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1. De 17e en 18e eeuw 
 
In de Tachtigjarige Oorlog was een groot deel van Westzaan door de Spaanse troepen platgebrand, aan het einde 
van de 16e eeuw en aan het begin van de 17e eeuw werd het dorp weer opgebouwd. Er verrezen nu ook huizen aan 
de J.J. Allanstraat. De oudste delen van het pand J.J. Allanstraat 322 dateren vermoedelijk van rond die tijd: het 
huis werd waarschijnlijk aan het begin van de 17e eeuw gebouwd. De J.J. Allanstraat heette toen Krabbelbuurt, 
een naam die al in de 16e eeuw in gebruik was, maar waarvan de herkomst onduidelijk is. Het huis kreeg in de 18e 
eeuw of al eerder het “gemeentenummer” 263. De vroegste eigenaren van het huis zijn niet bekend. 
 
 
Best kans dat J.J. Allanstraat 314 is gebouwd voor de molenaarmeester van de molen Het Huis 
Assumburg of Het Varken. Deze stond namelijk vrijwel achter dit huis (om precies te zijn iets 
meer naar het zuiden, ik denk recht achter numer 312) in het land. Eigenaar Jacob Kruijt 
woonde aan de overkant van de straat op nummer 377. Iets meer oostwaarts, vermoedelijk 
recht achter J.J. Allanstraat 322 stond molen Sint Pieter of Platvoet, gebouwd in 1642 en 
afgebroken in 1814. In dat laatste jaar heeft Hendrik Willem Binkhorst, koopman uit Deventer, 
de dubbele oliemolen gekocht om hem binnen drie maanden af te breken. Mogelijk zitten die 
oliebakken nog wel in de grond, achter dit huis in het weiland met de naam Platvoet. Het huis 
Assumburg, bijgenaamd Het Varken kwam in 1725, vanaf 1752 in eigendom van Kruijt, in 
1777 afgebrand en opnieuw opgebouwd en begin 1826 afgebroken. Pieter Meiertsz Grootes 
kocht het weiland die vlakbij met molen De Jonge Dirk aan de slag ging en later de fabriek De 
Paradijsvogel startte. Het weiland heet nog “Het Varken”. 
 
 

 
Westzaan, de Grote- of Sint Joriskerk in de tweede helft van de 18e eeuw, getekend door Gardinier Visscher. 
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2. Voor 1817-1817: Gerrit van Dillen 
 
Tot 1817 was het huis J.J. Allanstraat 322 eigendom van Gerrit van Dillen, timmerman te Westzaan. Mogelijk was 
dit Gerrit van Dillen die op 25 november 1790 in Westzaan werd geboren als zoon van Dirk van Dille (ca. 1756-
1814) en Trijntje Joseph Hulsthos (1757-?). Hij trouwde als timmermansknecht op 22-jarige leeftijd op 21 
november 1813 met de naaister Maria Cornelis de Lange, dochter van Cornelis Corneliszn. de Lange (1756-1816) 
en Cornelia van der Kaij (ca. 1753-1819). Zij kregen samen zeven kinderen: Trijntje (1815-1879), Cornelis (1816-
1844), Dirk (1821-1874), Willem (ca. 1823-1824), Maartje (1826-1886), Willem (1827-1890) en Neeltje (ca. 
1830-1887).  
Wanneer Gerrit van Dillen het pand aan de oostkant van de Krabbelbuurt, met gemeentenummer 263 aankocht, is 
niet duidelijk. Heel lang voor 1817 kan dit niet zijn geweest als hij inderdaad dé Gerrit Dillen uit 1790 is, gezien 
zijn leeftijd. Dillen had in ieder geval in het jaar 1815 een pand aan de oostkant van de Kerkbuurt (huis nummer 
347), wat hij in dat jaar verkocht aan Adriaan Tip (1773-1823), de zoon van Willem Bruygom Tip. Vader en zoon 
Tip behoorden tot de “upper ten” van de Banne Westzaan1. Het zuidelijk hiervan gelegen perceel had Van Dillen 
ook in bezit, het noordelijkste perceel met het nummer 348 was sinds 1805 van Jacob Groot (die het had 
aangekocht van Dirk Kopjes, maar werd nu gelijktijdig aan Van Dillen verkocht. Op zijn beurt weer ten noorden 
van huis nummer 348 was weer een huis wat in het bezit van Adriaan Tip was. Tip woonde zelf aan de westkant 
van de Kerkbuurt, het huidige nummer 15-17 en had ook huizen aan het Zuideinde in zijn bezit (onder andere een 
tijdje het huidige Zuideinde 260). 
Gerrit van Dillen werd in 1817 bij de verkoop van zijn huis aan Cornelis Fraij aangeduid als “Mr timmerman” 
ofwel meester-timmerman. Hij overleed op 3 april 1873 te Westzaan. 
 

 Doopvermelding van Gerrit van Dillen in 1790 in het doopboek van de Hervormde gemeente van Westzaan. 
 

                                                 
1 Willem Bruygom Tip is gedoopt op 15 augustus 1734 in de Hervormde Kerk van Westzaan als zoon van Jan Tip Janszn. en Neeltje Bruygom 
Willemsd. Tip is koopman en ondermeer eigenaar van de oliemolens “Het Prinsenhof”, “De Appelboom”, “De Roggebloem” in Westzaan en 
“Huis Assumburg” in Assendelft. Hij werkt met zijn compagnon onder de naam “Relk en Tip”. Nadat zijn eerste vrouw is overleden, trouwt 
Willem Bruygom Tip in 1767 met Anna de Lange (1738-1811) uit Oostzaan. Uit dit huwelijk wordt op 6 augustus 1773 zijn vierde kind 
Adriaan Tip geboren. Willem Bruygom Tip wordt eveneens in 1773 ambachtsheer of Sterfheer van Westzaanden. Samen met zijn zoon 
Adriaan begint hij in 1799 een pelderij in de molen “Het Prinsenhof”. waarbij rijst en gerst worden gepeld. Zoon Adriaan trouwt in eerste 
instantie met Hilgond Bakker (ca. 1772- 1824) en vanaf 22 juni 1825 met Antje de Wit (1787-1877), weduwe van Cornelis Kooiman en 
dochter van Albert Wit, koster en voorzanger te Wadway (vlak bij Hoorn). Zij is voordien de ‘dienstmaagd’ van Tip. Willem en Anna krijgen 
drie kinderen: Anna (1794-1798), Willem (1815-1861) en Anna (1826-1852). Op 1 maart 1796 wordt Willem Bruygom Tip lid van de 
Nationale Vergadering, de toenmalige regering van de Bataafse Republiek. Deze functie bekleedt hij twee jaar. Samen met Cornelis Relk, 
eigenaar van de pelmolen”Het Prinsenhof” heeft hij in 1765 een contract afgesloten om samen een pellersbedrijf te starten. Op 1 februari 1765 
gaat het bedrijf Relk & Tip van start. 
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Overlijdensakte van Gerrit van Dillen in 1873 te Westzaan. 
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3. 1817-1847: Cornelis Fraij en Antje Fraij-Verdonk 
 
Gerrit van Dillen verkocht op 22 februari 1817 het huis aan Cornelis Fraij te Westzaan. De notariële akte werd 
opgemaakt door notaris Teunis Slagter in diens kantoor. Het “Huis en Erf met een daaraan geannexeerd Pakhuis, 
getekend met Numero 263. Staande en gelegen te Westzaan in de Krabbelbuurt aan en beoosten de Wegsloot, 
belend ten zuiden de weduwe Cornelis Stolp en ten Noorden Cornelis van Ark. Zodanig als het zelve behekt 
beleind betimmerd en geconstitueerd is…” stond op een perceel wat 6 roeden en 30 ellen groot (630m2) was. Die 
oppervlakte is nooit gewijzigd. 
 
