sectie A nrs. 3'65 en 366, groot 1 bunder, 31 roeden cn 55 ellen, gewaardeerd op /3500,-; een

vordering ten lastc van GJ. Schardam tc Alkmaar wegcns voorgcschoten kooppenningen, van J4&1,95;
kleding, ten bedrage van /i.0,-; tesamen bedroegen de baten Í3994,95. De lasten van de boedel
bedroegen naast de begrafcniskosten van J60,- een vordcring van Johannes Schardam op de boedel van

zijn vader van f1500,- wegens hct door hem betaalde aandeel van zijn vadcr in dc bouwkosten van het
eerder genoemde huis, in 1867; tesamen dus een bedrag van í1560,-, zodat het netto saldo Í2434,95
bedroeg52.

Een klein 'uitstapje' naar het gezin van Gualtherus Johannes Schardam kunnen we maken via een brief
van Johannes Schardam, gcdateerd 8 dec. 1841. Hij zond die aan zijn zoon ter gelegenheid van diens
vcrjaardag, alsmede de vcrjaardag van het jongste kind, beiden in december jarig. Vader Schardam
meldde, terugdenkend aan de geboorte van zijn oudste zoon 39 jaar eerder, dat hij en zijn echtgenote
"die dankbaarheid, die ons toen bezieldc, voor den geest kunnen brengen.' Hun gezondheid is goed, en

met het been van 'uw broer" gaat het "mooy', en met diens vrourr,. gaat het "wel mede", want zij is zondag

naar de kerk geweest (dit zal slaan op de broer Mclchior Arnoldus Schardam en diens wouw Teunisje

Klaver, die ook te Opperdoes woonden). Naast klachten over de hevige regcnval van de laatste tijd en de

postbezorging door'schipper Vijn' (hij houdt de brieven soms wel tien dagen vast, zodat aangeraden

wordt spoedeisende brieven via Hoorn te sturen) wordt gesprokcn over het verjaardagspresent annex "bij
gelegenheid van het Klaasfeest": een lap katoen, gÍoot genoeg om daaruit voor beide meisjes een jakje,

voor de beide jongens een buisje, en voor de jongste, in dc brief'Mel' genoemd, ("in veronderstelling dat

hij braaf leert') óók nog cen broekjc te makensr. De wensen voor een gelukkige toekomst aan het
gehele gezin krijgen voor ons een beetje wrang toontje, omdat wij inmiddels weten dat vier jaar later de

wouw en de beide meisjes niet meer in leven waren...
Ook van de broer, die met wiens been het in 1841 "mooy" ging, is cen brief bewaard, gedateerd op

nieuwjaarsdag 1870, Broer Melchior Arnoldus heeft een'weidse' stijl van briefschrijven: de helft van de

brief is gewld met religieuze beschouwingen. Daarnaast ongeveer een derde met plaatselijke nieuwtjes,

over de nieuwe dominee die bevestigd zal worden, en waarnaar in Opperdoes met ongeduld wordt
uitgczien (hocwel de bricfschrijvcr terzijde opmerkt: "ofschoon onze uitzichten, van vcrschillende,

uiteenloopende beginsels uitgaan.'), over Pieter Klaver, die zijn vaders erfdeel verkocht heeft voor

f?.6.W en nu naar Broek in Waterland zal vertrekken ('Ik zeg, Oppcrdoes zal er van opknappen, als die
handlanger van den bedrieglijken 'Gelderman' ons voor goed heeft verlaten,' is het wat vinnige kommen-

taar), en met dat al "levert de winter in deze laatste dagen ook nog nict vecl aangenaams op." Familieza-

ken worden niet uitgebreid verhandeld, "met Jan gaat het best," vermoedelijk bedoelt hij daarmee zijn
jongste kind en dan nog enige zoon Johannes, geboren in 1850. "Mijne wouw steeds zeer zwak, pijnlijk
en verbaasd hoestende, anders wcl bij ons," en "De fam. .... welvarende, vele groeten." De 'verbaasd'

hoestende wouw zal vier jaar later sterven, de zoon Jan nog in hetzelfde jaar; daarmee bleef Melchior
Arnoldus uiteindelijk alleen nog dochter Johannas.

Uit het eerste huwelijk:
1 lohannes Schardam, geb. Oterleek 13 maart 1830, volgt VII.1
2 Neeltje Schardam, geb. Oterleek 14 maart 1831, overl. Oudorp 5 okt. 1842.

3 Pieter Schardam, geb. Oterleek L2 maart 1832, overl. aldaar 23 dec. 1835.
4 Sara Schardam, geb. Oterleek 8 maart 1833, overl. Oudorp 27 apríl1845.
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Op 26 juni 1845 werd de memoric van aangiftc ingediend van de nalatenschap van Sara
Schardam, overlsdcn te Oudorp. Zij lict geen onroerende goederen na; haar erfgenamen waren
haar vader cn bcide broers s.

5 Melchior Arnoldus Schardam, geb. Oterleek 6 dec. 1834, volgt VII.2

vu.1
lohannes Schardam, zoon van Gualtherus Johannes Schardam en Geertje Hoogedijk
(zie VI.1), geb. Oterleek 13 maart 1830, landman en watermolenaar te Oudorp, overl.
aldaar 16 febr. 1888,

tr. Oudorp 23 april1854 Gietje Beemsterboer, geb. Hem, gem. Venhuizen 2l tebr.
1831, veehoudster te Oudorp, overl. aldaar 27 dec.1914, dochter van Jan Beemster-
boer, landman te Hem, en Niesje Louw.
Uit de boedel van zijn vader erfde Johannes de helft in een huis, erf en perceel weiland, gelegen in de
gemcente Oudorp, kadastraal bckend Sectie A nrs. 365 en 366, tesamen ruim een bunder groot,
gewaardcerd op f3500s.
Na de dood van Grictjc Becmsterboer gingen haar toen nog lcvende kinderen Geertje, Niesje en
Gualthcrus Johanncs Schardam, alsmede haar kleinkind Cornelis Wit, enige zoon van de inmiddels
overlcden Necltje Schardam, oveÍ tot dc vcrdcling van haar nalatcnschap, alsmede die van hun eerder
overleden broer en oom Johannes Schardam Jr. Johannes was ongchuwd overleden en had bij zijn
testament van 27 juni 1900, voor notaris PA. de Gelder te Oterleek, bepaald dat zijn moeder het
vruchtgebruik zou hebben van zijn gehele nalatenschap, terwijl na haar dood de helft van zijn nalaten-
schap werd toebedeeld aan zijn zuster Neeltje Schardam (dit onder bepaling dat de helft hiervan, dus
ook een vierde gedeelte, in wuchtgebruik zou zijn bij zijn broer Gualtherus Johannes), en de andere
twee vierde delen aan zijn beide andere zusters Geertje en Niesje.
De boedel werd voor notaris J.E. Heenk te uitgeest afgehandeld, in een akte van scheiding en deling van
10 dcc. 1915. Hieruit valt op te maken dat na verkoop van twee percelen grond in Oudorp (ruim 2 ha
groot) de nalatenschap bestond uit een bedrag van ruim Í34.M, waaronder een tweetal huizen en vier
ha weiland te Oudorp, cn diverse vorderingen (onder meer op de beide schoonzoons Dirk Turkstra en
Simon Wit). Elk van de vier erfgenamen ontving een erfdcel van ruim /8600, waarbij werd bepaald dat
Gualtherus Johannes Schardam de onroerende goederen overnam. De nalatenschap van Johannes
Schardam Jr bedroeg een som van ruim J3800, zodat aan Gecrtje en Niesje Schardam, alsmede aan
Cornelis Wit, elk een som van ruim J950 werd uitgckecrd; ecn gelijk bedrag werd in wuchtgebruik
gegeven aan Gualtherus Johannes Schardam, zoals eerder verklaard behoordc de eigendom hiervan
eveneens aan Cornelis Wit, als enig erfgenaam van zijn moeder Neeltje Schardam'.
Uit dit huwelijk:
1 Geertje Schardam, geb. Oudorp 10 jan. 1858, overl. Nieuwe Niedorp 25 sept.

1930,

tr. Oudorp 31juli 1881 Simon Wit, geb. Nieuwe Niedorp 14 mei 1858,
broodbakker te Nieuwe Niedorp, overl. aldaar 15 sept. 1936, zoon van
Cornelis Wit, landman te Nieuwe Niedorp, en Meinouwtje l-angedijk.
Het echtpaar Simon Wit en Gecrtje Schardam maakte beiden een testament, op 9 okt. 1908,

voor notaris H. dc Boer te Hoogwoud, die blijkens dc bcwoordingen van de akte bij hen thuis
in Nieuwe Niedorp verscheen voor de ondertekening. Hij rekende volgens een erbij gevoegde
kwitantie f10 voor zijn dienstens,

2 Niesje Schardam, geb. Oudorp 6 aug. L859,
tr. Oudorp 30 dec. 1880 Dirk Turkstra, geb. Sint Pancras 4 juni 1859, tuinder
te Oudorp, zoon van Riense Turkstra, landman te Oudo{p, en Guurtje
Schermer.

3 Neeltje Schardam, geb. Oudorp 17 juni 1861, overl. Amsterdam 30 april 1912,
tr. Oudorp 23 april1882 Gerrit Wit, geb. Nieuwe Niedorp 28 sept. 1855,
timmerman en aannemer te Nieuwe Niedorp en Amsterdam, overl. Amster-
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dam 11 juni 1884, zoon van Cornelis Wit, landman te Nieuwe Niedorp, en
Meinouwtje l-angedijk.
Op 2 febr. 1885 werd door Neeltje Schardam, wonende te Oudorp, als weduwe en boedelhoud-
ster en voogdes over haar enige zoon Cornelis Wit, een memorie van aangifte van de nalaten-
schap van Gerrit Wit ingediend, in leven timmerman te Amsterdam. De boedel bestond uit een
berdrag van f372,60, waarvan Í356 aaa inboedel en goud en zilver, en J16,60 aan kontant geld;
de helft hiervan was de nalatenschap van de overledene, waarvarl na aftrek van de f80
begrafeniskosten netto de wat magere som van ÍLO(),30 overbleeP.
Na de dood van haar man ging Neeltje Schardam samen met haar zoontje aanvankehjk weer in
Oudorp wonen. Haar zoontje Cornelis

4 Gualtherus Johannes Sclrurdam, geb. Oudorp 6 jan. 1863, veehouder te
Oudorp, overl. aldaar 24 jan- 1933,
tr. Oudorp 28 april 1895 Maartje Kriek, geb. Oudorp 3 juli 1867, overl. aldaar
7 aug. 1945, dochter van Cornelis Kriek, landman te Oudorp, en Antje
Akkerman.
Aangezien uit hct huwelijk van Gualtherus Johannes Schardam en Maartje Kriek geen kinderen
werden geboren, werden zij de suikeroom en -tante van de kinderen van de drie zusters
Schardam. Dat dit niet een geheel loze kreet \ilas, mag blijken uit stukken in het familiearchiet
waaruit hierna het één en ander vermeld wordt.
Op 5 maart 1929 maakte Gualtherus Johannes Schardam zijn testament, voor notaris CJ. de
Lange te Alkmaar, waarbij hij zijn echtgenote tot cnig erfgenaam maakte; in geval zij voor hem
zou overlijden werd zijn inboedel gelegateerd aan z-ijn neven Cornelis Wit Gerritszoon en
Simon Gualtherus Wit Simonszoon, terwijl de rest van de nalatenschap over de wettige erfgena-
men verdeeld zou moeten worden. Beide genoemde neven werden tot excuteurs benoemd.
Aangezien zijn echtgenote hem overleefde werd zij bij zijn dood inderdaad de universeel
erfgenaam.
Blijkbaar hadden de genocmde neven een 'streepje voor' bij oom en tante, want ook in de
testamenten van tante komen zij voor als erfgenamen van speciale legaten, aanvankelijk alleen
de inboedel, later echter ook geldbedragen. Daarnaast werden zij met de andere kinderen van
de zusters ook bedeeld als gewone erfgenanren. Enkele van de legaten werden wij van
successierecht toebedeeld. Een grove berekening lccrt dat zij bij haar dood ongeveer /50.000
moet hebben nagelatend.

