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Inleiding bij de heruitgave van november 2021 
 
Begin januari 2009 overleed mijn moeder, Klasina Johanna van Westrenen-van der 
Woude. Ze was 90 jaar en liet uit dat lange leven ‘een halve kuub papier’ na. Zo ben 
ik het papieren deel van haar nalatenschap gaan noemen, toen ik op verzoek van 
mijn zus en broers bezig was met een inventarisatie. Het was een flinke kist vol, zo’n 
1200 foto’s en bijna 2700 documenten, brieven, kaarten, schriften, notitieboekjes, 
agenda’s, schoolrapporten, rekeningen, kattebelletjes met aantekeningen en nog zo 
het een en ander. Bij al die papieren trof ik ook veel van mijn vader aan, in 1987 
overleden, en van grootouders en overgrootouders van beide zijden. Zelfs van een 
paar betovergrootouders bleken nog papieren en foto’s bewaard. 
 
In maatschappelijk opzicht heeft geen van mijn voorouders van deze generaties een 
hoge of aanzienlijke functie bekleed. We zijn van eenvoudige komaf, zoals dat heet. 
Des te uitzonderlijker is het dat zij zoveel bewaard hebben. Blijkbaar waren het 
mensen die niet alles wat oud en voorbij was meteen wegdeden. Van tijd tot tijd 
moest er worden opgeruimd, een kast, een paar laden, dozen. Dan werd er wat 
weggegooid, maar elke keer bleef er meer bewaard. Wat ze waardevol vonden, waar 
ze een herinnering aan hadden, waar een verhaal aan vast zat, waar ze aan gehecht 
waren geraakt. Na hun overlijden kwam het in bezit van hun kinderen, die meer 
afstand hadden van wat hun ouders hadden bewaard. Die gingen dan opruimen maar 
deden lang niet alles weg. Uiteindelijk kwam het bij onze moeder terecht en daarna 
bij ons, haar vier kinderen.  
 
Ik heb alles gerubriceerd, geïnventariseerd en beschreven. Een paar jaar later besloot 
ik er een familiegeschiedenis van te maken. In 2018 publiceerde ik over de voor-
ouders van mijn vader, Frans Willem van Westrenen. Zijn ouders verhuisden in 1911 
van Zaltbommel naar Rotterdam en daarom noemde ik het boek ‘Weg van de Waal’. 
In 2020 kwam het verhaal over de voorouders van mijn moeder in boekvorm uit. Haar 
ouders trokken in 1922 weg uit de Zaanstreek en vestigden zich eveneens in de 
Maasstad. Niet verwonderlijk en evenmin origineel dat ik dat boek ‘Weg van de Zaan’ 
noemde. Zonder deze verhuizingen was ik er niet geweest, een besef dat me kan 
ontroeren. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor veel andere verhuizingen waarvan in 
dit boek sprake is.  
 
Met goedvinden van de naaste familie stonden we foto’s, brieven en documenten af 
aan de archiefinstellingen waar ik de meeste hulp bij mijn onderzoek had gevonden, 
het Regionaal Archief Rivierenland in Tiel en het Gemeentearchief Zaanstad in Zaan-
dam. Na overleg met archiefmedewerkers van deze instellingen bewerkte ik beide 
publicaties ten dienste van hun bibliotheek, zodat eventuele belangstellenden er 
gebruik van kunnen maken. De beide boeken zijn namelijk alleen onder de naaste 
familieleden verspreid.  
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Zo’n tien jaar geleden woonden mijn vrouw Marjolein en ik een lezing bij van Douwe 
Draaisma over zijn onvolprezen ‘Vergeetboek’. Hij nam ons die middag mee in de 
wereld van het geheugen.1 Fascinerende lectuur. Het laatste hoofdstuk heet ‘De 
tweede dood’ en gaat over een boek van de Franse historicus Olivier Blanc,  ‘De laat-
ste brief’.2 Ooit las ik dat hartverscheurende boek over afscheidsbrieven van slacht-
offers van de Franse Revolutie in één adem uit. Draaisma schrijft: “Ze beseffen dat ze 
heel spoedig alleen nog in de herinnering van hun dierbaren zullen voortleven. Nu 
hun dood zo dichtbij is, krijgt juist die herinnering betekenis. In dit moeilijkste uur 
zoeken ze troost in het vooruitzicht herinnerd te worden. Het is in onze tijd wel aan-
geduid als ‘de tweede dood’; dood ben je pas als je uit de herinneringen van de ach-
terblijvers bent verdwenen. Die eerste dood, op het schavot, daarin konden ze niet 
anders dan berusten, die was onafwendbaar; bij de tweede dood wilde niemand zich 
neerleggen. Iedere briefschrijver probeerde er zijn eigen woorden voor te vinden, 
maar ze hebben als kern ‘vergeet mij niet’, wat in al zijn eenvoud ook de meest 
gebruikte formulering is.”   
 
Het is gewaagd om in een geschiedenis van onze doodgewone familie te verwijzen 
naar deze brieven met hun drama en tragiek. Het is me er vanzelfsprekend niet om 
te doen ‘onze’ brieven hiermee op één lijn te stellen. Maar ik heb wel een reden voor 
het citaat. Het meest trof me de drang van een mens herinnerd te willen worden 
door zijn dierbaren. Niet door de wereld, maar door de naaste nabestaanden, zou je 
kunnen zeggen. Daarin vinden ze troost. Alle voorouders van wie ik brieven las zijn 
dood, maar aan de tweede dood zijn ze voorlopig ontkomen. Wie ooit deze geschie-
denis leest, kan de herinnering verder dragen. Is dat niet een aansprekende gedach-
te? Niemand van de briefschrijvers, ook onze voorouders niet, schreef om herinnerd 
te worden. Maar kunnen ze een troost hebben gevonden in de gedachte dat de 
brieven die ze geschreven hadden, misschien wel bewaard zouden blijven?  
 
Dat is denk ik wel een antwoord op de vraag waarom mijn voorouders al dat papier 
bewaarden: om het doorlopende verlies aan herinneringen enigszins goed te maken. 
Daarom ben ik aan deze familiegeschiedenis begonnen. Want schrijven is een vorm 
van bewaren. Onze familie hoeft niet herinnerd te worden door een breder publiek, 
ook al wordt deze heruitgave nu openbaar toegankelijk. Voor mij is het een fijne 
gedachte dat deze verhalen door onze kinderen en ooit misschien door kleinkinderen 
gelezen zullen worden. Wie weet zelfs nog eens door een paar van onze achterklein-
kinderen die van elkaars bestaan niet weten. Zodat ze de mogelijkheid krijgen een 
deel van de familie waarin ze geboren zijn een beetje te leren kennen. Voor mijzelf 
was deze nadere kennismaking een belangrijke reden dit verhaal te schrijven. Uit 
nieuwsgierigheid bij wat voor mensen ik vandaan kom, uit wat voor omgevingen. 
Schrijven is immers ook onderzoeken en overdenken.  
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Hoewel een familiegeschiedenis, is dit verhaal geen geschiedschrijving in weten-
schappelijke betekenis. Dan zou ik meer moeten ingaan op de achtergronden. Ik denk 
daarbij aan een samenhang met de lokale en regionale geschiedenis, aan verwij-
zingen naar de maatschappelijke situatie op sociaal, economisch, cultureel en gods-
dienstig gebied. Ik heb me beperkt tot een enkele verduidelijking als die welkom was 
voor een beter begrip van de familiegeschiedenis, maar systematisch onderzoek heb 
ik er niet voor verricht. Een andere reden waarom dit geen wetenschap is, betreft het 
bronnenonderzoek. Ik heb geen grondig literatuuronderzoek gepleegd en bijna al-
leen gebruik gemaakt van wat ik thuis in de kast heb staan en vooral wat op internet 
vrij beschikbaar is aan informatie. Digitale archieven heb ik dus ruimschoots maar 
niet uitputtend geraadpleegd, archiefbezoek op locatie heb ik zeer beperkt vanwege 
de maatregelen van de overheid in verband met de coronacrisis. 
 
Dit verhaal bevat dus geen objectieve benadering van mijn familieverleden, het is 
een persoonlijke, subjectieve beschrijving. Met het vragen van informatie aan nabije 
of verre familieleden ben ik terughoudend geweest. Een zeer welkome uitzondering 
vormden mijn contacten met enkele Westzaanse nazaten van de grootouders van 
mijn grootmoeder. Deze achterneven aan de Glaskant wierpen voor mij een verras-
send nieuw licht op haar voorgeschiedenis. Mede door hun informatie lukte het me 
beter een aantal mondelinge overleveringen in haar tak van de Glasfamilie tegen het 
licht te houden en te concluderen dat die niet klopten. Ik kreeg zo opnieuw de beves-
tiging van de beweeglijkheid van ons geheugen en daarmee van onze herinneringen. 
Altijd boeiend en verrassend, die vervormingen, reden om ze met gezonde scepsis 
tegemoet te treden.  
 
Zo’n beperkt onderzoek heeft onvermijdelijk gevolgen. Veel van wat ik niet weet be-
nader ik noodgedwongen met veronderstellingen en vermoedens. Het aantal keren 
dat ik “mij onbekend” heb genoteerd, “weet ik niet” of “het zou misschien kunnen,” 
is niet te tellen. En toch is er een verhaal ontstaan waarvan ik nu vind dat het aan-
nemelijk is: een documentaire, fotoalbum en tentoonstelling ineen.  
 
Hier en daar heb ik wat genealogisch onderzoek gedaan, bijna uitsluitend via internet 
en alleen met het doel duidelijkheid te verkrijgen over de familierelaties van perso-
nen die ik in documenten of op foto’s tegenkwam. Ik heb van de gevonden gegevens 
een kwartierstaat gemaakt en deze in een eenvoudige tabel gerangschikt. Om enig 
inzicht te krijgen in de gezinnen van de vermelde voorouders, heb ik per echtpaar 
ook een opgave van de kinderen opgenomen. Ik heb me beperkt tot de ouders, 
grootouders, overgrootouders, betovergrootouders en oudouders van mijn moeder. 
Vanaf het laatste kwart van de 18e eeuw waren dat er 62. Van oudere voorouders 
ontbreken mij zoveel gegevens dat er geen behoorlijk overzicht van te maken is. 
Daarom heb ik de 30 namen die mij vanaf ongeveer het eerste kwart van de 18e eeuw 
bekend zijn, onvermeld gelaten. Ik heb wel eens vaker gezegd: “Er is aan mij geen 
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genealoog verloren gegaan.” De kwartierstaat is achterin dit familieverhaal opge-
nomen. Vooraan heb ik ter oriëntatie van de lezer een beknopt overzicht toegevoegd 
van mijn grootouders en de drie voorgaande generaties.  
 
Dit boek schreef ik alleen voor de naaste familie. Onwillekeurig komt dit op tal van 
plaatsen in de tekst tot uitdrukking, ook in deze herpublicatie. Omwille van de privacy 
is niettemin een aantal passages en hoofdstukken verwijderd of samengevat; meest-
al is dit vermeld in de tekst, meermaals ook maakte ik gebruik van een weglatings-
teken. Waar wenselijk voor het begrip heb ik de tekst (terughoudend) bewerkt zon-
der dit te vermelden. Citaten zijn volgens bestaande regels weergegeven, ongewij-
zigd dus, in de spelling en met de interpunctie, woordkeus en zinsbouw van de origi-
nele documenten. Zo blijft er ook voor wie dit leest nog wat te puzzelen over. Tussen 
haakjes, dit familieverhaal heeft geen professionele, redactionele bewerking en cor-
rectie ondergaan – de lezer is gewaarschuwd.  
 
Als verantwoording van dit onderzoek en aangepast aan de heruitgave zijn achterin 
het boek de noten opgenomen. Daar zijn ook opgaven toegevoegd van geraadpleeg-
de bronnen: websites, literatuur en illustraties.  
 
Ongetwijfeld heb ik van alles over het hoofd gezien of niet correct en volledig weer-
gegeven. Wie wil reageren met opmerkingen of aanvullingen nodig ik uit een e-mail 
te sturen naar het adres lexvanwestrenen@gmail.com.  

De schrijver 
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Korte inhoud 
 
Het verhaal is in zes delen verteld. Deel 1 en 2 gaan over de overgrootouders van 
mijn moeder. Het eerste deel schetst het leven van Jan de Boer en Maartje Leeg-
water. Ze woonden aan het Weiver in Westzaan, waar Jan achter zijn woonhuis een 
timmermanswerkplaats had. Na zijn plotselinge dood in 1895 verdiende Maartje 
jarenlang de kost door in het dorp met textiel langs de deuren te gaan. In deel 2 begin 
ik op het Zeeuwse eiland Noord-Beveland bij Johannes Glas en Jasperina Fieman. Na 
een hard daglonersbestaan en een tragisch verlies van zeven van hun dertien kinde-
ren besloten zij naar de Zaanstreek te vertrekken. Johannes kon in 1881 als land-
arbeider gaan werken in de Houtrakpolder, drooggelegd bij de aanleg van het Noord-
zeekanaal. Hij was nauw betrokken bij het godsdienstig leven in Westzaan, met name 
in reformatorische kerkverbanden.  
 
In de delen 3 en 4 ga ik in op het leven van de grootouders van mijn moeder. Jacob, 
een van de zonen van Johannes en Prientje, ontmoette in de oud-gereformeerde 
gemeente van zijn ouders de dochter van Jan en Maartje, hun enig kind Antje. Ze 
trouwden in 1889 en gingen wonen in de Nauernasche Polder, waar Jacob akker-
grond kon pachten; over hen en hun gezin gaat deel 3. Na de dood van Jacob in 1906 
- hij kwam door een ongelukkig geweerschot om het leven - verhuisde Antje met haar 
zeven kinderen naar het Weiver, waar ze bij haar moeder Maartje in huis kwam. Op 
een boerderij schuin tegenover hen woonden sinds 1872 Klaas van der Woude en 
Trijntje Oortwijn, afkomstig van Krommeniedijk en Markenbinnen. Over hen en hun 
grote gezin met negen kinderen schrijf ik in deel 4.  
 
Daar op het Weiver leerden Jacob van der Woude en Hannie Glas elkaar kennen. 
Over hen, de ouders van mijn moeder, gaat deel 5. De eerste jaren van hun huwelijk 
in 1917 woonden ze in Zaandijk, waar mijn moeder werd geboren. Kort voor de 
geboorte van hun tweede dochter verhuisden ze naar Rotterdam, weg uit de Zaan-
streek, volgens de overlevering niet alleen omdat Jacob als handelsreiziger een ander 
rayon kreeg toegewezen, maar ook (of vooral) omdat het leven in de familie en de 
dorpen hem als vrijdenker toenemend was gaan benauwen. Vijftien jaar later, mid-
denin de crisisjaren, overleed hij aan een longontsteking. Kort na de oorlog hertrouw-
de Hannie met de Westzaner Hendrik Rouwé en keerde ze na 30 jaar op het dorp 
terug. Deel 6 vertelt de verdere geschiedenis van haar leven, waarvan het grootste 
deel opnieuw als weduwe, tot haar overlijden op bijna 100-jarige leeftijd in 1993.  
 
Een speciale plaats in dit laatste deel heb ik ingeruimd voor het huis waar zij van 1947 
tot 1959 in Westzaan woonde, de midden jaren 60 gesloopte stolpboerderij aan de 
Kerkbuurt 58. Een bescheiden, postuum eerbetoon. Voor mij persoonlijk vormt dat 
boerenhuis de verbindende schakel met het dorp en de Zaanstreek. Het was voor mij 
in mijn kindertijd een kostbare thuisplaats. Ik begin en besluit er dit boek mee. 
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Beknopte kwartierstaten van Jacob van der Woude en Johanna Glas 
 

 
Klaas van 
der Woude 
 
?-? 
 

 
Guurtje 
Sparreboer 
 
1788- 
1849 

 
Klaas 
Botvanger 
 
1779-1854 

 
Geertje 
Grootschoen 
 
1776- 
1822 

 
Jan 
Oortwijn 
 
1780/81- 
1850 

 
Wijntje 
Dunning 
 
1778/79-
1853 

 
Maarten 
Prins 
 
1786/87-
1836 

 
Neeltje 
Blaauw 
 
1788/89-
1831 
 

 

Jan van der Woude 

1808-1849 

 

Trijntje Botvanger 

1810-1864 

 

Hendrik Oortwijn 

1813/14-1876 

 

Neeltje Prins 

1813/14-1899 

 

Klaas van der Woude 

1845-1917 

 

Trijntje Oortwijn 

1846-1927 

 

Jacob van der Woude 

1891-1937 

 

 

Huijbregt 
Glas 

1791- 
1861 

 

Jannetje 
Hollestelle 

1792- 
1870 

 

Jacobus 
Fieman 

1795/96-
1862 

 

Leijntje 
Geelhoed 

1784/85-
1863 

 

Hendrik 
de Boer 

 1798/99-
1846 

 
 
Antje 
Koelewaart 
 
1797/98- 
    1862 

 

Klaas 
Leegwater 

1804/05-
1858 

 

Antje 
Petiet 

1804/05-
1872 

 

Johannes Glas 

1831-1917 

 

Jasperina Fieman 

1829-1906 

 

Jan de Boer 

1835-1895 

 

Maartje Leegwater 

1841-1919 

 

Jacob Glas 

1867-1906 

 

Antje de Boer 

1864-1945 

 

Johanna Glas 

1893-1993 
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Kerkbuurt 58, Westzaan, 1950 

 
Vroege ervaring 
Een treinreis, een eindeloze tocht met een overstap op Amsterdam-Centraal, onder 
de overkapping met veel gesis en stoom van kolossale locomotieven. Alle andere 
keren gingen we met de Volkswagen of later de Borgward. Tot Rijswijk over de 
rijksweg en vanaf de Hoornbrug langs de Vliet of via Wassenaar langs het Huis met 
het Blauwe Dak aan de Rijksstraatweg. Aan de westkant langs Leiden en dan verder 
door de dorpen van de Bollenstreek. (...) En dan door Haarlem en via Spaarndam 
naar de pont bij Buitenhuizen. Zouden we hem halen? Konden we er nog op? 
Moesten we op de volgende afvaart wachten, een half uur of zo? De opluchting als 
het gelukt was: ‘Remmen vast, lichten doven’. We mochten eruit, kijken over het 
water, bootgeur opsnuiven. ’s Avonds laat zat je slaperig op de achterbank, hoorde 
je ver weg de bel voor het vertrek, de bonk van de klep die omhoog werd getrokken, 
het geschommel op het water, weer die bonk van de neerkomende klep aan de 
overkant, de startende motor van de auto. Vooral in het donker (en dat gebeurde 
vaak) betekende de pont voor mij de overgang naar een andere wereld, naar ‘de 
Zaan’. Na de watertoren en de ophaalbrug over de vaart een klein stukje Guisweg 
en dan rechtsaf het dorp in. Kwamen we via Amsterdam en de pont bij de Hembrug, 
dan staken we de spoorwegovergang bij Zaandijk over en reden de Guisweg van de 
andere kant op. Dan zag je ook al gauw de watertoren – als het tenminste nog niet 
donker was – en sloegen we linksaf de Kerkbuurt in.  
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Elke keer reden we eerst langs de boerderij; vaak viel me op hoe laag het dak aan de 
kant van het walhuis aan zijn helling omhoog begon. Mijn vader drukte op de 
claxon, twee keer kort of zo. Voorbij het tuinhek keken we links achterom om te zien 
of het petroleumlichtje voor het raam aan was. Dat brandde altijd als mijn oma 
thuis was en als wij kwamen, was ze altijd thuis, dus zag je het lichtje elke keer. Mijn 
vader keerde vóór het Raadhuis met een draai van 180 graden, “op twee wielen” 
grapte hij steevast, en reed dan terug tot voor het tuinhek om aan de rechterkant 
van de weg te parkeren, half op de stoep. Oma was op haar pantoffels naar buiten 
gekomen, had het hek opengedaan – de klik van de sluiting kun je nóg horen – en 
begroette ons allemaal. We renden alvast het tuinpad op, werden teruggeroepen 
om wat van de bagage naar binnen te sjouwen, door het klompenhok en het 
gangetje met de wandtelefoon, de woonkamer in, opa een zoen geven, rechtuit de 
dubbele deur door naar de gang, rechtsaf naar de logeerkamer om de tas of andere 
spullen neer te leggen. Dan mocht je aan de tafel met het pluchen kleed gaan zitten 
en kregen we iets te drinken en te snoepen. En dan naar bed. 

Na zoveel maanden weer in die vertrouwde logeerkamer te liggen, in dat 
bed pal onder de ramen, met dat onbehangen, juten gaaswerk onder de 
vensterbank, moe tussen naar oma geurende lakens, dat hoorde bij het veiligste wat 
bestond. In de stilte de klok van het Raadhuis te horen, negen uur of tien, zo laat 
was het al. Er liepen mensen langs, je hoorde hun klompen, een avondgroet over en 
weer. Opeens een bromfietsgeluid in de verte, van het Weiver kwam die aan, hij 
reed voorbij, verderop langs de muur van het kerkhof - wat even anders klonk - 
langs het Raadhuis, het opkomende en wegebbende geluid. En dan sliep je. 

Eenvoudiger kon het niet, de werkelijke ervaring valt niet te beschrijven. De 
volgende ochtend bracht oma thee op bed voor het hele gezin, in de mooie, blauwe, 
dunne kopjes met twee ‘croquetjes’ van Verkade op elk schoteltje. En de volgende 
dag opnieuw, alle ochtenden, tot we weer naar huis gingen. 
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Deel 1 
 

Betovergrootouders Jan de Boer en Maartje Leegwater 
 

Hoofdstuk 1 Jan 
 
Westzaan 
Ergens beginnen. Bij Jan de Boer en Maartje Leegwater. Het lijkt een willekeurige 
keuze, maar er zit een gedachte achter: van allebei zijn verhalen bekend. Van het 
leven van hún ouders weten we uit mondelinge overlevering niets. We weten hoe ze 
heetten en er zijn wat gegevens bekend over hun geboorte, huwelijk en overlijden. 
We weten waar ze woonden en hoe ze hun brood verdienden. Maar geen verhalen.  
 

 
 

Westzaan in zuidelijke richting, 1955 
 
Jan de Boer was de zoon van Hendrik de Boer en Antje Koelewaart, allebei nog aan 
het eind van de 18e eeuw geboren. Hij kwam uit De Rijp, zij uit Westzaan. Daar zijn 
ze in 1825 op het ‘Reght Huys’, zoals het Raadhuis toen nog heette, getrouwd en ze 
gingen ook in dat dorp wonen. Hendrik was schipper; Westzaan lag pal aan het enor-
me IJmeer dat zich uitstrekte van de Zuiderzee tot aan de duinen in Kennemerland. 
Hij was betrekkelijk jong toen hij in 1846 overleed, 47 jaar; wel boven de gemiddelde 
leeftijd van mannen, die toen onder de 40 lag.3 Na de dood van haar man is Antje een 
winkeltje begonnen om aan de kost te komen. In zijn overlijdensakte staat dat ze 
“zonder beroep” is, in haar eigen overlijdensakte wordt ze “winkelierster” genoemd. 
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Wat ze verkocht, is niet bekend. Antje overleefde haar man 16 jaar en stierf in 1862 
op 64-jarige leeftijd. 

Beide akten vermelden dat ze zijn overleden in een huis “in de Krabbelbuurt.” 
Dat is een van de buurtschappen waarin het lintdorp van oudsher was verdeeld. 
Westzaan neemt in dit familieverhaal een grote plaats in. Het lijkt me niet nodig om 
uitgebreid in te gaan op de geschiedenis van het dorp of op de geografische ont-
wikkeling van het gebied. Belangstellenden zullen hun weg in de historische litera-
tuur of op internet wel kunnen vinden. Wie het kent, ziet dat lange lintdorp meteen 
voor zich. Al in de Middeleeuwen hadden boeren terpen opgeworpen direct aan de 
ontginningsdijk die vanaf het IJmeer recht naar het Noorden was aangelegd. Aan 
weerszijden van die dijk was in een langdurig proces uit het oorspronkelijke moeras-
gebied een netwerk van sloten ontstaan voor de ontwatering van het land. Nog altijd 
is op verschillende plaatsen in de Zaanstreek het karakteristieke ‘slagenlandschap’ te 
bewonderen, al die smalle stukken grasland, die sloten, al dat water dat soms hoger 
lijkt te staan dan het weiland. 

