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In 1622 kopen Ijsbrandt en Claes Huybertsz. Brandenburgh van Jacob Pietrsz. te Wormer een groot
dijkerf voor f 733,22. Hieruit verkopen zij in 1626 aan Jan Heyndrickz. ”opte Koogh” het erf voor
bovengenoemd perceel voor f 295,15. Deze koper, voluit Jan heyndricksz. Engelen , sticht hier een
bakkerij, die, ik weet niet op welke wijze , in het bezit komt van Gijsbert Cornelisz.Backer. Deze
verkoopt zijn huis en erf met het bakkersgereedschap in 1676 aan Cornelis Dircksz. Crommert , voor
f 1824. Het behoort daarna vele jaren aan diens weduwe Trijn Gerrits en komt dan, ik denk wel door
erfenis, aan Dirk Jansz. Wennis. Diens erfgenamen verkopen de steeds bloeiende bakkerij in 1751
voor f 1200 contant aan Barent Hesseling, die haar op dezelfde dag doorverkoopt aan jan hesselsz.
Soet voor f 1320 waarvan f 600 contant en de rest op een ”custingbrief”. In 1779 doet Jan Soet de
bakkerij over aan Jacob Hartog van Uitgeest voor f 6000 . In 1788 is het perceel door brand verwoest
en heeft de eigenaar hier het grote pand doen optrekken, een van de weinige percelen in
Wormerveer die voorkomen op de monumentenlijst. De weduwe van Jacob Hartog verkoopt het
perceel in 1824 voor f 5500 Jan Aten, die vrij jong gestorven is; zijn weduwe heeft de bakkerij nog
een tijd tijdlang voortgezet, doch verkocht deze in 1853 aan Abe Hilwerda van Plantinga,
boekhouder. Deze heeft het perceel tot woonhuis ingericht , doch het later verruild in 1863 met
Gerrit Jacob van Gelder, handelaar in peulvruchten en fijne zaden. In 1873 droeg deze het over aan
zijn zwager Luks Fredrik Boekenoogen, olieslager met ” de Zon”, ”de Eenhoorn” en ”de Mooriaan”.
In 1920 verkocht zijn dochter Agatha Boekenoogen het huis aan Klaas Zwart, die hierin weder een
winkel aanbracht ten dienste van zijn schoenhandel , nog aldaar door zijn zoon gedreven.
Tot zover Jan Aten