5 lohannes Schardam, geb. Oudorp ZB dec. 1865, landman te Oudorp, overl.
aldaar 19 aug. 1900, ongehuwd.

6 Melchior Amoldus Schardam, geb. Oudorp 12 aug.1871, overl. aldaar 1.9 mei
1873.

yil.z
Melchior Amoldus Schardann, zooír van Gualtherus Johannes Schardam en Geertje
Hoogedijk (zie VI.i), geb. Oterleek 6 dec. 1834, timmerman te Alkmaar, overl. aldaar
15 okt. 1861,

tr. Alkmaar 22 meí lB59 Aaltje Schoorl, geb. Sint Maarten 15 febr. 1838, overl.
A-lkmaar 20 nov. 1909, dochter van Pieter Schoorl, landman te Sint Maarten, en
Maartje Bood [zij tr.2e Alkmaar 17 aug.1862 Anthonie Frankenhout; tr.3e Alkmaar 3

nov. 1867 Jan Swierl.
In jan. 1862 werd de memorie van aangifte van de naiatenschap ingedicnd van Melchior Arnoldus
Schardam, in leven timmerman te Alkmaar, door zijn wcduwe Aaltje Schoorl, als moeder en voogdes

over haar enige zoon. De nalatenschap omvatte geen onroerende goederen. Vervolgens werd op 20 juni
1862 een memorie ingediend van de nalatenschap van de zoon, Gualtherus Johannes Schardam, door zijn
moeder Aal§e Schoorl. Hij liet evenmin onroerende goedercn na, terwijl zijn moeder als langstlevende
van de ouders, universecl erfgenaam wasór.
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Uit dit huwelijk:
Gualtherus lohannes Schardam, geb. Alkmaar 31juli 1861, overl. aldaar 7 mei 1862.

vt.2
Wllem Klots Schardam,zoan van Ds Johannes Schardam en Sara Klots (zie V.1), geb.
Spanbroek 18 nov., ged. aldaar 20 clec. 1807, heel- en vroedmeester te Medemblik, lid
van de gemeenteraad aldaar (vóór 1870-circa 1885), overl.,
tr.1e Medemblik 29 april 1832 BovinaAdiana Roordavan Eysinga, geb. Westzaan L0

maart, ged. aldaar 15 april 1810, overl. Medemblik 1 april 1833, in het-huis Achterom
'irijk 3, r,o. 123, dochter van Ds Sytze Roorda van Eysinga, Hervormd predikant,
onder meer te Westzaan, en Yda Catharina Piers;
tr.2e Medemblik 31 aug. 1834 Hiltje Vos, geb. Medemblik 24 jan. 1818, overl., dochter
van Pieter Vos, broodbakker te Medemblik, en Trijntje Senger.
Bij de dood van zijn ccrste echtgenote diende Willem Klots Schardam een memorie van aangifte voor de

successiebelasting in, waaruit bleek dat hij bij testament van het jaar L832 voor notaris Jan Gerdenier, tot
erfgenaam was benoemd, in geval van kindcrloos overlijden. De crfenis werd door hem gewaardeerd op
een bedrag van f49,25. De boedel bestond geheel uit roercndc goederen en vorderingen en bedroeg ruim

/1441. Naast de huisraad was hierin tevens de winkel van Schardam als geneesheer betrokken, alsmede

zijn vorderingen op patientcn, respectievclijk /250 en ruim J660. Naast meubilair, kleding, boeken en
serviesgoed, ook nog wat goud en zilver. Een gouden horloge, enkele gouden oorringen en een

vingerring een zilveren knipje, een zilveren ketting, alsmedc wat klein zilverwerk, van weinig waarde. De
schulden bedroegen meer dan /1000, voor een groot gedeelte zakelijk. Hieronder een bedrag voor
geleend geld, f600, alsmede bedragen van ruim f2ó5 en ruim /106 aan respectievelijk de heren Bosch te
Hoorn en Jorritsma te Sneek, wegens geieverde chemicaliön, en een bedrag van ruim /18 aan de heer

Deelingen, instrumentmaker te Amsterdam. De begrafenis tenslotte had een bedrag van ruim J125
gekoste.
A.lbert Coerengcl transportecrde op 24 nov. 1830 via een onderhandse akte aan Willem Klots Schardam,
heel- en woedmeester te Medemblik, een huis staande en gelegen te Medemblik, wijk 3, nr, 133, belend
de heer Jan Vos ten oosten en Gijsbert Oortgijsen ten noorden, voor een som van /180,- 

ó0. Op dit huis
werd, ook via een onderhandse akte, op 1 maart 1831 door Willem Klots Schardam een hlpotheek
genomen van J180,-, welk bedrag hij leende van genoemde Albert Coerengel. De aflossing gebeurde in
drie jaarlijkse termijnen, van clk J60,-, elk jaar op 1 novembcr, tegen een rente van 5% 6. Samuel
Johannes Bouwmeester, Hendrik Groskamp, Jan Spanjaard en Leendert Blankcn Fz, transporteerden via

een onderhandse akte op 29 april 1"835 aan Willem Klots Schardam, als mede-eigenaar, een huis en
achterhuis, met erven en grond, staande en gelegen aan de Westerhaven en uitkomende aan het

Achterom, wijk 3 nr. 56, kadastraal bekend sectie A no, 479,480 en 481, belend Jan Sandberg ten oosten
en de weduwe Hero Idema ten westen, voor een som van Í8ffi.2ïS hadden met znvijven dit pand
gekocht bij veiling door notaris Jan Gerdenier op 18 dec. 18346.

Betreffende Willem Klots Schardam is een artikel gepubliceerd door een van zijn nazaten, Dr J.Th.Plan-
ten. Hct handelt over zijn opteiding tot geneesheer; te zijner tijd moetcn enkele gegevens hieruit, samen

met gegevens betreffende zijn verdere loopbaan, opgenomen worden6.
Ondanks de niet in alle gevallen even glorieuze examinering heeft Willem Klots Schardam blijkbaar goed

gefunktioneerd binnen de Medcmblikker gemeenschap. Hij was lid van de afdeling West-Friesland van
de Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunst6T en lid van de gemeenteraad. Meer over zijn
beoordeling als geneesheer blijkt uit het archief van het Gcneeskundig Staatstoezichta. Dit college zond
elk jaar een aantal leden de provincie in om de beocfenaren van de geneeskunde te kontroleren. Gelet
werd op de staat van de 'winkel', de geneesmiddelen en instrumenten. Bij twijfel werd geihformeerd bij
hct gemeentebestuur en/of de bewoners. Over hct algemeen werd Willem Klots Schardam goed tot zeer

goed beoordeeld. Indien er al een klacht was, zoals in 1836, dan kwam dat eerder door het feit dat hij
niet in de stad aanwezig was en de kontrole dus nict uitgevoerd kon worden. Een enkele maal werd een

opmerking gemaakt over het niet voorhanden hebben van cen medicijn (1841, 1850) of over de kwaliteit
van een medicijn (1840, 1853). In 1832 werd hij er 'met ernst' aan herinnerd dat hij zijn examen latijn
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nog nader moest afleggen.
Eenmaal kwam hij zelf met een klacht, en wel in 1845. Blijkbaar lukte het samenwerken met de Med.
Doctor Brocrs niet goed, want Willem Klots Schardam beschuldigde hem ervan dat Broers naast zijn
eigcn werk óók de werkzaamhcden van Schardam naar zich toe poogde te trekken. De winkelvisitators
woegen hiervoor bewijzen, die hij beloofde tc zullen verz-amelen cn dan op te sturen. Blijkbaar is het
hem niet gelukt, of hecft hij de zaak mct Broers in dcr minne kunnen schikken, want vooÍ zover bekend
heeft hij de betreffende stukken nooit toegezonden.

Uit het eerste huwelijk:
1 L,evenloos kind, geb. Medemblik 1 april 18336e.

Uit het tweede huwelijk:
2 Trijntje Schardam, geb. Medemblik 10 juli 1835, overl. aldaar 15 febr. 1836.
3 Tnjntje Sclrurdam, geb. Medemblik 4 juni 1837, overl.,

tr. Medemblik 17 dec. 1858 George l.odewijk Brunings, geb. Zwolle 1831,
kapitein der infanterie in Nederlandse dienst, overl., zoon van George
Lndewijk Brunings en Magdalena Cornelia Warnaer.
Trijntje kwam als 'Trijntje Klots Schardam' voor in het archief van het Rijksschooltoezicht in
Noord-Holland. Uit dat archief blijkt dat zij examen heeft gedaan voor de acte 'schoolhoude-
ressc in een school met Fransch', op 7 april 1853. Betrekkelijk jong, omdat zij toen nog zestien
jaar oud moest worden. Zij moest examen doen in de volgende vakken: lezen proza en poëzie,
schrijven, rekenen praktijk, Hollandse taal, Franse taal, opvoeding en onderwijs, algemene en

vaderlandse gcschiedenis en tot slot aardrijkskunde. De waardering was redelijk tot goed en zij
slaagde dan ook voor haar examen. Of zij ooit icts met het diploma gedaan heeft biijft
onduidelijk, daar zij nooit als onderwijzeres genoemd werd.7o

De loopbaan van Brunings als officier zag er als volgt uit: sedert 2 aug. 1855 2e luitenant, bij
het 3e bataillon 8e regiment infanterie te Zwolle; op 23 nov. 1857 1e luitenant, achtereenvol-
gens bij het Algemeen Dëpot van Discipline te 's-Hertogcnbosch en Naarden; op 2O mei 1867

kapitein bij het 1e bataillon 7e regiment infanterie tc Hoorn; hij verliet vermoedelijk omstreeks
1872 de dienstTr.

4 Johanna Sara Schardam, geb. Medemblik 18 nov. 1846, overl.,
tr. Medemblik 17 okt. 1877 Ds Annebart Wiilem L-ourens Planten, geb.

Steenderen ca. L843, Hervormd predikant, overl. Dieren 30 jan. 1917, zoon
van Evert Gideon Planten en Willemina Christina Mulder.
Annebart Willem Lourens Planten studeerde thcologie aan de Universiteit van Utrecht, aldaar
ingeschreven op 6 sept. 1862 en 30 sept. 186472. Als predikant bediendc hij achtereenvolgens
de gemeenten Purmerland (1873-1876), Losser (1876-L878), Geesteren (1878-188a) en Wijhe
(188a-1909); h,j Crng in L909 met emeritaat.

VI.3
Melchior Antoldus Schardam, zoon van Ds Johannes Schardam en Sara Klots (zie
V.1), geb. Spanbroek 22 mei, ged. aldaar 11juni 1809, onderwijzer, aanvankelijk te
Hoog- en I-aag Zwaagdijk, naderhand te Opperdoes, overl. aldaar 1 febr. 187973,

tr.1e Opperdoes 23 dec. 1832 Teunisje Kaver, geb. Opperdoes 23, ged. aldaar 28 jan.