Ook hier in Westzaan, duidelijk zichtbaar op deze luchtopname. Het oor-
spronkelijke wegenpatroon met zijn lintbebouwing is nog in takt. Vanaf de West-
zanerdijk en de Overtoom, de oude Noorder IJdijk, die buiten het bovenkader van 
deze foto vallen, loopt het een paar kilometer over het Zuideinde en de Krabbelbuurt 
(vanaf 1939 de J.J. Allanstraat geheten) naar de houten ophaalbrug over de Weel-
sloot. Daar begint de Kerkbuurt waar je een eindje verderop midden op de weg het 
oude Raadhuis in beeld krijgt. 

 

 
 

Kerkbuurt met Raadhuis, ± 1900 
 

Naast het Raadhuis staat de Grote (Nederlands Hervormde) Kerk. Ben je er voorbij, 
dan kom je in een tweede stuk Kerkbuurt, tot ongeveer 1930 De Nieuwe Zij (Zijd of 
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Zijde) genoemd. Voor mij is dit het belangrijkste deel van het dorp, vooraan op de 
luchtfoto, maar daarover gaat het pas later in het verhaal, in het laatste deel. Even 
verderop steek je de provinciale weg over, de Guisweg, die daar begin jaren 30 is aan-
gelegd, en ga je de bocht om, in oostelijke richting het Weiver op. Aan het eind kom 
je uit op de Middel, buiten het linker kader; daar kan je dan weer naar het Noorden, 
richting Krommenie.  

 
Weiver 
Een oude foto. Het is zomer, de bomen staan vol in blad. Op het Weiver is het wind-
stil, geen rimpeling te bekennen in het water van de wegsloot. Spiegeling van dak-
lijsten en geboomte. Van twee bruggetjes, de voorste laag, de tweede hoger. Een 
grasstrook tussen het water en de weg, bakstenen klinkers, bol geplaveid met on-
diepe goten aan weerszijden: net iets meer dan een pad. Een huis aan de weg, 
verderop meer huizen, over de sloot drie, vier boerderijen. Een lage paal vooraan in 
het gras, een hoge na de voorste brug, nog meer van dat soort, telegraafpalen zo te 
zien.4 Vooraan staat een oudere man voor zijn huis, er loopt een hondje en er staan 
twee kleine kinderen bij twee vrouwen, verderop staat nog een vrouw.  
 

 
 

Weiver met wegsloot in oostelijke richting, 1890-1900 
 
Op dit Weiver in Westzaan-Noord woonden Jan de Boer en zijn vrouw Maartje Leeg-
water. Zij zijn onze betovergrootouders geworden, overgrootouders van mijn moe-
der, grootouders van mijn oma, ouders van mijn overgrootmoeder. Al die familie-
verhoudingen lopen door elkaar heen in de verhalen die ik opschrijf. De generaties 
volgen elkaar op en inmiddels hebben wijzelf kleinkinderen, de zesde generatie na 
Jan en Maartje.  
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Mijn moeder vertelde eens over Jan: “Die was timmerman en is om het leven ge-
komen toen ie van de kerktoren in Westzaan viel; dood natuurlijk. Het was een vrij 
groot boerenhuis waar ze woonden, nummer 15 of 35, dat weet ik niet meer precies. 
Altijd achterom, de voordeur ging alleen open bij een begrafenis. Achterom was ook 
de werkplaats van mijn overgrootvader. Die maakte onder andere doodskisten. Hij 
moet niet zo’n aardige man geweest zijn, maar Maartje was enig en opgewekt.”  

 

 
 

uitsnede 
 

Over Maartje gaat het verderop, eerst maar over Jan. Zou dat ‘m zijn, die kerel met 
z’n grijze ringbaardje, pak met vest, plat strikje en een pet op? Heeft hij in die map 
onder z’n arm misschien een paar tekeningen zitten, voor een schuurtje, een uitbouw 
ergens, een steiger? Ik vind het een fascinerend detail van de prentbriefkaart van het 
Weiver. Al een paar maal had ik die foto langs zien komen op de beeldbank van het 
Gemeentearchief Zaanstad en opeens viel me op: dit huis ken ik! Het staat op een 
paar foto’s die ik in de papieren erfenis van mijn moeder aantrof. Vergelijking levert 
een bijna complete gelijkenis op en het kan niet missen: hier woonden Jan de Boer 
en Maartje Leegwater. Op nummer G52, het nummer is naast de deurpost duidelijk 
leesbaar op een van de andere foto’s – toen deze foto werd gemaakt was het nog 
niet aangebracht en bovendien waren de huizen anders genummerd. Na hun huwe-
lijk op 22 maart 1862 - Jan was toen timmermansknecht, Maartje dienstbode - heb-
ben ze eerst op een paar adressen in de Krabbelbuurt gewoond. In 1869 kocht Jan 
van ene Cornelis Zonderland, een veehouder uit Krommeniedijk, het huis aan het 
Weiver op nummer G39, later dus vernummerd naar G52.5  
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Terug naar die prentbriefkaart. Zou het inderdaad Jan de Boer zijn? Hm, twijfelachtig. 
De beeldbank dateert de foto tussen 1910 en 1930 en toen was hij al jaren dood. 
Maar toch, archiefmedewerkers willen er met hun schattingen wel eens flink naast 
zitten en zijn bovendien niet steeds consequent. Andere beeldbankfoto’s met een 
dergelijk beeld van het Weiver zijn tussen 1890 en 1900 gedateerd. Laat ik niet 
aandringen, hoe graag ik ook wil geloven dat Jan de Boer daar gewoon voor zijn eigen 
huis was blijven staan toen de straatfotograaf zijn instrumentarium uitpakte om dit 
dorpsgezicht vast te leggen. Maar onwaarschijnlijk is het niet.  

 

 
 

Overlijdensakte van Jan de Boer, Westzaan 1895 
 

Goed, we weten dus niet hoe hij eruit zag. Maar wel dat hij “niet zo’n aardige man” 
was. Mijn moeder formuleerde het als informatie uit de tweede hand, met dat “moet 
geweest zijn.” Als ze het van háár moeder had, had die het ook uit de tweede hand. 
Mijn oma is van 1893 en deze Jan, haar opa, stierf toen ze 2 was. De typering zal af-
komstig zijn van Maartje, zijn vrouw, of van hun dochter Antje, hun enig kind, ge-
noemd naar de moeder van haar vader met wie we dit verhaal begonnen, Antje 
Koelewaart. Wie weet, was hij niet zo’n aardige vader of vond hij het moeilijk dat hij 
geen jongens had gekregen. Te midden van al die kinderrijke gezinnen in het dorp is 
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dat niet onmogelijk. Het blijft gissen, want er is geen verhaal overgeleverd waaruit 
blijkt waarom hij niet zo aardig was.  

Ook het verhaal van zijn dood is nauwelijks een verhaal te noemen. Als hij 
inderdaad van een kerktoren is gevallen, kan dat niet de Grote Kerk bij het Raadhuis 
zijn geweest. De toren van die kerk was zelf al omgevallen, op Nieuwjaarsdag 1843. 
Hij kan natuurlijk van het dák van die kerk gevallen zijn, hoog genoeg om zo terecht 
te komen dat je het niet overleeft. Er zijn nog meer kerken in het dorp, maar bij mijn 
weten in die tijd niet een met een hoge toren. De enige kerktoren die in aanmerking 
komt voor een dodelijke val is bij mijn weten het torentje van het Verenigings- of 
Evangelisatiegebouw aan het Zuideinde. Dit zogenoemde ‘witte kerkje’ was eerder 
een koetshuis, begin jaren 80 aangekocht door de Christelijk Gereformeerde Kerk. Bij 
de verbouwing tot kerklokaal werd er een consistorie tegenaan en een torentje 
bovenop gezet.6 Mogelijk kerkte Jan daar, maar toen hij overleed was hij al lang 
overgegaan naar een ander, strenger gereformeerd kerkgenootschap, zoals we zul-
len zien. Maar waarom zou hij als timmerman geen onderhoudswerk hebben aan-
genomen van zijn vroegere kerkenraad?  

 

 

Verenigings- of Evangelisatiegebouw, Zuideinde 65, ± 1900 

Het ongeluk met Jan de Boer gebeurde op de dag vóór Oudejaarsdag 1895. Volgens 
de overlijdensakte is hij op Oudejaarsdag ’s ochtends om 4 uur in zijn huis aan het 
Weiver gestorven; blijkbaar is hij daar nog heen gebracht. 60 jaar is hij geworden. Het 
ongeluk is voor zover ik heb gezien, geen reden voor een journalistieke vermelding 
geweest. In twee kranten vond ik alleen zijn naam in de rubriek ‘Overledenen’, meer 
niet.7 Dat is overigens wel opmerkelijk gelet op allerlei gebeurtenissen van minder 
belang die wel de krant haalden.   
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Timmerman 
Wat wel een verhaal is, is het boekje dat mijn tante Ans me eens ter inzage gaf. Het 
is gebonden in kalfsleer, heeft een klep met een vetertouwtje om het dicht te binden. 
Dit boekje was van Jan de Boer, hij had het van Maartje gekregen. Achterin schreef 
ze met potlood: “Ter verjaaring aan JDB oud 37 jaar 1873.” Die leeftijd lijkt me niet 
helemaal juist, maar daar zal ik niet op letten. Eronder ging ze verder: “Daar liefde 
woont daar bied de Heer zijn zege Daar woont Hij zelfs Daar word Zijn heil verkrege 
En t leve tot in euwigheid.” Ze schreef haar naam eronder en trok een lief kringel-
lijntje tot onderaan het velletje.  

 

    
 

Werkboekje van Jan de Boer, omslag en laatste bladzijde, 1873 
 
Jan de Boer maakte er een werkboekje van. Hij schreef er lijstjes in, met pen of pot-
lood: materialen, vanzelfsprekend veel hout (grenen, eiken, essen) maar ook zink en 
ijzer. Met maten en prijs. Spijkers natuurlijk, draadnagels, ankernagels en gewone 
nagels, schotspijkers en ‘scheniere’ of nog korter ‘schniere’. (Mooi geschreven hè? 
Zou hij die scharnieren op zijn Zaans als ‘skniere’ hebben uitgesproken?) Lasijzers zijn 
erbij (of staat er latijzers?), ‘krampjes’, ‘wigge en klampe’. ‘Opleggertjes’ kom ik 
tegen, ‘drielingen’, ‘kruishengsels’ en nog zo het een en ander. En bij elke rekening 
staat arbeidsloon. In totaal 28 dichtbeschreven blaadjes. De eerste notitie dateert 
van 12 maart 1874 en de laatste van 24 januari 1894. De volgorde is op een enkele 
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uitzondering na chronologisch maar per jaar is het niet evenredig verdeeld. Uit 1874 
tel ik 15 rekeningen, 23 uit 1875, twee uit 1876, negen uit 1877, zeven uit 1879, drie 
uit 1880, negen uit 1883, één uit 1885 en dan nog eentje uit 1894. Hij gebruikte het 
dus onregelmatig, dat lijkt me wel duidelijk. Niet al zijn werk zal hij in dit boekje heb-
ben genoteerd.  

Op het eerste blaadje staan Maartje Oortwijn, Abr. Leegwater en de weduwe 
W. de Boer. Bekende namen van onbekende personen. Bij Maartje heeft hij in 1873 
al ¾ dag gewerkt voor f 0,75 en in 1874 nog eens drie dagen voor f 3,00. Verder staan 
er 1 ‘bovemaats deel lang 9 vt’ voor f 1,50 en 1 ‘green deel 2 a 3 lang 20 vt’ voor 95 
ct op het lijstje, en dan nog 25 ‘brose drielingen’ voor 15 ct. Bij elkaar f 6,35. Wat ‘2 
a 3’ betekent ontgaat me, ‘vt’ zal ‘voet’ zijn en ‘brose drielingen’ lijken me bevesti-
gingsmaterialen te zijn. Op 12 maart 1874 heeft Maartje betaald. Bij Abraham werkte 
hij ¾ dag voor een gulden. Hij leverde hem 10 ‘voet ½ dm (‘duims’ zal dat zijn) deel’ 
voor 50 ct, 3 ‘dito delen van 1 voet’ voor 40 ct en twee ‘dito van ¾ voet’ voor 15 ct. 
Dan nog 3 ‘w duikers’ voor 30 ct (geen idee hoe ‘w duikers’ eruit zien – misschien 
staat er wel iets anders en lees ik het verkeerd) en 50 ‘koppere spijkers’ voor 20 ct. 
Bij elkaar f 3,20. Bij de weduwe De Boer gebruikte hij een ‘10 vt ¾ dm deel’ voor 70 
ct, ¾ dag arbeidsloon voor 80 ct en dan nog 50 ‘2 w duikers’ voor 10 ct, bij elkaar  1 
gulden en 60 ct.   

Het eerste blaadje levert dus meteen al vraagtekens op. Hoe hij aan drie 
verschillende uurtarieven kwam bijvoorbeeld – verderop bleef hij hier ook eniger-
mate mee variëren: vier dagen voor f 4,80 bij de weduwe K. Biere en f 2,40 bij S. Kat 
is hetzelfde tarief, maar bij de weduwe Schippers werkte hij een dag voor 90 cent, bij 
C. Kit een halve dag voor 30 cent, bij Jan met een onleesbare achternaam rekende hij 
voor zes dagen zes gulden, bij de heer R. Bakker en de heer Jan Al het zelfde bedrag 
voor 5 dagen. Later hanteerde hij soms een uurtarief: bij C. Zonderland (de boer van 
wie hij zijn huis had gekocht) werkte hij eerst 4 uur voor 56 cent, dan 4 uur voor 
hetzelfde bedrag en nog eens 3 uur voor 42 cent. Dus 14 cent per uur. Voor Jacob 
Oortwijn schreef hij 45 cent voor 3 uur en later kwam er een cent per uur bij.  

Ik ben niet thuis in timmermansjargon. Bij een half duims deel van tien voet 
lang kan ik me wel iets voorstellen: een lange lat moet dat zijn geweest. Aan S. Kat, 
die verderop Simon blijkt te heten, leverde hij ‘vinkellatten’ van 10 voet lang, maar 
wat dat zijn, zou ik moeten opzoeken. Net als andere dingen, ‘enkelde’ en ‘dubbelde’ 
latten bijv. Maar de precieze betekenis van al die dingen laat ik liever aan specialisten 
over. Timmermanshistorici bijvoorbeeld - bestaan die? - zullen er wel raad mee we-
ten. Die Simon Kat was zijn beste klant: van de ongeveer 70 klanten komt zijn naam 
14 maal in het boekje voor. Twee keer timmerde Jan de Boer iets in de ‘ijskamer’ van 
Kat; ik zag die man al in een slagerij staan, maar hij was gewoon ‘landman’,8 woon-
achtig in de Kerkbuurt.9  

Informatie op internet levert een beeld op van de mensen voor wie Jan werk-
te. Wie uitputtend de wijk- en bevolkingsregisters nakijkt, zal de meeste namen, 
adressen en beroepen kunnen vinden. Ik heb dat niet volledig gedaan, maar wel 
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voldoende om te concluderen dat hij vooral voor mensen met een smalle beurs 
werkte. Zijn zwager Bram Leegwater, een jongere broer van zijn vrouw Maartje, was 
overigens wel slager, in Oudendijk, waar de familie vandaan kwam. C. Kit was 
fabriekswerker, Jan Al en Dirk Stark waren papiermakersknecht, C. Zonderland was 
zoals we al zagen veehouder net als Simon Bakker. Dirk Kat was … ook timmerman.  

 

 
 

Werkboekje van Jan de Boer, blz 1 en 2 
 

Van sommige ben ik niet helemaal zeker, omdat hun naam zo vaak in de geraad-
pleegde databank voorkomt, maar ze kwamen voor het overgrote deel uit de eenvou-
dige stand en uit de dorpen in de buurt, vooral uit Westzaan. Er zaten nogal wat we-
duwen bij: de weduwe De Boer noemde ik al, maar ook de weduwe Schippers, de 
weduwe Biere, de weduwe Bog en de weduwe Kuiper. Zijn overbuurman op het Wei-
ver, Klaas van der Woude, komt er ook twee maal in voor; hij liet in 1875 ‘een breede 
kopschaal’ maken, als ik het goed ontcijfer – de potloodnotities zijn moeilijk leesbaar 
en wat zo’n ding voorstelt staat er niet bij. Er werden 36 ‘b drieling’ (de b staat voor 
‘brose’ zoals we al zagen) bij geleverd en een stuk eikenhout voor ‘leunings’ – ook al 
met een slag om de arm. Met twee dagen arbeidsloon à f 1,20 kwam het totaal op 
‘somma f 3,50 ct.’ Later dat jaar liet Klaas voor twee kwartjes nog een deksel maken.  

De bedragen van de rekeningen waren betrekkelijk laag, schat ik in. Wanneer 
ik het goed heb nagekeken was het hoogste bedrag iets meer dan 18 gulden, op twee 
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uitzonderingen na, waarover hierna. De meeste waren lager dan een tientje. Kijk ik 
naar wat hij maakte, dan klopt dat denk ik wel zo ongeveer. Hij maakte nog meer 
deksels: een ovendeksel en een deksel voor de bak waarmee misschien wel de plee 
bedoeld werd. Hij repareerde klompen, maakte een stoel en voor een ander een 
‘vuur tafvel’, een kapstok, een ‘vlagen stok’, een rolstok, een karnstok en een pomp-
stok, een deur en een kelderdeur, twee ‘eikke stoofve’, een schuurbak, drempels, 
een vaantje, ‘schoeijing’, ‘armen’ voor een wagen, een ‘laddertje’ en hij repareerde 
nog een stoelpoot. Dat soort werk.  
 

 
 

Werkboekje van Jan de Boer, blz 23 en 24 
 

Het meest voorkomende product was ‘een kist’. Voor P. Stomp (lees ik het goed?) 
maakte hij op 14 februari 1875 een kist voor 12 gulden, 20 maart moest voor de kist 
van de vrouw van Stomp een gulden meer worden betaald, negen dagen later was er 
een derde kist nodig, voor dezelfde prijs. Voor één familie moeten dat enorme 
uitgaven zijn geweest. Voor Gerrit van der Helm maakte hij er in 1876 een voor 13 ½  
gulden. De kist voor de vrouw van Dirk Stark kostte eind december 1878 12 gulden 
en een paar maanden later maakte hij een kistje voor het kind van Dirk, waar hij een 
specificatie aan toevoegde: “10 uur arbeidsloon 1,50 linne band 75 ct hout 1,00 
spijkers 15 ct te zaame 3,40 ct voldaan den 5 Maart 1879.” De kist van de vrouw van 
C. Vloon kostte in februari 1880 12 gulden, blijkbaar een gangbaar type. In december 
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1879 maakte hij een ‘kisje’ voor het kind van Gerrit Kat dat zes gulden kostte, een 
half jaar later timmerde hij er eentje van twee gulden voor het kind van ene Willem 
met een niet goed leesbare achternaam. Dan komt de al aangekondigde uitzon-
dering: de kist van Jacob Bog kostte in 1883 40 gulden, maar die 4 kan ook een 2 zijn, 
want de inkt is gevlekt; die kist was dan ook van grenenplanken van 1 ½ duim dik. In 
datzelfde jaar maakte hij nog een kist voor 14 gulden voor Maartje Kort en een kist 
voor Huip Vloon voor het standaardbedrag van 12 gulden. Tenslotte volgt in januari 
1894 de laatste aantekening, een ‘doodskist’ voor de vrouw van S. Kat. Ook van gre-
nen van een onleesbare dikte, maar met de aanduiding ‘amerikaans’ erbij: ‘somma’ 
36 gulden. Doodgaan is van alle tijden, betalen voor doodskisten ook. Onze betover-
grootvader verdiende er een deel van zijn brood mee: hij noteerde er 13 in zijn boek-
je. Het is dikker dan de beschreven 28 bladzijden. Een kleine twee jaar na de laatste 
aantekening ging hij zelf dood en is het in handen van zijn kleinkinderen gekomen. 
Veel van de lege blaadjes zijn volgepend met een kinderhand, woordjes, tekeninge-
tjes, sommetjes. Eén van zijn kleinkinderen schreef er in schoonschrift zijn naam in: 
Johan Glas. We komen die arme jongen later nog tegen.   
 
Behalve dit boekje is ook de timmermanskist van Jan in de familie bewaard gebleven. 
Het is een open houten bak met wat restanten gereedschap: kapzaag, steekzaag, een 
paar dunne zaagbladen, winkelhaak, stokpasser, korte priem, platte beitels, ronde en 
platte boren. En een oliespuitje. In de loop van de pakweg 125 jaar na de dood van 
Jan zijn de grote zagen en de blokschaven eruit verdwenen, net als de hamers, 
nijptangen en spijkertangen. Er zitten boren in maar geen booromslagen en zo kun-
nen we meer timmermansgereedschap opsommen dat niet op de foto staat.  
 

 
 

Timmermanskist van Jan de Boer 
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Wim Hildering, schoonzoon van mijn tante Ans, liet me weten dat de kist en het 
gereedschap jarenlang in gebruik zijn geweest op het buitenhuisje van zijn 
schoonouders, gelegen op een eiland in de Rotterdamse Bergse Achterplas. Bij de 
verkoop daarvan is het een en ander in het schuurtje achtergebleven, waaronder een 
paar oude, botte, roestige zagen en een stuk of wat booromslagen. Dit verklaart iets 
van wat ontbreekt. Maar de kist zelf is er nog, en het gereedschap dat je ziet is talloos 
veel malen in de handen van onze betovergrootvader geweest. Zo’n ding heeft een 
eigendoms- en verblijfsgeschiedenis, net als alle voorwerpen die onder de nazaten 
van Jan de Boer aan volgende generaties zijn doorgegeven. Dat zal een verhaal apart 
zijn, maar ik ken alleen het laatste deel, gehoord van mijn aangetrouwde neef Wim 
bij wie de kist nu thuis staat. Hoe hij bij de ouders van zijn vrouw, mijn nicht Bea, 
terecht is gekomen, weet hij niet.10  
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Hoofdstuk 2 Maartje 
 
Timmermansklokje 
Jan de Boer was op 8 mei 1835 in Westzaan geboren, in de Krabbelbuurt. Op 19 
januari 1841 kwam Maartje Leegwater ter wereld, in Oudendijk, een dorp onder 
Hoorn. Ze was de enige dochter en zesde van de acht kinderen van Klaas Leegwater 
en Antje Petiet. Haar vader was bij zijn huwelijk schipper geweest, net als de vader 
van Jan, haar moeder was toen ‘dienstmaagd’. Hij overleed op 53-jarige leeftijd in 
1858 als vleeshouwer, zij stierf als 67-jarige in 1872. Verder weet ik niets van hen. 
Hun zonen werden alle zeven volwassen, twee gingen wel betrekkelijk jong dood, 
drie werden oud voor die tijd, in de zestig en zeventig, en van één ontbreken de 
gegevens. Maartje werd met haar 78 jaar het oudst van allemaal.    

 

 
 

Timmermansklokje van Maartje Leegwater, 1857 

 
Bij mijn zus Carla thuis hangt een klokje met een familiegeschiedenis. Onze moeder 
liet het haar na bij haar overlijden in 2009. Het had daar 19 jaar aan de muur 
gehangen, nadat zij het op haar beurt in 1990 geërfd had van haar tante Antje, een 
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van de zussen van haar moeder. Deze tante had het klokje van háár moeder, de 
dochter van onze betovergrootmoeder Maartje. Het is een hangklokje met een 
slingeruurwerkje en koperen gewichtjes. De wijzerplaat van wit emaille met Romein-
se cijfers is gevat in een metalen plaat waarin een kader is uitgedreven. Een edelhert 
vlucht tevergeefs voor twee jachthonden, de randen worden gesierd met guirlandes.  