Cornelis Fraij 
Cornelis Fraij (ook wel Fraay genoemd) was geboren op 10 april 1773 te Westzaan als zoon van Klaas Fraij en 
Aafje de Jager. Een dag later werd hij gedoopt in de Hervormde Kerk. Cornelis Fraij trouwde op 3 juni 1796 met 
Antje Verdonk, op 2 januari 1778 te Nauerna als dochter van Derk Jacobszn. Verdonk en Grietje Willemsdr. Kars 
en tweelingzus van Gerrit Verdonk. Cornelis Fraij en zijn vrouw kregen zes kinderen: ten eerste Grietje (27 
september 1797 – 18 september 1855), getrouwd met Klaas Jansz. Bakker, broodbakker en als tweede kind Klaas 
(10 april 1799 – 20 november 1851), van beroep schuitenmaker of hellingman en gehuwd op 16 september 1821 
te Westzaan met Feijntje Jansdr. Eveliens (1796-1872). Hun derde kind was Aafje (gedoopt op 8 februari 1802 - ?) 
hun vierde heette Dirk (6 januari 1804 – 6 februari 1884), van beroep kuiper en te Westzaan getrouwd op 7 
september 1828 met Mina Arendsdr. Klaver (1809-1882). Simon werd geboren op 4 april 1807 en overleed voor 
1808. De volgende zoon heette opnieuw Simon (23 oktober 1808 – 29 juli 1864) en was evenals zijn vader en 
broer ook van beroep kuiper en werd later arbeider. Simon trouwde op 21 juni 1835 in Westzaan met Lijsbeth 
Gerritsdr. Timmerman (1808-1861). Jan (20 april 1811 – 11 juni 1865 te Nieuwe Niedorp) was “horlogiemaker te 
Bovencarspel” en trouwde daar op 25 april 1844 met Aaltje Stevensdr. Schotsman. Tot slot werd hun zoon Pieter 
geboren (1815-17 december 1885), van beroep arbeider en op 20 juni 1841 getrouwd met Trijntje Klaasdr. 
Troostheide (1815-1873). 
Bij de doop van zoon Dirk in januari 1804 staat dat de familie Fraij achter het Gorterspad woonde, dus op het 
huidige Klein Engeland. Bij de doop van de tweede Simon in oktober 1808 woonde de familie in de Krabbelbuurt. 
 
Lening 
Bij de aankoop van het huis in de Krabbelbuurt was Cornelis Fraij ruim 43 jaar. Hij sloot voor deze aankoop een 
hypotheek af bij Cornelis Al, kantoorbediende te Westzaan voor een bedrag van f400,-. Deze lening werd 
eveneens door notaris Slagter vastgelegd waarbij werd bepaald dat Fraij elk jaar f40,- zou terugbetalen, “wel 
meerder maar niet minder.”  
 

 
Doopvermelding van Cornelis Fraij in 1773 in het doopboek van de Hervormde gemeente van Westzaan. 
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Notariële verkoopakte van het huis aan de J.J. Allanstraat door Gerrit van Dillen aan Cornelis Fraij op 21 
februari 1817. 
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Kuiperij 
Van beroep was Cornelis in 1817 arbeider of kuipersknecht. Zijn vader was van beroep kuiper. In het huis aan de 
Krabbelbuurt wat Cornelis aankocht, begon hij een kuiperij: een werkplaats waar houten vaten of tonnen werden 
gemaakt. Dat was in die tijd voor Westzaan geen bijzonderheid: in de 17e- en 18e eeuw ging het in de Zaanstreek  
in economisch opzicht buitengewoon goed: er was in Europa geen streek te vinden waar op zo’n kleine 
oppervlakte zoveel verschillende nijverheid te vinden was. Weverijen, stijfselfabrieken, zeildoekmakerijen, papier, 
tabak, verf, kaarsen, snuif, blauwsel, cacao, kuiperijen, smederijen, traankokerijen, zagerijen, scheepsbouw, 
zeevaart, handel en veeteelt, alles wat je maar kunt bedenken werd toen in de buurt van de Zaan gemaakt of 
verwerkt. 
De kuiperij moet achter het huis hebben gezeten. De woning had begin 19e eeuw de vorm van een zogenaamde 
langhuisstolp: een enigszins langgerekt voorhuis en een stolp erachter. Dit is af te leiden aan de plattegrond van de 
woning op het minuutplan uit 1832. Op dat minuutplan is tevens te zien dat de sloot ten noorden van het huis al 
kort nadat Fraij hier is komen wonen, de naam “Fraaijensloot” krijgt. Deze mondt uit in de brede Gouw die 
achter het dorp door de polder loopt. 
 
Kadastraal nummer en wijziging huisnummer 
Ondertussen had het perceel bij de oprichting van het Kadaster in 1811-1832 het perceelnummer B798 gekregen. 
Aan het begin van de 19e eeuw moet het huisnummer van “gemeeentenummer 263” het nummer 229 hebben 
gekregen. 
 

 
Het huis heeft in 1832 de vorm van een kleine voorwoning met daarachter een bredere stolp, waar de kuiperij in 
gevestigd zal zijn geweest. 



 
Reconstructietekening van de vermoedelijke oorspronkelijke situatie van J.J. Allanstraat 322 door Arnold Sol 



Reconstructietekening van de vermoedelijke oorspronkelijke situatie van J.J. Allanstraat 322 op basis van een foto 
uit 2011. 
 

 
De sloot ten noorden van het huis werd kort na aankoop in 1817 door Cornelis Fra(a)ij blijkens het Minuutplan in 
1832 de “Fraaijensloot” genoemd. 
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Overlijdensakte van Cornelis Fraij in 1829. 
 
Overlijden Cornelis Fraij 
Cornelis overleed op 10 februari 1829, ’s avonds rond half 7 in zijn eigen huis. Antje Verdonk bleef na het 
overlijden van haar man in de voorwoning, zoon Dirk (een jaar voordien getrouwd) met zijn gezin zette de 
kuiperij voort. 
Op 11 december 1847 verkochten Antje Fraij-Verdonk en haar kinderen Grietje, Klaas, Dirk, Simon, Pieter en Jan 
het huis en de kuiperij voor f600,- aan Jacobus van Waert (plattelandsheelmeester) en Cornelis Corn.zn. Avis 
(koopman), beiden uit Westzaan. De hypotheek die Fraij in 1817 had afgesloten en nog niet was afgelost, werd 
mede overgenomen door de nieuwe kopers.  
Weduwe Antje Fraij-Verdonk behield echter wel “het regt en vermogen (…) om gedurende haar leven, het 
gedeelte van het voorschreven huis, dat door haar thans wordt bewoond en gebruikt voor niet te blijven bewonen 
en gebruiken; doch zal moeten toestaan en gedoogen, dat door de ondergeteekenden ter eener, dit goedvindende, 
daaraan naar verkiezing aan het zuiden wordt gemaakt of laten maken eene woning en dat het Noordooster 
kamertje door haar moet worden afgestaan tot vergrooting van de kuiperij –als mede dat de ondergeteekende ter 
andere zijde Dirk Fraaij voornoemd, het regt en vermogen zal hebben tegen betaling eener weekelijksche huur 
van een gulden vijf en twintig cente, gerekend van een december 1846 af, de voorwoning van het opgemelde huis, 
benevens de zoogenaamde kuiperij, welke door hem met zijn gezin thans wordt bewoond en gebruikt, te blijven 
bewonen en gebruiken en zullen tot zo lang hij dit zal goed vinden, mits promptelijk zijne voorschreven 
huurpenningen wekelijks betalende, terwijl bij manquement van dien, dit regt zal komen te vervallen, gelijk dit ook 
het geval zal zijn, wanneer de ondergeteekende ter andere zijde of die hen zullen komen te vervangen, mogten 
komen goedvinden, om het voorschreven huis en erf te doen verkooopen.” 
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Verkoopakte door Antje Fraij-Verdonk en haar kinderen aan de “Maatschappij tot op- 
bouw, aankoop en herstel van woonhuizen en erven te Westzaan” in 1847. 
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4. 1847-1886: De “Maatschappij tot opbouw, aankoop en herstel 
van woonhuizen en erven” te Westzaan 
 