1810, overl. Opperdoes 20 maart 1874, dochter van Jan Klaver, landman te Opper-
does, en Marijtje Buisman;
tr.2e Opperdoes 14 okt. 1875 Dirkje Tissing, geb. Medemblik 30 mei 1833, overl.
aldaar 21juli 1910, dochter van Egbert Tissing, arbeider te Medemblik, en Alberdina
Hagenaar [Dirkje Tissing tr.2e Medemblik 30 nov. 1879 Hermanus de Waard].
Melchior Arnoldus Schardam zocht ecn loopbaan in het onderwijs. Aanvankelijk begon hij als kwekeling
te Haarlem, waar hij op 14 juli 1829 examen deed voor de 3e rang als onderwijzer. Niet alleen in de
gewone vakken, maar ook in het Frans. Helaas zijn van zijn examen geen resultaten bewaard gebleven,
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er is alleen bekend dat hij slaagde voor het examen, zodat de /12,50 examengeld niet vergeefs betaald
was.'o

Na zijn examen ging hij op zoek naar een goede bctrekking en hij vond deze in de school van Hoog &
LaagZwaagdijk. De onderwijzcr daar was resds wat ouder en weÍd ziek. Schardam werd daarom in 1831

tot waarnemend onderwijzer benoemd. Toen eind 1832 duidelijk werd dat hij goede kansen maakte om
vast benocmd te wordcn, was cr basis genoeg om te trouwcn. Dat gcbeurdc in deccmbcr, en per 1 jan.
1833 werd hij tot onderwijzer benoemd. Het jaarinkomen bedroeg /350, en er kwamen gemiddeld zo'n
zestig leerlingen naar school. Dit had meer kunnen zijn, maar allerlei falitoren zorgden voor een hoog
schoolverzuim. Steeds weer kwam de klacht dat de ouders niet geloofdcn in onderwijs en dat ze de

kinderen thuis hielden, meest om op het land te werken.
Wcllicht dat de ontcvredenheid van hct wcrk, gekoppeld mct de lust promotie te makcn, Melchior
Arnoldus lieten zoeken naar een andere betrckking. Die vond hij in juni 1839, toen hij te Opperdoes als

onderwijzer werd benoemd. Wederom een verwaarloosde school, rnaar tot genoegen van de schoolopzie-
ner deed Schardam goed zijn bcst er wat van tc maken. Dit lukte iang niet altijd, want hij kreeg te
Opperdoes met dezelfde problemen te kampen als in Hoog & Laag Zwaagdijk. Bovendien werd het
niveau van de leerlingen door de opziener te laag gevonden. Ook hier weer de nodige verklaringen: de

meeste kinderen waÍen nog erg jong en er werd vaak verzuimd, omdat door "verreweg de meeste ouders
het nut van het onderwijs zoo weinig begrepen wordt." In 1843 wcrd vermeld dat de onderwijzer 'ailes'
kwalijk genomen werd, zo kon hij de kinderen nauwclijks bestraffen zonder in konflikt te geraken met de

ouders. Vooralsnog kon hem alleen 'volharding'worden aanbevolen.
In dc loop van de jaren gingen de problemen voor Schardam meer en meer tellen, lichamelijk kon hij het
niet meer goed aan. In 1852 heette het dat hrj 'zeer sukkelend'was en nauwelijks meer voor de klas kon
staan. Een tijdelijke oplossing had men gevonden door hem een ondermeesteÍ toe te voegen. Ailereerst
P. Pectoom, naderhand W. Kuijk en nog later Rinsc Justus Jellema, die daarbij ook nog zijn schoonzoon

werd, Op die manier poogdc hij de zaak draaicnde te houden. Dat hij niet slecht funktioneerde, bleek
ook toen, aangezien de toon van dc diverse rapporten van de schoolopzicner vriendelijk bleef: de staat
van het onderwijs was 'redelijk voldoende'.?s
Betreffende dit gezin is verder nog geprobeerd uit diverse bronnen nadere gegevens tevoorschijn te
halen. Dit bleek praktisch onmogelijk te zijn: successic, notarieel, het een bleek verloren gegaan, in het

andere vond ik geen gegevens. Uiteindelijk bleken nog wat gegevens uit het familiearchief Wit-Schardam,
waarin enkele brieven bewaard bleven die het een en ander meedeelden betreffende Melchior Arnoldus
Schardam en zijn nakomelingen. Opvaliend is het betrekkelijk ongeluk dat dit gezin troÍ.Zeven kinderen,
vier zoons en drie dochters waarvan de eerste drie zoontjcs jong tot zeer jong overleden. De tweede
dochter en de jongste zoon werden nauwelijks volwassen, terwijl de oudste dochter nog geen dertig jaar

werd en bovendien zonder kinderen overleed. Haar echtgenoot hertrouwde, maar stierf zelf na de

geboorte van het enige kind uit dit tweede huwelijk (dit kind werd op zijn beurt overigens weer de

schoonvader van een Schardam, door hct huwelijk van zijn zoon Rinse Cornelis Jelluma mct Maartje

Schardam, zie VIL4). Alleen de jongste dochter bereikte oen redelijke leeftijd, maar haar enige kind,
ruim tien jaar na haar huwelijk gcboren, overleed rceds op l}-jarige leeftijd, zodat met haar overlijden in
1917 het nageslacht van Mclchior Arnoldus Schardam uitstierf.
Er zijn aanwijzingen dat hct cchtpaar niet 'goed' gczond was. In 1841, is sprakc van een mankement aan

het been van Melchior Arnoldus, terwijl zijn wouw tegelijkertijd ook herstellende !r'as van een niet nader

genoemd iets. Wellicht ecn miskaam? Dat zou kunnen, omdat tussen de geboorte van het vierde en

vijfde kind zo'n viereneenhalf jaar tijd zit. Hiervoor zagen we al dat het Melchior Arnoldus in 1852 ook

al niet goed ging, en in 1870 was Teunisje Klaver evcnmin in orde, aangezien haar man schreef 'Mijne
wouw steeds zeer zotak, pijnlijk en verbaasd hoestcnde.'Wellicht heeft zij geleden aan de toendertijd
veel voorkomendc tbc? Zekcrhcid is daarover niet te verkrijgen. We[ is duidelijk dat het betrcffende
gczin meer dan gemiddeld getroffen werd door het ongcluk...76

Uit het eerste huwelijk:
1 Jan Klaver Schardam, geb.Zwaag 9 sept. 1833, overl. aldaar 23 mei 1834.

2 Jan Kaver Schardam, geb. ZwaagZl dec. 1834, overl. aldaar 17 juni 1839.

3 lohqnnes Schordam, geb. Zwaag 25 juni 1837, overl. aldaar 2l a:ug. 1837.
4 Sara Kots Schardam, geb. Zwaag 28 jan. 1839, overi. Durgerdam, gem.

Ransdorp, 29 juli 186877,
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tr. Opperdoes 23 dec. 1865 Rinse Justus Jellema, geb. Wieuwerd, gem.
Baarderadeel, 1 sept. 1835, in 1854 ondermeester te Tzum (Frl.), was van
1856-1861 in militaire dienst daarna onderwijzer te Opperdoes, naderhand
hoofdonderwijzer te Durgerdam, overl. aldaar 18 febr. 7877, zoon van Justus
Roukes Jellema, onderwijzer te Wieuwerd, en Twitske Lieuwes Wassenaar

[Rinse Justus Jellema tr.2e Ransdorp 3 okt. 1869 Johanna Hermanides].
Op 23 aug. 1871 werd door Johanna Herrnanidss, als weduwE en boedelhoudster en rroogdes

over haar enige zoon Justus Rouke Jelluma, een memorie van aangifte vaa de nalatenschap van
haar echtgenoot ingediend. De overledene had geen testafient gemaakt en liet geen onroerende
goederen nail.
Tijntje Schardam, geb. Opperdoes 13 aug. 1.843, overl. aldaar 5 jan. 1862.
Johanna Schardarn, geb. Opperdoes 30 mei 1.846, overl. Oostwoud, gem.

Midwoud, 14 febr. 1.917,

tr. Opperdoes 7 mei 1875 Johannes Frederik Staasen, geb. Hooglvoud 13 nov.
1849, kleermaker te Oostwoud, overl. na 1917,zoon van Jan Staasen, onder-
wijzer te Hoogwoud, en Hester Elisabeth Schardam (zie V.6).
Iohannes Schardatn, geb. Opperdoes24 sept. 1850, overl. aldaar 25 aug. 1870.
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23 de Edarnse tak

TY.2
Ds Petrus lohannes Schardam, zoon van Ds Johannes Schardam en Hester Elisabeth
Homma (zie III.1), geb. Spaarndam 1.8, ged. aldaar 19 jan. 1754 (get. Mette Elisabeth
Homma), Hervormd predikant, overl. Hobreede 14 febr. 1825,

tr. Sint Pancras 14 maart 1786 Neeltie Olij, geb. Zwaag 7, ged. aldaar 11' april 1762,

overl. Hobreede, gem. Oosthuizen, 11 jan. 1834, dochter van Ds Henricus Olij,
Hervormd predikant te Zwaag, en Alida Brouwer.
Pctrus Johannes Schardam werd op 18 juni L771 ingeschreven als student theologie aan de Universiteit.

van l,eiden.D Als predikant wcrd hij op 25 jan. 1778 door zijn vader bevestigd te Sint Pancras. Dit was

nadat hij op 7 jan. l-778 voor de classis Alkmaar zijn peremptoir examen had afgelegd. Daarbij gaf hij

"veele blijken van kundighey, zoo in linguis als in theologicis." Men liet hem dan ook zonder problemen

tot de evangelicbcdiening toe. Als predikant was hij ook steeds afgevaardigde naar de vergaderingen van

de classis Alkmaar. Bijzonder opvallen, positief danwel negatief, deed hij daar niet. Een enkele keer

vocrde hij hct woord, zoals op 20 juli 178a, tocn hij een voorstel decd met betrekking tot de drukfouten
in het nieuwe wetboekje of rcglement van de classis. Of in 1784 en 1785m, toen hij gekozen werd als

vertegenwoordiger van de classis Alkmaar naar de Provinciale Synode. Deze werd in 1784 gehouden in

Amstèrdam, het jaar daarop in Purmercnd. Bij de synode van Purmerend werd hij gekozen tot scriba

(secretaris). De betrcffende vcrgadering werd te Purmcrend gehouden op 25 en 26 okt. 1785.

We schrijven dan de jaren waarin de Patriotten van zich lieten horen. Zo ook in Purmerend. Een van de

promintente Purmerenders was Simon Appel, die naast lid van dc woedschap aldaar, ook commandant

was het "loffelijk Exercitie Genoodschap van Purmerende." Hij nodigde de leden van de Provinciale

Synode uit een manoeuvïe van dit genootschap bij te wonen. Ds. Schardam had dit alles bijzonder

indrukwekkend gevonden en hij gaf in de vergadering van de classis Alkmaar van 4 jan. 1786 hoog op

van de aan hem en zijn medebroeders bctoonde eer. Bctekent dit nu dat hij Patriotse synpathieën had?

Misschien, maar zeker weten we dat natuurlijk niet.

Het was al met al gecn redcn hcm binnen de classis minder te waarderen, want hij werd in de jaren

daarna diverse malen gekozen in het bestuur. Zo was hij twec maal praeses (voorzitter), in l7§ en L791,

één maal assessor (lid) in 1790, en vier maal scriba (secretaris), in 1790 en 1791. De verkiezing gold over

het algemeen voor één vergadering. In de vergadering van 24 juli 1792 rvordt voor het eerst melding

gemaakt van een feit dat wcllicht een voorbode was van zijn laterc problemen. Hij werd tijdens die

vergadering twee maal in de handelingen (notulen) genoemd. Allerecrst werd hij gekozen tot sccundus

naar de Syrode van Enkhuizen. Als secundus zat je op de 'reservebank'. Als de gekozen eerste

afgevaardigde (de zogenaamde 'primus') verhinderd was, dan mocst je in diens plaats naar de vergade'

ring toe. De andere vermelding betreft de preekbeurten die men verplicht was elders te verrichten.

Meestal waren dit vacaturebeurten, omdat er in de betreffende plaats geen eigen predikant was. Hij
diende te preken in Eenigenburg, maar was "buyten staat" geweest dit te doen. Door welke reden? Het

vervolg geeft daarover te denken...