 

   
 

Timmermansklokje van Maartje Leegwater, achter- en binnenkant, 1857 
 
Mijn moeder vertelde eens: “Die klok heeft daar altijd in dat huis aan het Weiver 
gehangen, bij mijn grootmoeder Glas die daar nog jaren is blijven wonen nadat Maar-
tje was overleden. Het hing tussen de bedsteden aan de muur en al mijn ooms en 
tantes hebben hierop leren klokkijken. Simpel uurwerkje hoor. Na de dood van mijn 
grootmoeder heeft het jaren bij tante Antje thuis in Assendelft gehangen. Maartje 
had het gekregen van de boer en boerin waar ze werkte toen ze ging trouwen.” Ze 
voegde er nog aan toe: “Een timmermansklokje is het, niks bijzonders.”  

Nu waren Maartje en Jan in Oudendijk op 22 maart 1863 getrouwd; op de 
achterkant van het houten uurwerkkastje is met een stomp voorwerp een andere 
datum gekerfd met een naam erbij. Als ik het goed lees staat er “6 April 1857 A. de 
Hartog.” Aanvankelijk zeiden datum en naam mij niets, later vond ik de naam van 
Maartje in het Bevolkingsregister van Assendelft.11 Dat vertelde dat ze op ‘huizing 
383’ als dienstbode werkte bij de toen nog ongehuwde veehouders Jan Hartog en 
zijn jongere broer Pieter. In de kolom ‘Betrekking tot het hoofd van het huisgezin’ is 
vermeld: ‘niet verwant, in dienst’. Dat ‘dienstbode’ zal een ambtelijke opwaardering 
zijn van ‘boerenmeid’. Wanneer ze in dienst kwam, kon ik niet vinden; de datum van 
vertrek en de plaats waarheen zijn niet vermeld, anders dan bij de lange rij overige 
meiden en knechten. A. de Hartog is in de registers van Assendelft niet te vinden, wel 
Albert Hartog, dus zonder tussenvoegsel, een zeildoekwever. Maakte hij klokken in 
zijn vrije tijd?  
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Bevolkingsregister Assendelft 1862-1880, met uitsnede 
 
Visitekaartportret 
Nu verder over onze betovergrootmoeder Maartje Leegwater. Die naam hoorde ik al 
toen ik kind was. Mijn oma sprak met veel warmte over háár oma, met een zekere 
eerbied, herinner ik me. Die achternaam was natuurlijk bekend van de geschiedenis-
les op school, van Jan Adriaanszoon Leeghwater, de bekende waterbouwkundige uit 
De Rijp, die in de 17e eeuw een belangrijke bijdrage leverde aan de drooglegging van 
een aantal grote meren in Noord-Holland. “Daar was ze familie van,” zei mijn oma 
dan en er klonk trots in door. Nu ja, verre familie zal ze bedoeld hebben. Héél ver, 
mag ik wel zeggen, en of het werkelijk zo is zal ik voor dit familieverhaal maar niet 
nagaan. 

“Dit is mijn grootmoeder Maartje Leegwater,” schreef ze achterop dit por-
tretje. De onzekerheid over het uiterlijk van Jan de Boer wordt hiermee goedge-
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maakt. Ze heeft een flink postuur. Het lijkt erop dat ze heel wat onderrokken aan 
heeft - een crinoline zal het wel niet zijn. Haar jak met lange mouwen oogt nogal strak 
- of is dat het bovenlijf van een jurk? Horen die puntjes stof bij een shawl? Zijn dat 
bloedkoralen die ze als halssieraad draagt? En die muts valt natuurlijk op; ik zal er zo 
dadelijk nog iets over schrijven. Zou het haar eigen hondje zijn op dat tabouretje? Of 
is het van aardewerk? Voor de hand liggende vragen bij het bekijken van deze foto.  

 

     
 

Maartje de Boer-Leegwater, ± 1905, met uitsnede 
 

Maartje is van het Weiver naar de Gedempte Gracht in Zaandam gegaan, waar 
volgens de opdruk aan de achterkant van deze ‘carte de visite’ het fotoatelier van 
Emile Muns gevestigd was.12 Trots vermeldde die daar ook dat hij in 1904 voor de 
Nederlandsche Fotografen Kunstkring in Den Haag in ’s-Gravenhage een “verguld 
zilveren medaille als hoogste onderscheiding en Eerste Eereprijs” had gekregen. Ze 



 33 

oogt nogal jong, maar ze moet hier dus toch minstens 63 jaar zijn geweest, gelet op 
het genoemde jaartal. Mijn moeder moest me vertellen wat Maartje in haar hand 
hield, want ik kon dat voorwerp niet thuisbrengen: “Dat is een ellestok,” antwoordde 
ze beslist, “ze ventte met lapjes, om d’r arm, langs de boerderijen.” Is het niet op-
merkelijk dat ze het attribuut dat voor haar broodwinning van belang was, zo uitdruk-
kelijk toonde? Als ik het goed zie, meet ze een lint af dat bij haar hand afhangt. Ze 
ging op de foto om te laten zien wie ze was, zo lijkt het. ‘Manufacturierster’ heette 
haar beroep in het Bevolkingsregister van het dorp. Voor mij spreekt er een zeker 
zelfbewustzijn uit.  

Anderen in de familie lieten zich overigens ook door fotograaf Muns ver-
eeuwigen, waar ik in het vervolg nog naar zal verwijzen. Er zijn heel wat van deze 
visitekaartportretjes in de nalatenschap van mijn moeder tevoorschijn gekomen. Die 
portretjes behoorden tot de eerste generatie foto’s waarvoor massaal in een foto-
grafie-atelier werd geposeerd, en niet alleen door de gegoede burgerij.13  
 
Kleine ban 
Uit de boekenkast van mijn moeder kreeg ik na haar overlijden twee boeken van T. 
(Tames) Woudt mee, een Zaanse schrijver-schilder-tekenaar.14 In het ene zijn al zijn 
tekeningen en stukjes uit de Typhoon (‘Dagblad voor de Zaanstreek’) bijeenge-
bracht, boordevol informatie over allerlei plaatsen in Koog aan de Zaan en Zaandijk. 
In het andere, ‘Maannacht in de sneeuw’, beschrijft hij het leven van een Zaans 
echtpaar.15 Het is allemaal nogal geromantiseerd, maar in het verhaal neemt hij 
terloops allerlei wetenswaardigheden over de geschiedenis en de cultuur van de 
streek mee – en daar gaat het de schrijver natuurlijk om. Een onafzienbare stroom 
van feiten en feitjes in een voor ons nogal gedateerde stijl; een beetje vermoeiend 
en toch boeiend om te lezen.  

Het bijzondere is dat mijn oma tal van woorden en namen in het boek heeft 
onderstreept en daar in de marges opmerkingen bij heeft geschreven. Dat deed ze 
speciaal om haar dochters over haar kindertijd en jonge jaren te vertellen. Herinne-
ringen en toelichtingen, met zorg en genoegen opgeschreven. Vaak wel een puzzel, 
wanneer er meer woorden op een bladzij onderstreept zijn en er dus ook meer 
opmerkingen bij zijn geschreven, maar zonder verwijzing naar welk onderstreept 
woord. Meestal kom je er na wat zoeken wel uit.  

Herkenbaar voor ons is een verhaal over een wandeltocht van een van de 
kinderen van het genoemde echtpaar, Wim, met z’n vriendje Chrissie. Ik schat ergens 
tussen 1900 en 1910. Ze vertrokken op bladzijde 86 van de Lagedijk in Koog, liepen 
naar het station (dat toen wat zuidelijker lag dan nu) en vandaar naar de overweg, 
over het spoor linksaf het Guispad op, voor de begraafplaats langs. Ze wandelden tot 
voorbij de Schoolmeester waar het pad naar rechts afboog, de Middel op. Even ver-
der ging het meteen linksaf het Weiver op, Westzaan in. De Guisweg richting ophaal-
brug en watertoren is pas rond 1930 aangelegd. Aan het eind van het Weiver bogen 
ze links af, de Nieuwe Zij in en voorbij het Raadhuis liepen ze door de Kerkbuurt naar 
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de Weelbrug. Daar begon de Krabbelbuurt die een heel eind verderop overging in het 
Zuideinde. Vandaar gingen ze over de Overtoom en de Westzanerdijk naar Zaandam, 
weer terug naar huis. Een tippel van een dag: “nog puur zo’n stukkie lopen,” wordt 
ergens halverwege tegen die jongens gezegd.  
 

 

T. Woudt, Maannacht in de sneeuw, blz 99 met aantekeningen 

Al lezende liep mijn oma die wandeling mee en wat ze onderweg in haar verbeelding 
zag schreef ze in de marges op. Het bijzondere is dat ze niet alleen met die twee 
jongens meeliep maar ook met ‘Oop’, zoals ze haar grootmoeder Maartje noemde, 
een afkorting van ‘opoe’. Die ging vanaf haar huis aan het Weiver ook het hele eind. 
Met haar lapjes langs de deuren van de huizen en boerderijen en elke zondag ook 
nog eens naar de kerk. Zo lees je drie wandelingen tegelijk. In het boek worden alle 
molens waar de jongens langs kwamen genoemd, de boerderijen, werkplaatsen, fa-



 35 

briekjes en winkels, bladzijden lang. Op het Weiver passeren ze ‘een flinke boom-
gaard, geflankeerd door een boerderijtje’ (“dat was van Grootvader v.d. Woude,” 
schreef mijn oma erbij, ze doelde op haar schoonvader). Ze liepen over “een stenen 
brug met terzijde een dikke pijp van de waterleiding.” In het deel over Klaas van der 
Woude sr, mijn overgrootvader, kom ik op die pijp terug. Na de bocht naar links 
komen ze op de Nieuwe Zij(d). “Links over de sloot lieten de jongens de boerenplaats 
van Schoen achter zich,” schrijft Woudt. Oma schrijft erbij: “Dat was ons huis.” Meer 
niet. Beetje weinig ... Om dat goed te maken zal ik in het laatste deel van dit 
familieverhaal uitgebreid ingaan op die ‘boerenplaats’.   

Terwijl de jongens door de Krabbelbuurt en het Zuideinde verder lopen, 
vertelt ze over wat is afgebroken of er nog staat, wie er nu woont en wat voor winkel 
er vroeger in zat. Ze komen langs een timmermanswerkplaats waar een van haar 
zwagers krullenjongen was, langs een fabriek waar mijn grootvader had gewerkt, 
langs het huis waar de klokkenmaker woonde bij wie ze bij hun huwelijk hun eerste 
klok kochten. En nog veel meer. Verderop kwam ze bij de boerderij van Gerrit Koop-
man: “bij Koopman kwamen we nogal eens want onze Grootmoeder verkocht manu 
vak turen en die kwam daar te venten en onze kerk stond ernaast”. Bij een boerde-
rijtje van schillenboer Dirk Havik: “daar kwamen we ook met Oop te venten ja we lie-
pen zoo een hele dag met haar mee. dat was een enig mensch hoor jongens.” Bij de 
boerderij ‘De tijd zal ’t leren’ van Siem Schoen noteerde ze: “de tijd zal het leren 
bestaat nog en nog altijd bewoond door Schoenen daar ook kwam ik met Oop want 
het was een geloofsgenoot.” En bij ‘een weiland met een grote boerenplaats van Jan 
Maas’ aan de linker kant van de weg, lees ik: “Ja bij die boerderij van Jan Maas lagen 
Zondags onze boodjes want dan gingen we naar de kerk en mochten daar die bootjes 
liggen maar voor we in die bootjes stapte hadden we al 1½ [uur] gelopen Ja jongens 
dat was wat hoor.”  

Bij ‘een groot herenhuis van dokter Van der Broeken’ staat: “kwam daar ook 
met Oop en mochten binnen komen maar niet praten het staat er ook nog ben eens 
met tante Jasprien na hem toe geweest op een Zondag morgen een kies trekken.” En 
op de volgende bladzij: “Ja daar woonde Bug Steenberg16 en als we hem dan tegen 
kwamen zei Oop altijd dag Mijnheer de Bugmeest en die zij dan net als Dokter v.d. 
Broeke goeden morgen Ma. leuk he.” Helemaal aan het eind van de weg slaan de 
jongens, zoals gezegd, linksaf de Overtoom op en verderop de Westzanerdijk. Ze ko-
men nog langs ‘een oude boerderij van Beets’: “bij de boerderij van Beets kwamen 
we ook daar maar dat was haar laatste klant en wij maar meezwoegen op klompen 
natuurlijk.” Op bladzijde 108/109 lopen de jongens het dorp uit en vindt oma het wel 
genoeg: “Nu hoor jongens is het dorp ten einde en weet ik daar niet veel meer van 
af. nu hoor lieve kinderen me verhaal is uit ja er is veel meer te vertellen maar dat 
zou te veel tijd kosten misschien vinden jullie het leuk. en nu eindig ik de 9de van de 
9de 1968 op 75 jarige leeftijd. dag hoor allemaal. jullie Moeder.”  
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Zo bracht oma Rouwé haar grootmoeder ‘Oop’ weer een beetje tot leven. Alle ge-
noemde namen en adressen zijn terug te vinden in het zogenoemde Wijkregister.17 
Telkens toch weer een geruststelling wanneer de ene bron door een andere wordt 
bevestigd.  
 

 

T. Woudt, Maannacht in de sneeuw, blz 101 met aantekeningen 

Bij mijn onderzoek kwam ik in contact met een paar medewerkers van de West-
zaanse Digitale Beeldbank. Zij runnen een website die tot doel heeft het verleden van 
het dorp levend te houden. Naast een digitale beeldbank geven ze fotopublicaties 
uit; een daarvan heet ‘De kleine ban in de rondte’.18 De schrijver verwijst naar het 
verhaal van Tames Woudt in ‘Maannacht in de sneeuw’, in het bijzonder de wande-
ling van Wim en Chrissie. Hij is dezelfde route gelopen en noteert: “Nu lijkt het een 
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hele opgave deze wandeling te maken, maar rond 1900 was het heel gewoon. Voor 
inwoners van de Zaanstreek was het niet ongebruikelijk om op zondag de kleine ban 
te lopen. Onderweg kon je dan gelijk wat familie en kennissen opzoeken. Ook waren 
er veel bakkers, kruideniers en andere handelaren die regelmatig met een handkar, 
soms met hulp van een trekhond, de kleine ban in de rondte liepen, om hun waren 
aan de man te brengen.” De naam verwijst naar de ‘Banne van Westzaan’, een vroe-
ger rechtsgebied ten Westen van de Zaan. In het Reghthuys aan de Kerkbuurt zetel-
den bestuur en rechtbank van de Banne, ongeveer het gebied van het tegenwoordige 
Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Assendelft en 
Westzaan.19 Een veelvuldig gebruik was het ‘omlopen’ of ‘omrijden’ van de grote of 
kleine ban, een langere of kortere tocht die eindigde waar hij begon. Via Google Maps 
Streetview lukt het trouwens min of meer ook de omloop vanachter je computer te 
volgen. Een deel ervan in het echt lopen kan ook heel goed, zoals ik in de inleiding 
beschreef. 
 
Winderig en vroom 
De kerk waar Hanny Glas met ‘Oop’ naartoe liep, lag aan de Krabbelbuurt. Hij staat 
er nog steeds, J.J. Allanstraat 185, net als de pastorie ernaast. Niet heel interessant, 
een eenvoudig zaalkerkje, met een zadeldak, in 1907 door de Gereformeerde Ge-
meente gebouwd.20 In de 19e eeuw zijn door grote afscheidingen van de Nederduits 
of Nederlands Hervormde Kerk nieuwe geloofsverbanden gevormd. Deze gerefor-
meerden bouwden tal van eigen kerkgebouwen, waarvan vele, met name in de dor-
pen, in een sobere uitvoering. Dit kerkje is daar een laat voorbeeld van, in baksteen 
opgetrokken met een versiering van de voorgevel in rondboogstijl. Drie torentjes 
maken duidelijk: dit is een kerkgebouw.21  

Juist door dat adres is het makkelijk op te zoeken hoe ver het lopen was van 
het huis aan het Weiver naar de kerk: 2 km, gewoon over de weg. Ik weet niet hoe 
goed Oop ter been was, maar als ze met haar lapjes, haar ‘manu vak turen’ helemaal 
tot de Overtoom kwam, zal ze aardig uit de voeten hebben gekund. Misschien deden 
ze er drie kwartier over, hooguit een uur, als ik er rekening mee houd dat het tempo 
laag lag. De opmerking over de ‘boodjes’ kan ik evenmin plaatsen. Natuurlijk was de 
kerk ook over water te bereiken, maar hoe ik me de combinatie met 1½ uur lopen 
moet voorstellen, ontgaat me. 

Mijn tante Ans vertelde me over een andere kant van Maartje Leegwater. 
Haar moeder schreef dan wel dat ze met Oop naar de kerk liep, maar ze had daar niet 
bij genoteerd dat ze dat lang niet altijd leuk vond. Oop liet namelijk voortdurend har-
de winden, waar haar kleindochter zich dan het hele eind voor liep te schamen. Nogal 
begrijpelijk voor een meisje van een jaar of 14, 15. ’s Winters zal ze ook elke zondag 
de eikenhouten stoof van haar oma hebben gedragen. Dan kon Oop tenminste met 
warme voeten naar de dominee of ouderling luisteren. Het bepaald niet liturgische 
meubelstuk heeft tot aan haar overlijden in 2014 bij mijn tante thuis gestaan.  

 



 38 

 
 

Gereformeerde Gemeente met pastorie, Krabbelbuurt/J.J. Allanstraat, ongedateerd 
 
‘Nederduitsch Hervormd’ was Maartje volgens het Bevolkingsregister van Assendelft, 
toen ze nog een boerenmeid was. In het register van Westzaan waar ze na haar 
huwelijk met Jan werd ingeschreven, is dat ‘Nederduitsch’ verdwenen; de benaming 
was in onbruik geraakt en door ‘Nederlandsch’ vervangen. Ze stonden allebei 
kortweg als ‘Hervormd’ te boek, maar die term is in het register doorgehaald en 
vervangen door ‘Oud orthodox’.22 In het volgende deel over de familie Glas kom ik 
hierop terug aan de hand van een verrassende wending in het verhaal. Dat bewaar 
ik dus nog even. Over de ‘eerste steen’, op de foto duidelijk zichtbaar onder het linker 
venster van de kerk, kan ik daar ook iets vertellen. Net zoals ik dan de stoof van ‘Oop’ 
zal laten vullen met een test vol gloeiende kooltjes. 
 
Op deze plaats laat ik twee bronnen zien die iets vertellen over het godsdienstig leven 
van Maartje. Of beter gezegd: twee bronnetjes. Dit is een ‘briefkaart’ die Maartje 
stuurde toen haar kleindochter Johanna Glas haar elfde verjaardag vierde, in augus-
tus 1904. Die kleindochter heeft zelf het jaartal geschreven bij de felicitatie: links 
staat “pf”, de toen gangbare afkorting van ‘pour féliciter’, ofwel: om geluk te wensen; 
rechts schreef Maartje: “terverjaring van u opoe”. Het lijkt een kerstkaart, verzonden 
in de zomer, twee engelkinderen staan vol aanbidding bij een pasgeboren Jezus die 
met een aureooltje in een kribbe vol stro ligt te slapen. Op de achtergrond zijn een 
portiek met een deur en een stenen muurtje of zuiltje zichtbaar. Het plaatje doet mij 
nogal katholiek aan, maar ik kan me vergissen en misschien waren zulke voorstel-
lingen ook onder gereformeerden gangbaar. De kaart was in bezit van mijn tante Ans.  
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Verjaardagskaart van Maartje de Boer-Leegwater voor Hanny Glas, 1904 
 
Mijn moeder had een andere kaart die Maartje aan haar kleindochter stuurde, ook 
zo’n opmerkelijk exemplaar. Alleen al om de adressering. Mijn oma woonde toen in 
Nauerna, een buurtschap in de gemeente Assendelft. De kaart hierboven heeft als 
adres ‘Westzaander Polder’ en meer niet. Op de kaart hieronder staat: ‘Assendelft 
Polder’. Door het ontbreken van een postzegel vermoed ik dat ze in een envelop zijn 
verzonden of bij een bezoek door Maartje zelf zijn meegenomen.  

Ze schrijft er een geweldig verhaal op, waarin ze haar kleindochter Hanna 
vergelijkt met Hanna de profetes en er nog een onleesbare heilwens aan toevoegt op 
het eind. Mijn oma probeerde tevergeefs op te schrijven wat er staat: “Ja dat heeft 
mijn Grootmoeder me gestuurd toen woonde we nog in de polder, dus al lang ge-
leden. Maar ik kan niet goed het begin vinden. Het gaat over de Liefde van Hanna de 
provetes. En nu schrijft ze dat haar gedachten naar haar uitgingen en zegt ze ik dacht 
nog dat ook mijn geloof de Hanna van deze plaat Liefde Hannie nu wat zou ik daar 
rijk mee wezen mijn kind rijker dan duizend werelden en u Opoe zou daar blijd mee 
zijn. Hannie geloof dat mocht dat zoo eens tot eene zalige en dat weet ik niet te 
ontzijvren dat gunde u God en Heer Jezus den Here u Opoe.”  

Het begin dat mijn oma niet kon vinden, vond ik wel: Maartje gebruikte het 
onderschrift ‘Liefde’ als eerste woord en ging daar gewoon verder, rondom de af-
beelding schrijvend en op de andere kant door het adres heen. Net als zij moest ik 
heel goed kijken om te “ontzijvren” wat er staat, en helemaal zeker ben ik er niet van: 
“[Liefde] is de tietel van deze plaat liefe Hanna, nu ging mij gedagte naar Hanna de 
profetes en ik dagt mog dat ook mijn geloof als Hanna weze Ja Hanne wat zou u dan 
rijk weze, mijn kint, ja rijker dan duizend werelde, ze (?) u oopoe zou blijd met u zijn. 
Hanne geloof dat mogt het u eens tot eene Hijliege Ja loers heit stichte dat geefe u 
God door Jezus door den Heere u opoe.” 
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Briefkaart van Maartje de Boer-Leegwater aan Hanny Glas, vóór 1907 
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Hanna of Anna is de stokoude weduwe uit het bijbelverhaal die alle dagen in de tem-
pel in Jeruzalem te vinden was “om God te dienen met vasten en bidden.” Toen Jezus 
kort na zijn geboorte door zijn ouders daarheen werd gebracht, profeteerde ze dat 
het kind de lang verwachte Messias was (Luc. 2:36-38). Of Hanna Glas door dit 
voorbeeld tot een heilige jaloersheid werd aangezet, heb ik nooit gemerkt, en rijker 
dan duizend werelden is ze evenmin geworden.   
 

 
 

Huis van Maartje de Boer-Leegwater en Antje Glas-de Boer aan het Weiver, 1918 
 
Hul 
Behalve haar visitekaartportret is er nog een foto waar ze op staat: met haar dochter 
Antje en twee kleindochters achter het tuinhek naast haar huis aan het Weiver. Dat 
boerenhuis met die voordeur die nooit openging behalve wanneer er iemand gestor-
ven was. Begin 1896 zal haar man Jan de Boer daardoor uitgedragen zijn, nadat hij 
bij zijn timmerwerk van een kerktoren of -dak was gevallen. Het ging nog even door 
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me heen: de vraag wie zijn doodskist gemaakt zal hebben, want zelf was hij daar 
onverwachts niet meer toe in staat. Wie weet, had hij er nog eentje in zijn werkplaats 
staan, voor noodgevallen zogezegd, eentje die zijn maat had.  

Mijn oma heeft de namen op de achterkant geschreven. Zelf staat ze links, 
dan haar moeder Antje, daarnaast haar zus Ma en rechts haar grootmoeder. Ze 
dateerde de opname: “was Jo 3 weken.” Jo is mijn moeder, half mei 1918 geboren. 
Die vertelde later: “Ik heb nog bij mijn overgrootmoeder Maartje op schoot gezeten. 
Ze woonde aan het Weiver nummer 15” - toen was ze blijkbaar nog zeker van haar 
zaak wat het huisnummer betreft. Een andere keer zei ze: “Mij heeft ze nog op de 
arm gedragen. Ze was heel goed voor dat grote gezin van haar dochter, mijn groot-
moeder.”  
 