De “Maatschappij tot opbouw, aankoop en herstel van woonhuizen en erven” 
Jacobus van Waert (plattelandsheelmeester) en Cornelis Corn.zn. Avis (koopman) waren beiden commissaris van 
de “Maatschappij tot opbouw, aankoop en herstel van woonhuizen en erven” te Westzaan.  
De “Maatschappij tot opbouw, aankoop en herstel van woonhuizen en erven” was op 11 mei 1841 opgericht bij 
notariële akte van notaris Teunis Slagter2 “onder den zinspreuk ter bevordering van burgerlijke welvaart”. Vanaf 
eind 19e eeuw heette de maatschappij “Maatschappij tot opbouw, aankoop en herstel van burgerwoonhuizen”.  
In deze periode waren er veel woningen in het dorp in slechte staat, vandaar de oprichting van deze maatschappij. 
Al eerste worden als eigenaars namens deze maatschappij Jacob Avis Corneliszn. en Cornelis Buys genoemd. 
Laatstgenoemde was houtkoper in Zaandam, Jacob Avis (1811-1868) was de zoon van een Oostzaanse 
stijfselfabrikant. Zijn vader had in 1824 de in 1701 opgerichte blauwselfabriek bij molen “De Blauwe Hengst” in 
Westzaan opgekocht op een boedelveiling na aanleiding van een liquidatie. In 1839 nam Jacob Avis samen met 
zijn broer Cornelis Corneliszn. Avis (1804-1862) en zijn zwager Pieter Peereboom deze fabriek over van zijn 
vader. Jacob en Cornelis Avis en Pieter Peereboom waren eigenaar van molen “De Blauwe Hengst”, de daaraan 
gebouwde lakmoesfabriek, een stoommachine, droogschuren, drie woonhuizen en een groot stuk land. Ze waren 
ondermeer betrokken bij de in 1848 opgerichte NV Maatschappij van den Zaanlandschen Communicatieweg te 
Westzaan3, de commissie die zorgde dat de de Communicatieweg Beverwijk-Assendelft-Westzaan werd 
aangelegd. In 1872 namen Jacobs zonen Cornelis Jacobszn. Avis en Willem Nicolaas Jacobszn. Avis de fabriek 
over. In 1966 is de NV Verffabrieken Avis opgeheven, in circa 2008 is het fabriekscomplex gesloopt en in 2011-
2012 zijn er woningen op deze plaats gebouwd (plan Westzaner Werf). 
 
De bewoners van het huis in de 19e eeuw 
In 1847 woonde aan de zuidkant van het huis aan de J.J. Allanstraat Cornelis Langedijk, de noordelijke buurman 
was Cornelis Meiertszn. Grootes. 
Cornelis Fraijs’ zoon Dirk en zijn gezin huurden dus in het vervolg de voorwoning en de kuiperij. Deze kuiperij 
wordt vergroot door het bijtrekken van een kamertje aan de noordoostkant van het huis. Weduwe Antje Fraij-
Verdonk bleef gratis bij haar zoon en diens gezin in het voorste deel van het huis wonen.  
 
1847-circa april 1885 Dirk Fraij en Mina Fraij-Klaver, vanaf circa april 1885 hun zoon Cornelis Fraij en Aafje 
Fraij-de Graaf op nummer 263/229/E63 (voorwoning) 
Dirk Fraij en zijn vrouw waren voor de huur van de voorwoning per week f1,25 kwijt. Dirks’ moeder, weduwe 
Antje Fraij-Verdonk, die bij haar zoon en schoondochter inwoonde, overleed ruim twaalf jaar na de verkoop van 
het huis op 30 maart 1860. Mina Fraij-Klaver overleed in 1882, Dirk Fraij twee jaar later. Vanaf ongeveer april 
1885 kwamen zijn zoon Cornelis Dirkszn. Fraij (1833-1917) met diens vrouw in de voorwoning. Cornelis was 
evenals zijn vader en opa kuiper en was op 29 april 1860 te Westzaan getrouwd met Aafje de Graaf (1837-1919) 
en ze kregen drie kinderen: Trijntje (1884), Cornelia (1877) en Jansje (1883). De laatste overleed nog datzelfde 
jaar. Het gezin woonde eerst aan de Krabbelbuurt nummer 206 en verhuisde vermoedelijk na het overlijden van 
vader en moeder Fraij-Klaver naar nummer 263, later omgenummerd tot 229 en omstreeks 1888 gewijzigd in E63. 
Voor 1899 verhuisden zij naar wijk E huisnummer 99 in Westzaan. Cornelis overleed 16 januari 1917 in 
Westzaan, Aafje overleed ook in Westzaan op 8 november 1919. 
Waarom in het koopcontract uit 1847 wordt gesproken over de “zogenaamde” kuiperij, is niet duidelijk. Het ligt 
voor de hand dat Dirk Fraij nog wel de kuiperij achter het huis heeft gebruikt, die immers in 1847 nog werd 
vergroot door het bijtrekken van een kamertje van het woonhuis. 
 
1847-1860: Jan Groen op nummer 263/229a/E64 (tweede- of zuiderwoning) 
Na de verkoop in 1847 werd er een tweede woning in het huis gerealiseerd, zodat er naast de familie Fraij nog een 
bewoner in het huis kwam. Deze nieuwe (middelste) woning werd aangeduid als de “zuiderwoning” en gehuurd 
door Jan Groen, die daarvoor f0,65 per week voor betaalde aan de Maatschappij. Jan Groen was knecht bij de 
Blauwselfabriek in Westzaan. 
 
1860-ca. 1888: Jan Tanger en Guurtje Tanger-Verweel op nummer 263/229a/E64 
Jan Groen woonde tot 1858 in de woning, vanaf 1860 woonde hier Jan Tanger en zijn vrouw Guurtje Verweel. Zij 
betaalden voor woning 229a een bedrag van f0,80 huur per week aan de Maatschappij. Tanger was knecht bij de 
chocoladefabriek van de Gebr. Grootes, iets verder op aan de Krabbelbuurt. 

                                                 
2 Aldus het Kadaster, de inleiding van de inventaris bij het GAZ (PA-0157) spreekt over 28 augustus 1840). 
3 Archief aanwezig bij het Noord-Hollands Archief, toegangsnummer 112). 
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Cornelis Dirkszn. Fraij (1833-1917)        Aafje Fraij-de Graaf (1837-1919) 
 

 

Eerste pagina van het boekje met huuropbrengsten van de “Maatschappij” over de periode mei 1851-april 1852. 
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Pagina van het boekje met huuropbrengsten van de “Maatschappij” over de periode mei 1851-april 1852 
betreffende de woning aan de J.J. Allanstraat. 
 
Vermoedelijk gaat het hier om de in Westzaan geboren fabrieksarbeider Jan Tanger (1822-1911), zoon van de 
visser Jacob Tanger en diens vrouw Antje Vet. Jan trouwde in 1846 te Westzaan met Guurtje Verweel (1822-
1867) dochter van visser Jacob Simonsz. Verweel (1786-1853), met wie Jan Tanger diverse kinderen kreeg, 
waaronder Pieter (ca. 1851), Simon (ca. 1854), Gerrit (ca. 1857), Jacob (ca. 1863) en Antje (ca. 1867).  
Guurtje overleed in juni 1867, waarna Jan op 29 december van datzelfde jaar opnieuw trouwde, nu met Trijntje 
Heijnis. Jan Tanger overleed op 2 mei 1911 in huis nummer D53 aan het Zuideinde. De kleinzoon van zijn broer 
Pieter Tanger (1817-1877), Gerrit Tanger (1887-1969), bewoonde dit huis vanaf 1911. 
 
Ca. 1888-voor 1899: Cornelis Hoede en Cornelia Hoede-de Graaf op nummer 263/229a/E64 
Nadat Jan en Guurtje Tanger omstreeks 1888 de huur van huis nummer 229a hadden opgezegd, werd dit gehuurd 
door Cornelis Hoede (1855-1926), zoon van Pieter Hoede en Grietje Nierop en zijn vrouw Cornelia Hoeden-de 
Graaf (1843-1900). Cornelia was een jongere zus van Aafje Fraij-de Graaf, die van voor 1882 tot voor 1899 in het 
naastgelegen huis nummer 229 woonde. Cornelis en Cornelia waren getrouwd in 1881 en een jaar later werd 
dochter Grietje geboren, gevolgd door de geboorte van Dirk (1884), Aafje (1886), Pieter (1889) en Klasina (1891). 
Cornelis was van beroep papiermaker maar werd later visser. Eerst was hij evenals zijn vrouw Nederlands-
Hervormd, maar aan het einde van de 19e eeuw is hij niet langer meer kerkelijk. Cornelia overleed in 1900 in 
Westzaan, Cornelis overleed 17 jaar later op 71-jarige leeftijd in Zaandam.  Omstreeks 1888 kreeg Westzaan een 
wijkindeling en werd het huisnummer gewijzigd van gemeentenummer 229a in E64. 
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Biljet voor de verklaring van ontvangst van de huishuur van de huizen van de “Maatschappij”. 
 