Het probleem waar Petrus Johannes Schardam mee te maken krecg was alcohol. Dronkenschap was sen

nict weinig voorkomend verschijnsel, onder alle lagen van de bevolking. Je leest regelmatig van

vechtpartijen onder arbeidcrs, maar even zoveel over burgcmcesters die door dronkenschap rcgelmatig

aanleiding tot ergernis geven. Maar ook prcdikanten. En Petrus Johanncs Sóardam was één van hen.

Wat de oorzaak was? Dat blijft in het ongewisse. Een fcit is dat tijdens de vergadering van de classis van

2jar..1793 een deputatie uit Sint Pancras verzocht cen beschuldiging tegen hun predikant te mogen

indienen. Het waren Jan Klaasze Smit, de schout, en Dirk Claver, lidmaat van de Hervormde gemeente.

Zij traden op namens de kerkeraad, de magistraat en enige leden van dc Hervormde gemeente Sint

Pancras. Zij vcrklaarden dat Schardam zich verschillende malen, en tot "groote ergernis der gemeente &
aanstoot van anderen, in den drank zij te buiten gegaan.r Zij verzochten de classis de zaak te willen

behandelen. Daar Schardam aanwezig was, werd hem de mogelijkhcid gegeven te Íeageren. Hij deed dit
'met schuldbelijdenis en onder beloften van beterschap." Misschien om die rcden besloot de classis zich

voorlopig niet met de zaak te bemocien, maar de zaak tcrug te verwijzen naar de kerkeraad, 'met

bijvoeging van eenc wiendeiijke bestraffing" aan Ds Schardam.
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Hiermee eindigde de zaak nict, aangezien hij zich niet beterde. In de volgende vergadering, van 9 april
1793, werd cen ingekomen brief van dc Gecommittcerde Radcn van West-Friesland en het Noorderkwar-
ticr besproken. Dit college had ingegrepcn door Schardam als predikant te schorsen, vanwege zijn
wangedrag tijdens de kerkdiensten. Tegclijkertijd was een klacht van de kerkeraad van Sint Pancras

binnengekomcn, waaruit blcck dat hij zich weer aan dronkcnschap had schuldig gemaakt, ondanks zijn
beloftcn van verbetcring. Tevens had hij geweigcrd het archicf over te dragen aan de kerkeraad, die
daarom in vcrbard mct zrjn schorsing had gewaagd. Wederom kwam de dringende waag aan de classis

om maatregelen te nemen. En weer werd meegedeeld dat de zaak tussen de kerkeraad en Schardam
moest worden uitgesproken. Wei weigerde de classis aan Schardam de toegang tot de vergadering,
waaÍtegen hij bczwaar maakte, omdat hij niet kerkelijk geschorst was, maaÍ alleen 'politiecq", zodat er
volgens hem geen bezwaar kon zijn indien hij dc vcrgadering bijwoonde.
Tijdens de vergadering van 28 mei kwam hij op deze affaire terug, door middel van een brief, een

zogenaamde "doleantie", waarin hij wcderom uiteen zette dat hij niet door een kerkelijke instelling
geschorst was, maar door de burgerlijke overheid, en dat zoiets dan niet kon leiden tot een weigering de

vcrgadering bij tc wonen. Hij illustreerde dit mct diversc voorbeelden. Het mocht echter niet baten, de

vcrgadering vond het ailes niet genoeg om het eerder genomen besluit terug te trekken: hij mocht niet
dcelnemen. In dezelfdc vergadering verscheen hij cchter nog wel als "lijdcnd voorwerp'. Er was een

besluit ingekomen van Gecommitteerde Raden om zijn schorsing op tc heffen, maar allcen onder de

voorwaarde dat dit gebruikt zou worden om een kerkeraadsvergadering brjeen te roepen, waarin hij dan
vervolgens zijn ontslag zou nemen. Hiermee ging hij akkoord, met het verzoek om in elk geval het
tractcment te mogen houden zolang er nog geen opvolger benocmd was, én om honorair lid te mogen
zijn van dc classis. Hiermec ging de vergadering akkoord, met dicn verstande dat de betaling van de

predikantcn die in deze periode in Sint Pancras zouden voorgaan, betaald zouden worden uit het
tractement. Hij kreeg dus minder saiaris dan normaal. Verder werd hem een normale akte van demissie
of ontslag verleend, om het chique te zeggen: hij verkreeg ontslag "salvo honore". Tot slot werd hem alle
goeds toegewenst voor de toekomst.8t
Die nieuwe toekomst scheen voor hem tc komen tocn hij op L9 april 1794 werd bevestigd als predikant
te West-Terschclling.e Een nieuw begin, maar met wcderom een droevig slot! Reeds in okt. en dec,

1795 was hij door de kerkeraad aldaar berispt voor zijn dronkenschap. Hij werd driemaal gecensureerd,

en toen dat op 2L mei 1797 nog niet geholpen bleek te hebben, omdat hij toen weer in beschonken staat
op de preekstocl vcrscheen, was de maat voi. Hij wcrd door de classis van Enkhuizen, waar West-
Terschelling toen onder ressorteerde, gcheel ontheven van zijn funktie, met inhouding van zijn
tractement. Om diverse redenen ging hij hicrtcgen in beroep. Het zou niet gcheel waar zijn, hij zou van
jan. tot en met mei L797 zclfs geen drank in huis gehad hcbben, de stukken betreffende de tegcn hem
ingebrachte klachten zoudcn hem nict getoond zijn, ón bovendien zou de classis niet geheel aanwezig zijn
geweest toen het besluit genomcn was, waardoor het ongeldig was. Vandaar dat de zaak werd voorgelegd

aan de Particulicre Synode van Noord-Holland, die hierover in de vergaderingvan 1797 beraadslaagde.

Uit het uitgebrachte rapport blcck dat zijn argumentcn tegen het door de classis gevelde vonnis geen

steck hielden, bovendien werd gesteld dat betreffende het voorgevallene op 21 mei hij 'bekend heeft

eenige drank voor de predikatie gebruikt te hcbben cn zelvs na dc predikatie zoveel dat die hem wat had

bevangen." De Synode besloot dat één en ander genoegzaam was aangetoond. Alleen ontslag vonden ze

blijkbaar een te zwaar middel, hij werd ontslagen in West-Terscheliing en met "pensioen' gestuurd,

waarbij werd bepaald dat hij cen proeftijd krceg van een jaar, waarna mcn zou bekijken of hij weer op
de een of andere manier kon worden toegelaten. Een jaar later werd vcrklaarddat men van de kerkeraad

van West-Terscheliing een "allcrloffelijkst getuigenis aangaande het gedrag van Ds. PJ. Schardam' had

ontvangen, zodat hij van zijn straf werd ontslagen.B
Op dat rapport verklaarde de classis van Edam in de vergaderingvanZj juli 1798 het volgende: "De
classis verblijd zig in het verbeterd gedrag van Dns P.J.Schardam."e Dit leidde ertoe dat hij in het
ressoÍt van deze classis in datzelfde jaar 1798 hulppredikant werd te Hobreede, welke funktie hij tot aan

zijn dood uitoefende. Van drankproblemen aldaar is verder niets bckend. Maar een straf zal het wel

geweest zijn, van een blijkbaar talcntvol predikant in ].778 naar de funktie van hulppredikant, dus een

tweederangs dominee, in een klein dorp als Hobreede...

Uit dit huwelijk:
1. Alida Schardam, geb. West-Terschelling 22 mei, ged. aldaar 30 juli 1797,

overl. Hoorn 24 okt. 1859.
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2 Hester Elisabeth Schardam, geb. Hobreede, ged. aldaar 13 mei 1799 (get.
Helena Olij), overieed mogelijk jong*.

3 Johannes Schardam, geb. Hobreede 24, ged. aldaar 31 jan. 1802 (get. Aaltje
de Jong), volgt V.2

v.2
Johannes Schardaru, zoon van Ds Petrus Johannes Schardam en Neeltje Olij (zie
IV.1), geb. Hobreede 24, ged. aidaar 31jan. 1802 (get. Aaltje de Jong), aanvankelijk
arbeider en timmerman, naderhand winkelier ("inlandsch kramer") te Hobreede,
oved. aldaar 8 maart 1.857,

tr.1e Oosthuizen 1L febr.1.827 Maarrje Huigen, geb. Beets 18, ged. aldaar 2lapril
1799, overi. Hobreede, gem. Oosthuizen, 13 dec. 1.830, dochter van Klaas Huigen,
arbeider te Beets, en Geertje van der Meer;
tr.2e Oosthuizerr26 maart 1837 Gietje Rol, geb. Uitgeest 14 dec. 1815, winkelierster,
overl. Hobreede, gem. Oosthuizen, 14 juli 1896, dochter van Jan Jacobsz Rol,
arbeider te Uitgeest, en Antje van Vliet [Grietje Rol tr.2e Oosthuizen 27 okt.1867
Dirk Winkelaarl.
Bij openbare veiling voor notaris Zoutmaat Brugman te Oosthuizen, gehouden in opdracht van de
kerkvoogden van de Hervormde gemeente van Oosthuizen en Hobreede, werd aan Jan Schardam,
arbeider te Hobreedc, de opstal van de kosterswoning, aldaar bekend onder nummer 166, verkocht voor
een bedrag van f103,-; de koper mocht beslissen of hij het huis zou albreken of laten staan. Aangezien
hij het huis wilde latcn staan werd hem voor een extÍa bedrag van /10,- ook de grond verkocht. Levering
kon pas geschieden toen de kerkvoogden toestcmming hadden verkregen van het Provinciaal College van
Toezicht6.

Uit het eerste huwelijk:
1 Petrus Schardam, geb. Hobreede, gem. Oosthuizen 26 febr.1829, volgt VI.4
Uit het tweede huwelijk:
2 lan Sclrurdant, geb. Hobreede, gem. Oosthuizen, 10 dec. 1837, volgt VI.5
3 Jacob Schardam, geb. Hobreede, gem. Oosthuizen, 22 sept. 1840, landman te

Flobreede, overl. aldaar 9 nov. 1888,
tr. Oosthuizen 3 mei 1868 Willempje van Stelten, geb. Purmerend 2 maart
1839, overl. Warder 17 sept. 1914, dochter van Jan van Stelten, arbeider te
Purmerend, en Hendrikje Molenaar [Willempje van Stelten tr.2e Warder 20
okt. iBB9 Dilof Ossebaarl.
Memorie van aangifte uit 1890, van de nalatenschap van Jacob Schardam, door zijn weduwe
Willempje van Stelten, thans echtgcnote van Dilof Ossebaar, koopman te Warder, domicilie
kiezende ten kantore van notaris Dijkstra te Oosthuizen. Bij testament voor notaris Drjkstra van
15 okt. 1888 hecft Jacob Schardam z.ijn echtgenote tot erfgename van het beschikbaar gedeelte
van zijn nalatenschap benoemd, terwijl zijn moeder erfgenaam zolzijn voor de legitieme
portie. De nalatcnschap bestond uit de helft in de opstai van een huis mct recht van erfpacht,
staande en gelegen te Oosthuizen, kadastraal bckend sectie C 283, geschat op een waarde van

f200,-, alsmede roerende goederen, eveneens ter waarde van /200,-. Aangezien verzuimd was
een memorie van aangifte in tc dienen, is gcïnformeerd bij de burgemeester van Oosthuizen
om te \Tagen of bcide vrouwen vermogend genoeg warcn om de rechterhjke kosten van J50,-
op hen te verhalen, waarop meegcdceld werd dat beidc wouwen als minvermogcnd beschouwd
dienden ts wordcn en dat het dicntcngevolge hoogst twijfelachtig zou zijn of de kosten door
hcn opgcbracht konden wordcnr.