 
 

uitsnede 
 
Nu kom ik nog even terug op die fraaie muts van Maartje, net zo’n muts als op het 
Zaandamse Munsportret. Een wonderlijk model. In het handschrift van mijn moeder 
staat achterop de foto: “Oop met origineel hul”. Een hul is een muts waarvan de 
punten naar boven tegen het hoofd zijn gevouwen.23 Volgens Van Dale is het zelfs 
een ‘neepjesmuts’, dus met plooitjes, maar die kan ik er niet in ontdekken. Op die 
foto naast haar huis staat ze als een beetje gezette, oudere boerenvrouw met een 
vriendelijke uitdrukking op haar gezicht. Zo te zien houdt ze zich met haar linker hand 
vast aan het houten erfhekje. Die hul, ik denk dat ze die alle dagen droeg en alleen  
’s nachts afzette. Zou haar dochter Antje hem ook op het hoofd van haar gestorven 
moeder hebben gezet toen ze in haar kist opgebaard lag? Omdat het zo’n vertrouwde 
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aanblik voor haar en haar kinderen was? Toen Maartje overleed, woonde Antje im-
mers al weer 12 jaar bij haar moeder in huis. Met haar kinderen. Hoe dat zo gekomen 
was, lees je in deel 3.  
 
Maartje was 78 jaar toen ze op 2 april 1919 in haar eigen huis, vermoedelijk ook in 
haar eigen bedstee, doodging. Waaraan ze leed, is mij jammer genoeg niet bekend. 
Het huis had toen nummer G39 en de in de overlijdensakte toegevoegde a lijkt me 
een ambtelijke precisie van de situatie dat haar dochter daar ook woonde.  
 

 
 

Akte van overlijden van Maartje de Boer-Leegwater, 1919 
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Deel 2 
 

Betovergrootouders Johannes Glas en Prientje Fieman 
 

Hoofdstuk 3 Zeeuwse voorouders 
 
Geersdijk 
Antje de Boer trouwde in 1889 op het Raadhuis in Westzaan met Jacob Glas, een 
Zeeuwse Zaankanter. Hij kwam uit een kinderrijk gezin in Geersdijk, een dorp op 
Noord-Beveland, een buurtschap in de gemeente Wissenkerke. Geen beeld van te 
vinden, uit het midden van de 19e eeuw, bedoel ik. Wel foto’s van later datum, eind 
van de 19e, begin 20e eeuw. Ze bieden een bescheiden indruk van de plek waar Jacob 
en zijn ouders, grootouders, ooms, tantes en al hun kinderen hebben rondgelopen.  

 

 
 

Kinderen in Geersdijk, 1895-1905 
 
Of de Glasgezinnen in het dorp zelf of in het buitengebied woonden, weet ik niet. 
Volgens de opeenvolgende Bevolkingsregisters stonden hun huizen in Wijk C met 
‘Polder Geersdijk’ of alleen ‘Geersdijk’ als nadere aanduiding. De registers vermelden 
wijkletters en huisnummers en geven geen informatie over de locatie in het dorp. Ik 
ben er overigens niet voor naar Middelburg of Wissenkerke gereden om in de archie-
ven naar een antwoord te zoeken.   

In de papieren erfenis van mijn moeder vond ik een brief van de Gemeente-
secretarie van Wissenkerke aan H.W. Havik uit Krommenie, vast een Henk en een 
neef van haar. Hij had om genealogische informatie gevraagd en kreeg een keurig 
getypt antwoord. Het verzoek dateert van oktober 1981, het predigitale tijdperk: 
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alles was opgezocht in de registers van de Burgerlijke Stand of het Bevolkingsregister. 
Om die reden alleen al verdient zo’n ambtelijk antwoord het hier te worden vermeld. 
Bij mijn poging onze voorouders en hun gezinnen via internet in een kwartierstaat 
onder te brengen heb ik de verstrekte gegevens aangevuld. Het was eenvoudig er 
een paar generaties aan toe te voegen, behalve uit Wissenkerke/Geersdijk afkomstig 
uit Colijnsplaat en Kortgene, twee andere dorpen op het eiland. Voor zover ik kon 
ontdekken waren de mannen arbeider of journalier, de toen gangbare, uit de Franse 
tijd afkomstige term voor dagloner. Vrouwen zijn geregistreerd als arbeidster, 
dienstmeid of – weer zo deftig klinkend - journalière. 
 

 
 

Noordstraat in Geersdijk, 1918-1920 
 
Op het eiland maakten in de 19e eeuw voornamelijk de grote boeren de dienst uit, 
zowel in politiek als sociaal-economisch opzicht.24 Sommigen waren grondeigenaar, 
de meesten pachter, bij elkaar een betrekkelijk kleine groep. In de dorpen bestond 
een kleine middenklasse van ambachtslieden, schippers en handelaars. Zo’n 80 
procent van de bevolking bestond uit arbeiders en dagloners. Ze werkten voorname-
lijk op het land en werden in de winter door bestuurders ingezet bij dijk- en wegen-
onderhoud. In het hele land waren de lonen voor landarbeid laag, Zeeland kende de 
laagste. Armoede heerste alom, gebrek aan werk betekende werkloosheid en nog 
grotere armoede. Behuizing was minimaal, kleine arbeidershuisjes, een paar bedste-
den in de huiskamers, lage zolders met bedstro op de vloer voor de kinderen. 
Onderwijs stelde weinig voor, leerplicht bestond niet, een schooljuf of –meester met 
een magere opleiding, een of twee lokaaltjes, veelal een ordeloze bedoening. School-
klassen kenden een voortdurend wisselende samenstelling vanwege de kinderarbeid 
op het land. Van het voorjaar tot de herfst ging dat zo door, goedkope arbeid voor 
de boeren, noodzakelijke aanvulling op de gezinsinkomens van de boerenarbeiders. 
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Deel van Noord-Beveland met Wissenkerke en Geersdijk, ± 1880 (detail) 
 
Op de kleigronden van West-Brabant en de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden 
werd al sinds de late Middeleeuwen in grote hoeveelheden meekrap verbouwd.25 De 
wortels van dit gewas leverden het zogenoemde Turkse rood op, een stof die 
gebruikt werd bij het kleuren van textiel, leer en verf. Het verbouwen was handwerk, 
het kon niet gezaaid worden, elke plant moest met de hand in de grond worden ge-
graven. Het delven van de wortelstelsels was zeer zware arbeid, omdat ze wel een 
meter diep konden groeien. De productie van de kleurstof vond plaats in zogenoem-
de meestoven. Dat waren grote schuren van enkele verdiepingen hoog, waar de 
wortels werden opgeslagen, gedroogd en verwerkt tot poeder. Ze waren eigendom 
van een soort maatschap van boeren, een vroege vorm van landbouwcoöperatie. Op 
Noord-Beveland stonden er negen, waarvan twee in Geersdijk. Eind jaren ‘60 van de 
19e eeuw werd in Duitsland een procedé uitgevonden waardoor de kleurstof synthe-
tisch kon worden geproduceerd. Deze vondst was een van de factoren achter de 
snelle neergang van de meekrabteelt.26  
 
Kindersterfte 
De voorouders van Jacob Glas heetten Fieman, Hollestelle, Geelhoed, Breas, Munter, 
Piggel en Boot. Ze waren allemaal woonachtig op Noord-Beveland, zeker vanaf het 
midden van de 18e eeuw. De moeder van Jacob kwam in Geersdijk ter wereld in een 
gezin met 5 kinderen, geboren tussen 1822 en 1831. Haar vader Jacob Fieman, een 
arbeider, deed de aangifte zelf, met twee wagenmakers als getuigen. Prientje werd 
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ze genoemd, naar de moeder van haar vader - een korte variant van Jasperina, zoals 
ze opmerkelijk genoeg in andere akten wordt genoemd. Jacobs vader, Johannes Glas, 
kwam uit een gezin waarin tussen 1813 en 1833 zes jongens en acht meisjes geboren 
werden. Het gaat me te ver om in dit verhaal van al onze 19e eeuwse voorouder-
gezinnen de kinderen op te sommen. Een paar uitzonderingen wil ik wel maken, om 
te beginnen voor Jacobs grootouders, Huijbregt Glas en Jannetje Hollestelle. Zij wa-
ren in het laatste jaar van de Franse tijd in Colijnsplaat getrouwd, mei 1813. Neder-
land was nog ingelijfd bij Frankrijk, Zeeland (behalve Zeeuws-Vlaanderen) hoorde tot 
het departement Bouches-de-l’Escaut, ofwel Monden van de Schelde. Het stempel 
staat bovenaan hun ‘Acte de Mariage’ naast het stempel ‘A Timbrer à l’Extraor-
dinaire’ van de voldane zegelrechten. Voor de aardigheid toon ik begin en eind van 
de akte, in het Frans - voor de liefhebber.  

 

 
 

 
 

Huwelijksakte van Hu(ij)bregt Glas en Jannetje Hollestelle, Colijnsplaat 1813, details 
 
In de ondertekening valt rechts onder meteen de zin “La femme a Déclaré de ne 
Savoir Écrire” op: Jannetje kon niet schrijven en daarom tekende de burgemeester 
voor haar – hij zette zijn handtekening met de toevoeging ‘Maire’ twee maal. Ik had 
verwacht dat de akte zou vermelden dat het kind dat Jannetje kort vóór haar huwelijk 
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had gebaard, geëcht zou worden, maar geen woord daarover. Het enige wat ik over 
deze Maria kon vinden is haar overlijdensakte van enkele maanden nà het huwelijk; 
daarin wordt Huijbregt als vader vermeld.  

Het verlies van dit eerste kind is het begin van een slagveld. Tragiek noem ik 
het, door het onontkoombaar lot van onvoorstelbaar veel pasgeboren kinderen in 
die tijden. Ik kan het natuurlijk laten bij de mededeling dat Huijbregt en Jannetje 14 
kinderen kregen waarvan ze er acht verloren. Dat nemen we dan voor niet meer dan 
kennisgeving aan. Het drama blijft vaag en abstract. Sterker lijkt het me de voort-
durend terugkerende sterfte onder deze Glaskinderen in kaart te brengen. Ik zou 
bijna zeggen: Hou je vast! Het begint nog niet verontrustend, het tweede kind over-
leefde de kindertijd: 60 jaar werd de in augustus 1814 geboren Andries. Maar Pieter-
nella was pas negen weken toen ze in april 1816 overleed. Ook de tweede zoon, 
Marinus, kwam door de kinderjaren heen. Anna, het vijfde kind, werd bijna 1½ jaar 
en ging oktober 1820 dood. Een maand eerder was Pieter overleden, een baby van 
drie weken. Najaar 1821 werd de tweede Pieternella geboren; twee maanden werd 
ze. De naam van een gestorven kind werd doorgegeven aan het eerste zusje of 
broertje dat na dat overlijden geboren werd. Het is een bekende vernoemingstraditie 
die Huijbregt en Jannetje volgden, hoewel niet geheel consequent.27  

Dit waren de eerste zeven kinderen, alleen de oudste twee zonen waren in 
leven gebleven. Eind 1823 kwam de tweede Anna ter wereld, negen maanden later 
werd ze begraven. De dag vóór kerst 1824 werd het tweede Pietertje geboren, twee 
dagen later was hij dood. De derde Anna was de eerste dochter die bleef leven, al 
werd ze niet oud, 22 jaar. Na haar volgde nog een derde Pieternella die ruim een jaar 
na haar geboorte bezweek toen haar moeder alweer zwanger was van de vierde 
Pieternella die in augustus 1829 werd geboren: de eerste dochter die oud werd en 
zelfs de 20e eeuw haalde. Het dertiende kind was Johannes, de zevende zoon, ge-
boren op 3 september 1831. Die werd het oudst van allemaal, 85 jaar. Hij zou onze 
directe voorvader worden, vader van Jacob Glas en grootvader van Hanny Glas, onze 
oma Rouwé. Twee jaar na Johannes werd nog een zoon geboren, het laatste kind, 
Willem, die eveneens ruimschoots de eeuwwisseling zou halen.28  

Het mag een wonder heten dat ik besta. Hoe groot, of beter hoe klein, was 
de kans dat Johannes de zuigelingentijd zou doorkomen en volwassen worden? Niet 
omdat hij het dertiende kind in het gezin was, al gun ik iedereen zijn bijgeloof. Maar 
vanwege kansberekening en statistiek. Veel weet ik daar niet van af, maar voor het 
kind dat in de eerste helft van de 19e eeuw geboren werd in een straatarm land-
arbeidersgezin op Noord-Beveland was de kans levensgroot als hulpeloos wicht in de 
wieg (of het kistje dat daarvoor doorging) dood te gaan. De kinderen die het haalden, 
waren heel sterk én hadden onwaarschijnlijk veel geluk. Laat ik het zo voor het gemak 
samenvatten.  

In die tijd zelf werden in opdracht van overheden en op eigen initiatief van 
artsen onderzoeken uitgevoerd naar de oorzaken van deze kinderramp. In mijn fami-
liegeschiedenis bedrijf ik geen wetenschap, zoals gezegd. Heel diep wil ik hier dus 
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niet op ingaan, maar eraan voorbijgaan kan ik evenmin. Daarbij baseer ik me op twee 
bronnen, een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde uit 2008 en een 
proefschrift van de Universiteit van Wageningen uit 2003.29  

Het besef van het wonder dat ik hierbij beschreef ontleen ik aan deze bron-
nen, die beide benadrukken dat de zuigelingen- en kindersterfte in Zeeland in de 19e 
eeuw opvallend veel hoger lag dan in andere delen van het land. En dat niet alleen: 
in Zeeland lagen deze cijfers in Zuid- en Noord-Beveland hoger dan in de andere 
delen van de provincie. Sterker nog: de gemeente met de hoogste aantallen zuige-
lingen en kinderen die stierven was … Wissenkerke. “Van alle gemeenten in Noord- 
en Zuid-Beveland, Tholen en Sint Philipsland zijn door ons in eerste instantie de sterf-
tegegevens tot de leeftijd van 1 jaar vanaf 1811 verzameld uit de overlijdensregisters 
van de burgerlijke stand. De hoogste zuigelingensterfte in de 19e eeuw was in de 
gemeente Wissenkerke op Noord-Beveland te vinden. Op dit voormalige eiland was 
de sterfte ook zeer hoog in de buurgemeente Colijnsplaat.” Aldus de Wageningse 
promovendus. 

Het weglatingsteken hierboven plaatste ik voor de naam van het dorp, als 
teken van mijn verbazing. Maar ik zou het ook erachter kunnen zetten, want het geeft 
me veel te denken. Nogmaals, het wonder dat die kleine Johannes niet de zuige-
lingendood stierf maar bleef leven, trouwde en kroost verwekte, spreekt me des te 
sterker aan. Voldoende kroost, want we zullen zien dat de kindersterfte ook onder 
zijn kinderen toesloeg. Ik ben ontsnapt aan niet-bestaan. En met mij mijn moeder, 
grootmoeder en overgrootvader, mijn kinderen en kleinkinderen. De enigen zijn zij 
met mij natuurlijk niet, want het aantal nazaten van Johannes zal inmiddels vele tien-
tallen belopen, wie weet een paar honderd – ik ben niet van plan het na te gaan. Ach, 
ik weet wel dat zulke risicovolle momenten onder mijn voorgeslacht vaker zijn voor-
gekomen, maar dit moment spreekt mij sterk tot de verbeelding.  
 
Oorzaken komen zelden alleen. Ook hier gaat het om een complex van factoren, maar 
daarbinnen steekt er een met kop en schouders boven de andere uit: het gebrek aan 
gezonde voeding voor zuigelingen doordat ze nauwelijks gezoogd werden. Hun moe-
ders behoorden voor het overgrote deel tot de arme massa landarbeiders, die alle 
dagen van vroeg tot laat moesten werken en niet voor hun pasgeborenen konden 
zorgen. Dat deden oudere kinderen, grootouders of buurvrouwen, niet de moeder. 
Die werd door de boer verplicht op het land, vaak ver weg van het eigen huis, te 
werken om te helpen de oogsten binnen te halen. In de jaren 70 van de 19e eeuw 
schreef een Zeeuwse huisarts: “Er sterven in de gemeente Wissenkerke ieder jaar 
minstens 30 kinderen beneden het jaar, die niet behoefden te sterven, indien niet de 
struggle for life van de zijde der arbeiders, en de winzucht van de zijde der werk-
gevers dit noodlottig feit onvermijdelijk maakten.” De noodkreet was tevergeefs, 
deskundigen bleven op andere oorzaken wijzen dan het gebrek aan borstvoeding.  

Door dit zogenoemde ‘uithuizigheidsaspect’ werden zuigelingen er nood-
gedwongen van jongsaf aan gewend zoveel mogelijk mee te eten met de andere 
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gezinsleden. Koemelk was duur, waardoor werd uitgeweken naar met water verdun-
de melk en aangelengde broodpap. Door verzilting van grond en oppervlaktewater 
was er gebrek aan goed drinkwater, wat leidde tot ingewandsproblemen als diarree 
en dysenterie, de meest voorkomende doodsoorzaken onder kinderen tot een half 
jaar. Bedorven voedsel, vooral in warme en droge tijden, droegen hier sterk aan bij. 
Naast deze ecologische waren er sociaal-economische factoren: er zijn verbanden 
aangetoond tussen zuigelingensterfte en de benauwde behuizing van arme gezinnen 
in overvolle kamers, ongezonde omstandigheden door gebrekkige hygiëne en onge-
dierte, slechte gezondheid door uitputtende, loodzware arbeid, geringe weerstand 
tegen infecties.  

Op de vraag hoe ouders reageerden op de voortdurende sterfte onder hun 
kinderen zijn niet eenvoudig antwoorden te vinden. Nadere bestudering van biolo-
gische factoren zoals het verband tussen korte zoogperiode, herstel van de vrucht-
baarheid en verhoogde kans op conceptie na het verlies van het laatst geboren kind, 
maakt duidelijk dat ouders zich niet zonder meer neerlegden bij de herhaalde ge-
beurtenissen. Men streefde naar voldoende overlevende kinderen en de termijnen 
tussen de geboorten waren betrekkelijk kort. Seksuele moraal en gebrek aan midde-
len van geboortebeperking speelden ook een rol.   
 
Terug naar mijn voorouders: acht kinderen haalden het dus niet. Het moet daar in 
dat huis in Geersdijk een gedurige droefenis geweest zijn, een angstige spanning, 
telkens wanneer er een kind bijkwam. Door hun godsdienstig geloof zullen ze ook 
gelaten zijn geweest en hebben ze aanvaard dat elke kinderdood een straf was voor 
hun schuld. Hoe ondoorgrondelijk dat ook voor hen was. “De Heere heeft gegeven, 
de Heere heeft genomen, de Naam des Heeren zij geprezen,’ is hun mogelijk door de 
dominee voorgehouden met een verwijzing naar de bijbelse Job, uit wiens mond 
deze woorden volgens de overlevering opgetekend zijn (Job 1:21). Of het hen ge-
troost heeft in hun smart of gesterkt in hun doffe berusting, is voor mij niet te be-
antwoorden. Volgens het Bevolkingsregister waren ze gereformeerd. Dat duidt in die 
tijd op het lidmaatschap van een Kerk van de Afscheiding, de beweging die in de jaren 
30 van de 19e eeuw ontstond uit verzet tegen de invloed van de Verlichting op de 
leer van de Nederlands Hervormde Kerk. Het kan eigenlijk niet anders dan dat 
Huijbregt en Jannetje zichzelf schuldig voelden aan de dood van hun kinderen. Ze 
geloofden rotsvast in de overtuiging dat de mens niet bij machte is aan Gods wil te 
voldoen. Een van de oude, 16e eeuwse belijdenisgeschriften van de Reformatie had 
het al vastgesteld: “De mens is onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad.” 
Ze moeten in voortdurende angst hebben geleefd of ze in Gods ogen genade konden 
vinden. Daar konden ze niets aan veranderen, want ze leefden onder een voorbe-
schikking, een predestinatie, waaraan niet te ontkomen viel.30 Of er bij de ouders iets 
doordrong van een besef van andere oorzaken die bepaalden of een pasgeborene in 
leven bleef of niet, kom ik niet te weten. Geen enkele herinnering is overgeleverd, 
geen verhaal, nog geen flard. Alleen de reeks overlijdensaktes van de Burgerlijke 
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Stand, waarin de namen van die kinderen uit dit ene gezin te lezen zijn. Sporen van 
een keihard, grauw bestaan.   
 
Tragiek op tragiek 
Johannes Glas en Prientje Fieman trouwden december 1851 op het gemeentehuis 
van Wissenkerke; hij was 20 en arbeider van beroep, zij 23 en dienstmeid. 
 

 
 

 
 

Huwelijksakte van Johannes Glas en Prientje Fieman, Wissenkerke 1851, details 
 

Aktes van de Burgerlijke Stand zijn weliswaar informatief maar verder niet heel in-
teressant. Bij gebrek aan illustratiemateriaal laat ik ook van hun trouwakte begin en 
einde zien. De trouwakte vertelt dat de dienstdoende ambtenaar van de burgerlijke 
stand, een van de wethouders, op een aantal zaken moest letten, voordat hij het 
huwelijk voltrok. Het bruidspaar moest de twee geboorteakten overleggen, de brui-
degom moest het certificaat meenemen waaruit bleek dat hij voldaan had aan de 
militaire dienstplicht, de ouders moesten mondeling verklaren dat ze toestemming 
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voor het huwelijk gaven en ten slotte had de ambtenaar nagegaan of het voor-
genomen huwelijk openbaar was afgekondigd in Wissenkerke en ‘Cortgeen’, “zonder 
dat daartegen eenige stuiting heeft plaats gehad.” Het bruidspaar had zelf vier ge-
tuigen meegenomen, een schoenmaker en drie winkeliers, “zijnde geene bloed- of 
aanverwanten van eene der partijen.” Allen hebben de akte ondertekend, behalve 
de bruid en de beide moeders “welke hebben verklaard niet te kunnen schrijven 
uithoofde zij zulks niet hebben geleerd.” Dat laatste was in die tijd onder mensen uit 
dit sociale milieu geen uitzondering, zagen we hierboven ook al.  
 

 
 

Bevolkingsregister Wissenkerke 1850-1860, detail 
 
Het stel trok in bij zijn ouders, Huibregt en Jannetje, in wijk C op nummer 4. Johannes’ 
oudere broers Andries en Marinus waren getrouwd en het huis uit, zijn oudere, onge-
huwde zus Anna was bijna twee jaar eerder overleden, Pieternella, de andere on-
gehuwde zus, woonde nog thuis met een dochtertje van net een half jaar. Om een of 
andere reden was een kind van Marinus hier ingeschreven; het overleed een paar 
maanden later. Ook Willem, zijn jongere broer, woonde hier bij zijn ouders; na zijn 
huwelijk zou hij daar later ook met zijn vrouw gaan wonen, net als Johannes en 
Prientje. 

Is het niet aannemelijk dat Johannes en Prientje, toen ze getrouwd waren, af 
en toe terugkeken op de gezinnen en de barre omstandigheden waaruit ze waren 
voortgekomen? Zeker toen ze zelf kinderen kregen? Die twee wisten nog van niets 
toen ze trouwden. Ja, dat de bruid een kind verwachtte, dat wisten ze natuurlijk wel, 
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Prientje was een maand of drie zwanger. Zoals we weten is dat geen uitzondering, 
misschien was een bruid die niet zwanger was de uitzondering. Maar dat ze van hun 
13 kinderen er zes als baby of nog in de kinderjaren zouden verliezen, nee, wéten 
konden ze dat niet, vrezen wel. En hopen dat er voldoende kinderen zouden over-
leven, ook met het oog op hun oude dag, wanneer ze hulpbehoevend zouden zijn 
geworden. Bange vermoedens zullen hun parten hebben gespeeld, waar ze mach-
teloos tegenover stonden. In de strijd om het bestaan konden ze niet anders dan 
allebei keihard werken en ontkwamen ze niet aan de cyclus van zo onnoemelijk veel 
Bevelandse vrouwen: zwaar werk doen, zwanger worden, zwaar werk blijven doen, 
bevallen, weinig of geen borstvoeding geven, door blijven werken, weinig zorg geven 
aan de zwakke zuigeling, het kind in zijn lijkkleedje wikkelen en begraven, weer 
zwanger worden, zwaar werk blijven doen, bevallen. Twintig jaar achtereen.  