1859-circa april 1885: Wed. J. Verweel op nummer 263/229b/E65 (achterste woning in de v.m. kuiperij) 
Uit een “Rekening en verantwoording over het twintigste boekjaar” van de “Maatschappij” blijkt dat in 1859 het 
huis aan de J.J. Allanstraat niet in twee, maar in drie woningen is verdeeld. Nu werd de middelste woning waar 
Jan Tanger met zijn gezin woonde, niet langer als “Zuiderwoning” aangeduid, maar als “middenwoning”. Het 
derde en achterste deel werd nu “Zuiderwoning”. Daarin neemt J. Verweel zijn intrek. Vermoedelijk betreft het 
hier de oudere halfbroer van Guurtje Tanger-Verweel, Jacob (1814-1860) met diens vrouw Geertje Does (ca. 
1817-1886).  
De naam Verweel is al oud, mogelijk heeft het met de Weelbrug te maken, de brug tussen de huidige J.J. 
Allanstraat en Kerkbuurt in Westzaan. Verweel zou dan kunnen aanduiden “brugwachter van de weel[brug]. Een 
Weel of wiel, ook wel braak genoemd, is een watertje kort achter een zeedijk, ontstaan na een dijkdoorbraak.  
Hoe het ook zij, Jacob Verweel werkt tot 1 september 1859 bij C. Dekker & Zoon en overlijdt in 1860, de weduwe 
Verweel blijft nog jaren in het huis wonen tot ongeveer april 1885, daarna komt Klaas Bakker Jbzn hier wonen. 
 

 
Wijkregister van Westzaan in 1886 
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Circa april 1885-voor 1899: Klaas Bakker Jbzn. op nummer 263/229b/E65 
Het gaat hier hoogstwaarschijnlijk om Klaas Bakker, omstreeks 1824 geboren te Krommenie als zoon van Jacobus 
Bakker en Maartje Zaal. Deze Klaas Bakker is op 48-jarige leeftijd in 1872 te Westzaan getrouwd met de daar 
geboren 37-jarige Antje Kat, weduwe van Pieter Ris. Klaas Bakker is overleden op 24 februari 1888 in een huis in 
de Krabbelbuurt. 
 
Omnummering 
Met ingang van 1860 is de woning 263 met daarin een voor-, midden en zuiderwoning, omgenummerd, waarbij de 
drie woningen respectievelijk de nummers 229, 229a en 229b kregen.  
 
Schilderbeurt 
In 1878 had het huis aan de J.J. Allanstraat samen met diverse andere huizen die in het bezit van de 
“Maatschappij” waren, een onderhoudsbeurt nodig. Er werd een “Bestek en voorwaarden waarnaar op 20 Sept. 
e.k. van wege de Maatschappij tot Opbouw, Aankoop & herstel van Woonhuizen te Westzaan zal worden 
aanbesteed Het Schilderwerk van de nader omschreven gebouwen.” Naast huis nummer 229 aan de Krabbelbuurt 
ging het om de huizen met de gemeentenummers 35, 76, 163, 170, 179, 220, 306 en 3204, welke allen in het bezit 
van de “Maatschappij” waren. De onderhoudsbeurt bestond uit het schilderen aan de buitenzijde van de houten 
wanden, “ramen, deuren, gooten, lijsten enz., terwijl de ramen overal goed nagezien, waar zulks noodig is 
gestopt, van nieuwe ruiten voorzien, de Gooten schoon gemaakt en éénmaal gemeunied…” werden. Ook de 
“bruggen, hekken en privaten” van deze huizen werden opgeknapt.  
Huis nummer 229 aan de J.J. Allanstraat moest kennelijk gerepareerd worden, want er werd een speciale zin in het 
bestek aan gewijd: “Met het huis N 229 mag geen begin gemaakt worden alvorens de reparatie heeft 
plaatsgehad.” Wed. A. Grootes schilderde voor f100,- de huizen 35, 179, 220, 306 en 320, Jan van Waart de 
huizen 76 en 163 voor f59,-, Jan Swemmer het huis nummer 173 voor f63,- en tot slot droeg aannemer Arend 
 

 
Fragment van het  “Bestek en voorwaarden” voor het groot onderhoud aan ondermeer het huis aan de J.J. 
Allanstraat 
 

                                                 
4 De gemeentelijke huisnummering liep vanaf het Zuideinde richting de Kerkbuurt. 
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Dekker zorg voor de uitvoering van de werkzaamheden aan huis nummer 229. Hij rekende f54,-. Op huis nummer 
173 na was dit het hoogste bedrag (de huizen 35 en 220 kostten maar f12,-), wat kan betekenen dat er veel aan 
moest gebeuren of dat het in verhouding een groot pand was. 
In november 1878 stonden de huizen van de “Maatschappij” in de grondverf, in mei 1879 waren de 
werkzaamheden klaar en was ook J.J. Allanstraat 322 aan de buitenzijde weer netjes.5 
 
Verkoop 
Op 30 april 1886 werd de Maatschappij opgeheven. Intussen waren enkele huizen gesloopt, de nog bestaande 
huizen werden op 3 mei daaropvolgend verkocht. Ondermeer het huis aan de J.J. Allanstraat 322 werd verkocht bij 
publieke verkoop in hotel “De Prins” in de Kerkbuurt. Hierbij was Cornelis Janszn. Dekker  uit Amsterdam 
(commissionair) bij aanwezig als voorzitter van de Maatschappij, Jan Janszn. Dekker uit Westzaan (houtkoper) als 
secretaris en Evert Dekker uit Westzaan (commissionair) als thesaurier/boekhouder (hij was dat van 1867 tot 
1887). Deze drie broers waren inmiddels namelijk eigenaar van de Maatschappij geworden in plaats van de heren 
Avis en Buys. Cornelis Tip, patentoliefabrikant te Westzaan en Gerrit Vink, kantoorbediende, waren bij deze 
verkoop als commissarissen van de Maatschappij aanwezig, samen met de papierfabrikant Pieter Gerbrandzn. de 
Jong.6 

                                                 
5 Archief van de Maatschappij tot opbouw, aankoop en herstel van woonhuizen te Westzaan (PA 0157), inv.nr. 1. Gemeentearchief Zaanstad. 
6 Kadaster, leggerartikel 567. Koopakte 1847: Kadaster, Hyp4 register, boek 75, aktenr. 56. 
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5. 1886-1901 en 1901-1911: respectievelijk Dirk Metselaar en 
Maarten Breeuwer en Dieuwertje Breeuwer-Schipper 
 
Dirk Metselaar 
De koper was Dirk Metselaar, (groente)koopman uit Zaandam. Hij kocht dit “woonhuis en erf met drie woningen 
te Westzaan in de Krabbelbuurt, van hout gebouwd, gemeentenr. 229, 229a, 229b” voor f1145,-. Bij deze verkoop 
was “de opstal van het schuitenhuis” niet inbegrepen. 
 
Bewoners tussen ca. 1899-1911 
Het huis bleef opgedeeld in drie woningen. Tussen 1886 en 1889 zijn de woningen omgenummerd tot 
respectievelijk E63, E64 en E65. 
 
Voor 1899-1911: Goosen van Geldere, Pieter Kat, Jacob Winter JJzn. en Aart Schaap op nummer E229/E63 
Nadat Cornelis Fraij en zijn vrouw al voor 1899 uit woning E63 zijn verhuisd, wonen hier in de periode 1899-
1911 diverse personen. Exacte verhuisdata zijn helaas niet bekend. 
 
Goosen van Geldere en Johanna van Geldere-Brugman 
Allereerst was dit Goosen van Geldere. Vermoedelijk is dit dezelfde als Goosen van Gelderen die in 1862 was 
geboren te Varik als zoon van Goosen van Geldere (1820-1887) en Huibertje Elisabeth Werner (1831-1874) en in 
1891 trouwde met Johanna Brugman (1866-1922) uit Westzaan. Hun (schoon)ouders Jan Brugman en Gozewina 
Brugman-van Deutekom woonden ook in dit huis aan de Krabbelbuurt. Samen kregen Goosen en Johanna vijf 
kinderen: Jan (1897), Goosen (1898), Johannes Wouter (1905), Ida Johanna (1909) en Huibertje Elisabeth (1910). 
In het adresboek van Westzaan uit 1910 is hun adres E63 maar volgens het Wijkregister hebben zij ook nog in  
 

 Fragment uit het wijkregister van wijk E te Westzaan in 1899. 
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woning E64 gewoond. Of ze tot 1911 aan de Krabbelbuurt hebben gewoond, is niet duidelijk,7 evenmin is bekend 
waar ze nadien hebben gewoond. Na het overlijden van Johanna in 1922 woonde Goosen achtereenvolgens bij zijn 
zonen Jan en Johannes Wouter, in 1939 verhuisde hij naar Den Haag.  
 