4 Gualthenu Schardam, geb. Hobreede, gem. Oosthuizen, 17 juni 1843, volgt
vi.6
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levenloze zoon, geb. Hobreede, gem. Oosthuizen, l7 juni 1843.

levenloze dochter, geb. Hobreede, gem. Oosthuizen, 11 juli 1847.

Antje Sclmrdam, geb. Hobreede, gem. Oosthuizen, l7 sept. 1848, overl. aldaar
17 okt. 1850.

Antje Schardam, geb. Hobreede, gem. Oosthuizen,ljuni 1851, overl. Beem-
ster 9 febr. 1898,

tr. Beemster 5 mei 1878 Benjamin Schooneveld, geb. Beemster 7 juli 1856,

arbeider en nachtwacht (1898) te Beemster, naderhand winkelier te Amster-
dam, aan de Kinkerstraat, overl. , zoon van Eybert Schooneveld en Trijntje
Koning [Benjamin Schooneveld tr.2e Beemster 21. dec.1899 Trijntje Potgies-
serl.
I4tillem Schardam, geb. Hobreede, gem. Oosthuizen, 21 april 1854, overl.
aldaar 21 april 1854.

Willem Schardam, geb. Hobreede, gem. Oosthuizen, 2 juni 1856, koopman te
Kwadijk, overl. aldaar 28 maart 1915,
tr. Kwadijk 24 april1881 Trijntje Mulder, geb. Kwadijk 16 maart 1854, overl.
(Oosthuizen?) , dochter van Jacob Mulder, arbeider te Kwadijk, en Aagie
Hartman.

VI.4
Petrus Schardam, zoon van Johannes Schardam en Maartje Huigen (zie V.2), geb.

Hobreede, gem. Oosthuizen,26 febr. 1829, winkelier te Hobreede, overl. aldaar 19

okt. 1894,
tr. Oosthuizen 14 mei 1854 Antie Water, geb. Hobreede, gem. Oosthuizen 1L jan.

1829, overl. aldaar 2 juli 1925, dochter van Jan Water, aanvankelijk arbeider en
daarna winkelier te Hobreede, en Hilletje Vreugd.
Memorie van aangifte voor de successiebelasting van de nalatenschap van Petrus Schardam, door zijn

schoonzoon Cornelis Bark, landman te Hobreede, gehuwd mct de enige erfgenaam, de dochter Hilletje
Schardam. Dc nalatenschap bestond uit de helft in een aaotal onroerende goederen, gelegen in de

gemeente Oosthuizen, kadastraal bekend sectie C nr. 323 (erf), 353 (huis) en 35a @uis en erf), samen

groot 6 aren 35 centiaren. Het zuivcr saldo van de nalatenschap bedroeg Í29,50§.

Uit dit huwelijk:
1 Jan Schardarn, geb. Hobreede, gem. Oosthuizen, 8 maart 1855, overl. aldaat 7

april 1857.

2 Hilletje Schardam, geb. Hobreede, gem. Oosthuizen, 6 maart 1857, overl.
Beemster 6 dec. 1940,

tr. Oosthuizen2T april1879 Cornelis Bark, geb. Hobreede, gem. Oosthuizen
16 jan. 1849, overl. Oosthuizen 28 jan.1933, landman te Oosthuizen, zoon van
Marten Bark, iandman te Oosthuizen, en Trijntje Groot.

VI.5
Jan Schardam, zoon van Johanaes Schardam en Grietje Rol (zie V.2), geb' Hobreede,
gem. Oosthuizen, L0 dec. 1837, aanvankelijk arbeider te Beemster, daarna winkelier
te Beets, naderhand slachter te Edam, overl. aldaar 8 dec. 1869,

tr. Middelie 19 maart 1862 Neeltje Simons Laan, geb. Middelie 1.0 maart 1834,

winkelierster te Edam, overl. aldaar 23 maart 1916, dochter van Simon l-aan, arbeider
te Middelie, en Neeltje Edam.
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Memorie van aangiftc van dc nalatenschap van Jan Schardam, door zijn weduwe Neeltje Laan, wonende
te Edam, mede als voogdes over haar minderjarige kinderen Johannes, Simon, Gualtherus en Marten
Schardam; haar echtgenoot overleed zonder testament en liet dus zijn vier kinderen, ieder voor een
vierdc deel als erfgenaam achter. Dc nalatenschap bestond uit de helft in een huis en erf, staande en
gelegen tc Edam, kadastraal bekend sectie A nr. 104L, groot 1 are en 4 centiarens.

Uit dit huwelijk:
L Johannes Schardam, geb. Beets L6 juli 1862, volgt VII.3
2 Simon Schardam, geb. Beets 25 jan.1865, volgt VII.4
3 Gualtherus Schardam, geb. Beets 8 febr. 1866, kaaskopersknecht te Edam,

naderhand caféhouder aldaar, overl. Edam 1 nov. 1914,

tr. Edam L maart 1891 Susanna Regter, geb. Edam 7 jan. 1869m, caféhoud-
ster te Edam, overi. Edam 18 dec. 1944, dochter van Cornelis Regter, winke-
lier (inlandsch kramer) te Edam, en Aaltje Jutting [Susanna Regter tr.2e
Edam 17 maaÍ| 1927 Willem Bouwes, weduwnaar van Jannetje de Boer,
stationschef te Volendam].

4 Marten Schardam. geb. Edam 27 maart 1870, volgt VII.5

VII.3
Jolnnnes Schardam, zoon van Jan Schardam en Neeltje Laan (zie VI.5), geb. Beets 16
juli 1862, aanvankelijk kaaskopersknecht, naderhand kaaskoopman te Edam, overl.
aldaar 12 aag.1939,
tr. Edam 22mei1887 Dieltje de Boer, geb. Edam 7 sept. 1859, overl. Edam 10 mei
1926, dochter van Klaas de Boer Jansz, koopman te Edam, en Trijntje Kat.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Schardam, geb. Edam 15 maart 1888, volgt WII.1
2 Klaas Schardam, geb. Edam 20 april 1890, volgt VIII.2
3 Simon Schardam, geb. Edam 20 juli 1891, overl. aldaar 30 mei 1892.

uII.1
lan Schardam, zoon van Johannes Schardam en Dieltje de Boer (zie VIL3), geb.

Edam 15 maart 1888, kaaskoopman te Edam, direkteur N.V. Gestam, overl. aldaar 13

mei 1956,

tr. Edam l juni 1911 Maia Buis, geb. Edam 12 juni 1887, overl. Edam 29 aug.7945,
dochter van Dirk Buis, iandman in de Zuidpolder onder Edam, en Maria Kater.
Uit dit huwelijk:
7 Dieltje Schardant, geb. Edam 13 jan.1914,

tr. Edam 9 dec.1937 Ebertus van Veen, geb. Nieuw Amsterdam, gem.

Emmen 7 febr. 1910, overl. Daien 22 alg.7981.
2 Maria Schardam, geb. Edam 6 nov. 1915, overi. Brussel 16 april 1991,

tr. Edam 19 maart 1935 Fernand Jean l-ouis Victor Beckers, geb. Kortrijk
(België) 6 maart 1914, handelsreiziger, overl. Brussel (België) 6 okt.1977,
zoon van Fernand Marie Joseph Auguste Beckers en l-aure Jeanne Marie
Warrot.

3 lohannes Schardarn, geb. Edam 1 febr. 1917, volgt IX.1
4 Dirk Schardam, geb. Edam 22 maart 1919, kaaskoopman, ongehuwd.
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Ix.1
Johannes Schardam, zoon van Jan Schardam en Maria Buis (zie VIII.1), geb. Edam 1

febr. 1917, kaashandelaar te Edam,
tr. Edam 18 dec. 1941. Neeltje de Oude, geb. Broek in Waterland 21 juli 191.9, dochter
van I-eendert de Oude, timmerman te Broek in Waterland, en Neeltje Pronk.
Uit dit huwelijk:
1 lan Schardam, geb. Edam 16 sept. 1942, volgt X.L
2 Nellie Maria Schardam, geb. Edam 13 okt. 1944, overl. in Australië maart

1989,

tr. Ron van der Geer, geb. 1 nov. 1939.

x.1
Jan Sclrurdam, zooÍr van Johannes Schardam en Neeltje de Oude (zie IX.1), geb.

Edam 16 sept. 1942,leraar MAVO,
tr. Edam 22 mei 1968 Adiana Salome Uitentuis, geb. Edam 20 juli 1948, dochter van .

Uit dit huwelijk:
Joei Schardam, geb.l juni 1971.

vlÍr.2
Kaas Schardant, zoorr van Johannes Schardam en Dieltje de Boer (zie VII.3), geb,

Edam 20 april 1890, kaashandelaar te Edam, overl. aldaar 11 nov. 1961,

tr. Edam 4 april 7918 Antje de Boer, geb. Edam 16 okt. 1889, overl. Edam 2 aug.
1989, dochter van Jan de Boer, landman en koopman te Edam, en Antje Poppes.
Uit dit huwelijk:
1- Johannes Sclrurdam, geb. Edam 9 okt. 1918, volgt IX.2
2 Antje Hillegond Schardam, geb. Edam 13 aug. 7922,woonde 7961te Brussel,

tr. Edam 31 aug. 1950 Jan C.I. van Beckhoven, geb. Brussel (België) 5 dec'
1921, kaashandelaar.

TX.2
Jol'tannes Schardam, zoon van Klaas Schardam en Antje de Boer (zie VIII.2), geb.

Edam 9 okt. 1918,
tr. Warder (of Edam?) L1 nov. 1943 Liefie Kramer, geb. Warder 14 dec. 1922, dochtet
van Simon Kramer, veehouder te Warder, en Hiltje Visser.
Uit dit huwelijk:
1 Kaas Simon Schardam, geb. Edam 9 juni 1946, volgt X.1
2 Annelies (Hiltje?) Schardant, geb. Edam 6 mei 1949,

tr. Edam 12 juli 1976 Peter Best, geb. Edam 17 maart 1947, zoon van .

x.2
Kaas Simon Schardam, zoon van Johannes Schardam en Liefje Kramer (zieÍX.2),
geb. Edam 9 juni 1946, kaashandelaar,
tr. Edam 5 april 1971- Geertrude de Heer, geb. Edam 5 dec. 1948, dochter van .
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Uit dit huweiijk:
1 Mirjam Schardarn, geb. Edam 19 sept. 1971.

2 Srcfan Schardam, geb. Edam 30 okt. 1973.

\rII.4
Simon Schardam, zoon van Jan Schardam en Neeltje l-aan (zie VL5), geb. Beets 25
jan. 1864, aanvankelijk gruttersknecht, naderhand winkelier (grutter) en koopman te
Edam, overl. Edam 23 juni 1920,

tr. Edam 17 mei189l Stijntje Sanders, geb. Purmerend L9 juni 1863, overl. Edam 12

sept. 1911, dochter van Jan Sanders, arbeider en warmoezier te Purmerend, en
Hilletje Groot.
Uit dit huweiijk:
1 Neeltje Schardam, geb. Edam 24 febr.1892, overl. Purmerend 14 jan.1972,

tr. Edam 28 april 1917 Tijmon Bij 't Vuur, geb. Edam 12 maart 1892, koper-
slager, naderhand electriciën te Edam, overl. aldaar L5 okt. 1961, zoon van
Albertus Bij 't Vuur, koperslager te Edam, en Niesje Raggers.

2 Hilletje Sclurdam, geb. Edam 1 febr. 1896, overl. aldaar 16 mei 1989,

tr. Edam 22 sept.1923 Dirk de Vries, geb. Amsterdam2l april L899, gemeen-

tewerkman te Amsterdam, woonde naderhand te Edam, overl. Edam 18 jan.
1974, zoon van Dirk de Vries, werkman, naderhand vrachtvaarder te Amster-
dam, en Berendtje Reijenga.

