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KB 72 
In 1855 bouwde metselaar/timmerman Jan Visser Jzn hier voor 
zichzelf een timmerschuur; Toen Jan met zijn gezin naar 
Amerika vertrok, nam Dirk Pereboom, getrouwd met Jan's 
zuster de timmerschuur over. In 1909 werd hier een nieuwe 
schuur gebouwd en in 1978 gesloopt. 
KB 74 
In 1869 werd Lijsbeth Teerhuis weduwe, om in haar 
levensonderhoud te voorzien begon zij hier een winkeltje. 
KB 76 
Hier woonde rond 1800 een schoenmaker, die in 181 1 zijn 
beroepsnaam tot familienaam koos. Later hadden 
familieleden hier een kijkhuisje. 
KB 78-79 
Klaas Zeeman en Jannetje Roos trouwden in 1946. Klaas 
begon als huisschilder en behanger een schildersbedrijf. 
Zijn oom was de beroemde schilder Jan Moenis (in het 
museum is een tentoonstelling met zijn werk te zien) 
KB 89 
In 1898 bouwde timmerman Pieter Schouten Jzn in de 
Breihook een bakkerij. Zijn zoon Jan werd bakker en boer. De 
zoon van Jan van Pieter Schouten, Kees, nam in 1953 het 
bedrijf over. De bakkerij en winkel zijn op 28 juni 1969 gesloten. 
KB 103 
Om in haar levensonderhoud te voorzien, nadat haar man 
was overleden, verkocht Ale van Altena petroleum vanuit 
haar woning. In 1974 kwam aardgas op Marken en is Ale met 
de verkoop gestopt. 
KB 109/110 
Omstreeks 1946 kwam in dit huisje de schoenmakerij van Kees 
de Waart Czn., tot hij in 1 947 overleed. 

KB 113 
Tijne van Ma was al jong weduwe. Om in haar 
levensonderhoud te voorzien begon ze een kosthuis. 
KB 114 
In 1935 trokken Pieter Dorland en Tijne Kes in de woning. 
Pieter was visventer in Amsterdam en boer op Marken, zijn stal 
stond elders op Marken. 
KB 1231124 
Al in het midden van de 19de eeuw woonden in dit huis, toen I; I -  

. nog Monnikenwerf huis 76, Pieter Tijsse Teerhuis en Maretje 
Kes. Zij stelde als één van de eerste Markers haar huisje open 
voor toeristen in 1873. In dat jaar kwam ook Koningin Sophia, 
vrouw van Koning Willem III een bezoek aan haar huisje. 
In het tijdschrift "de aarde en haar volken" uit 1884 wordt 
uitgebreid verslag gedaan van dit bezoek. (Het verslag is te 
lezen in het boek van Jan Schild "Brood op de plank", en is te 
koop in het museum) 
KB 125 
Begin jaren '20 huurde Sijtje Boes het gedeelte van dit huis 
aan "de Street" van Tijne van Ariaan Kaars, om er een 
winkeltje te beginnen. Aan de gevel kwam een bord met 
"costumes MARKENSHOWHOUSE entree vrij". Haar zuster 
Maretje (Ma) nam later het winkeltje over. In 1942 kwam Dirk 
Zeeman ( de Visboer) met zijn vrouw Lobberig de Waart er 
wonen en ging vis verkopen. 
KB 127 
Arie Kaars( van de peterolie) en zijn zuster Jannetje 
verkochten peterolie tot 1973. 



KB 132 
Begin 1700 was hier een herberg "in de Marker Haringbuys" 
destijds was het monnikenwerf huis 83. Tot 1906 is het een 
herberg gebleven, daarna werd een deel ingericht als 
winkeltje. In 191 6 stonden hier slachtoffers van de watersnood 
opgebaard. In 1927 trouwde Aagje Kes met Kees Vlasbloem. 
Het café gedeelte werd in 1931 definitief gesloten, daarna 
werd het helemaal als winkel ingericht. 
De schilder Peijnenburg heeft een deel gehuurd als atelier 
begin jaren dertig en in 1969 kwamen Alies en Henk van der 
Leeden erin. In 1998 verlieten ze Marken. 
Momenteel is er een vestiging van de SNS Regiobank. 
KB 133 
Al in 1908 hadden Muus Kaars en Marie Kaars hier een 
manufacturenzaak. In 191 6 vertrokken zij van Marken. 
KB 134 
Cornelis Visser (Kees Gemsse) en zijn vrouw Lijsje Appel 
verkochten vanuit hun woonkamer o.a. boter, gortepap, 
mager spek en rookworstjes. Zij stopten omstreeks 1950 met 
hun nering. De panden 134 en 135 werden begin 1958 
afgebroken. 
KB 136 
De muziekschool: Van 1 91 9 tot 1957 is hier een winkel 
geweest, eerst van 191 6-1 91 9 had Ka Goochem hier een 
manufacturenzaak, en van 1939-1 957 hadden Sijtje Roos en 
Kees van Keessie Kes hier een groentewinkeltje. Later gaf 
meester Matter er muziekles vandaar de naam Muziekschool. 