Pieter Kat en Jansje Kat-de Groot 
Pieter Kat werd geboren in 1842 te Wormer en trouwde in 1869 te Wormerveer met de 28-jarige Jansje Groot. 
Van beroep was Kat bakker, later werd hij brievenbesteller en nog weer later theeverpakker. Zij waren op 18 
oktober 1905 in Westzaan komen wonen vanuit Ede. Nog geen drie maanden later, in januari 1906, vertrokken zij 
alweer, nu naar Rotterdam. Jansje Kat-Groot overleed in 1915 te Zaandam, Pieter overleed daar in 1926. 
 
Jacob Winter JJzn. 
Over hem zijn helaas geen gegevens bekend.  
 
Aart Schaap en Klaartje Schaap-de Vries 
Een van de bewoners van E63 was Aart Schaap (Ilpendam, 1880 – Westzaan, 1912). Hij was van beroep visser en 
getrouwd met Klaartje de Vries, geboren in 1873 te Oostzaan. Op 25 oktober 1910 waren zij met hun kinderen Jan 
(1901), Aart (1903), Maarten (1904), Sijtje (1906), Cornelia Elizabeth (1909) en Dieuwertje (1910) vanuit 
Zaandijk naar Westzaan gekomen. Nadat zij hoogstens enkele jaren op E63 hadden gewoond, verhuisden zij naar 
het vlakbij gelegen huis E67. Het is niet bekend of Aart Schaap op E63 of E67 is overleden. In 1918 vertrok 
Klaartje Schaap-de Vries naar de gemeente Haarlemmermeer. 
 
Voor 1899-1911: Jan Brugman, Goosen van Geldere, Pieter Wezel en Simon Boering op nummer E229B/E64 
Jan Brugman en Gozewina Brugman-van Deutekom 
In het tweede deel van de woning aan de Krabbelbuurt, nummer 229b, omgenummerd tot E64, waar eind 19e eeuw 
achtereenvolgens de familie Tanger-Verweel en Hoede-De Graaf woonden, werden ergens kort voor 1899 Jan 
Brugman (1840-1901) uit Westzaan en zijn vrouw Gozewina van Deutekom (1833-1905) uit Varik huurders. Zij 
waren getrouwd in 1863 te Westzaan en circa twee jaar later werd dochter Ida geboren, in circa 1867 Johanna, in 
1868 Maartje en in 1871 Jansje. Hun tweede dochter Johanna trouwde op 22 oktober 1891 met Goosen van 
Geldere en zoals eerder gezegd namen zij hun intrek in het voorliggende deel van de woning: E64. Van beroep 
was Jan Brugman kartonwerker. Zij woonden eerst in wijk E7 en verhuisden daarna naar E64. Jan overleed aldaar 
op 61-jarige leeftijd op 14 mei 1901. Zijn vrouw Gozewina Brugman-van Deutekom moet kort daarna zijn 
verhuisd: zij overleed op 22 november 1905 in wijk E nummer 75. 
 
Goosen van Geldere en Johanna van Geldere-Brugman 
Zoals gezegd heeft Goosen van Geldere evenals op E63, ook nog op E64 gewoond. Wanneer en hoe lang dat is 
geweest, is niet meer te achterhalen. 
 
Pieter Wezel en Neeltje Wezel-Weeteling 
Pieter Wezel werd geboren in 1857 te Westzaan en was getrouwd met Neeltje Weeteling, in 1860 geboren in 
Zaandam. Ze waren daar in 1882 getrouwd. Pieter was eerst besteller en werd later fabrieksarbeider. Of hun elf 
kinderen Trijntje (1882), Gerrit Willem (1885), Fijtje (1887), Marie Elisabeth (1889), Pieter Jan (1890), Jan 
Adriaan (1893), Neeltje (1896), Willem Gerrit (1898), Jannetje Gerarda (1900-1902), Hermanus (1900) en 
Adriaan Jan (1903-1905) ook allemaal aan de Krabbelbuurt E64 zijn geboren, is niet bekend. Pieter overleed op 
op 77-jarige leeftijd op 14 juni 1935 in Westzaan,  
 
Simon Boering en Sophia Boering-Grootes 
Ook Simon Boering (1870-1921) uit Ilpendam en zijn vrouw Sophia Grootes (1878-?, na 1921) uit Westzaan 
hebben hier gewoond. Van beroep was hij visser, ze kwamen op 3 augustus 1897 uit Zaandam. Onbekend is 
wanneer ze zijn verhuisd.  
 
Voor 1899-1911: Cornelis Blokker, Gijsbert Wingelaar en Gerrit Jongewaard op nummer E65 
Cornelis Blokker en Aagje Blokker-Boon 
Cornelis Blokker was in 1863 geboren in het plaatsje Sint-Maarten nabij Schagen en trouwde met Aagje Boon, 
geboren in 1864 te Wormerveer. Op 29 november 1895 kwamen ze te Westzaan vanuit Akersloot met hun kind 
Grietje (1889). In Westzaan werd in 1899 hun dochter Jannetje geboren. Cornelis was fabrieksarbeider. Het gezin 
woonde achtereenvolgens tot in de jaren ’30 van de 20e eeuw in wijk Y 52 (IJpolder), in wijk E106, E66, E65.  
Op onbekend moment verhuisden zij vanaf dit adres naar wijk D65 (Zuideinde) en daarna naar wijk G14 
(Provinciale Weg en het Weiver). Blokker overleed op 20 december 1938, Aagje werd 90: zij overleed op 11 
november 1954 (beiden in Westzaan). 
 

                                                 
7 Het Bevolkingsregister van Westzaan vermeldt andere adressen. 
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De enige foto van het huis J.J. Allanstraat 322 voor de verbouw in 1912. Helaas staat het achterste deel er niet 
op, zodat niet kan worden geconstatateerd in hoeverre de oorspronkelijke stolp met daarin de kuiperij, er nog 
stond. De foto is gemaakt omstreeks 1910. De personen op de foto zijn niet bekend. 
 
Gijsbert Wingelaar en Geertruida Wingelaar-de Boer 
Ook Gijsbert Wingelaar (geboren in 1879 te Kamerik) heeft op E65 gewoond. Hij was op 29 december 1904 
getrouwd met Geertruida de Boer, geboren in 1882 te Westzaan. Hij was achtereenvolgens los veehouder, 
papiermaker en los werkman. Wingelaar was afkomstig uit Norg (Veenhuizen) en woonde met zijn vrouw en 
kinderen Bastiaan (1905), Neeltje (1906), Jansje (1908), Cornelis Adriaan (1901), Alida (1912), Jansje (1914), 
Antje (1916) en Dina (1917) te Westzaan in wijk I nummer 16, E65, G63, weer op E65 en op D69. Ook uit het 
Wijkregister 1899 blijkt inderdaad dat Gijsbert Wingelaar twee maal op E65 heeft gewoond. Tot welk jaar zij op 
E65 hebben gewoond is niet duidelijk. Geertruida overleed op 31 oktober 1926, haar man op 4 oktober 1932, 
beiden in Westzaan. 
 
Gerrit Jongewaard en Mietje Jongewaard-Al 
Tot slot woonden op E65 ook nog een tijdje Gerrit Jongewaard (1882-1957), zoon van Hendrik Jongewaard 
(1814-1915) en Betje Smit (1844-1918) en diens vrouw Mietje Al (1882-1948). Hij was eerst cirkelzager, later 
arbeider op een cartonnagefabriek. Ze woonden op I1, D58, E65, E48, D67, D63, E73 en D73. Op 29 mei 1914 
vertrokken zij met hun kinderen Hendrik (1907), Gerrit (1908) en Dirk Cornelis (1913) naar Zaandijk. 
 