3 Diekje Sclmrdatn, geb. Edam 21 nov. 1897, overl. aldaar 8 sept. 1929.

4 Maartje Schardam, geb. Edam 6 sept. 1899, overl. Amsterdam 3 juli 1950,

tr. Edam 12 maafi 1927 Rinse Cornelis Jeliuma, geb. Edam 29 sept. 1900,

broodbakker te Edam, overl. Purmerend 25 nov. 1987, zoon van Justus Rouke
Jellumael, broodbakker te Edam, en Grietje Kelderman.

5 Stijntje Schardam, geb. Edam 15 nov. 1901,

tr.Le Edam 20 sept. 1930 (echtscheiding bij vonnis van de arr. rechtbank te
Amsterdam 3 juni, ingeschreven te Edam 9 okt. 1948) Maarten Jacob Iaan,
geb. Monnickendam 30 dec. 1906, bierbottelaarsknecht te Edam, zoon van
Maarten l-aan, kastelein, naderhand slager te Edam, en Lijsbeth Klok;
tr.2e Edam Jacob Hoitsma, geb. 13 juli 1900, overl. Edam 19 mei 1975, zoon
van .

6 Sientje Schardam, geb. Edam 11 febr. 1903, overl. Haarlemmermeer 23 juli
1974,
tr. Amsterdam 31jan. 1929 Piebe de Boer, geb. Sneek 15 sept. L903, slager te

Amsterdam, overl. Zaandam 24 juni 1988, zoon van Pieter de Boer, brood'
bakker te Bolsward, en Janke Schotanus.

7 Susanna Schardam, geb. Edam 15 maart 1905, overl. aldaar 13 f.ebr.7926.
8 Gietje Schardam, geb. Edam 9 aug. 1906, overl. aldaar 31 aug. 1906.

VII.5
Marten Schardam, zoon van Jan Schardam en Neeltje I-aan (zie VI.5), geb.E,dam2T
maart 1870, timmerman en wagenmaker(sklecht) te Edam, kistenmaker aldaar, overl.
Edam 25 april792l,
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tr. Edam 20 juni 1897 Anna Blomenkamp, geb. Purmerend 25 mei 1870, winkelierster,
overi. Castricum 5 nov. 1919, dochter van Hendrik Blomenkamp, timmerman te
Purmerend, en Hendrikje Knip.
Uit dit huwelijk:
1. lan Schardant, geb. Edam 26 okt. 1899, overl. aldaar 20 febr. 1901.

2 Jan Schardam, geb. Edam 7 mei 1901, volgt VIII.3
3 Hendik Schardam, ged. Edam 18 jan. 1903, volgt MII.4
4 Marten Sclwrdam, geb. Edam 5 juni 1905, volgt VIII.5
5 Gerhard Kasper Sclrurdam, geb. Edam 19 juni 1907, waterbouwkundige, overl.

Edam 21 okt. 1931, ongehuwd.

VIII.3
ian Schardam,zoott van Marten Schardam en Anna Blomenkamp (zie VII.S), geb.

Edam 7 mei 1901, kaasbewerker, later kaashandelaar en winkelier te Edam, overl.
Purmerend 23 juli 1916,
tr. Edam 30 aug. 7928 Gietje longens, geb. Edam 19 sept. 1905, overi. Edam 11 febr.
1976, dochter van Jan Jongens, broodbakker te Edam, en Neeltje Doets.
Uit dit huwelijk:
I Anna Schardam, geb. Edam 6 maart 1931, overl. Purmerend 14 mei 1943'
2 Nelly Schardarn, geb. Edam 1.6 maarÍ 1934,

tr. Edam 29 aug.1956 Cornelis Hendrik de Ruijg, geb' Purmerend 23 mei
1933, zoon van Nicolaas Jan Adriaan de Ruijg, bakker te Purmerend, en
Alida Meijnsje Schouten.

3 Anna Schardam, geb. Edam 20 aug.1944,
tr. Edam 6 juni 1968 Wouter Visser, geb. 'Warder 24 nov.1944, metselaar,

zoon van Jan Visser, timmerman en aannemer, en Guurtje Balk.

VIII.3
Hendik Schardam, zoon van Marten Schardam en Anna Blomenkamp (zie VII.S),
geb. Edam 18 jan. 1903, meubelmaker en timmerman, aanvankelijk te Edam,

naderhand te Hilversum, overl. Hilversum 29 april 1981,

tr. Monnickendam 3 april 1930 Chistina Stam, geb. Monnickendam?3 mei 1908,

overl. Hilversum 25 maart 1984, dochter van Jacob Stam, loodgieter te Monnicken-
dam, en Hendrika Stam.
Uit dit huwelijk:
Neeltje Schardam, geb. Hilversum 3 dec. 1939, coupeuse,

tr. Hilversum 28 aug. 1963 Robert Altena, geb. Hilversum 19 april 1940, telefoon-
monteur, zoon van Jan Altena en Grietje Gijsen.

VIII.4
Marten Schardam, zoon van Marten Schardam en Anna Blomenkamp (zie MI.5), geb.

Edam 5 juni 1905, metaaldraaier te Edam,
tr. Wieringen 28 juni 1930 Comeíia lolwnna de Vnes, geb. l-eiden 7 april 1908, overl.
Zaandam 29 apri|1991, dochter van Kleijs Hessel de Vries en Aaltje Wanrooij.
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Uit dit huwelijk:
\ Marten Kasper Schardam, geb. Edam 12 april L932, volgt IX.3
2 Kleijs Hessel Schardam, geb. \ilieringen 13 febr. 1935, volgt IX.4
3 Jan Schardam, geb. 'Wieringen 

9 juli 1940, volgt IX.5
4 Aaltje Schardam, geb. Vollenhove 25 maart 1946,

tr.Zaandam 19 juli 1967 Frank Groen, geb.Zaandam 11 april 1944, schilder,
winkeiier in verf en behang, zoon van Dirk Groen en Trijntje Sjollema.

IX.3
Marten Kasper Schardam, zoon van Marten Schardam en Cornelia Johanna de Vries
(zie YIII.4), geb. Edam 12 april7932, melaalbewerker, sevicemonteur, engineer,
management consultant,
tr.Le Zaandam 26 april 1955 Elisabeth Kleijn, geb. Zaandam L0 febr. 1935, overl.
1974, dochter van Gerrit Kleijn en Bont;
tr.2e Monrovia (Liberia) 10 april 1974 Morag McDonald Gray, geb. Pencaitland
(Schotland) 25 febr.1937, dochter van William Skeldon Gray en Mary Mc L,eod

[Morag McDonald Gray tr.1e Banks].
Uit het eerste huwelijk:
7 Monique Schardam, geb. Zaandam 30 aug. 1959, administratief medewerkster,

tr. Zaandam 1L nov. 1981 (echtscheiding 1987/BB) Machiel Johannes van
Biljouw, geb. Koog aan de Zaan 22 nov. 1954, zoon van Willem Antonius van
Biljouw en Berber Dolleman.

2 Carolyn Schardam, geb. ZaandamTl sept. 1963, administratief medewerkter,
tr. Jan Kees Koehoorn.

IX.3
Kteijs Hesset Schardam, zoon van Marten Schardam en Cornelia Johanna de Vries
(zie VIII.4), hovenier,
tr. Zaandam 28 sept. 7955 Anna Aly Piruze, geb. Zaandam 1 nov. 1936, dochter van
Hendricus Prinsze, veehouder, en Aaltje Bakker.
Uit dit huwelijk:
1. Enk Schardam, geb. Zaandam2T maart 1956, volgt X.3
Z Marco Schardam, geb. Zaandam 20 april 1959, banketbakker'
3 Hillegond Anna Aly Schardam, geb. Zaandam 2 mei 7967, administratief

medewerkster.
4 Kleijs Hessel Sclnrdam, geb. Zaandam 2 mei 1967, bedrijfswagenmonteur.

x.3
Erik Schardam, zoon van Kleijs Hessel Schardam en Anna Aly Prinsze (zie IX.3), geb.

Zaandam 27 maart 1 956, vlakdrukmonteur/copyist,
tr. Zaandijk, gem. Zaanstad 8 jan. 1981. Rigarda Marjo Riika Dimmers, geb. Zaandam
2 april 1961, dochter van Jan Dimmers en Rigarda Marjo Verhoef.
Uit dit huwelijk:
L Arjan Schardam, geb. Zaandam 25 sept. 1976e2.

34



Suzanna Rona Schardam, geb. Zaandam 2 juli 1981.

Ylona KaÍin Schardam, geb. Zaandam 2 juli 1981.

rx.4
lan Schardam, zoon van Marten Schardam en Cornelia Johanna de Vries (zie VIII.4),
geb. V/ieringen 9 juli 1940, metaalbewerker, tekenaar, afschrijver, constructeur
koeltechniek,
lr. Zaandam 26 april 1961, Evelyn Groot, geb. Zaandam 11 mei 1941, dochter van
Jacobus Groot, drukker te Zaandam, en Susanna Volder.
Uit dit huwelijk:
7 Remko Schardant, geb. Zaandam L sept. 1962, bouwkundig adviseur.
2 Annemieke losé Sclmrdam, geb. Zaandam 12 febr.1964, administratief

medewerkster.

VI.6
Gualtherus Schardam, zoon van Johannes Schardam en Grietje Rol (zie V.2), geb.

Hobreede, gem. Oosthuizen, 17 juni L843, koopman te Beets, overl. aldaar 16 dec.

1889,

tr. Oosthuizen 3 mei 1868 Klaasje Lindeman, geb. Oudendijk 17 dec. 1846, overl.
Hensbroek 10 jan. 1925, dochter van Jan Lindeman, arbeider te Oudendijk, en
Trijntje Roos [Klaasje Lindeman tr.2e Simon Schuit].
Gualtherus Schardam had voor notaris Dijkstra te Oosthuizen op 18 febr. 1876 een testament gemaakt,

waarbij hij zijn echtgenote benoemde tot erfgenaam van het beschikbaar gedeelte van zijn nalatenschap.

Aangezien hij kinderloos overleed en zijn moeder zijn nalatenschap verwierp, werd zij universeel

erfgenaam. Hun boedel bleek uit de volgende goederen te bestaan: de opstal van een huis met reót van

erfpacht op de grond te Beets, sectie B nr.'264, gewaardeerd op 700 gulden, huisraad, inboedel en andere
roerende goederen, 400 gulden, drievijfde in tweederde van een huis en erf te Oosthuizen, sectie C nr.
284, drievijfde in een (afgebroken) huis en tuin, eveneens te Oosthuizen, sectie C nr.229 et 230, alsmede

drievijfde in een percecl weiland te Kwadijk, sectie A nr.372, tesamen geschat op een som van 500

guldcn, alsmede ruim2ll32 gulden aan kontanten. Hiervan moesten de schulden worden afgetrokken,

bestaande uit 100 gulden landhuur, verschuldigd aan de Armenvoogden te Hobreede, alsmede schulden

voor schilder-, timmer- en smidswerk en de kosten voor de dokter. De totale gezamelijke boedel bedroeg

een som van ruim 4146 gulden.
De nalatenschap van Gualtherus Schardam kwam daarmee op een bedrag van ruim 2073 gulden, nog

vermeerderd met een bedrag van 40 gulden, voor zijn vijfde deel in "eenig huisraad en inboedel", alsmede

in een perceel land te Oosthuizen, sectie C nr.393, in totaal dus 2113 gulden. hiervan mochten de

bcgrafeniskosten van 90 guldcn worden afgetrokken, zodat hct successierecht bepaald werd over een som

van ruim 2023 gulden, hetgcen resuiteerde in een som tc betalen van ruim 1-1'1" guldene3.