Wanneer ik goed tel, hebben Johannes en Prientje op zeven verschillende 
adressen in Geersdijk gewoond. Blijkbaar waren ze om een of andere reden telkens 
op zoek naar andere huisvesting. De wijk- en huisnummers van hun adressen zeggen 
niets bij gebrek aan informatie over de ligging in het dorp. Ze lagen alle in wijk C, in 
het dorp zelf of in het buitengebied. Thuis bij zijn ouders werden de eerste drie 
kinderen geboren. Jannetje leefde drie maanden en stierf in september 1852, Lientje, 
opmerkelijk genoeg niet genoemd naar haar gestorven zusje, kwam door de zuige-
lingenperiode heen maar overleed toen ze 5 jaar was. De Jannetje-vernoeming ging 
in augustus 1855 naar het derde meisje, dat twee weken na haar geboorte al dood 
ging. De eerste Jacob haalde 14 maanden en stierf in november 1857. Een paar 
maanden later werd het derde Jannetje geboren; ook dat kind redde het in de 
zuigelingen- en kindertijd, maar overleed toen ze 15 jaar was. Zomer 1859 kwam 
Jacoba als zesde kind ter wereld, het eerste dat volwassen werd; ze stierf in de jaren 
30 van de 20e eeuw. Ook Huberta Dina, twee jaar jonger dan Jacoba, werd volwassen 
en leefde tot eind jaren ’20. Christiaan Stoffel, ook wel Christoffel genoemd, werd 
eind 1862 geboren en ging pas 75 jaar later dood. Andries, het broertje dat na hem 
geboren werd, kwam niet door de zuigelingentijd. Na hem baarde Prientje in maart 
1866 haar tiende kind, een jongen, levenloos en naamloos. Begin mei 1866 verhuisde 
het gezin naar nummer 20, waar een jaar later op 16 mei 1867 de tweede Jacob het 
levenslicht zag, om het deftig uit te drukken. Hij werd onze overgrootvader. Erg oud 
werd hij niet, een treurig verhaal dat ik voor het volgende hoofdstuk bewaar. De 
laatste twee kinderen waren weer meisjes; Anna (van maart 1870) werd 86 jaar, 
Cathalina, roepnaam Lien (van december 1873), stierf toen ze 58 was.  

De kindersterfte in het gezin van Huijbregt en Jannetje uit de jaren 1813 tot 
1833 kreeg in de volgende generatie dus een vervolg. Om het beeld scherper te krij-
gen ben ik zo vrij geweest ook de gezinnen van Johannes’ getrouwde broers en zus 
in kaart te brengen. Andries kreeg één kind dat volwassen werd, Marinus kreeg er 
zes waarvan er maar één volwassen werd. Pieternella baarde na haar voorechtelijke 
dochter negen kinderen, waarvan ze er zes verloor. Willem, de jongste zoon, kreeg 
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net als Johannes dertien kinderen; zes stierven jong, vier werden volwassen en van 
de jongste drie kon ik opmerkelijk genoeg geen gegevens van overlijden vinden.  

Huijbregt en Jannetje werden oud. Hij was 69 toen hij in februari 1861 stierf, 
bij haar dood in maart 1870 was zij 77. Ze kregen 43 kleinkinderen die in de periode 
1848 tot 1876 ter wereld kwamen. De geboorte en het verlies van de meesten heb-
ben ze meegemaakt. Zeventien van hen stierven als zuigeling binnen een half jaar na 
hun geboorte, zeven kleinkinderen kwamen door de eerste maanden heen maar 
overleden als kind. Zestien werden volwassen, van drie weet ik het dus niet. Het was 
opnieuw een komen en gaan van kinderen, een bijna eindeloze afwisseling van vreug-
de en tranen. En dan betrek ik hier nog niet eens de andere gezinnen in de nabije 
families Glas en Hollestelle bij; zou ik dat doen, het zou duizelingwekkend worden.  
 
Vanaf de periode 1875 tot 1880 keerde het tij en nam de zuigelingen- en kinder-
sterfte sterk af. In het nazien heeft het iets wrangs, zo direct volgend op de tijd waarin 
zo geweldig veel kleinkinderen van onze voorouders waren doodgegaan. Men 
spreekt over een ‘demografische transitie’. Deze ontwikkeling hing samen met grote 
maatschappelijke veranderingen in de tweede helft van de 19e eeuw. Industrie en 
nijverheid kwamen tot grotere ontwikkeling, er werden omvangrijke infrastructurele 
werken uitgevoerd in de aanleg van wegen, spoor- en vaarwegen waarvoor ook beter 
geschoold personeel nodig was. Het onderwijs boekte zodoende van laag tot hoog 
een enorme vooruitgang, met meer kansen voor jongeren uit de arme arbeiders-
bevolking om hogerop te komen, de zogenoemde ‘sociale mobiliteit’. Wetenschap-
pelijk onderzoek op technisch en geneeskundig gebied verhoogde het besef van de 
noodzaak van schoner drinkwater, gezondere voeding, meer hygiëne, betere behui-
zing en riolering. Langzamerhand kwam er beweging in de rotsvaste geloofsover-
tuiging dat het onderscheid in welstand en leefomstandigheden van de verschillende 
bevolkingsgroepen door God gewild en voor eeuwig bepaald was. In de politiek 
kwam aandacht voor oplossingen van dit ‘sociale vraagstuk’. Door deze doorwerken-
de maatschappelijke processen verbeterden geleidelijk ook de leefomstandigheden 
op het platteland van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Eén van de in het oog 
lopende gevolgen daarvan was dat de moeders in de arme arbeidersgezinnen hun 
pasgeborenen langer borstvoeding konden gaan geven. Daarmee verdween de voor-
naamste oorzaak van de zuigelingensterfte. Tegelijk duurde het daardoor langer 
voordat  de volgende zwangerschap zich aandiende, wat zorgde voor een daling van 
het aantal geboorten.  
 
Verhalentraditie 
De vraag of in onze tak van de Glasfamilie verhalen over de Zeeuwse tijd zijn door-
verteld laat me niet helemaal met rust. Niet alleen over dat getroffen gezin van Huij-
bregt en Jannetje, ook over de gezinnen van hun overlevende kinderen, in het bijzon-
der van hun dertiende kind Johannes en zijn vrouw Prientje. Het lijkt erop dat die 
betovergrootouders van mij eindeloos ver weg in een onbereikbare tijd hebben ge-
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leefd. Maar mijn eigen grootmoeder, hun kleindochter, moet hen goed gekend heb-
ben. Is het echt zo ondenkbaar dat zij verhalen over haar grootouders had gehoord 
en doorverteld? Ze was 12 jaar toen Prientje overleed, 23 bij de dood van Johannes. 
Wat Hanny Glas ooit gehoord moet hebben over de Zeeuwse voorgeschiedenis van 
de familie van haar vader, heeft ze nauwelijks of niet doorgegeven. Ik ben het althans 
niet tegengekomen in al het familiepapier dat mijn moeder heeft nagelaten, op één 
uitzondering na. En van mondelinge overlevering over deze voorgeschiedenis was 
evenmin sprake.   

Er is nogal wat te vertellen over de verhoudingen en gebeurtenissen binnen 
de Glasfamilie, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien. Daaronder zijn ook 
voorbeelden waarvan ik hoorde: “Daar werd niet over gesproken.” De verhalentra-
ditie is blijkbaar pas later op gang gekomen. Over al de ellende, al het verdriet, de 
voortdurende wanhoop, het harde bestaan, daar zwegen ze over; die narigheid was 
in Zeeland achtergelaten, lijkt het wel. Maar hoe komt dat? Wat zit daar toch achter? 
Heerste er een zwijgcultuur?  

Mijn familiegeschiedenis leent zich er niet voor, maar wat daar allemaal in 
Geersdijk is gebeurd, zou onderwerp kunnen zijn voor een kleine historische streek-
roman. Dan is er plaats voor fictie, kun je vertellen hoe ze wonen, met z’n allen in 
één kamer, een paar bedsteden voor de ouders en grootouders en de rest op stro of 
meekraploof? Dan kun je een beeld schetsen van hun ervaringen bij het planten van 
de meekrap, van het oogsten van de wortels, dat loodzware werk met de riek, het 
ongezonde werk in de stoof. Je kunt ingaan op de hoop en vrees rondom geboorte 
en ziekte van de kinderen, op de bekleding van de wieg, de kosten van het doods-
kistje, het lijkkleed waarin de bezweken kinderen werden begraven. Hoe dat ging 
daar in Geersdijk, wekelijks dode kinderen wegbrengen. Je kunt ze laten denken en 
naar elkaar laten kijken, met elkaar laten praten, schrijven over hoe ze met elkaar 
omgaan. Over de spelletjes van de kleintjes op straat, hun ruzies, kattekwaad. En wat 
de kinderen op school leren, want ja, er was een Schoolstraat in Geersdijk en er stond 
een dorpsschooltje. Had hun leven ook vrolijke kanten? Alleen al kunnen schrijven 
dat ze af en toe dorpsfeesten vierden, zou wat lucht geven in de benauwenis die lou-
ter uit de bekende feiten naar voren komt. Ik zou de archieven in moeten om te 
weten te komen wat voor eiland- of dorpstradities voor verbinding zorgden, onder-
ling en met vorige en komende generaties. Werd er gedronken en gelachen? Hoe 
zaten ze in de kerk (of moesten ze blijven staan?), wat had hen gedreven zich bij een 
Afscheidingsgemeente aan te sluiten? Vonden ze troost bij de dominee en de kerk-
gemeenschap. Schreef ik een roman over die Zeeuwse ‘Glazzen’, zoals mijn oma haar 
familie noemde, ik hoefde me niet te beperken tot vermoedens en zo, maar voluit de 
verbeelding inkleuren van dat grauwe landarbeidersbestaan.  
 
Vondst 
Bij de herziening van een eerder digitaal verspreide versie van deze familiegeschie-
denis overkwam me een verassing die me een eind verder heeft geholpen. Het ver-
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haal van de verhuizing van Noord-Beveland naar de Zaanstreek werd opeens veel 
duidelijker, met name ook hoe het de familie verder verging. Opeens dus. Dat kwam 
zo: voor dit onderzoek was ik in het Gemeentearchief Zaanstad in Zaandam. In mijn 
zoektocht naar adressen in de Bevolkingsregisters van Westzaan en Assendelft liep 
ik op een gegeven moment vast, waarop ik een van de archiefmedewerkers vroeg of 
hij een suggestie had om verder te komen.31 Er ontstond een gesprek over mijn on-
derwerp en vragen, waarbij vanzelfsprekend de naam Glas viel en de Zeeuwse af-
komst van de familie. Daardoor herinnerde hij zich een gesprek met een vriend uit 
Westzaan die hem had verteld over een tamelijk recent gepubliceerd boek over de 
Gereformeerde Gemeente in het dorp. In de geschiedenis van die kerkelijke gemeen-
te had ene Glas, afkomstig uit Zeeland, een prominente rol vervuld. Zijn vraag of mij 
dat misschien interessant leek, was overbodig.  
 

 
 

Johannes Glas op latere leeftijd, ongedateerd 
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Hij liet het boek uit de bibliotheek naar de studiezaal komen, waarna me meteen 
duidelijk werd: dit gaat over Johannes, mijn betovergrootvader. Het boek, ‘Bewaard 
en vermaand’, een jubileumuitgave geschreven door Jacobus Tanger,32 scriba van de 
125-jarige gemeente, leverde tal van verhalen en beelden op. En ik beken dat ik dat 
een speciale ervaring vond, voor het eerst te zien hoe die man eruit zag.  
 
Van zeven van mijn acht overgrootouders zijn mij foto’s bekend, alleen Willem van 
Suijdam, de vader van mijn oma Van Westrenen, ontbreekt. Mijn zestien betover-
grootouders waren op één na zonder gezicht gebleven. Naast Maartje Leegwater die 
zelfbewust met haar ellestok op de foto was gegaan, zat daar nu Johannes Glas, 
minstens zo zelfbewust met zijn knokige rechter wijsvinger bij een of andere bijbel-
passage. Markante kop. Bij mijn eerste, vluchtige blik dacht ik dat hij een mutsje 
droeg, maar hij draagt zijn opvallend donkere haar plat opzijgekamd, zodat het iets 
van een kalotje of zo weg heeft. Spaans bloed, zoals de verhalen gaan? Niet dus, dat 
blijkt een mythe; wetenschappelijk DNA-onderzoek wees uit dat daar geen aanwij-
zing voor is.33 Innemend lijkt hij mij niet, eerder gestreng. Bijbelvast op rechtzinnige 
wijze. Het zijn niet meer dan indrukken natuurlijk, ongetwijfeld beïnvloed door wat 
mijn oma en moeder over de ‘Glazzen’ vertelden. Daarover gaat het derde deel van 
mijn familieverhalen.    

Twee betovergrootouders zijn me dus van gezicht bekend, dat vind ik 
bijzonder. En het wordt nog opmerkelijker: ze bleken met elkaar te maken te hebben 
en hebben elkaar heel goed gekend. Over verhalentraditie gesproken! Die processen 
lopen niet alleen langs mondelinge en schriftelijke weg, ze gaan ook langs de weg van 
het doorgeven van materiële erfenissen en beeldmateriaal. Alles vertelt verhalen. In 
onze familie zijn die in overvloed bewaard. Des te opmerkelijker dat niemand ooit 
vertelde over deze kant van de Glasfamilie. Daar moet meer achter zitten, want er 
lijkt me eerder sprake van verzwijgen dan van vergeten of over het hoofd zien. Maar 
ik moet mezelf nu corrigeren, want er is toch één bijna terloopse verwijzing van mijn 
oma naar haar grootvader Johannes; ik zal haar verderop citeren. Juist omdat haar 
overgeleverde herinnering zo weinig inhoudt en als een bijzaak door haar is opge-
schreven, wordt mijn veronderstelling van verzwijging versterkt.  
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Hoofdstuk 4 Noord-Holland 
 
Vertrek uit Zeeland 
Hoewel ik er geen zekerheid over heb, is de kans groot dat de mannen, vrouwen en 
kinderen van de Glasgezinnen werkzaam waren in de teelt of verwerking van mee-
krap. Er stonden in Geersdijk immers twee meestoven. Daarvan uitgaande is het 
waarschijnlijk dat de neergang van de meekrapteelt en de heersende werkloosheid 
een rol hebben gespeeld in het besluit van Johannes en Prientje hun dorp en het 
eiland te verlaten om met hun gezin van zes kinderen een nieuw bestaan op te bou-
wen in Noord-Holland. De aanstaande man van oudste dochter Jacoba verhuisde 
mee. Zowel in het Bevolkings- als het Vertrekregister is de datum 5 juli 1881 opge-
nomen. In beide registers staat Zaandam als plaats waarheen het gezin verhuisde, in 
beide is het doorgehaald en vervangen door Assendelft.  
 

 
 

Bevolkingsregister Wissenkerke 1870-1890, detail 
 
Ze waren niet de enige ‘inboorlingen’, zoals het kolomopschrift hen noemt, die 
wegtrokken uit het dorp. Ik ben niet zover gegaan om over lengte van jaren na te 
gaan hoeveel Wissenkerkers wegtrokken. In 1881 waren het er 226, waarvan 27 naar 
hetzelfde gebied als Johannes en Prientje, 14 volwassenen en 13 kinderen.34 Uit de 
huwelijksakten van hun zes kinderen blijkt dat vijf van hen trouwden met partners 
die niet in Noord-Holland geboren waren. De oudste twee dochters met jongens uit 
Wissenkerke, de jongste twee met twee broers, afkomstig uit Dinteloord in West-
Brabant, zoon Christoffel met een meisje uit de Hoeksewaard. Alleen ‘onze’ Jacob 
trouwde een Zaanse. De enige nog levende broer en zus van Johannes, Willem en 
Pieternella, verhuisden met hun gezinnen eveneens naar Noord-Holland. Ook van 



 59 

hun kinderen huwden er enkelen met partners, afkomstig uit Wissenkerke. Het zegt 
veel over de sociale omgeving waarin deze gezinnen verkeerden. Ze bleven elkaar 
daar opzoeken. In ‘Weg van de Waal’, de verhalen over de voorouders van mijn 
vader, beschrijf ik overeenkomstige manieren van doen bij zijn ouders, oom en 
tantes, die zo’n dertig jaar later bijna allemaal van Zaltbommel naar Rotterdam trok-
ken en in het westen van de stad bij elkaar in huis of in de buurt gingen wonen, vooral 
in de wijk Boschpolder in het Westen van de stad. Zo konden ze elkaar makkelijker 
helpen in de nieuwe, vreemde omgeving en situatie, en namen ze met z’n allen 
bovendien iets vertrouwds Bommels mee, dat eraan bijdroeg zich toch geborgen te 
voelen.  
 

 
 

Kaart van het drooggelegde IJmeer, ± 1880, detail 
 
Al sinds het midden van de 19e eeuw was er een vertrekoverschot in Noord-Beveland, 
wat duidt op een teruglopende economie. Die in Noord-Holland trok juist aan in deze 
tijd. De reden dat deze mensen in de jaren 70 en 80 in Noord-Holland terechtkwamen 
is de aanleg van het Noordzeekanaal. 35  Het kwam tot stand door enerzijds de 
doorgraving van de duinen en de bouw van de zeesluizen bij Velsen en anderzijds de 
inpoldering van het IJ, destijds een enorme binnenzee die de provincie grotendeels 
in tweeën deelde. Daarbij werd een brede vaargeul uitgespaard en uitgediept voor 
de kanaalverbinding van Amsterdam met de Noordzee. In 1876 werd het geopend. 
Ten noorden ontstonden de Wijkermeerpolder, Nauernaschepolder en Westzaner-
polder, aan de zuidkant van het kanaal de Spaarndammerpolder, Houtrakpolder en 
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Grote IJpolder. De inpolderingen betekenden een enorme landwinst. Na de aanleg 
van polderwegen en -sloten in de jaren 70 werden de rechthoekige kavels vruchtbare 
zeekleigrond in een aantal veilingen verkocht. De opbrengst werd gebruikt om de 
aanleg van het kanaal en de droogmaking te financieren. De gewonnen landbouw-
gronden leverden werkgelegenheid op. Daarin kan een belangrijke reden gevonden 
worden voor de verhuizing van landbouwarbeiders uit Zeeland en andere provincies 
waar grote werkloosheid heerste en ronselpraktijken succesvol waren.  

Mijn moeder vertelde dat de Glasfamilie naar Noord-Holland kwam “om te 
helpen de vlasbouw op poten te zetten, bij het Noordzeekanaal.” Ik neem aan dat dit 
zo in de familie is overgeleverd. Ook de vlasteelt liep vanaf het vierde kwart van de 
19e eeuw sterk terug en in Noord-Holland is het aandeel vlasbouw in de totale agra-
rische productie gering geweest.36  
 
Assendelft en Spaarnwoude 
Ze streken dus neer in Assendelft, een lintdorp als Westzaan ten Westen daarvan. 
Het lukte me bij herhaling niet hun adres in het Bevolkingsregister te achterhalen. 
Vermoedelijk zijn ze in het Zuiden van het dorp gaan wonen, in een van de pas droog-
gelegde polders. Johannes kwam namelijk in dienst bij de gebroeders Verbeek, 
herenboeren uit Heemstede, die grond hadden gekocht in de Houtrakpolder.37 Hij 
werkte dus aan de overkant van het kanaal. Niet onwaarschijnlijk is het dat zijn beide 
zonen, Christoffel van 18 en Jacob van 14 jaar oud, met hem mee gingen om te hel-
pen bij de ontginning en bebouwing van het nieuwe polderland.  

Johannes hield het acht jaar vol om dagelijks het kanaal over te steken om 
naar zijn werk te gaan. In april 1889 verhuisden hij en Prientje naar de gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude38, waardoor hij de overtocht niet meer hoefde te 
maken. In dat dorp met zijn dubbele naam woonden ze op verschillende adressen: ik 
tel vier huisnummers in wijk B. Dat was in Spaarnwoude, het noordelijk gelegen dorp 
dat direct aan de Houtrakpolder grensde. Huisnummer B326 lag in de nieuwe polder 
aan de Middenweg (tegenwoordig nummer 7), huisnummer B361 vlakbij het Noord-
zeekanaal aan de Machineweg (nu nummer 22).39 Waarschijnlijk woonde het gezin 
bij een hoeve van de gebroeders Verbeek. In het hoofdgebouw woonde de pachter 
of zetbaas met zijn gezin, in bijgebouwen de gezinnen van de arbeiders. Johannes en 
Prientje verhuisden met hun jongste dochters Anna en Cathalina. De oudste twee 
dochters waren kort na hun komst in Assendelft getrouwd, de beide zonen trouwden 
in de eerste helft van 1889. Anna trouwde begin jaren 90, Cathalina een paar jaar 
later met een broer van Anna’s man; de trouwakte vermeldt de erkenning door de 
bruidegom van twee voorhuwelijkse kinderen van de bruid. Kort daarvoor was broer 
Christoffel met zijn gezin ook van de noord- naar de zuidkant van het kanaal over-
gestoken en in de buurt van zijn ouders in Spaarnwoude gaan wonen. Alleen Jacob 
bleef in Assendelft.  

Johannes heeft zijn verdere werkzame leven in de Houtrakpolder door-
gebracht. Hij was arbeider, zoals het in de huwelijksakten van zijn oudste dochters 
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staat. In de trouwaktes van zijn zonen staat dat hij landman resp. zetboer was. Daar 
maak ik uit op dat het gezin toen op een boerderij woonde en dat hij deze met een 
perceel grond beheerde of pachtte. In de huwelijksaktes van zijn jongste dochters is 
hij werkman en weer arbeider. In het Bevolkingsregister van Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, het deel 1900-1910, is zijn beroep ‘landbouwer’ doorgehaald en ver-
vangen door ‘arbeider’. Erg duidelijk was het me aanvankelijk niet, maar in het vol-
gende hoofdstuk kan ik er iets meer over vertellen.  

In de winter van 1906, eind januari, overleed Prientje, 77 jaar oud. Jasperina 
wordt ze in de overlijdensakte genoemd, anders dan in haar geboorteakte. Johannes 
is daarna nog een keer verhuisd, maar hij bleef niet alleen achter. Opmerkelijk ge-
noeg woonde er een kostganger bij hem in, dezelfde man, een arbeider ook, die al in 
Geersdijk bij het gezin in huis was. Deze Aart den Boer was meeverhuisd naar 
Assendelft en later naar Spaarnwoude. Ook een kleindochter van Johannes en Prien-
tje woonde bij hen thuis als huishoudster. Na 1910 kwam een tweede ongetrouwde 
kleindochter bij haar grootvader inwonen; voor mij nogal verrassend verhuisde zij 
een paar jaar daarna naar het Weiver in Westzaan, waar ze (volgens het bevolkings-
register) voor een paar weken als huishoudster ging inwonen bij haar aangetrouwde 
tante, Antje Glas-de Boer, onze overgrootmoeder.  
 