Verkoop in 1901 aan Maarten Breeuwer en Dieuwertje Breeuwer-Schipper 
Op 31 januari 1901 werd het “huis, verdeelt in drie woningen en eene kuiper, wijk E nummer 63, 64 en 65, erf en 
verdere aanhorigheden” door de eigenaar groentekoopman Dirk Metselaar uit Zaandam voor f 1335,- verkocht 
aan Maarten Corneliszn. Breeuwer, barbier in Zaandijk. Hij verkocht daarnaast ook een huis, verdeelt in twee 
woningen en nog een huis, alle twee aan het Ameland in Zaandam, nummers 27, 29 en 25. Notaris bij deze 
verkoop was Pieter Hul uit Zaandam.8 De familie Breeuwer bleef zelf in Zaandijk wonen. 
Maarten Corneliszn. Breeuwer was geboren in ca. 1870 in Zaandijk en op 12 oktober 1893 getrouwd met de 31-
jarige Dieuwertje Schipper uit Westzaan, dochter van Jan Schipper en Antje Dik. Zij hadden minimaal één zoon: 
Cornelis (geboren in ca. 1894 te Zaandijk).  
Op 18 augstus 1910 overleed Maarten Breeuwer, nog steeds woonachtig in Zaandijk en van beroep barbier, te 
Amsterdam. Zijn vrouw verkocht het huis aan de J.J. Allanstraat in oktober 1911 aan Gerrit Tanger. Dieuwertje 
trouwde op 51-jarige leeftijd op 20 november 1913 in Zaandam met de 52-jarige weduwnaar Abraham Corneliszn. 
Roosdorp uit Zaandijk, van beroep koetsier.9 

 

                                                 
8 Kadaster, leggerartikel 1419. Koopakte 1886: Kadaster, Hyp4 register, boek 511, aktenr. 69. 
9 Kadaster leggerartikel 1713. Koopakte 1901: Kadaster, Hyp4 register, boek 699, aktenr. 28. Koopakte: boek 873, aktenr. 79. 
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6. 1911-ca. 1962: Gerrit Tanger en Jasperina Catharina Tanger-
Flipse 
 

 
De J.J. Allanstraat omstreeks 1915. Rechts de circa 28-jarige Gerrit Tanger op de brug over de wegsloot voor zijn 
kort daarvoor aangekochte huis. Op de achtergrond is het “Bosje van Bartels” te zien met een vijver, waarin 
zwanen zwommen en een eilandje met een fraaie beukenboom. Omstreeks 1920 zijn op deze plaats huizen 
gebouwd. 
 
Gerrit Tanger en zijn voorouders 
Gerrit Tanger werd geboren te Westzaan op 1 mei 1887 als zoon van Jakob Tanger Pieterszn. (Westzaan, 1843 – 
Westzaan, 1916) en Maartje Heijnis (Zaandam, 1852 – ?) uit Westzaan. Zijn ouders waren op 6 juni 1873 vanuit 
Zaandijk naar Westzaan gekomen en woonden in de Krabbelbuurt. Zij kregen naast Gerrit nog negen kinderen: 
Antje (1873), Klaas (1874), Pieter (1875), Jan (1880), Jacob (1882), Maartje (1883), Guurtje (1885), Hendrik 
(1889) en Johannes Willem (1894). 
Vader Jacob was van beroep tuinman, iets waarin zijn zonen Jacob, Klaas en Pieter hem volgden. Ook Gerrit 
Tanger werd tuinman/bloemist. Zijn opa Pieter (1817-1877) was klokkenhersteller. Al daarvoor, tussen met name 
1670-1740 werd de eerste Zaanse klok gemaakt. Zaanse uurwerkmakers uit die tijd waren onder meer Koogies, 
Van Rossen, Tijhuijsen, De Vries. Gerrits’overopa Jacob Tanger (1786-1833) was van beroep arbeider 
 
Huwelijk en aankoop van het huis aan de Krabbelbuurt 
Op 21 september 1911 trouwde Gerrit in Westzaan met Jasperina Catharina Flipse uit Assendelft (1887-1954), 
dochter van Marinus Flipse en Jacoba Glas10. Het gezin Flipse woonde sinds 1892 in de gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude op huisnummer B32811. Jasperina Catharina Flipse was het derde kind uit een 
gezin van 11 kinderen en was oorspronkelijk Nederlands Hervormd, maar werd evenals Gerrit Tanger lid van de 
Gereformeerde Gemeente van Westzaan. 
Tijdelijk ging het echtpaar bij de ouders van Gerrit Tanger aan de Krabbelbuurt E51/52 wonen, maar een maand 
later, op 17 oktober, kocht Gerrit Tanger voor f1525,- van Dieuwertje Schipper het huis aan de Krabbelbuurt, wijk 
E nummers 63, 64 en 65. Dit pand was dus op dat moment nog steeds verdeeld in drie woningen. In de 19e eeuw 
had hier al eerder familie gewoond en wel de broer en schoonzus van Gerrit’s opa en oma Pieter Tanger (ca. 1818- 

                                                 
10 Geboren in respectievelijk 1858 en circa 1859 in Wissenkerke op Noord-Beveland, Zeeland. Zijn broer Eduard was goudsmid, diens zoon 
Marinus was organist te Wissenkerke en dirigent, zijn kleinzoon Eduard Flipse (1896-1973) (dus de achternicht van Jasperina Catharina 
Tanger-Flipse) was van 1926 tot 1962 dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. 
11 In 1925 omgenummerd tot Middenweg 16, Houtrijk en Polanen, tegenwoordig de Houtrakpolder/Westelijk Havengebied tussen Amsterdam 
en Spaarndam. 
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Aanvraag door Gerrit Tanger bij de gemeente Westzaan tot verbouw van het huis J.J. Allanstraat 322 in 1912. 
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Verleende vergunning tot verbouw van het huis J.J. Allanstraat 322 door Gerrit Tanger in mei 1912. 
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1877) en Antje Tanger-Teer (ca. 1817-1858): Jan Tanger (1822-1911) en Guurtje Verweel. Zij woonden toen in 
het middelste deel van de woning op nummer 229a (E64). 
 
Verbouw in 1912 
Aan het einde van de 19e- en het begin van de 20e-eeuw werd in de Zaanstreek steeds meer de houtbouw 
vervangen door huizen, gebouwd van steen. Bij de invoering van de woningwet in 1901 mocht niet langer meer in 
hout worden gebouwd. Zo diende ook Gerrit Tanger een klein half jaar na zijn huwelijk, in april 1912 het verzoek 
in bij de gemeente Westzaan om tot het “inwendig verbouwen van zijn woonhuis en het vervangen der houten 
zuider en westerweeg door steen”. De achtergevel en noordergevel bleven zoals ze waren; van hout. Naar verluid 
droeg zijn vader hier zijn steentje aan bij in financiële zin. In diezelfde tijd werd het kadastrale sectienummer van 
het perceel gewijzigd van B798 in B1825. Mogelijk is pas toen de kuiperij verdwenen. In elk geval wist zijn later 
geboren dochter in de 20e eeuw nog te vertellen (uit overlevering) dat er “vroeger een nieuwjaarseind” aan de 
rechter achterzijde van de woning zat. Dat komt overeen met de kadastertekening uit 1832. 
 
Het gezinsleven in de jaren ’10 en ’20 en verbouw van het huis in 1929 
In 1920 werd de brug over de wegsloot vervangen. Enkele jaren later werd het huisnummer gewijzigd van E63 in 
E57.  
Op 21 mei 1918 kwam de jongste zus van Jasperina Tanger-Flipse, de ongeveer 19 jaar oude Dina Flipse, tijdelijk 
bij het echtpaar aan de Krabbelbuurt inwonen. Zij was van beroep huishoudster en vertrok op 4 oktober 1924 naar 
Spaarndam. 
Op 12 april 1926 werd een dochter in het gezin van de familie Tanger geboren: Jacoba Maartje. Zij werd geboren 
in Amsterdam, vermoedelijk in het ziekenhuis aldaar. 
Bijna drie jaar later, medio maart 1929, vergrootte Gerrit Tanger zijn broeikas achter zijn huis van 6,5 bij 4 meter 
tot ongeveer 10,5 bij circa 7 meter.  
Een half jaar later, op 4 september 1929, diende Gerrit Tanger het verzoek in tot het uitbreiden van zijn huis aan  
de zuidkant. De muur van deze uitbouw werd van steen gemaakt, zodat sindsdien alleen de achtergevel van de 
woning nog van hout is. Ook werd de schuur achter de woning, zoals deze sinds 1912 was, vervangen. De indeling 
van de woning werd gewijzigd, waarbij de voormalige keuken nu achterkamer werd. 
 

 
Brief van Gerrit Tanger aan de gemeente Westzaan om de broeikas voor zijn tuindersbedrijf achter zijn huis te 
vergroten, februari 1929. 
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De ontwerptekening/plattegrond van de nieuwe broeikassen van Gerrit Tanger achter zijn huis aan de J.J. 
Allanstraat in 1929. 
 