Uit dit huwelijk:
levenloze zoon, geb. Hobreede, gem. Oosthuizen, 18 jan. 1875.
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3. GENEALOGISCHE GEGEVENS STAM BEETS

I.1
lanJaruz Schardam, werd in okt. 1699 vermeld als lidmaat te Beets, was aldaar in
1703 diaken, nog vermeld in de lidmatenlijst van 1707,

tr. Gietje Claas, overl. Beets 5 rnei 1700, impost begr. betaald Hoorn 7 mei 1700, in
de klasse van 6 gldea.

Uit dit huweiijk:es
L lan Jaruz Schardam, volgt II,L
2 Kaos faruz Schardam, volgt ll.2

II.1
Jan laruz Schardam, zoon van Jan Jansz Schardam en Grietje Claas (zie I.1), werd ais
lidmaat wellicht vermeld te Beets in 1720e6, impost begr. betaald Hoorn 7 maart
1725, in de klasse van 6 gld.,
tr. Beets 12 mei 1715 (impost trouwen betaald Hoorn 19 april 1715, in de klasse van
15 gld.) Stijntje de Lange, wellicht ged. Bergen 3 aug. L687, dochter van Anthonie
Pietersz de lange en Grietje Dirks Bestemans.
Naar de aÍkomst van Stijntje de Lange werd een onderzoek ingesteld, waarbij de gegevens betreffende de

doop en dientengevolge de namen van de mogelijke ouders werden gevonden. Nader onderzoek zou

moeten uitmaken of de gevonden gegevens inderdaad betrekking hebben op de genoemde Stijntje de

Lange. In elk geval was zij aÍkomstig van Bergen, want als zodanig werd zij op 7 juli 1715 als lidmaat te
Bcets ingeschreven. Z$ vertrok vandaar \t 17'2É met attcstatie naar Schermerhorn. Na dat jaar zijn geeu
verdere gegevens bekend.

Uit dit huwelijk:
7 Grietje Schardam, ged. Beets 3 febr. 1717, overl. vermoedelijk jong, vó6r 17?i.
2 Eefie lqns Schardams, op 2 attg. 1739 als lidmaat te Beets ingeschreven, met

attestatie van De Rijp".
3 Gietje Schardam, ged. Beets 11 jan.1723.

tr.2
Kaas lansz Schardam, werd in 1718 en 1721 ook Crood en Kroot genoemd, zoon van
Jan Jansz Schardam en Grietje Claas (zie I.1), deed wellicht belijdenis te Beets op 30
juli 1700, overl. na 1739,

tr. Beets 11 sept. 1718 Trijntje Hendriks Mol (Mols),jd van BeetsB, nog vermeld in
de lidmatenlijst van 1728.
Klaas Schardam was te Beets diaken (1714) en oudcrling (1739). Hij bezat in Beets in 1733 een huis,

- opgenomcn in de verponding onder nr. 43, met een huurwaarde van 25 gulden, hetgeen neerkwam op
. een huis iets bovcn het gemiddelde. Voor de verponding werd hij aangeslagen voor 2 gulden en 2

stuiverse,

Uit dit huwelijk:
1 Jan Schardam, ged. Beets 19 okt. \72L, deed aldaar beiijdenis op 1L aug.

174310n.
Van hcm werden tc Beets geen nadere gegevens te vinden. Hij zal in elk geval kinderloos zijn
overleden, aangezien hij, noch eventuele nakomelingen vermeld zijn bij een transactie van
onroerend goed van 12 april 1783, toen Sijvert Kuijper de helft in een perceel grasland verkoót
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aan Claas Schardam, Dit perceel zal behoord hebben tot het bezit van vader Claas Schardam,
die het half om half nagelaten zai hebben aan zijn tweede zoon en zijn enige dochter.

Claas Schardam, volgt lII.l
Grietje Schardant, ged. Beets 31 aug. 1721, deed aldaar belijdenis 1 mei 1746,
werd nog vermeld in de lidmateniijst van 1759101,

tr. Beets 8 okt.7752 Sijvert Jacobsz Bakker (alias Kuijper), jm van Beets,
deed aldaar belijdenis op L4 mei 1752102,

Sijvert Bakker, alias Kuijper, was diaken te Beets (1755) en werd nog vermeld in de lidmaten-
lijst van 1759, met later bijschrift waaruit bleek dat hij met attestatie naar Edam vertrok. Hij
leefde nog op 1"2 april 1783, toen hij grond verkocht aan zijn zwager Claas Schardam.

III.1
Claas Schardam, veÍmoedelijk zoon van Klaas Jansz Schardam en Trijntje Hendriks
Mols (zie II.2)103, jm van Beets, winkelier te Beets, begr. Beets 9 juni 1787,

tr. Beets 25 febr. 1748 Maartje faru Pronk,jd van Beets, weliicht ged. aldaar 15 juli
1724, deed aidaar belijdenis op 1 mei 1746, nog vermeld in de lidmatenlijst van jan.

1785, niet meer in 1787, begr. Beets 22 mei 1797, dochter van Jan Dirksz en Trijntje
Pieters.
Claas Schardam deed te Beets belijdenis op 17 mei 17441u, en werd niet meer vermeld in de lidmaten-

lijst van 1787; was te Beets winkelier 'van alderhande waaren', alsmede diaken (1750) en ouderiing (1785)

te Beets.
Hij had te Beets diverse bezittingen, zoals een huis en stukken grasland. Hierover zijn de volgende
gcgevens bekcnd. Op 30 juni 1770 lccndc hij 300 guldcn van Anna van dcr Horst, weduwc van Cornelis

Coogh te Beets, tegen een rente van3Vo per jaar. Als onderpand hiervoor stelde hij zijn huis en erf te
Beets, alsmede 2 morgen 50 roeden grasland, gelegen in de Beetskoog. De lening werd vermoedelijk op

4 aprll 1793 afgelostr6. Op 11 febr. 1780 kocht Claas Schardam van Jan Simonsz Cramer en Niesje

Poulusz, wonende te Edam, een perceel grasland, groot 490 roedcn, gelegen in de Beetskoog. Hij
betaaldc daarvoor een bedrag van 360 gulden. Hierbij v/erd aangctokend dat de nicuwe eigenaar een stuk

van de dijk diende te onderhoudenl6. Tenslotte kocht hij op 12 april 1783 de helft in een perceei

grasland, eveneens gelegen in de Beetskoog. Vcrkoper was Frank van Ammers, met procuratie van

Sijvert Kuijper, wonende te Edam. Aangezien de helft reeds aan Claas behoord schijnt te hebben, zal

deze Srjvert Kuijper identiek zijn met de echtgenoot van Grietje Schardam, zuster van Claas, en zullen zij

deze grond van hun ouders geërfd hebbcn. De aankoop geschiedde voor een som van 150 guldenro.

In de jaren 1718-l7U ontstond in het dorp Beets nogal wat rumoeÍ door een ruzie tussen de school-

meester Abraham Focker en de predikant Johannes Scholte; beiden beschuldigden elkaar over en weer

van de meest afschuwelijke daden. De partijen gebruikten brj het uitvechten van hun konflikt vele

getuigenverklaringen van dorpsgenoten. Abraham Focker probeerde de partijdigheid van de getuigen van

de predikant aan te toncn door uitgebreide overzichten te geven van hun onderlinge verwantschap en

aÍhankelijkheid. De persoon van Claas Schardam de oude wordt volgens Focker om de volgende redenen

in het diskrediet gcbracht: 'wiens zoon Klaas Schardam de jonge oom moet segge tegen Pieter de Boer
(...) en diens dogter getrout is aan den provisioneele schoolmeester Frank van Ammers; doct een winkel
van alderhande waaren, is leverancier aan het dorp en kerk en aÍmen, hecft dus veel verpligting aan

magistraat en kerkeraad, enz"IB.
Na de dood van Claas Schardam kwam zijn weduwe, Maartje Pronk, nog diverse malen voor bij
transacties rond onroerende goederen. De volgende gegevcns zijn daaromtrent bekend. Op 19 maart

1790 bleek zij een bedrag van 450 gulden geleend te hebbcn van Willem Berghoef, tegen een rente van

3%. Als onderpand werden twee percelen grasland in de Beetskoog gcsteld, groot l morgen 380

roedenrt. Vervolgens verkocht z4 op 12 dec. L792 een huis, grond en een daarbij behorende werd,
gelegen op de Beets, voor 260 gulden aan Klaas de Boerrro. Tenslotte nog op ? maart 1793, verkocht zij

voor een som van 530 guldcn 1250 roeden grasland aan Klaas Brcgtrl.

Uit dit huwelijk:
1. Claas Schardam, geb. Beets 23, ged. aldaar 26 jan.1749112, koopman te
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Medemblik, overl. aldaar 4 maart 1813,

tr.1e Hauwert 20 mei 1781 Petronella Geertruijda de Boer, geb. Hauwert 4,
ged. aldaar 6 nov.1757, impost begr. betaald Medemblik 28 febr. 1798, in de
klasse van 6 gid., dochter van Ds. Reyerus de Boer, Hervormd predikant te
Hauwert, en Helena van der Velden;
tr.2e (impost, beiden in de klasse van J30,-) Medemblik 13 okt. 1799 Stijntje
Schaap, ged. aldaar 12 april 1152 (get. Stijntje Jelles), impost begr. Medem-
blik, in de klasse van /30,-, 25 april1804, dochter van Pieter Gangelofsz
Schaep en Trijntje Jans Hauwert lzij tr.1e intekening Medemblik 25 febr.
1780 Willem Moorenvliedt Isaacszl;
tr.3e Medemblik 31 maart 1805 Dieuwertje Gerdenier, ged. Medemblik 15

ang. 1762 (get. Anna Gerdenier), overl. aldaar 3 juni 1818, dochter van Claas
Gerdenier en Grietje Abbekerk.
Claas Schardam rieed te Beets belijdenis op 15 mei 1774113, woonde te
Beets ten huize van Pieter de Boer en was diens knechtlla, vertrok met
attestatie naar Medembiik, was aldaar koopman, woonde in 1813 op het
Vooreiland te Medemblik.
Tijntje Schardam, ged. Beets 27 jan. 1754, deed aldaar belijdenis 14 nov.
1773r1s, vertrok met attestatie naar Landsmeer,
tr. (otr. Beets 16 jan. 1714) Jan Stark, ged. landsmeer 30 maart 1749, schout
van l-andsmeer116, impost begr. betaald I-andsmeer 27 okt. 1798, in de
klasse van 15 gld., zoon van Pieter Jansz Stark en Willemijntje Jans.
Geenje Schardam, ged. Beets 8 jan. 1758, deed aldaar belijdenis op 31 mei
1778117, winkelierster te Beets, overl. aldaar 11 okt. 1824,
tr. Beets 20 mei 1782 Frank (Francq) van Ammers, geb. Zuilen 20 maart
17571"t8, werd op 22 aug.1779lidmaat te Beets met attestatie van Wiinis
11e, wffi schoolmeester te Beets, overl. Beets 10 sept. 1,824, zoon van Mels
van Ammers en Huyberta Verkerk.
Frank van Ammers werd provisioneel tot schoolmeester van Beets aangesteld in plaats van
Abraham Focker, in verband met diens schorsing en later ontslag wegens ruzie met de Beetser
predikant Johannes Scholte (zie boven). Het is dan ook de waag hoe objektief de volgende
kwalifikatie van de hand van zijn voorganger was: 'Frank van Ammcrs, provisioneelc schoolmr
etc., die geheel een dienaar is van magistraat en kerkeraad, enz."ra, Frank van Ammers bleef
tot aan zijn dood in 1824 in dienst als schoolmeester.
De memories van aangifte van de nalatenschappen van Frank van Ammers en Geertje
Schardam werdcn tegelijk ingediend. Erfgenamen waren hun zoons, Mels van Ammers,
onderwijzer te Westerblokker, Klaas van Ammers, eigcnaar te Medemblik, Enoch van Ammers,
landman te Bects, Jan van Ammcrs, veeman onder Scharwoude, cn Johanncs van Ammers,
mcestcr-timmerman te Beets. Tot de nalatenschap bchoorden de volgende onroerende
gocdcren: ecn huis, erf en grond te Bcets, no. 32, ruim 1 bunder grasland in de Beetskoog,
ruim 2 bunder grasland te Beets, genaamd 'dc Knuppet', cn ruim L bunder grasland te Beets,
genaamd'het Padstuk'.r2r

Eefie Sclrurdant, ged. Beets 8 sept. 1765, overl. Beets, impost begr. betaald
Hoorn 10 nov. 1794,in de klasse van 6 gld., begr. Beets 13 nov.1794,
tr. Beets 2 juli l79l Jan de Boer 122, ged. Beets 26 nov.1758, deed aldaar
belijdenis op 25 april 17791x, was aldaar diaken (1787), vermoedelijk begr.
Beets 22 juli 1809, zoon van Pieter de Boer en Neeltje Huygen [hij tr.le Beets
21 okt. 1781 Trijntje van Wijngaarden; tr.3e intekening Medembiik 23 mei
1795 Adriana de Boerl.
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4. NOTEN

1. DTB Oosthuizen, inv.nr. 12.

2.DTB Beets, inv.nr. 1.