Tot besluit van dit hoofdstuk kijk ik nog even terug op die hartverscheurende 
kindersterfte waaraan Johannes in Geersdijk was ontkomen. Van de 14 kinderen in 
het gezin van Huijbregt Glas en Jannetje Hollestelle waren er zes door de kindertijd 
heengekomen. Van de 13 kinderen van Johannes en Prientje leefden er nog zes toen 
ze Zeeland verlieten. Alle zes trouwden, zoals ik al schreef. Jacoba (Coba) kreeg 11 
kinderen en Huberta Dina (Dien) vijf, al deze kinderen werden volwassen. Anna kreeg 
13 kinderen, waarvan er één levenloos ter wereld kwam, Cathalina (Lien) kreeg er 12, 
waarvan er twee binnen een jaar na de geboorte stierven. Zoon Christoffel kreeg acht 
kinderen en zijn broer Jacob zeven, geen ervan werd door zuigelingen- of kinder-
sterfte getroffen. In totaal kregen Johannes en Prientje dus 56 kleinkinderen, waar-
van er drie de kindertijd niet overleefden.40 Huijbregt en Jannetje kregen van hun zes 
overlevende kinderen 43 kleinkinderen en verloren er 24. De ‘demografische transi-
tie’ waarover ik hierboven schreef wordt uit zulke cijfers wel duidelijk, nietwaar? De 
traditie van de vernoemingen ook: alle zes noemden een zoon Johannes, op één na 
noemden ze een dochter Jasperina.  
 
  



 62 

Hoofdstuk 5 Oud-Gereformeerd 
 
Grootvader voorop 
Mijn onderzoek maakte duidelijk dat de verhuizing van Johannes Glas en zijn gezin 
naar Assendelft een economische reden had. Voor Koos Tanger, de schrijver van 
‘Bewaard en vermaand’ komt er iets bij dat daar ver bovenuit stijgt: “Het was de weg 
die hij moest gaan in Gods ondoorgrondelijk beleid om de stuwende kracht te wor-
den van onze Westzaanse Gereformeerde Gemeente. Gods vinger schrijft de geschie-
denis. Daarom moest hij Zeeland verlaten en neerstrijken in de Zaanstreek.” Zo’n 
absolute waarheid kan niet anders dan een dogmatisch godsdienstige achtergrond 
hebben. Johannes Glas was dan ook niet minder dan een van de stichters van deze 
kerkelijke gemeente, van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de kerk.  

Op dit punt moet ik kort iets verduidelijken over de gereformeerde gods-
dienst, of beter meervoud, godsdiensten. Er zijn immers heel wat kerkverbanden ont-
staan uit de twee afsplitsingen in de 19e eeuw, de Afscheiding in de jaren 30 en de 
Doleantie van Abraham Kuyper in de jaren 80. Dit is niet de plaats voor een toelich-
ting op de theologische achtergronden en verschillen van al die richtingen.41 Het 
grootste kerkverband voortgekomen uit de Afscheiding, de Christelijk Gereformeer-
de Kerk, viel uiteen: een groot deel scheidde zich af en verenigde zich in 1892 met de 
dolerenden van Kuyper onder de naam Gereformeerde Kerken in Nederland. Dit 
kerkgenootschap is na ruim een eeuw in 2004 samengegaan met de Nederlands Her-
vormde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk in de Protestantse Kerk Nederland 
(PKN). Binnen de Afscheidingskerken stonden al snel predikanten op voor wie het 
theologische verzet niet ver genoeg ging. Toen hun prediking aansloeg onder gelovi-
gen werden afzonderlijke kerkverbanden gevormd. De twee belangrijkste van dit 19e 
eeuwse orthodoxe protestantisme waren de Gereformeerde Kerken onder het Kruis 
en de Ledeboeriaanse Gemeenten. Beide kerkgenootschappen gingen in 1907 samen 
onder de naam ‘Gereformeerde Gemeenten in Nederland’. De leiding van deze Kerk 
kwam in handen van de landelijk bekende dominee G.H. Kersten, de man die later de 
Staatkundig Gereformeerde Partij oprichtte om politieke invloed te krijgen. Men be-
schouwde de bijbel als het enige en onfeilbare woord Gods, waaraan absoluut leer-
gezag werd toegekend voor het dagelijks en geestelijk leven. Naast de bijbel werd de 
geldigheid van de Dordtse leerregels, de Heidelbergsche Catechismus en andere be-
lijdenisgeschriften uit de begintijd van het protestantisme in ere hersteld. Het oor-
spronkelijke calvinisme uit de 16e eeuw kwam na ruim drie eeuwen weer tot leven 
onder een kleine minderheid van de protestanten.  

We zagen al dat Johannes in Zeeland was aangesloten bij een gemeente van 
de Afscheiding. Tanger vertelt in ‘Bewaard en vermaand’ dat het gezin daar was 
ingeschreven bij een Christelijk Gereformeerde Gemeente. Na de verhuizing kerkte 
het gezin aanvankelijk in Zaandam bij eenzelfde gemeente. Kort daarna hoorde 
Johannes dat de christelijk gereformeerden ook in Westzaan samenkwamen, in het 
‘witte kerkje’ dat we eerder tegenkwamen, aan het Zuideinde, net ten Noorden van 
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de brug over de dijksloot gelegen.42 Dat was veel dichter bij huis, ze hoefden op 
zondag minder ver te lopen voor de tweevoudige kerkgang. In ‘Maannacht in de 
sneeuw’ noemt Woudt het een ‘gereformeerd bedehuis’. Daarbij noteerde mijn oma 
de enige opmerking die zij over Johannes maakte: “was later een kerk daar ging mijn 
grootvader met zijn gezin heen maar later stond hem dat niet meer zo aan en zijn ze 
meer het dorp ingetrokken grootvader voorop.” Veel is het inderdaad niet, maar tot 
mijn geruststelling toch iets. Ze vermeldt er verder niets bij.    

Tanger maakt duidelijk wat Johannes “niet meer zo aanstond.” Hij was ouder-
ling geworden, maar met een aantal geestverwanten vond hij de diensten te licht, te 
schriftuurlijk, zoals dat heet. Meer dan uitleg van bijbelteksten zochten zij bevinde-
lijkheid, prediking gericht op het kerkelijk gezag over persoonlijke ervaringen in het 
licht van de bijbelse voorschriften. Daarnaar op zoek werd Johannes attent gemaakt 
op predikanten van ‘de oude leer’. De contacten leidden na veel overleg tot de stich-
ting van een bevindelijk gereformeerde Kerk binnen het verband van de Gemeenten 
onder het Kruis. Dat was begin 1888. Johannes werd als ouderling ook tot lid van de 
kerkeraad gekozen. Het ‘Bedehuis Gereformeerde Kerk’, zoals het Wijkregister het 
kerkgebouw noemt, lag inderdaad “verder het dorp in”, een stuk noordelijker.43  

 

 
 

Afschrift Lidmatenboek der Gereformeerde Gemeente te Westzaan 1888, blz 1, 1942 
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De nieuwe gemeente kwam in de Krabbelbuurt samen in wat Tanger een ‘uitge-
sloopte woning’ noemt. Bouwkundig stelde het kennelijk niet veel voor. ‘Villa Teer-
zicht’ heette het zwartgeteerde houten onderkomen in de volksmond.44 Een van de 
gemeenteleden verdedigde zich tegen die spotternij: “Maar de Heere, Die betoont 
heeft in een beestenstal te willen geboren worden, liet Zich niet onbetuigd, maar 
heeft bij ogenblikken betoond ook in dat ons nederige gebouwtje te willen komen 
om door Zijn Geest nog te willen ontdekken en vertroosten.”45 Geloofstaal van het 
zuiverste water.  

Welgeteld 23 personen werden bij de ‘instituering’ als belijdend lidmaat 
ingeschreven.46 Johannes en Prientje natuurlijk (ze staat als Jasperina genoteerd), 
ook hun oudste dochter Jacoba met haar man Marinus Flipse. Ik zag een paar namen 
op het lijstje van dorpelingen die oma Rouwé in haar wandelverhaal noemde: Gerrit 
Zonderland, Klaas Maas, Gerrit Koopman. En toen opeens, tot mijn grote verrassing, 
zag ik de namen van Jan de Boer en Maartje Leegwater staan. Zo wordt me duidelijk 
hoe hun enig kind Antje in contact gekomen moet zijn met Jacob Glas, de jongste 
zoon van Johannes en Prientje.  
 
Ouderling 
Ook al lichtte oma Rouwé de notitie over haar grootvader niet toe, de opmerkelijke 
toevoeging aan het eind kan heel goed dienst doen als titel van de vorige paragraaf. 
De gemeente was namelijk vooral op hem aangewezen, schrijft Tanger, omdat de 
zondagse diensten maar af en toe door een predikant werden geleid. Johannes was 
weliswaar geen ‘oefenaar’, een ambtsdienaar die net als een dominee zelf preken 
mocht schrijven en voorlezen, maar hij had als ouderling wel de bevoegdheid om be-
staande preken te gebruiken. Hij kortte ze in als ze naar zijn zin te lang waren, vond 
hij ze te kort dan voegde hij ze samen. Tekenend voor zijn hang naar het oude geloof 
was zijn vaste keus van preken van zogenoemde ‘oudvaders’, vooral van Bernardus 
Smijtegeld.47 De preken van deze 18e eeuwse predikant uit Goes en Middelburg zal 
hij gekend hebben uit zijn Zeeuwse tijd. Johannes heeft ongetwijfeld de beschikking 
gehad over zijn prekenbundel ‘Het gekrookte riet’. Daarin vond hij een paar honderd 
kenmerken waaraan gelovigen konden aflezen of ze werkelijk bekeerd waren en 
behouden zouden worden voor de eeuwige uitverkiezing. Smijtegeld stond bekend 
om zijn eenvoudig taalgebruik, wat de toegankelijkheid voor Johannes Glas en de 
gemeente, waar weinig intellectuele scholing gevonden kon worden, zal hebben ver-
groot. Wie ‘Knielen op een bed violen’ van Jan Siebelink las, kan zich enigszins voor-
stellen hoe deze mensen in het leven stonden – de hoofdpersoon in dat boek schaft 
juist deze prekenbundel aan met het oog op zijn uitredding en eeuwig behoud. De 
angst dat na hun dood zou blijken niet het ware geloof te hebben beleden, hield hen 
volkomen in zijn greep.  

Mogelijk is Johannes’ geloofsijver uit deze angst voortgekomen. Het is maar 
een veronderstelling op grond van het beetje kennis dat ik over zijn leven en dat van 
zijn ouders over de onophoudelijke kinderdood heb opgedaan. Ik kan het dus 
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helemaal mis hebben. Tanger beschrijft de betekenis van Johannes voor de gemeen-
te met veel eerbied. Hij was catechiseermeester en kwam wekelijks met de kinderen 
van de gemeenteleden bijeen. Op zondagmiddagen moesten ze vooraan in de kerk-
zaal gaan zitten, zodat hij hen kon overhoren.48 

 

 
 

Johannes Glas, ongedateerd 
 
Jarenlang legde hij huisbezoeken bij de gezinnen van de gemeente af, zowel in de 
Houtrakpolder als Westzaan. Regelmatig werd hij namens de gemeente naar Amster-
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dam of Lisse afgevaardigd om deel te nemen aan de besprekingen van de classis, het 
regionale verband van de verschillende gemeenten. In het dorp hadden de mensen 
het wel eens over ‘dominee Glas’, wat hij als ongeschoolde leek natuurlijk niet was. 
Karakter had hij zeker. Toen hij eens in een dienst op een nieuwjaarsdag met een 
psalmvers werd toegezongen en een geldbedrag van de kerkeraad kreeg (misschien 
om een zondags pak te kunnen kopen), maakte een van de kerkgangers hardop 
bezwaar, met nogal wat onrust als gevolg. Johannes rechtvaardigde zijn acceptatie 
niet, liet verdediging achterwege en bleef zwijgen. Bij het 25-jarig bestaan van de 
gemeente in 1913 dichtte (of beter: rijmde) een van de andere ouderlingen: 
              

“Ook ging hij in ’t gebed ons voor 
met ongekende liefde en plicht. 

En vraagt gij welk een loon hij kreeg 
Dan zeg ik heusch de goede zweeg. 
De kudde schold en schimpte vaak, 
dan liep weer dit dan dat weer raak. 

Ja smaaltaal moest hij vaak nog horen. 
Maar altijd weer trad hij naar voren. 
En deed zijn werk weer als voorheen. 

Door alle moeite en tegenheen.”49 
 
Het gezin Glas was niet het enige dat vanuit Spaarnwoude naar Westzaan moest 
komen. De kerkeraad regelde een korting in de kosten van de overzetdienst. Elke 
zondagochtend vroeg voer een veerman een paar maal met een roeibootje heen en 
weer om telkens zes personen van de zuid- naar de noordoever van het kanaal over 
te zetten. Na de middagdienst gebeurde hetzelfde in omgekeerde richting. De 
kerkgangers uit de Houtrakpolder waren ‘overblijvers’. Tussen beide diensten kon-
den ze niet heen en weer naar huis – Johannes en de zijnen waren twee uur onder-
weg om de dienst van half tien te halen, na de wandeling door de polder waar ze 
woonden moesten ze na de overtocht vanaf de steiger nog drie kilometer lopen. De 
banken gingen aan de kant, er werd koffie met koek rondgedeeld, men praatte na 
over de dienst en zong nog wat psalmen of andere geestelijke liederen. De middag-
dienst begon om 2 uur, waarna tegen 4 uur aan de terugtocht werd begonnen.50 Eén 
keer – hij was toen al in de tachtig - viel hij bij het instappen in het water, maar met 
vereende krachten werd hij op de kant gebracht.51 Vooral in de winter kan zo’n 
ongeval natuurlijk fataal aflopen. Bij ijsgang was de overtocht ronduit gevaarlijk, 
kwam men uiteindelijk bij de kerk aan, dan was men tot het bot verkleumd. Het was 
bepaald geen overbodige luxe dat bij vorst een aantal testen voor aanvang van de 
dienst werden gevuld met gloeiende kooltjes, zodat zij die een stoof bij zich hadden 
met warme voeten naar de preek konden luisteren.52 Maartje Leegwater maakte 
gebruik van deze dienst, zoals oma Rouwé ons in het vorige deel van deze geschie-
denis vertelde.  
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Eerste steen van de kerk van de Gereformeerde Gemeente Westzaan, 1907 
  
“Zo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs bouwen deszelfs bouwlieden daaraan; 
zo de Heer de stad niet bewaart, tevergeefs wacht de wachter.” Psalm 127:1 in de 
17e eeuwse Statenvertaling. De bijbelplaats is ingebeiteld in de eerste steen in de 
gevel van het kerkgebouw, waarvan ik een foto in deel 1 opnam: de kerk waar Maart-
je Leegwater met haar kleindochter Hanny naartoe liep. Het stenen gebouw werd om 
de oude, houten kerk heen gebouwd. De man die zich het meest had ingespannen 
om de bouwvallige ‘Villa Teerzicht’ te vervangen door een heus kerkgebouw waar de 
Gereformeerde Gemeente mee voor de dag kon komen, was Johannes Glas. Hem 
vroeg de kerkeraad daarom de eerste steen te leggen door deze plaquette te plaat-
sen. Het was maart 1907.53    

De nieuwbouw ging een paar maanden vooraf aan de vereniging van de 
Gemeenten onder het Kruis en de Kerk van de Ledeboerianen in het kerkgenootschap 
Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Namens de classis werd Johannes, on-
danks zijn hoge leeftijd van 75 jaar, afgevaardigd naar de oprichtingsvergadering in 
de Rotterdamse Boezemsingelkerk.54 Dat moet al met al een eer voor hem geweest 
zijn en een voldoening, al weet ik niet in hoeverre hij dit aan zichzelf mocht toegeven. 
Maar niets menselijks is ook de oud-gereformeerden vreemd, dus wie weet, vond hij 
dat hij er recht op had op grond van leeftijd en verdienste. Was hij een zachtmoedig 
man, een koppig en weerbarstig mens, hard misschien voor zijn vrouw en kinderen? 
Vragen zonder antwoord.  
 
De oude Glas 
Nog tien jaar zou hij leven. Half maart 1917 verhuisde Johannes met zijn kostganger 
Aart den Boer van Spaarnwoude naar Westzaan. Ze kwamen vlakbij de kerk te wo-
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nen, ruim 100 meter ervandaan, Krabbelbuurt D12. Het lijkt mij een doorgangshuis, 
in het bevolkingsregister is hij als zesde bewoner van het pand ingeschreven. “Nu heb 
ik een huisje van de Heere gekregen, en zo dicht bij de kerk,” luidde zijn verbazing. 
Hij had er veel hulp bij gekregen van een aantal gemeenteleden, zijn kleindochter 
Jasperina, de dochter van Anna, bleef hem bij de dagelijkse zorg helpen.55 
 

 
 

Laatste huis van Johannes Glas aan de Krabbelbuurt D12, opname van na 1945 
 
Lang heeft hij hier niet gewoond. Tanger schrijft met gevoel voor bijbelse dramatiek: 
“Zijn aardse tabernakel werd al meer afgebroken.” Drie weken voor zijn overlijden 
had hij in de kerk aan de overkant van de weg de zondagsdienst nog bijgewoond. 
Maandagochtend 21 mei 1917 stierf Johannes Glas, 85 jaar oud. Hij werd begraven 
bij de Grote Kerk naast het Raadhuis. Een lange stoet belangstellenden liep van de 
Krabbelbuurt over de Weelbrug door de Kerkbuurt achter de lijkkoets naar de be-
graafplaats, toen nog de enige op het dorp. Er werd door drie ambtsdienaren ge-
sproken en de aanwezigen zongen een paar psalmen. De eerder aangehaalde dich-
ter/rijmelaar schreef namens de kerkenraad: “De door de Heere hem geschonken 
gaven werden steeds gebruikt tot welzijn dezer Gemeente en waren meest gebruikt 
tot Eere van Gods naam, maar nu is hij heengegaan naar zijn beter vaderland om daar 
zijn Koning volmaakt te dienen, die plaats zij hem op 85 jarige leeftijd niet misgund. 
Doch voor deze Gemeente blijft zijn heengaan in onze ogen een niet te herstellen 
verlies, mits de Heere Zelf nog wonderen mocht komen verrichten daar Hij stomme 
kan doen spreken.”56 Over de vervulling of het uitblijven van de wonderen zal ik nu 
maar niet verder schrijven. Wie daar belangstelling voor heeft, kan het boek van 
Tanger lezen. Hij liet mij weten dat het graf van Johannes lang geleden is geruimd.  
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De Zaanlander, 26 mei 1917 
 
Dit laatste brengt me tot slot bij de titel van deze paragraaf. Loop je nu vanaf het 
Raadhuis door de Westzaanse Kerkbuurt in zuidelijke richting, dan vind je even 
voorbij de witte ophaalbrug over de Weelsloot aan je rechter hand het kerkgebouw 
van de Gereformeerde Gemeente. Het staat ‘inverdan’, Zaans voor ‘een stuk naar 
achteren, een eindje van de weg’. Het is oorspronkelijk een Doopsgezinde Verma-
ning, gebouwd in 1695. In de 19e eeuw werd het houten kerkgebouw aan de voor-
zijde in steen uitgebreid en naar de mode van die tijd van een gevel in Engelse neo-
gotische stijl voorzien. In 1964 werd de kerk wegens teruglopend ledental te koop 
aangeboden; de doopsgezinden in Westzaan beschikten tot dan behalve over deze 
Noorder Vermaning aan de J.J. Allanstraat over een tweede, Zuider Vermaning aan 
het Zuideinde, inmiddels als cultureel centrum in gebruik.  

In de jaren 50 vond een kerkscheuring plaats in de Gereformeerde Gemeente 
Westzaan.57 Ongeveer de helft van het aantal leden sloot zich aan bij de Christelijk 
Gereformeerde Kerk. In de nasleep van deze gebeurtenis kochten de leden van de 
Gereformeerde Gemeente de Noorder Vermaning. De ‘scheurders’ bleven in het ste-
nen kerkgebouw uit 1907, waar Johannes gekerkt had. Beide kerkgenootschappen 
delen op hun websites een gemeenschappelijke geschiedenis, zowel de GG als de 
CGK ruimen een ereplaats in voor Johannes Glas.  
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Over de voormalige Noorder Vermaning verscheen in de rubriek ‘Kerk en religie’ van 
het Reformatorisch Dagblad een paar jaar geleden een artikel.58 De journalist werd 
rondgeleid door scriba Tanger. In de consistorie viel hem aan de schouw een oud 
portret op. „Dat is de oude Glas,” vertelde zijn gids met onverholen trots, om er 
meteen een verhaal over Johannes op te laten volgen. Zo laat mijn betovergroot-
vader zich een eeuw na zijn dood nog steeds zien, maar zuur genoeg op een plek 
waar hijzelf nooit naar de kerk is gegaan. Doopsgezind was mijlen ver verwijderd van 
Oud-Gereformeerd.   

 

 
 

Fotoportret van ‘de oude Glas’, consistorie kerkgebouw Gereformeerde Gemeente, 
 J.J. Allanstraat, 2019 

 
Scriba Jacobus (Koos) Tanger ontving ook mij in het kerkgebouw.59 We hadden een 
ontspannen en wederzijds informatief gesprek. Mijn betovergrootvader Johannes 
bleek ook de zijne. Hij stamt af van de oudste dochter van Johannes, Jacoba, die 
getrouwd was met Marinus Flipse. Hun negende kind Jacobus kreeg een dochter 
Jacoba die de moeder van Jacobus Tanger werd. Bloedverwantschap in de achtste 
graad, als ik goed tel. De Tangers en de Flipses zijn door de jaren heen ambtsdienaren 
van de Gerefomeerde Gemeente geweest, net als de ‘Glazzen’. Alleen de mannen, 
zoals bekend in dit kerkverband van mannen-broeders. De onderlinge verwantschap-
pen tussen deze families zijn talrijk, lees ik af van de genealogische gegevens die ik 
van mijn verre achterneef kreeg. Dergelijke informatie kreeg ik ook van een andere, 
even verre achterneef, Arie Flipse, voorzitter van de kerkenraad van de Christelijk 
Gereformeerde Kerk in Westzaan.  
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Deel 3 
 

Overgrootouders Jacob Glas en Antje de Boer 
 

Hoofdstuk 6 Jacob 
 
Kind van de mannelijke kunne 
Eindelijk kom ik bij Jacob Glas, met wie ik het vorige deel van mijn verhaal al begon. 
Zijn ouders en grootouders vroegen bij nader inzien toch om een apart deel van de 
familiegeschiedenis. ‘De oude Glas’ deed als vader van 35 jaar, dus lang voordat hij 
oud was, zelf de aangifte van de geboorte; de burgemeester trad op als ambtenaar. 
Hij moest natuurlijk zijn leeftijd opgeven: ‘vier en dertig jaren’. Maar tel ik goed, dan 
was hij toch een jaar ouder. 

 
 

Geboorteakte van Jacob Glas, Wissenkerke 1867 
 
Verder verklaarde Johannes “dat op de zestienden van de maand Mei des jaars acht-
tienhonderd zeven en zestig des namiddags te drie ure, binnen deze gemeente, in 
het huis wijk C, nommer twintig, is geboren een kind van de mannelijke kunne, van 
hem aangever en van zijne huisvrouw Jasperina Fieman van beroep arbeidster en 
wonende te Wissenkerke en welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Jacob.” 
Een schoenmaker en een wagenmaker uit het dorp traden op als getuigen en hebben 
de akte mede ondertekend. Zijn ze het hele eind van Geersdijk naar het gemeente-
huis in Wissenkerke gaan lopen of kon de wagenmaker op het dorp een paard in-
spannen zodat ze met de wagen konden? Je ziet ze hoe dan ook gaan, met z’n drieën 
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naast elkaar lopend over de landweg of op de bok, de leidsels losjes in de hand achter 
een dravend paard. Tot zover de ambtelijk kant van de zaak.  