KB 138 
In 1980 is hier de gereformeerde pastorie gebouwd. 
Jan van Outger kwam hier in 1951 wonen met zijn vrouw 
Jannetje Pereboom en zette zijn winkel van KB 151 voort, tot 
1964. Toen verhuisde de winkel naar Buurterstraat 2. 

KB 142 
Vanaf 1929 hadden Sijtje Roos en en Cornelis Kes hier een 
portaalwinkeltje. 
Het winkeltje werd na 1939 voortgezet op KB 136. 
KB 143 
Al voor 1892 had Geertje Zondervan Pd hier een winkeltje, zij 
overleed in 1 9 1 4. , .  

KB 144 
Op de steen voor de deur staat verbrand in september 
1 851, opgebouwd in 1852. Vanaf begin 1 900 verkocht 
veehouder Hein van Sijmen Schouten melk en eieren vanuit 
zijn portaal. Er zijn in de loop der jaren verschillende soorten 
winkels geweest. Momenteel is er een kapsalon gevestigd. 
KB 146 
Het Marker hooi was heel erg gewild. Hier woonde Hein 
Pereboom hooivaarder en turf verkoper. Het hooi werd 
verkocht in de Vechtstreek en turf werd gekocht in Zwartsluis. 
KB 147 
Omstreeks 1850 werd dit huis in tweeën gedeeld. Aan de ene 
kant Klaas Commandeur met zijn vrouw Marie Oversloot, aan 
de andere kant zijn zuster Jannetje met haar man Jan 
Moeniswerf. Jan en Jannetje hadden een 
manufacturenwinkeltje. Na hun overlijden nam hun nichtje 
Luutje Oversloot met haar man Pieter Zeeman Pietje Gladje 
de zaak over. Van 1948 tot 1978 zette hun ongehuwde 
dochter Geertje het winkeltje in de Pepersteeg voort. 

Meer informatie is te vinden in het boek van Jan Schi1d"brood 
op de plank" en is Te koop in het Marker museum. 



KB 148 
Vanaf 1851 was hier de winkel van Hein Zeeman Cz en zijn 
vrouw Antje Teerhuis. Het adres was toen nog Monnikenwerf 
98. Zijn zoon Cornelis nam de zaak over samen met zijn 
vrouw Jannetje Appel, toen was het een gelagkamer annex 
herberg en winkeltje. Wanneer er een testament of akte 
opgemaakt moest worden, kwam er een notaris van buiten 
Marken en deze hield zitting in deze gelagkamer. In 1881 
kocht Karel Simons het pand, het bleef een winkel annex 
café. Later breidde hij het assortiment uit met 
consumptiegoederen en drogisterijartikelen. In 191 7 
vertrokken zij naar Edam. Dirk de Waart en zijn vrouw Maritje 
de Waart namen de zaak over en verkochten 
kruidenierswaren. Tot 1973 is het een kruidenierszaak 
gebleven, daarna is het kantoor van de Rabobank erin 
gekomen. 
KB 149 
Vanaf 1921 was Maritje Dorland ,na het overlijden van haar 
man Klaas Kes hier een winkeltje begonnen. De ingang was in 
de Pepersteeg. Van1 946 tot 1967 zette haar dochter Luutje de 
zaak voort. 
KB 150 
In dit pand was vanaf 1920 het winkeltje van Ka Goochem. 
De ingang was in de Pepersteeg 
KB 151 
In 1 921 begon Outger Kes hier een soort winkel van sinkel. De 
ingang zat in de Pepersteeg. In 1964 verhuisde de winkel 
naar Buurterstraat 2. 
KB 153 
Van 1 966-1 972 had Gerard Sterkenburg hier een 
stoffeerderbedrijf. 

KB 154 
Dit pand werd als pakhuis gebruikt door KB 148. 
KB 161 
Na het overlijden van haar man Klaas van Altena in 1932 ging 
zijn weduwe Lijsje Kaars peterolie verkopen. 
Nadat haar dochter Pietertje in 1943 overleden was is zij 
gestopt. 
KB 163-167 
Jan de Groot ,bakker van beroep, kocht in 1864 deze 
panden. Na een leven vol verdriet overleed hij in 1884, 
59 jaar oud. 
KB 165 
In dat jaar trouwde zijn dochter Aagtje met Jongejaap 
Commandeur en ging op KB 165 wonen, Zij kregen 1 zoon, 
ook Jongejaap. Aagje overleed in 1895 en haar man 2 jaar 
later. 
KB1 64 
Aagtje 's zuster Neeltje trouwde in 1895 met Muus Stoker en 
kregen 1 zoon : Jan van Muus. Na het overlijden van Aagtje 
en haar man werd Jongejaap in huisgenomen bij zijn oom en 
tante. 
KB 167 
Toen hij ouder was zette Jongejaap met zijn neef Jan Stoker 
(Jan van Muus)de Bakkerij voort. 

KB 166 
In 191 2 trouwde Jongejaap met Jannetje Kes en ging op 
KB 166 wonen, Na het overlijden van Jannetje Kes ging hun 
zoon Jongejaap er met zijn vrouw Neeltje Roos er wonen. 