3. DTB Beets, inv.nr.4.

4. ONA Z.aandam, inv.nr. 59A2, akte 4W.

5. DTB ïVormer, inv.nr.

6. DTB'Wormer, inv.nr.

7.H:et feit dat hij verfmolenaar was en dat zijn echtgenote de naam Metselaar droeg
werd ontleend aan de indices op de notariële archieven bij het Rijksarchief in Noord-
Holland.

8. ONA'Wormer, inv.nr. 5654, akte 88.

9. ORÀ inv.nr.4562, fo. 60.

10. ONÀ inv.nr. 5661, akten 87 en 88, en inv.nr. 6017, akte72.

11. Nederlands repertorium van familienamen. XII Noord-Holland. Amster-
dam/Zutphen, 1981 (2 delen).

12. ÀJ. van der Aa- Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden. Tiende deel,

Gorinchem 18.., p. 112-714.

1.3. Van Alphen's nieuw kerkelijk handboek. Jaargang 1"949. Gouda 1949, p. 135.

1.4. Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. Agtste Deel, Zijnde het
vervolg der beschrijving van Holland. Amsterdam, 1750. p. 504-505.

16. DfB Hoorn, inv.nr.21C.

17. ONA Hoorn, inv.nr. 2480.

18. ONA Hoorn, inv.nr.2512.

19. Album studiosorum Groningen, 153.

20. ONA Enkhuizen, inv.nr. 1252, akte 126 (uittreksel).

21. ONA Enkhuizen, inv.nr. 1320, akte 61..
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22. ONA Enkhuizen, inv.nr. 1286, akte 53.

23. Album studiosorum Leiden, 973.

24. Hervormde classis Haarlem, inv.nr. t\ en 12.

25. ONA' inv.nr. 1274, akte 98.

26. ONÀ inv.nr. 1397, akte 65.

27. ONA" inv.nr. 1459, akte 225.

28. Successie 1818-1.900, kantoor Haarlem, inv.nr, 2.

29. Successie 1818-1900, kantoor Haarlem, inv.nr. 10.

30. Van haar nalatenschap geen memorie van successie gevonden.

31. Album studiosorum kiden, 1084.

32. Successie 1818-1900, kantoor Hoorn, inv.nr. 6, akte397.

33. Hypotheekkantoren 1811-1838, inv.nr. 7292, akte367.

34. Hypotheekkantoren 181 1-1838, inv.nr. 1321., akte 2156.

35. Hypotheekkantoren 1811-1838, inv.nr. 1394, akte 4545.

36. Hypotheekkantoren 1811-1838, inv.nr. 1453, akte 4519.

37. Hypotheekkantoren 1811-1838, inv.nr. 1457, akte 5T15.

38. Hypotheekkantoren 1811-1838, inv.nr. 1460 akte 6185.

39. Hypotheekkantoren 1"811-1838, inv.nr. 1462, akte 67L6, en inv.nr. 1480, akte 48.

40. Hypotheekkantoren 1811-1838, inv.nr. '1472, akte 9061.

41. Album studiosorum Leiden, 1182. 
;

42. Successie vanaf 1818, inv.nr.2045, akte 4850.

43. Hester Elisabeth Schardam overleed onvermogend, zie Successie 1818-1900,
kantoor Medemblik, inv.nr. Alf.1.

44. Noch van haar nalatenschap, noch van die van haar echtgenoot bleef een
memorie van aangifte van hun nalatenschap bewaard; beiden overleden onveiltro-
gend.

45. Rijlsschooltoezicht, inv.nr. 73 et74.
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46. Rijksschooltoezicht, inv.nr. 113.

47. Rijksschooltoezicht, inv.nr. 713, 125, 126.

48. Rij}sschooltoezicht, inv.nr. 126.

49. Successie 1818-1900, kantoor Alkmaar, inv.nr. 95.

50. Successie 1818-1900, kantoor Alkmaar, inv.nr.

51. Successie 1818-1900, kantoor Alkmaar, inv.nr. 142, akteS/1561..

52. Successie 1818-1900, kantoor Alkmaar, inv.nr. 150, akte 318945.

53. Ontleend aan het familiearchief Wit-Schardam.

54. Ontleend aan het familiearchief Wit-Schardam.

55. Successie 1818-1900, kantoor Alkmaar, inv.nr. 102, akte 4B.

56. Successie 1818-1900, kantoor Almaar, inv.nr. 150 akte 3/8945.

57. De gegevens werden ontleend aan het familiearchief Wit-Schardam.

58. Ontleend aan het familiearchief \ilit-Schardam.

59. Successie 1818-1900, kantoor Amsterdam 2, inv.nr.25, akte 8669.

60. Gegevens ontleend aan het familiearchief Wit-Schardam, in particulier bezit;
testamenten van Maartje Kriek, voor notaris C.J. de l-ange te Alkmaar, van 7 febr.
1934 en 16 febr. 1945, en voor notaris H. de Boer te Hoogwoud, van 12 juni 1942. De
nalatenschap werd ook voor notaris de Boer afgehandeld.

61. Successie 1818-1900, kantoor Alkmaar, inv.nr. 132, akte 2491; inv.nr. 133, akte
213M6.

62. Successie 1818-1900, kantoor Medemblik, inv.nr. 6.

63.Hypotheekkantoren1811-183B,inv.nr.1361,akte6435.

64. Hypotheekkantoren 181 1-1838, inv.nr. 1467, akte 7 860.

65. Hypotheekkantoren 1811-1838, inv.nr. 1392, akte 9643.

66. Medisch Contact, nr.27 (4juli i980), p. 833-837.

67. Ziw WFON.

68. Geneeskundig Staatstoezicht, inv.nr. 746 en147.
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69. Collectie familieadvertenties Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag, op
naam Schardam.

70. Rijksschooltoezicht, inv.nr. 185.

71. Officierenboekjes Landmacht.

72. Album Studiosorum Utrecht, 448 en 464.

73. Een eventuele memorie van aangifte van zijn nalatenschap en die van zijn eerste
echtgenote zijn niet te achterhalen, aangezien het archief van het successiekantoor
Medemblik deels door brand verloren is gegaan.

74. Rijksschooltoezicht, ínv.w. 172.

75. Rijksschooltoezicht, inv.nrs. 117, 728 en 129.

76. Gegevens ontleend aan familiearchief Wit-Schardam.

7'1 .Yan haar nalatenschap is geen memorie van successie bewaard gebleven.

78. Successie 1818-1900, kantoor Purmerend, inv.nr. 79, akte 3/752.

79. Album Studiosorum L,eiden, 1104.

80. PS van Noord-Holland, handelingen, inv.nr. 15.

81. Gegevens betreffende het handelen van Ds P.J. Schardam in Sint Pancras
ontleend aan Hervormde classis Alkmaar, handelingen, inv.nr. 11.

82. PS van Noord-Holland, handelingen van 1795, inv.nr. 16.

83. PS van Noord-Hoiland, handelingen 1797 en 1798, inv.nr. 16.

84. Hervormde classis Edam, handelingen, inv.nr. 1L.

85. Haar overlijden werd nergens geregistreerd gevonden, wat mogelijk te verklaren is
uit het ontbÍeken van een begraafboek van Hobreede.

86. Hypotheekkantoren 1811-1838, inv.nr. L345, akte 4466; inv.nr. 1462, akte 6671.

87. Successie 1818-1900, kantoor Purmerend, inv.nr. 96, akte 4/6226.

88. Successie 1818-1900, kantoor Purmerend, inv.nr. 104, akte 5/696.

89. Successie 1818-1900, kantoor Purmerend, inv.nr.77, akte 219512.

90. Blijkens haar geboorteakte was haar vader inlandsch kramer op een schuit, op
welk vaartuig zij werd geboren.

91. Zoon van Rinse Justus Jelluma en Johanna Hermanides, zie VI.10, sub 4.
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92. Erkend bij huwelijk.

93. Successie 1818-1900, kantoor Hoorn, inv.nr. 87, akte 314488.

94. De overlijdensdatum, zie DTB Beets, inv.nr. 4, fo. 36.

95. In de doop- en trouwboeken van Beets komt een huwelijk van genoemd echtpaar
niet voor, evenmin de mogelijke dopen van hun kinderen; vermoedelijk zijn zij als
gezin van elders gekomen.

96. Gegevens betreffende hem en zijn vrouw als lidmaat te Beets, zie DTB Beets,
inv.nr. 4, fa. 42.

97. Zij is bij dit gezin gevoegd op basis van haar patroniem; zie DTB Beets, inv.nr. 4,

fo.46.

98. Haar doop werd te Beets niet gevonden; gegevens betreffende lidmaatschap zie
DTB Beets, inv.nr. 4, fo. 42.

99. Coll. Kopieën, inv.nr. A538.

100. DTB Beets, inv.nr. 4, fo. 49.

101. DTB Beets, inv.nr. 4, fo. 49.

102. DTB Beets, inv.nr. 4, fo. 50.

103. Hij werd bij dit gezin gevoegd op basis van ...

104. DTB Beets, inv.nr. 4, fo. 49.

105. ORA, inv.nr. 4562,fo.74 en74vo.

106. ORA, inv.nr. 4562, fo. 136vo.

107. ORA, inv.nr. 4562, fo. 158vo.

108. Heruormde classis Edam, inv.nr. 206.

109. ORA" inv.nr. 4562, fo.194vo en 195.

110. ORA, inv.nr. 4562,fo.208vo.

111. ORA, inv.nr. 4562, fo. 242.

112. Geboortedatum ontleend aan het Registre Civique uit 1811.

113. DTB Beets, inv.nr. 4, fo. 57.

114. Hervormde classis Edam, inv.nr. 206.
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115. DTB Beets, inv.nr. 4, fo.57.

116. DTB Landsmeer...

117. DTB Beets, inv.nr. 4, fo. 58.

118. Geboortedatum uit Registre Civique van 1811.

119. DTB Beets, inv.nr. 4, fo. 54.

120. Hervormde classis Edam, inv.nr. 206.

121. Successie 1818-1900, kantoor Hoorn, inv.nr.6, akten 469 en470.

122. Zijn vader was een broer van Ds. Reyerus de Boer, schoonvader van Claas
Schardam, zie hiervoor onder nr. l; zijn derde echtgenote was een dochter van Ds.
Reyerus de Boer, ged. Hauwert 21 sept. 1770.

123. DTB Beets, inv.nr. 4, fo.58.
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