 
Rechts de restanten van de broeikas die in 1929 werd gebouwd door Gerrit Tanger in 2011. 
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Aanvraag voor de verbouw in 1929. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gerrit Tanger Jacobszn (1887-1969)
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Indeling van de woning van 1912-1929 (boven) en vanaf 1929 tot heden (onder).  
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Ondanks de grootscheepse verbouwingen van het 17e- of 18e-eeuwse huis in 1912 en 1929, zijn er nog diverse 
oude sporen te vinden, zoals de plaats waar vroeger de Zaanse smuiger (kachel) doorliep tot het dak. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze schuine stijl boven de deur van de 
keuken naar de bijkeuken is vroeger een 
van de tussen-steunbalken in het huis 
geweest, dat erop wijst dat het huis 
vroeger langer was. 
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De oorspronkelijke 17e- of 18e-eeuwse ramen zijn in 1929 gebruikt in de schuur, de inkepingen wijzen op 
voormalige tussenspijlen. Een 18e-eeuwse buitendeur is binnenshuis als deur van de bijkeuken naar de schuur 
gebruikt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De planken voor de kist in de schuur moeten afkomstig zijn 
van de oude buitenwand van het huis. 
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De J.J. Allanstraat in de winter van 1947 ter hoogte van nummer 322. 
 
Van Krabbelbuurt tot J.J. Allanstraat 
In 1938 werd de huisnummering van E57 gewijzigd in J.J. Allanstraat 322. De naam “Krabbelbuurt” behoorde nu 
ook tot het verleden. De nieuwe straatnaam herinnert aan de Westzaner Jacobus Allan (1862-1933), die in 1915 
een autobusdienst begon vanuit het dorp op Koog aan de Zaan. 
In 1939 raakte Gerrit Tanger betrokken bij een ernstig verkeersongeval. Daarbij kreeg hij een zware 
hersenschudding waardoor hij weken rust moest houden. 
 
Eenmalige kerkruimte 
Gerrit Tanger was van 1919 tot 1939 diaken en vanaf 1939 tot zijn overlijden in 1968 ouderling van de 
Gereformeerde Gemeente van Westzaan. Zij kwamen tot 1951 bijeen in een kerkgebouw aan de J.J. Allanstraat, in 
1907 door gemeentelid J.A. Versteeg ontworpen. Vanaf 1951 scheidde een deel van de gemeente zich af en ging 
verder als Christelijk Gereformeerde Kerk. Zij behielden het kerkgebouw. De Gereformeerde Gemeente synodaal 
kwam op zondag 15 april 1951 plotseling zonder kerkgebouw te zitten. De middagdienst werd in de voorkamer 
van J.J. Allanstraat 322 gehouden, waar een klein aantal leden bijeenkwam. De week erna werd concertzaaltje 
“Concordia” en een vergaderlokaal van de weduwe May aan de J.J. Allanstraat als kerkruimte gehuurd. Vanaf 
1964 werd de Noordervernaning van de Doopsgezinde Gemeente van Westzaan gekocht. 
 
J.J. Allanstraat 326-328 
De fam. Tanger heeft vanaf zeker moment voor de oorlog ook perceel J.J. Allanstraat 326 (boomgaard) en 328 
(huis, schuur en erf) in eigendom gehad (B1301 en 1538). Dit huis wordt wel het mooiste huis van Westzaan 
genoemd. Er bevindt zich een bijzondere makelaar op het dak, namelijk een houten halve ananas in een mand. 
Naar horen zeggen zou hier een zuid-vruchtenhandelaar hebben gewoond, maar er is niets officieels van bekend. 
Andere bronnen sugereren dat de eigenaar banden had met Oost- of West-Indië. Het is niet ondenkbaar dat in de 
18e eeuw een rijke koopman met connecties bij de VOC of WIC hier heeft gewoond. De woning werd twee 
gedeelten verhuurd. 
 
Verkoop en overlijden 
In 1950 kreeg het huisje nieuwe dakpannen. Het werk werd uitgevoerd door aannemer J. May uit de 
Watermolenstraat. 
Op 8 mei 1954 overleed Jasperina Catharina Tanger-Flipse.  
In 1962 of 1963 werd het huis verkocht aan de circa 36-jarige dochter Jacoba Maartje Tanger, die rond die tijd 
was getrouwd met de ongeveer 33-jarige buurjongen Arie Abrahamszn. Hoogendoorn. Ook J.J. Allanstraat 326-
328 werd hun eigendom. Na jarenlange ziekte overleed Gerrit Tanger op 29 februari 1969.12  

                                                 
12 Kadaster Leggerartikel 1991. 
Koopakte 1911: Kadaster, Hyp4 register, boek 893, aktenr. 21 (Allanstr 322). 
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7. Ca. 1962-2010: Arie Hoogendoorn en Jacoba Maartje 
Hoogendoorn-Tanger 
 
De familie Hoogendoorn-Tanger 
In circa. 1962 trouwde Jacoba Maartje Tanger met haar buurjongen Arie Abrahamszn. Hoogendoorn. 
Laatstgenoemde was geboren op 12 september 1929 en samen met zijn vader Abraham Nicolaaszn. Hoogendoorn 
(Vinkeveen, 1896 – Westzaan, 1974) en moeder Catharina Margaretha de Vries (?, 1895 – Westzaan, 1985) 
tijdens de oorlogswinter van 1944/1945 vanuit Zuid-Holland naar Westzaan getrokken, waar zij hun intrek namen 
in de boerderij J.J. Allanstraat 314. Daar woonde sinds vermoedelijk 1936 de vrijgezel Willem Hendrik Havik (ca.  
 

 
Het huis J.J. Allanstraat 314 omstreeks 1920 (boven) en in 2008 (onder) 

                                                                                                                                                           
Koopakte: Kadaster, Hyp4 register, boek 1628, aktenr. 21 (boomgaard Allanstr 326, Kad.sectie B1301). 
Koopakte: Kadaster, Hyp4 register, boek 2181, aktenr. 58 (boomgaard Allanstr 326, Kad.sectie B1301). 
Koopakte: Kadaster, Hyp4 register, boek 2181, aktenr. 58 (Huis Allanstr 328, Kad.sectie B1538). 
Koopakte: Kadaster, Hyp4 register, boek 2663 aktenr. 11 of 14 (Huis Allanstr 328, Kad.sectie B1538). 
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1894-1946) en voordien diens vader Hendrik Corneliszn. Havik (ca. 1854-1936) en moeder Lijsje Dirks de Lange 
(ca. 1859-1932). Hendrik Corneliszn. Havik had in 1906 het 18e eeuwse pand J.J. Allanstraat 314 laten 
“ammoveeren en wederopbouwen”, in 1913 de stal direct achter het woonhuis vernieuwd, in 1924 gevolgd door 
de vernieuwing van de hooiberg. J.J. Allanstraat 314 had voor 1938 het huisnummer Wijk E 51 en voor ca. 1924 
het huisnummer Wijk E 57. Vader Abraham Hoogendoorn Hoogendoorn liet in 1960 de bestaande stal achter de 
hooiberg vernieuwen. Deze werd ontworpen en gebouwd door timmerman J.A. Versteeg.13 
Arie en Jacoba Maartje Hoogendoorn-Tanger kregen twee kinderen: Abraham (Bram) en Gert werden geboren in 
respectievelijk 1963 en 1964.  
In 1985 liet de familie Hoogendoorn-Tanger de makelaar op het dak van J.J. Allanstraat 326-32 restaureren, nadat 
een deel in die zomer naar beneden was gekomen en een ander deel verrot bleek. Jan van Schooten bleek als 
VUTTER bereid in zijn vrije tijd het werk te klaren en stak er ruim 400 uur in. Ook J. Deen hielp hem hierbij.  
Korte tijd later verkocht de familie Hoogendoorn het huis. Daarna werd een gedeelte aan de woning gebouwd. 
Abraham Hoogendoorn en zijn vrouw overleden in de jaren ’70 en jaren ’80. Nadien bleef het huis J.J. Allanstraat 
314 in de familie, hun kleinzoon Gert kocht het rond 1990 en woont er sindsdien.  
Arie Hoogendoorn is overleden op 25 maart 1999, Jacoba Maartje Hoogendoorn-Tanger is overleden op vrijdag 2 
april 2010.  
Sinds 1991 is een deel van Westzaan aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Dit betreft het stuk van de 
Kerkbuurt tot halverwege de J.J. Allanstraat, juist náást nummer 322. De grens werd namelijk getrokken bij de 
Fraaijensloot ten noorden van het huis. 
Het huis J.J. Allanstraat 322 is sinds het overlijden van Jacoba Maartje Hoogendoorn-Tanger op 2 april 2010 
eigendom van De erven Hoogendoorn. Het pand staat te koop sinds circa oktober 2011 voor ruim €450.000,-. 
 