Hoe het daar in dat huis in Geersdijk die middag in mei gegaan is, laat zich 
moeilijk raden. Er zal een vroedvrouw bij de bevalling geholpen hebben, misschien 
Lena, de oudere zus van Jacobs moeder, die ook in het dorp woonde. Jacob was het 
elfde kind en de tweede Jacob in het gezin; de eerste, genoemd naar de vader van 
zijn moeder, Jacob Fieman, was tien jaar eerder overleden. Toen onze Jacob ter we-
reld kwam leefde zijn oudste, 9-jarige zusje nog. Ze was het derde Jannetje, twee 
eerdere Jannetjes waren net als een Lientje al doodgegaan en zij zou hen een paar 
jaar later volgen. Ik herhaal de tragische afwisseling van welkom en afscheid van de 
kinderen van Johannes en Prientje nog maar een keer. Ontvangen en afstaan, dat 
was het. Behalve Jannetje had Jacob toen nog twee oudere zusjes, Coba van 8 en 
Dien van 6 jaar, en een broertje Christoffel van 4. In de jaren tussen de geboorte van 
deze twee broertjes waren er nog twee geboren, een Andries die als zuigeling stierf 
en een naamloos, levenloos geboren jongetje. Ten slotte baarde Prientje na Jacob 
nog haar 12e en 13e kind, Anna en Lientje. 
 

 
 

Schoolstraat in Geersdijk, achteraan met torentje de school, 1930-1935 
 

Van veel scholing zal geen sprake zijn geweest. Kinderen die in zulke omstandigheden 
als Jacob geboren werden, moesten al snel meehelpen om de kost voor het gezin te 
verdienen. Over het onderwijs op Noord-Beveland schreef ik eerder. De school stond 
aan de Schoolstraat. Het dorpsgezicht op de ansichtkaart van de jaren ’30 zal in de 
loop van de tientallen jaren niet heel veel veranderd zijn. Door deze straat in Geers-
dijk ging Jacob naar school, laten we het daarop houden. Naar het gebouwtje achter-
aan, met dat torentje. En overigens moest hij mee de velden op waar zijn vader en 
moeder werkten, in de loodzware meekrapteelt.  
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Toen zijn ouders gingen nadenken en overleggen over de mogelijkheid om van het 
eiland af te gaan, was Jacob oud genoeg om dat te begrijpen. Het bestaan was hard, 
zwaar en armoedig. Ik probeer me voor te stellen wat het voor die jongen betekende, 
maar het lukt me niet erin door te dringen. Want wat voor jongen was hij, wat voor 
karakter had hij, hoe kwamen en gingen zijn gedachten en gevoelens? Over boeren-
arbeiderskinderen van 150 jaar terug is zo weinig bekend. Een beetje over scholing, 
over afstompend en zwaar werk, gebrek aan huiselijkheid en aandacht, over het ge-
vecht om staande te blijven in de grote gezinnen. Maar daarmee krijg ik geen beeld 
van de betekenis van de verhuizing voor de 14-jarige Jacob, een jongen die misschien 
nooit verder was gekomen dan Kortgene, Wissenkerke, Kamperland of Colijnsplaat. 
Was hij ooit van het eiland af geweest, maar dan niet verder dan Goes aan de over-
kant van de Zuidvliet of de Zandkreek? Middelburg of Vlissingen msschien? Zo’n 
jongen ging nu in de zomer van 1881 met zijn ouders, twee oudere en twee jongere 
zusjes en een oudere broer een soort wereldreis maken. Want zo kun je die tocht 
toch wel noemen. Naar volslagen onbekend gebied.  

Zijn vader zal een contract hebben getekend met de ronselaars of vertegen-
woordigers van de gebroeders Verbeek, de herenboeren uit Heemstede die een aan-
tal percelen nieuwe landbouwgrond hadden gekocht in de pas drooggemalen Hout-
rakpolder. Er moeten afspraken gemaakt zijn over het werk en wanneer hij kon be-
ginnen, misschien ook over de plek waar ze konden gaan wonen. Ik veronderstel dat 
er in de nieuwe polder nog weinig mogelijkheden waren en dat er daarom gekozen 
werd voor vestiging in Assendelft, net aan de overkant van het Noordzeekanaal. 
 
Wereldreis 
Alles is verbeelding, als ik me voorstel hoe Jacob de verhuizing heeft ervaren. Alleen 
de reis al. De spanning over de tocht, die denk ik grotendeels of zo goed als helemaal 
over water ging. Er waren rond 1880 wel veel verharde wegen aangelegd, er was ook 
een spoorwegnet in ontwikkeling, maar verreweg de meeste reizigers over lange 
afstanden hadden niet de beschikking over eigen koetsen en paarden, of onvol-
doende geld om die te huren of dure treinkaartjes te kopen. Ze waren aangewezen 
op vervoer over water. Over zee? Van de haven van Kortgene naar Zierikzee om daar 
op een zeewaardig schip over te stappen en via de Oosterschelde en de Noordzee 
naar IJmuiden te varen, het is niet onmogelijk. Toch kies ik voor de tocht per beurt-
schip. Een boerenarbeider met een armlastig gezin, zes kinderen, wat huisraad en 
kleding, een meeverhuizende kostganger en ook nog een aanstaande schoonzoon, 
die ging binnendoor. De beurtvaart was een eeuwenoud vervoerssysteem dat ge-
bruik maakte van het wijdvertakte netwerk van vaarwegen in het land. Het deed in 
die tijd nog volop dienst op meervoudige trajecten. Personen- en vrachtvervoer, 
veevervoer, het ging allemaal nog voornamelijk via de beurtvaart. Tal van dienstrege-
lingen van verschillende rederijen of beurtschippers sloten op elkaar aan, in de buurt 
van overstapplaatsen waren logementen te vinden om te overnachten. Rond 1880 
werden al veel stoomschepen ingezet, maar zeilschepen waren er ook nog volop. 
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Laten we het erop houden dat het gezin, dat zoals we zagen de tocht met anderen 
maakte, sommige trajecten per stoomschip, andere per zeilschip aflegde.  

Het is interessant even stil te staan bij de vraag hoe die tocht verliep. Omdat 
het voor Jacob de reis van zijn leven geweest moet zijn. De verhalen van oma Rouwé 
zeggen helemaal niets over die overweldigende jeugdervaring van haar vader. Voor 
mij is het dus gissen welke route ze namen en waar ze onderweg sliepen. Want ja, 
zo’n tocht duurde misschien een dag of drie. Elke aankomst was spannend en ver-
wachtingsvol, in al die havens, op al die steigers en kades, een drukte van belang. Ge-
sis en gefluit van stoommotoren, geklapper van zeilen, gebonk van laden en lossen, 
geschreeuw van bootslieden en voerlui, geknars van wielen op de keien van de kades. 
Hoe goed alles ook georganiseerd was, wie voor het eerst rondkeek zag een schijn-
baar wanordelijk gekrioel van varensgasten en sjouwers, passagiers, zwervers en 
gauwdieven, handkarren en sleperswagens. Eenmaal met hun boeltje van boord, 
moesten ze zoeken naar de plek waar de volgende afvaart zou zijn, uitzoeken hoe 
laat er vertrokken werd, logies regelen of alvast aan boord gaan, als ze er op de ban-
ken of in het ruim mochten slapen. Nergens waren ze bekend. Ja, misschien had Jo-
hannes de tocht al een keer gemaakt, toen hij zich in de Houtrakpolder en Assendelft 
ging oriënteren waar hij met zijn gezin terecht zou komen als hij het arbeidscontract 
met die twee herenboeren uit Heemstede zou tekenen. Maar dan nog, met een 
gezelschap van tien personen met allerlei bagage reizen is weer iets anders dan met 
een paar Geersdijkenaars met dezelfde plannen als hij. Het bleef spannend.  

Die Jacob, zou hij niet eens bij zijn vroegere schoolmeester zijn langsgegaan 
om op een landkaart op te zoeken langs welke plaatsen ze zouden varen? Ik laat mijn 
fantasie maar even gaan, zie hem naar school lopen waar hij al een paar jaar vanaf 
was. Ging hij samen met Christoffel, was die met dat plannetje gekomen? Veel vaker 
vertrokken er gezinnen uit Wissenkerke en Geersdijk, wisten de jongens. Het vertrek-
register van de gemeente noemt er 226 in heel 1881. Waarvan, zoals eerder vermeld, 
14 volwassenen en 13 kinderen naar de gebieden bij het Noordzeekanaal, en ook nog 
eens zo’n 20 volwassenen en kinderen naar Noord-Amerika. Het kan niet dat nie-
mand van de dorpelingen niet nieuwsgierig naar de routes was, dus kwamen er land-
kaarten op tafel. En daarom zie ik Jacob naast de meester met zijn vinger langs de 
vaarwegen over de Zeeuwse wateren gaan richting Zuid-Holland en vandaar naar het 
Noorden.  

Voor de aardigheid deed ik een poging mijn overgrootvader na te doen. Met 
hulp van een atlas met stafkaarten van 20, 30 jaar vóór ze vertrokken.60 Veel was er 
intussen niet veranderd. Het is niet meer dan een terzijde dat jullie gewoon kunnen 
overslaan. Vanaf hun huis was het haventje van Kortgene het dichtst bij. Kregen ze 
een handkar mee, gingen ze met paard en wagen? Daar aan de zuidkant van Noord-
Beveland stapten ze voor de eerste etappe op het beurtschip dat dagelijks de dienst 
Middelburg - Zierikzee onderhield: over de Oosterschelde naar de zuidkant van Dui-
veland. Ook tussen Zierikzee en Dordrecht voeren dagelijks beurtschepen. Over de 
Keeten ging het, het Mastgat en Zijpe, de Kramer en de Volkerak tussen Flakkee en 
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West-Brabant. Daar om Willemstad heen voeren ze het Hollandsch Diep op om een 
eind naar het Oosten aan de overzijde de Kil in te varen naar Dordt. Op dat brede, 
open water tussen die Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, daar moet Jacob toch 
zijn ogen uitgekeken hebben. Ik weet niet wat voor weer het begin juli 1881 was – 
men begon pas later met de systematische verzameling van weergegevens – maar 
als het niet stormde of regende, zal hij met zijn pet op aan de reling hebben gestaan. 
Ik stel me voor dat hij in zijn geboortedorp geen afgestompte geest had opgelopen 
en daar op dat schip met een opmerkzame blik om zich heen stond te kijken, met zijn 
ogen knipperend tegen het felle zonlicht dat op de golven schitterde. Hij hoorde hoe 
de boeg van het schip door de golven sneed, kreeg opspattend water in zijn gezicht, 
proefde de zilte smaak op zijn lippen, snoof de geuren van het water en de boot op, 
voelde de wind langs zijn wangen. Eén omvattende, zintuigelijke ervaring, om het 
met enig gevoel voor melodrama uit te drukken.   

Hebben ze in Dordrecht overnacht? Was het daar nog te vroeg voor en kon-
den ze vóór het donker werd het derde traject nog halen? Over de Noord en de Nieu-
we Maas naar Rotterdam? Of vanaf de Noord naar Gouda over de Hollandsche IJssel? 
De vierde etappe voerde naar Leiden. Vanaf Gouda over de Gouwe en de Oude Rijn, 
of vanaf Rotterdam via Delfshaven over de Delfshavense Schie en de Vliet. Moesten 
ze in Leiden weer logies zoeken of bleven ze tot de volgende ochtend op het schip? 
Na Leiden volgde de Zijl om via het Kagermeer op de Ringvaart van de Haarlemmer-
meerpolder te komen. Bij Haarlem kon je naar Spaarndam over het Spaarne of ver-
derop via de Liede en het meer De Mooie Nel. Het laatste stuk moest dan door 
Zijkanaal C langs de Houtrakpolder naar het Noordzeekanaal, recht naar de overkant 
bij Buitenhuizen, het zuidelijke punt van Assendelft. Misschien kon je in Spaarndam 
opstappen om in Assendelft te komen, zoals het eeuwenlang was geweest toen het 
IJ nog niet was drooggelegd.     

Het lijkt wel een lesje vaarwegentopografie. Aardrijkskunde op de lagere 
school: je moest voor het bord komen, kreeg de stok in je handen om op de blinde 
kaart van Nederland de waterwegen aan te wijzen van Delfzijl naar Vlissingen of van 
Den Helder naar Maastricht. Alle namen moest je noemen. Maar daar ging deze 
‘oefening’ nu niet om. Wel om de verbeelding van die beurtschepen met een berg 
vracht in het ruim en ook nog wat gezinnen met kinderen, onder wie die jongen, 
Jacob Glas. Wat heeft hij bijna overal ver om zich heen kunnen kijken, over al die 
eindeloze watervlakten naar de open horizonten, de smalle vaarten, langs oevers vol 
rietkragen, de velden. Naar al die kerktorens van de dorpen. Wat een andere wereld 
leerde hij in een paar dagen tijd kennen in de steden waar ze doorheen kwamen. In 
die zin, ik zei het al, was het een wereldreis. Voor ons zou het trouwens ook zoiets 
geweest zijn, maar dan omgekeerd: niet vanwege nieuwe ruimte en aankomende 
tijd, maar om de terugkeer in een trage tijd waarin verdwenen lege landschappen 
tevoorschijn zouden komen, 140 jaar geleden.  

Van zo’n fantasie als deze blijft niets over als ik nog eens zou horen dat ze 
met het pontje van Geersdijk naar Goes zijn overgestoken en daar toch op de trein 
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zijn gestapt. De spoorbrug over het Hollandsch Diep bij Moerdijk was tien jaar eerder 
geopend, via Roosendaal en Dordrecht kon je naar Rotterdam en vandaar via Den 
Haag, Leiden, Haarlem naar Amsterdam. De Hembrug lag er sinds kort, een draaibrug 
waarover je naar Zaandam en verder kon sporen. En van Zaandam kon je betrekkelijk 
makkelijk met een ‘snorder’61 over de oude dijken van het IJmeer via Westzaan en 
Nauerna in Assendelft komen. Ook een romantische reis natuurlijk, althans in onze 
ogen, met al die geweldige stoomtreinen en prachtige stations van verschillende 
spoorwegmaatschappijen. Ander verhaal.62 
  Als 14-jarige lijkt me Jacob nog net jong genoeg om zich aan te passen aan 
het leven in de andere omgeving. Bijvoorbeeld om vrienden te maken en zo zijn 
Zeeuwse accent af en een Zaanse tongval aan te leren. Van doorleren op school zal 
geen sprake zijn geweest; hij is vast en zeker gaan werken, ergens bij een boer, in de 
werkplaats van een of andere ambachtsman, of met zijn vader mee, naar de Houtrak-
polder aan de overkant van het Noordzeekanaal. In 1887 moest Jacob zich in zijn 
woonplaats melden voor de loting voor de Nationale Militie. Die bestond al sinds 
Nederland een koninkrijk onder de Oranjes werd uit vrijwilligers en lotelingen: één 
op de tien mannen moest in militaire dienst. Elke man moest zich in het jaar dat hij 
19 jaar werd voor de loting opgeven - hij was dus een jaar te laat. Jacob werd ingeloot 
maar vrijgesteld wegens broederdienst: van een gezin met een even aantal zonen 
moest de helft in dienst; blijkbaar was zijn broer al in dienst geweest. In het militie-
lotingsregister van 1887 staat Jacob geregistreerd als ‘landman’. Bovendien is daar 
zijn signalement te vinden: “lengte 1,62 m, aangezigt ovaal, voorhoofd breed, oogen 
grijs, neus en mond klein, kin rond, haar en wenkbrauwen bruin.”63  
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Hoofdstuk 7 Antje 
 
Enig kind 
Hoe Jan er met zijn ovale gezicht, brede voorhoofd, kleine neus en mond en ronde 
kin uitzag zien we pas in het volgende hoofdstuk op zijn trouwfoto. Van Antje zijn wel 
foto’s van vóór haar huwelijk gemaakt en bewaard. Maar zal ik haar niet eerst ge-
boren laten worden? Dat gebeurde op maandagavond 15 februari 1864 om 10 uur in 
het huis van haar ouders aan de Krabbelbuurt in Westzaan. In de akte lees ik dat haar 
vader de volgende dag zijn dochter op het Raadhuis ging aangeven en dat hij een 
‘fabriekswerker’ als getuige had meegenomen. De gemeenteontvanger werd voor 
een moment achter zijn schrijftafel vandaan gehaald om ambtshalve een hand-
tekening te zetten.  
 

 
 

Geboorteakte van Antje de Boer, Westzaan 1864 
 
Van haar kindertijd is me niets bekend. Moest Jacob voor zijn verhuizing een ‘wereld-
reis’ maken, Antje had het als kind van 5 een stuk makkelijker toen haar ouders van 
de Krabbelbuurt naar het Weiver verhuisden, een paar honderd meter verderop, 
misschien iets meer dan een kilometer. Dat kon ze lopen, op haar klompjes. Over de 
Weelbrug, door de Kerkbuurt langs het Raadhuis, over de kromme Nieuwe Zij de 
bocht om, het Weiver op.  Een eind verderop lag het huis aan de noordkant van de 
weg. We stonden er in het eerste deel van dit verhaal al voor. Ze was enig kind en zal 
zich in huis alleen hebben moeten vermaken; buiten waren er vast buurkinderen om 
mee te spelen. Haar vader met zijn timmerwerk helpen? Krullen rapen wanneer hij 
achter het huis in de werkplaats aan het schaven was, zaagsel aanvegen? Veel meer 
zal het niet geweest zijn. Antje was ongetwijfeld vooral een hulp voor haar moeder: 
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de rollen van mannen en vrouwen lagen nog muurvast. Het huishouden heeft ze in 
al zijn geledingen leren bestieren, zoals dat zo mooi heet.  

Als kind had ze in haar directe omgeving weinig familie. Haar opa en oma van 
vaderskant waren al dood toen ze geboren werd. Haar moeders vader was ook al 
gestorven, haar moeders moeder overleed toen Antje 8 jaar was, maar die woonde 
een eind weg, in Oudendijk onder Hoorn. Daar woonden ook ooms en tantes Leeg-
water met neefjes en nichtjes, maar van veel contact kon geen sprake zijn vanwege 
de afstand. Haar vader had ook een zus en een broer. Die tante was ongehuwd geble-
ven en al een paar jaar dood toen Antje werd geboren. Haar oom Gerrit en zijn vrouw 
Geertje Kaaijk woonden net als zij op het Weiver, een eindje dichter bij het dorp, 
maar die hadden geen kinderen. In haar kindertijd ging ze met haar vader en moeder 
mee naar de Nederlands Hervormde Kerk naast het Raadhuis. Wanneer het gezin 
naar de gereformeerden overging, is niet uit de overheidsregisters af te leiden. De 
doorhaling van ‘Hervormd’ en de vervanging door ‘oud-orthodox’ is niet gedateerd 
in het Bevolkingsregister, waarin een kolom voor ‘Kerkgenootschap’ was opgeno-
men. Als kind hoefde ze dus niet zo ver te lopen als later, toen ze helemaal aan het 
Zuideinde en de Krabbelbuurt kerkten.   
 
Vroege foto’s 
 

    
 

Antje de Boer, voor- en achterzijde van een visitekaartportret, ongedateerd, ± 1880 



 79 

“Dit is mijn Moeder, Antje de Boer,” schreef mijn oma achterop deze ‘carte de visite’. 
En daaronder nog een keer: “Dit is mijn Moeder.” Moeder met een hoofdletter. Antje 
kijkt ons rustig, vriendelijk aan. Ze draagt iets moois en ze zal het speciaal voor de ge-
legenheid hebben aangetrokken. Donker met een gesmockte kraag, zo te zien, breed 
en plat. De witte, onregelmatig geplooide bef maakt het bijzonder. Het haar draagt 
ze strak achterover, in een middenscheiding gekamd, uitlopend in een hier niet zicht-
bare knot of vlecht. Haar sieraden vallen op: lange oorhangers en een halsketting, 
met een broche gesloten: een zogenoemde Zeeuwse knoop.64 Komt die vorm terug 
in de oorbellen? Het lijkt erop en zal duiden op een foto uit de tijd dat ze Jacob kende. 
Ik bedoel ‘kennen’ in de betekenis van liefhebben, met verkering en zo. Noem haar 
charmant, ook al oogt ze wat dikker in haar gezicht. Dikker dan op twee andere 
portretjes op visitekaartformaat die we van haar bezitten. 
 

 
 

Antje de Boer, ongedateerd, ± 1885 
 
Op het eerste staat ze ten voeten uit, met een lange strokenrok en drie rijen knoopjes 
tot op de grond. Haar jakje is strak getrokken, ze draagt er een smal, wit sjaaltje bij, 
met kwastjes aan de einden. Ze heeft een wit kapje op, een Zaanse vorm, een rond, 
tule mutsje met een zogenoemde ‘lange strook’. Er zat een donker ondermutsje 
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onder waaraan de oorijzers waren vastgemaakt. De vorm van die beugel en de ver-
sierde uiteinden is niet goed zichtbaar. Aan haar linker hand draagt ze twee ringen; 
verder kan ik geen sieraden ontdekken, behalve dan de oorijzers. 

 

 
 

uitsnede 
 
Deze foto’s (en ook de volgende twee) zijn gemaakt door fotograaf Jacob Kuyper. Zijn 
‘Photografisch Atelier’ was gevestigd aan het Noorderkerkpad65 (met de toevoeging 
“westzijde bij de kerk”). Kuyper had de zaak overgenomen van J. Breebaard.66 Op de 
voorkant van zulke portretjes waren gewoonlijk naam en adres of woonplaats van de 
fotograaf te vinden, op de achterkant werd grafisch uitgepakt met een indrukwek-
kend beeldmerk.67 De aanduiding ‘voorheen J. Breebaard’ is alleen op deze twee 
foto’s te vinden. Dat lijkt me een argument om die twee eerder te dateren dan die 
op haar trouwdag zijn gemaakt. Zullen we maar zeggen dat ze op de eerste foto een 
jaar of 16 is, hooguit 18, en op de tweede een paar jaar ouder, 22 of zo? 
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Hoofdstuk 8 Glasgezin in de polder 
 
Huwelijk 
In deel 2 vertelde ik hoe Jacob en Antje elkaar voor het eerst gezien moeten hebben. 
Dat kan bijna niet anders geweest zijn dan in de kerk van hun ouders, bij de christelijk 
gereformeerden in het ‘witte kerkje’ aan het Zuideinde. Begin 1888 hadden die zich, 
zoals we zagen, alle vier met een aantal anderen daarvan afgescheiden en een oud-
gereformeerde gemeente gesticht in ‘Villa Teerzicht’ aan de Krabbelbuurt. Verderop 
kom ik hier op terug. Hier stel ik vast dat ik niets meer weet of kan bedenken over 
hun kennismaking en verkering. Elke week zullen ze elkaar in de kerk en op de cate-
chisatie hebben gezien, tot het zomer 1889 zo ver was dat ze konden trouwen.  

 

   
 

Antje de Boer op haar trouwdag, 1889, met uitsnede 
 
Dit brengt me bij de derde foto: mijn overgrootmoeder op de dag dat ze met Jacob 
Glas trouwde, donderdag 13 juni 1889. Wat een vriendelijke, lieve uitdrukking. Ze 
kijkt ons open aan, glimlach om de mondhoeken. Een licht en zacht gezicht! Contras-
teert het niet met de zwaarte en hardheid van haar godsdienstig geloof? Ik ben be-
vooroordeeld, dat realiseer ik me bij zo’n vraag. De kerk met zijn normatieve druk, 
niet aan te ontkomen. En dan toch zit ze hier zo elegant, een beetje zijdelings op een 
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stoel, een arm op de lage rugleuning rustend. Informeel bijna, heel anders dan de 
houding die ze in de kerkbank moest aannemen: niet scheef maar recht, geen open 
maar een neergeslagen blik, niet onbevangen maar schuldbewust. 

Maar zo zat ze dus niet daar in het fotoatelier van Kuyper in Zaandam: een 
elegante houding en een zachtaardige gelaatsuitdrukking waarin ik liefde voor Jacob 
zie. Daarom vergroot ik haar gezicht. Ik vind het een prachtig portretje. Even beter 
bekijken. Ze draagt een met een lange rij knoopjes gesloten lijfje, afgewerkt met 
brede biezen die in de manchetten en het rokdeel terugkomen. Hoewel ik er niet 
helemaal zeker van ben, houd ik het erop dat ze op deze foto hetzelfde kapje op heeft 
als op de tweede. Droeg ze toen weinig sieraden, op dit portret is ze rijkelijk voorzien. 
Aan haar rechter hand draagt ze een ring en om haar pols een armband. Drie ringen 
zie ik aan haar linker hand. Ze draagt een collier om haar hals en het zou me niet 
verbazen als de kralen van bloedkoraal waren. De sluiting is ook hier een Zeeuwse 
knoop, dezelfde als op het eerste portret van haar, zo te zien.  