                                                 
13 Jan Aart Versteeg (1883-1968) heeft in die tijd niet alleen een eigen bouwbedrijf, maar is ook gemeenteopzichter van Westzaan om 
bouwwerken te controleren. Het aannemersbedrijf is gevestigd aan de J.J. Allanstraat 109. Versteeg heeft ondermeer in 1907 het kerkgebouw 
voor de Gereformeerde Gemeente ontworpen, vanaf 1953 in gebruik bij de Christelijk Gereformeerde Kerk. Versteeg was zelf van 1932-1951 
diaken van de Gereformeerde Gemeente. Later zet zijn zoon Arie Versteeg het aannemersbedrijf voort tot ongeveer 1970. 
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De J.J. Allanstraat in 2011 met links het groene huis J.J. Allanstraat 326-238 dat dateert uit de 18e eeuw. De 
fraaie gevel is gebouwd in Lodewijk XVI-stijl. Het huis is in 1930 gerestaureerd. Bewoners waren ondermeer de 
familie Legrom, de families Meeuwse (voorzijde) en Kruishoop (achterste deel) en daarna de familie Boekhoudt. 
Het huis uiterst links is omstreeks 1962 gebouwd. Rechts nummer 322. 
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Bijlage I: stamreeks Hoogendoorn (1570-2012) 
 
1. Arie Hoogendoorn 
(Vinkeveen, 1929-Westzaan, 1999) 
Huwt in circa 1962 met: 
Jacoba Maartje Tanger 
(Amsterdam/Westzaan, 1926-Westzaan, 2010) 
 
Zoon van: 
2. Abraham Hoogendoorn  
(Vinkeveen, 1896-Westzaan, 1974) 
Veehouder, trekt tijdens de oorlogswinter 1944/1945 naar Westzaan, waar zij gaan wonen op de boerderij J.J. 
Allanstraat 314. 
Huwt rond 1920 met: 
Catharina Margaretha de Vries 
(?, 1895-Westzaan, 1985) 
 
Zoon van: 
3. Nicolaas Hoogendoorn 
(Abcoude-Proosdijk, 1869-?) 
Huwt in 1890 met: 
Philippijntje Samsom 
(Vinkeveen en Waverveen, ca. 1869-Vinkeveen en Waverveen, 1919) 
 
Zoon van: 
4. Abraham Hoogendoorn 
(Rietveld, 1824-Vinkeveen, 1896) 
Veehouder te Zegveld en Abcoude-Proosdijk 
Huwt in 1848 te Rietveld met: 
Marrigje Breedijk 
(Waddinxveen-Broek, 1830-Vinkeveen, 1895) 
 
Zoon van: 
5. Hendrik Hoogendoorn 
(Wilnis, 1797-Zwammerdam, 1875) 
Huwt met: 
Krijntje Baardwijk 
(1797-1832) 
 
Zoon van: 
6. Abraham Hoogendoorn 
(Bodegraven, 1749-Zwammerdam, 1829) 
Huwt in 1788 met: 
Marrigje Hamoen 
(1752-na 1807) 
 
Zoon van: 
7. Dirk Hagenszn. Hoogendoorn 
(Waarder, 1706-Bodegraven, 1773) 
Huwt met: 
Ariaantje Hendriksdr. Verlaan 
(Harmelen, 1711-Bodegraven, 1789) 
 
Zoon van: 
8. Hagen Gerritszn. Hoogendoorn 
(Waarder, 1675-1708) 
Huwt in 1695 met: 
Johann Reijersdr. Geestdorp 
(Harmelen, 1670-1722) 
 
Zoon van: 
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9. Gerrit Jans Hagens Hoogendoorn 
(Waarder, 1640 – na 1704) 
Huwt in 1666 met: 
Merrigje Jans Pancken van der Laen 
(1648-1687) 
 
Zoon van: 
10. Jan Gerrits Hagens Hoogendoorn 
(?, 1600-1680) 
Van beroep Schepen in Waarder 
Huwt met: 
Grietje Jansdr.  
(1600-1680) 
 
Zoon van: 
11. Gerrit Hagens Hoogendoorn 
(Zevenhuizen, 1570 – Ruigweide, 1626) 
Huwt in 1595 met: 
NN 
(Zevenhuizen, ca. 1570 - ?) 
 
Zoon van: 
12. Hagens Hoogendoorn 
(?, ca. 1550-?) 
Huwt met: 
NN 
(?-?) 
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Bijlage II: Stamreeks Tanger (ca. 1725-2012) 
 
1. Jacoba Maartje Tanger 
(Amsterdam/Westzaan, 1926-Westzaan, 2010) 
Huwt in circa 1962 te Westzaan met: 
Arie Hoogendoorn 
(Vinkeveen, 1929-Westzaan, 1999) 
 
Dochter van: 
2. Gerrit Tanger 
(Westzaan, 1887-Westzaan, 1968) 
Van beroep tuinman 
Huwt in 1911 te Westzaan met: 
Jasperina Chatarina Flipse 
(Assendelft, 1887-Westzaan, 1954) 
 
Zoon van: 
3. Jacob Tanger 
(Westzaan, 1843-Westzaan, 1916) 
Van beroep tuinman 
Huwt met: 
Maartje Heijnis 
(Zaandam, 1852-Westzaan, 1935) 
 
Zoon van: 
4. Pieter Tanger 
(Westzaan, 1817-Westzaan, 1877) 
Van beroep klokkenhersteller 
Huwt in 1841 te Westzaan met: 
Antje Teer 
(Westzaan, 1816-Westzaan, 1858) 
 
Zoon van: 
5. Jacob Tanger 
(Westzaan, 1786-Westzaan, 1833) 
Van beroep arbeider 
Huwt met: 
Antje Vet 
(?-?) 
 
Zoon van:  
6. Jan Barendszn. Tanger 
(Oostzaandam, 1751-?) 
Huwt in 1782 te Westzaan met: 
Aagje Jacobsdr. Buys 
(Westzaan, 1756-?) 
 
Zoon van: 
7. Barend Janszn. Tange 
(?, ca. 1725-?) 
Huwt rond 1750: 
Jannetje Pietersdr. Hoede 
(Oostzaandam, 1727-?) 
 
Naar verluid komt de familie Tanger uit Afrika (mogelijk de plaats Tanger in het huidige Marokko?). Een 
vermelding uit Venlo dateert van 6 juni 1628, wanneer Petrus Tanger huwt met Margaretha van Kaldenkerken –
het tegenwoordige Kaldenkirchen -. Op 29 april 1725 trouwt Johan Dirk Tanger, jongeman, geboren in 
Munsterland, soldaat onder de bl.garder van luitentaant/kolonel Somers, met Barbara Revols, geboren in 
Zwabenland. Ze trouwen in Haag/Hage… 
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Stamboom  meest actuele versie!!! 
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Bijlage III: Tabel eigenaars en bewoners J.J. Allanstraat 1817-2010 
  

Eigenaars Bewoners Huisnummer 
Gerrit van Dillen (?-1817) Idem 263 

 Cornelis Fraij en Antje Fraij-
Verdonk (1817-1847) 

Idem 

 Voorwoning Middenwoning Achterwoning 
“Maatschappij” (1847-1886) Dirk Cornelisz. Fraij (1847-circa april 1885) 

 
 

Jan Groen (1847-1858)  
Jan Tanger (1858-ca. 1888) Jacob Verweel en zijn vrouw (1859-ca. april 1885) 229, 229a, 229b 

Cornelis Dirks. Fraij (circa april 1885-<1899) Klaas Bakker Jbzn (circa april 1885-<1899) 
Dirk Metselaar (1886-1901) Cornelis Hoede (ca. 1888-< 1899) E63, E64, E65 

Goosen van Geldere, Pieter Kat, Jacob Winter JJzn en 
Aart Schaap (<1899-1911) 

Jan Brugman, Goosen van Geldere, Pieter Wezel 
en Simon Boering (<1899-1911) 

Cornelis Blokker, Gijsbert Wingelaar en Gerrit 
Jongewaard (<1899-1911) 

Maarten Breeuwer en 
Dieuwertje Breeuwer-
Schipper (1901-1911) 
Gerrit Tanger en Jasperina 
Catharina Tanger-Flipse  
(1911-ca. 1962) 

Idem 

E57 

E51 
322 

Arie Hoogendoorn en Jacoba 
Maartje Hoogendoorn-Tanger 
(ca. 1962-2010) 

Idem 
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Bijlage IV: huisnummers J.J. Allanstraat 322, 18e eeuw – heden  
 
18e eeuw-ca 1809 (verpondingsnummer)  ? 
Ca 1809-1860 (gemeentenummer):   263 
1860-1888:      229, 229a, 229b 
1888-ca. 1924     E63, E64 (tot 1911), E65 (tot 1911) 
Ca. 1924-1939     E57 
1939      322 
 

 