Rijk en feestelijk ziet ze eruit. Rijk vanwege de kleding en sieraden die ze 
draagt, feestelijk omdat de foto op haar trouwdag is gemaakt. Hoe ging dat in die tijd, 
met de ‘aankleding’ van de bruid? In deze kringen bedoel ik, een betrekkelijk eenvou-
dig sociaal milieu? Het kan bijna niet anders dan dat haar vader flink in de buidel 
heeft getast: Antje was hun enig kind en enige dochter. Als timmerman met een 
behoorlijk gevulde ‘agenda’ zal hij vermoedelijk een goed belegde boterham ver-
diend hebben voor zijn kleine gezin. Het bruidspaar mocht van hem ‘uitpakken’.  

Op de vierde foto zien we Antje naast Jacob op hun trouwdag. Ze staan er 
mooi op, die twee. Antje zit op een andere stoel maar ze kijkt net zo rustig en vrien-
delijk als op de andere foto. Haar rechter hand houdt ze voor zich, in haar linker hand 
heeft ze iets, een foto op karton misschien, iets duns - niet hun trouwboekje, daar is 
het te dun voor. Jacob, rechtop met zijn 1 meter 62, houdt zijn hand lief op haar 
schouder. In zijn goeie pak natuurlijk. Zo’n pak waar je een heel leven mee moest 
doen. Zo zijn ze samen naar Zaandam gegaan om zich te laten vereeuwigen, wat toen 
voor mensen als zij toch betrekkelijk nieuw en ongewoon moet zijn geweest.  

Mijn oma schreef in de marges van ‘Maannacht in de sneeuw’ met name over 
haar grootmoeder, Maartje Leegwater. Maar ook over haar vader en moeder is hier 
en daar iets te vinden. Over hun kleding bijvoorbeeld. Tames Woudt schreef over 
zo’n jurk als ze hier draagt: “Zo’n jurk met een gevoerd lijfje, geheel bezet met 
baleinen en gesloten met vele haken en oogjes om het strak om het lichaam te hou-
den. (…) De rok reikte naar de mode van die dagen tot de grond en de achterkant, 
die nog iets langer was en daardoor de indruk van een sleep maakte, was afgezoomd 
met z.g. bezem of poesjesband om het doorslijten tegen te gaan.”68 Een toepasselijk 
citaat bij deze foto: oma schreef onderaan de bladzijde van dat boek: “De jurk zien 
we nog wel op de trouwfoto, bezem of poesjeband. Mooi hoor dat droeg mijn Moe-
der ook nog.” Over het zondagse pak dat haar vader hier aan heeft, schreef ze niet. 
Wel over het rood baaien hemd en de pilose broek van leer die haar vader doorde-
weeks droeg, met een voorklep, gemaakt door Antje: “Erg moeilijk te naaien,” voeg-
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de oma eraan toe. Ook zijn ondergoed maakte ze, lange mouwen, lange broekspij-
pen, lange sokken tot boven de knie. En een boezeroen voor door de week, een over-
hemd zonder boord, gedragen met een halsdoek.  

 

 
 

Antje de Boer en Jacob Glas op hun trouwdag, 1889 
 
Het huwelijk werd op het Raadhuis in Westzaan voltrokken, op de bovenverdieping 
in de oude ‘Recht Kaamer’, op z’n Frans ‘Tribunal’ genoemd. Antje was 25, net meer-
derjarig, de drie jaar jongere Jacob nog minderjarig. De akte vermeldt dat zij “zonder 
beroep” was, hij landbouwersknecht. Net als zijn vader en moeder woonde hij in 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, met de aantekening “onlangs te Assendelft” - het 
gezin was net verhuisd. De gebruikelijke voorwaarden voor de huwelijkssluiting staan 
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opgesomd. Ze hadden beiden hun geboortebewijzen ingeleverd. Jacob had voldaan 
aan de verplichtingen van de wet inzake de militaire dienstplicht. De afkondigingen 
van het huwelijk waren op de twee voorafgaande zondagen in Westzaan, Assendelft 
en Haarlemmerliede en Spaarnwoude “geschied en zonder stuiting afgeloopen.” En 
de ouders van de bruid en de bruidegom gaven hun toestemming voor het huwelijk. 
  

 
 

Huwelijksakte van Jacob en Antje, Westzaan 1889 
 
Het huwelijk werd gesloten door burgemeester Steenberg zelf. Zijn zwierige hand-
tekening contrasteert met de zeven onbeholpen ondertekeningen van de direct be-
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trokkenen, geen van alle vaardig met de pen: het bruidspaar zelf, de drie ouders (Ja-
cobs moeder kon niet schrijven) en hun getuigen. Antje had haar oom Gerrit de Boer 
gevraagd, Jacob zijn broer Christoffel. De veldwachter en de gemeentesecretaris 
draaiden hun hand begrijpelijk niet om voor een ambtshalve handtekening; dat de-
den ze vaker.  

 

 
 

Trouwboekje van Jacob Glas en Antje de Boer, 1889 
 
Ik heb een stuk of wat trouwboekjes, zowel van de kant van mijn vader als mijn 
moeder. Het zijn geen sensationele documenten en toch doen ze me wat. Het trouw-
boekje van Jacob en Antje is eenvoudig. Bovenaan op de voorkant staat: “Druk en 
Uitgave van D. Mijs te Tiel.” Niet om van te ontroeren. En onderaan, met een icoontje 
in de vorm van het silhoutje van een wijzende hand: “Men wordt verzocht dit boekje 
zorgvuldig te bewaren en bij aangifte van Geboorte of Overlijden mede te brengen.” 
Nu, daar heeft het niet aan ontbroken. Alle geboortes staan erin, de twee data van 
overlijden ook en het is bovendien zorgvuldig bewaard. Een los bewijs van inschrij-
ving in het huwelijksregister bij de burgerlijke stand van Westzaan is bijgevoegd: “Dit 
biljet zal bij gelegenheid van het ligten van eene trouwacte, bij het aangeven van een 
kind uit dit huwelijk geboren, of bij het overlijden van een der echtgenooten, aan het 
bureau van den burgerlijke stand moeten vertoond worden.”  
 
Adressen 
Kort nadat mijn oma in 1993 overleed reden we een keer naar Nauerna, langs de 
hoeve waar ze had gewoond. We kwamen van Westzaan over de Guisweg, staken bij 
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de watertoren de Nauernase Vaart over en reden langs Vrouwenverdriet in de 
richting van de pont bij Buitenhuizen. Voor de oprit naar het pontveer ligt nu een 
rotonde; misschien lag die er toen ook – dat weet ik niet meer. Vandaar kun je de 
Nauernascheweg oprijden, de dijk langs het Noordzeekanaal naar de woonkern van 
Nauerna. Het huis was in mijn herinnering meteen de eerste hoeve links, beneden 
binnendijks; in mijn geheugen zie ik de boerderij nog zo liggen. Maar ja, geheugens 
laten veel los dat feitelijk juist is, en tegelijk zijn ze om te wantrouwen en nog eens 
te bevragen of de losgekomen feiten kloppen. Ben ik er eigenlijk wel zo zeker van dat 
die hoeve er na de dood van mijn oma nog stond? Ik moet bekennen van niet. Ik las 
namelijk dat alle boerenbedrijven daar in de jaren 80 werden onteigend en gesloopt. 
Ze moesten plaats maken voor een vuilstort- en afvalverwerkingsbedrijf. Inmiddels 
heeft ook dat zijn langste tijd daar alweer gehad en wordt de polder in fasen tot 
recreatiegebied getransformeerd.69  

 

 
 

Adresboek Assendelft 1897/1898, detail 
 
In deze polder hebben Jacob en Antje gewoond, dat weet ik wel zeker. Om te begin-
nen is er de mondelinge overlevering in de familie. Dan zijn er schriftelijke bronnen, 
die dit bevestigen: de geboorteaktes van de kinderen vermelden als geboorteplaats 
het huis van hun ouders ‘in Nauerna’ of ‘in de Nauernasche Polder’. Nadere 
precisering ontbreekt jammer genoeg. In het Adresboek van Assendelft, in de jaar-
gang 1897/1898 opgenomen in het Adresboek voor Zaandam en de omliggende 
gemeenten, staat Jacob genoteerd op het adres Nauernasche Polder 555. Helaas 
werd Assendelft hierna tientallen jaren niet in de Adresboeken voor de Zaanstreek 
opgenomen.    

Hier beginnen de vraagtekens. Volgens een opgave van het Gemeentearchief 
Zaanstad ligt het huis met nummer 555 niet in de Nauernasche maar in de Wijker-
meer Polder. Die lag iets westelijker, was gelijktijdig met de andere IJpolders droog-
gelegd en hoorde net als Nauerna bij Assendelft. Het Kadaster van Assendelft brengt 
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me niet verder; Jacobs naam komt niet in de namenindex voor, hij is geen grond- of 
huiseigenaar geweest. Het wordt nog ingewikkelder. In het bevolkingsregister van 
Assendelft is het gezin op twee bladen opgenomen. Op het eerste blad is de kolom 
‘huizing’ leeg. Het adres is dus niet vermeld, maar wel dat Jacob en Antje met hun 
gezin op 25 maart 1903 naar Westzaan zijn verhuisd. Daar woonden ze volgens het 
bevolkingsregister van Westzaan op het adres K21; dat huis stond aan het Water-
molenpad,70 de weg langs de Weelsloot die liep van de witte ophaalbrug tot aan het 
sluisje bij de Nauernasche Vaart, waar later de fabriek van Molenaar’s Kindermeel 
werd gebouwd. Dat was een verrassing voor mij. Maar het moet kloppen, het bevol-
kingsregister vergist zich niet, hoewel ik later, toen ik het digitale bestand Woning-
kaarten doorbladerde (per straatnaam geordend), tussen alle bewoners van het 
Watermolenpad geen Glas aantrof. Het heeft maar kort geduurd, want na twee jaar, 
op 20 maart 1905, werden ze in Westzaan weer uitgeschreven.  
 

 
 

Drooggelegde Nauernasche en Westzaner Polder, ± 1880, detail 
 
Volgens de tweede registratie in Assendelft gingen ze op nummer 500a in de Nauer-
nasche Polder wonen, waar ze tot na Jacobs overlijden zouden blijven. Maar ook dit 
is niet zeker, want het huisnummer is op de regel van Jacob niet ingevuld, wel op de 
regel van de eerst vermelde bewoner en zijn gezin. De ene medewerker van het 
archief in Zaandam beweert dat het genoteerde huisnummer voor alle onder elkaar 
genoemde inwoners geldt, de ander vindt dat er dan aanhalingstekens hadden moe-
ten staan. Om het nummer van een perceel te achterhalen en daarmee de mogelijk-
heid het op een kadastrale kaart te vinden, heb ik meer dan een huisnummer nodig, 
en dat heb ik niet. Ik houd het erop dat Jacob met zijn gezin woonde op een van de 
rechthoekige percelen, waardoorheen op de kaart het woord ‘Pontveer’ is gedrukt, 
de pont van Buitenhuizen. 
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Ten overvloede en voor de aardigheid vermeld ik hier nog het tweetal kaarten van 
Maartje de Boer-Leegwater aan haar kleindochter Johanna Glas, waar ik in het eerste 
deel over schreef. Op de ene kaart, gedateerd 1904, luidt het adres ‘Westzaander 
Polder’, op de andere, ongedateerde, staat ‘Assendelft Polder’. Het eerste adres viel 
onder Westzaan. Het tweede adres kan ook andere polders in Assendelft betreffen, 
maar de postbode kende ongetwijfeld de achternaam van de geadresseerde, zodat 
de kaart goed terecht kwam. Maartje maakte het er niet duidelijker op.  
 
Kinderen en werk 
Antje de Boer en Jacob Glas kregen tussen 1890 en 1902 zeven kinderen. De oudste 
was Jasperina, genoemd naar haar grootmoeder van vaderskant, Prientje Fieman, op 
één dag na precies negen maanden na hun huwelijk geboren. Dat heet kranig. De 
tweede heette Maartje naar haar grootmoeder van moederszijde, Maartje Leeg-
water. Toen kwam Johanna, onze grootmoeder; zij werd naar de vader van haar 
vader genoemd, Johannes Glas. De vierde was Antje die naar haar moeder werd ge-
noemd. In 1900 werd een tweeling geboren, Jacoba heette naar haar vader (of naar 
zijn oudste zuster) en Johannes naar de vader van zijn vader, zodat ‘de oude Glas’ 
twee maal werd vernoemd. Twee jaar later kwam Jan ter wereld, het laatste kind, 
genoemd naar zijn grootvader van moederskant, Jan de Boer. De volgorde van de 
vernoemingen is traditioneel: om en om uit de familie van beide ouders. Alleen Jo-
hannes is onduidelijk. Waarom noemden ze dat jongetje niet Jan? Zijn grootvader 
van moederskant was immers nog niet aan de beurt geweest. Maar die moest wach-
ten op het zevende kind. Nu ja, wachten … hij was al jaren daarvoor van de kerk 
gevallen, dus moest zijn vrouw Maartje Leegwater bij plaatsvervanging wachten, zul-
len we maar zeggen. Een reden kan geweest zijn dat de vernoeming van Johanna haar 
grootvader (die nog vele jaren zou leven) niet helemaal tevreden stelde, omdat ze 
een meisje was. Toen er jaren later na vier dochters alsnog een zoon kwam, zullen 
Jacob en Antje misschien gedacht hebben: laten we hem toch maar Johannes noe-
men. Waarom zijn tweelingzusje Jacoba niet Jannetje werd genoemd, naar de andere 
grootvader, blijft zonder antwoord.  

Het kon nauw luisteren, die voornamen. De titel van het hoofdstuk uit het 
boek dat ik eerder aanhaalde, is wat dit betreft veelzeggend: ‘De voornaam als scha-
kel tussen generaties.’ 71 Men neemt aan dat deze oeroude gewoonte (stammend uit 
de voor-christelijke, Germaans-heidense tijd) voortkwam uit het geloof “dat met de 
naam ook iets van de vernoemde werd doorgegeven, omdat aan namen een magi-
sche kracht werd toegekend. Vanuit dit denkbeeld ligt het voor de hand dat alleen 
overleden familieleden werden vernoemd.” Dat heette: “Dood gaat voor levend.” 
Hoewel Jacob en Antje bij de naamgeving van al hun kinderen binnen de traditie van 
vernoeming bleven, hebben ze zich aan dit laatste voorschrift niet gehouden. De 
eerste zes vernoemingen gingen naar nog levende personen. Vernoeming van voor-
ouders heeft zich vanzelfsprekend in de loop der eeuwen ontwikkeld tot een wijd-
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verbreid gebruik, waarmee in verschillende streken anders werd omgegaan. Tot op 
de dag van vandaag, hoewel al lang niet meer algemeen.  
 

 
 

Trouwboekje van Jacob Glas en Antje de Boer, opgave van geboren kinderen, 1889 
 
In de verhalen van mijn moeder was haar grootvader zetboer. Hij woonde volgens 
haar op een hoeve die hij namens de eigenaar beheerde, hij pachtte een of meer 
percelen grond die hij voor eigen rekening bebouwde. Het lijkt duidelijk en over-
zichtelijk, maar dat is schijn. Mondelinge en schriftelijke gegevens verschillen weer 
eens. Dat zagen we bij al die adressen, dat zie ik nu bij de beroepsaanduidingen. Die 
verschillen niet alleen onderling, ook hun betekenissen zijn onduidelijk. Ik zal pro-
beren het duidelijk te maken aan de hand van een ruim aantal ambtelijke registers. 
In het militie-lotingsregister van 1887 is Jacob Glas ‘landman’, twee jaar later is hij op 
zijn trouwdag ‘landbouwknecht’. Bij de geboorteaangifte van Jasprien wordt ‘arbei-
der’ genoteerd, bij Maartje, het tweede kind, opnieuw ‘landman’. ‘Arbeider’ is hij bij 
de geboorte van onze oma, wanneer in 1897 Antje geboren wordt is hij weer ‘land-
man’. In het genoemde adresboek van datzelfde jaar is hij ‘landbouwer’. In 1899 gaat 
hij als ‘werkman’ een keer mee met zijn broer om de geboorte van een van diens 
kinderen aan te geven. Bij de geboorte van de tweeling is hij voor de verandering 
‘landman’ en als hij het laatste kind in zijn gezin aangeeft is hij gewoon ‘arbeider’. Als 
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‘landman’ is hij na zijn huwelijk in het bevolkingsregister van Assendelft opgenomen, 
evenals in de korte tussenperiode dat ze in Westzaan aan de Weelsloot woonden. 
Nadat ze in 1905 weer teruggekeerd waren naar de Nauernasche Polder, liet de 
dienstdoende ambtenaar de kolom ‘Beroep’ in het bevolkingsregister leeg. Het 
overlijdensregister van de Burgerlijke Stand vermeldt ‘landbouwer’. In de kranten-
artikelen waarin zijn dood werd gemeld, was hij ‘boerenarbeider’. Nou, zoek het 
maar uit, zou ik zeggen. Op grond van één aanwijzing houd ik het erop dat hij geen 
zetboer was. Dat is de toegevoegde a bij het huisnummer 500 op het tweede blad 
van het genoemde bevolkingsregister. Van dezelfde archiefmedewerker in Zaandam 
die me op het spoor van Johannes Glas zette, leerde ik dat zo’n toevoeging hoorde 
bij een woning die bij een boerderij stond en bewoond werd door een van de boeren-
knechten of onderpachters met hun gezin. Was Jacob misschien als arbeider in dienst 
van een boer die eigenaar/bewoner was van de hoeve en pachtte hij daarnaast een 
perceel dat hij voor eigen rekening bebouwde? Zoals gezegd waren mijn pogingen 
hierachter te komen tevergeefs, zowel in de bevolkings- als kadastrale registers.  

Jacob werkte in de vlasbouw. Mijn moeder was daar zeker over. Vlas levert 
lijnzaadolie en linnen als eindproduct op. Ik ben er hier en daar over gaan lezen zon-
der er veel tijd aan te besteden. Voor mijn verhaal is het niet belangrijk. Wat me wel 
trof waren de achtereenvolgende werkzaamheden die moesten worden verricht 
vanaf de bewerking van de akker tot de aflevering van de grondstoffen voor de 
verdere verwerking. In het late najaar werd de grond geploegd en geëgaliseerd. Het 
vroege voorjaar was de tijd om met de hand te zaaien, waarna in de zomer eerst de 
bolletjes met het lijnzaad werden geoogst, en daarna de stengels uit de grond getrok-
ken en in bundels op het land te drogen gezet. Dat is allemaal op internet na te lezen 
en ik ga hier niet beschrijven hoe het hele productieproces in zijn werk ging. Maar ik 
heb me geamuseerd met de taal die eraan verbonden is, vlastaal zogezegd. Woorden 
die Jacob kende, waarin hij zijn gedachten over zijn werk ordende en uitdrukte. Niet 
alleen taal van de opeenvolgende handelingen, ook van de werktuigen en gereed-
schappen die hij daarbij hanteerde. Zijn vak zal hij hebben verstaan, denk ik zomaar. 
Na het kapellen moest hij gaan binden en repelen met de boothamer en de repelkam. 
Ik ga niet vermoeiend doen met uitleg en zo, maar zulke termen zijn toch opmerke-
lijk? Op het repelen volgden het roten en het dauwroten, waarna er gebrakeld werd 
met de brakelhamer en gezwingeld met een handspaan. Opmaken deed hij met de 
voethekel, hekelen met de hekelkam of het hekelblok, en dan konden eindelijk de 
spinnerijen aan het werk. En in het klein konden Antje en haar dochters misschien 
ook spinnen, met een spinrokken of spinnenwiel, voor eigen gebruik.72    
 
Er is nog een foto van Jacob. Of hij zich net als Antje op hun trouwdag liet portret-
teren, weet ik niet; een pendant van die foto van de bruid, gemaakt door fotograaf 
Kuyper, is niet overgeleverd. Of hij verloren is gegaan, bij andere kinderen dan mijn 
oma terecht gekomen of om een of andere reden niet gemaakt, weet ik uiteraard 
niet. Maar deze foto die hij later bij Emile Muns, die we al eerder tegenkwamen, liet 
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maken, maakt het gemis goed. Hij oogt nog jong, maar zijn ogen verraden een hogere 
leeftijd dan toen hij trouwde. Hij draagt nog wel hetzelfde pak en hemd, en ook po-
chet en das zijn dezelfde. Maar ja, die gingen een leven lang mee, schreef ik al. De 
foto is niet gedateerd; het zou me niet verbazen als hij van na 1904 is, het jaar dat 
Muns nog op de Gedempte Gracht in Zaandam gevestigd was. Deze is op zijn latere 
adres aan de Westzijde gemaakt, en aangezien Jacob eind 1906 is overleden, zal de 
foto betrekkelijk kort voor zijn dood genomen.  
          

 
 

Jacob Glas, 1904-1906 
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Hoofdstuk 9 Jacobs dood 
 
Mondelinge overlevering 
“Toen ze 12 was stierf haar vader,” vertelde mijn moeder over haar moeder. “Op een 
zaterdagochtend, op z’n hoeve in Nauerna. Die is door een schot van een geweer om 
het leven gekomen. Een van haar broers moest hem gaan roepen, oom Jan, de jong-
ste. Hij vond ’m op z’n kantoortje: ‘Pa bloedt, kom jongens,’ riep ie, ‘pa ligt helemaal 
onder het bloed.’ Hij leefde nog. Er was alleen burenhulp, geen mogelijkheid er met-
een iemand bij te halen. Ze hebben ’m op een tafel gelegd, de kinderen erbij. Na 
verloop van tijd is er een dokter bij gekomen en hebben ze hem in het rijtuigje ge-
sjouwd om ’m naar het ziekenhuis te brengen, maar halverwege was hij al gestorven. 
Doodgebloed. Zijn geweer stond in de hoek van zijn kantoor. Nodig om vogels te 
schieten die schade aan de vlasbouw aanrichtten. Ze zeiden dat hij achteruit in zijn 
eigen geweer was gestapt en dat daardoor de haan was overgegaan. Later zei mijn 
vader: ‘dat kan niet, hij is vermoord.’ De ‘Glazzen’ waren keihard en mijn grootvader 
had land kunnen pachten, zijn broers niet. Maar daar werd nooit over gesproken.” 
Een paar maanden na het gesprek met mijn moeder kwam ze nog met een correctie: 
“Hij is niet in dat rijtuigje gestorven maar op de keukentafel. In het koetsje op weg 
naar het ziekenhuis constateerde de dokter al: dit halen we niet meer. Toen is hij 
thuis gebracht en daar gestorven.” Ze voegde er meteen aan toe: “Goed mogelijk dat 
een van zijn broers hem om het leven heeft gebracht. Kort na de dood van mijn groot-
vader moest mijn grootmoeder daar weg. Een broer van mijn grootvader kwam met 
z’n gezin op de boerderij. Mijn grootmoeder kwam met haar kinderen in huis bij haar 
moeder, Maartje Leegwater, aan het Weiver in Westzaan.”  

Haar versie van het verhaal is de enige die ik ken uit de mondelinge over-
levering. Mijn tante Ans heeft het gelezen zoals ik het hier heb geciteerd en er geen 
opmerkingen over gemaakt. Ik zei haar een keer dat ik nog eens wilde proberen na 
te gaan of er in archieven iets over te vinden is, waarop ze prompt reageerde: “Daar 
hoef je niet aan te beginnen, want je vindt er niets over. Er werd niet meer over ge-
sproken.”  

 
Vertelling 
Tja, een moord in de familie, wat moet ik daar nu van denken? Een vermeende 
moord, beter uitgedrukt. Want de nodige reserve jegens de bewering dat hij om het 
leven is gebracht, lijkt me zeer op zijn plaats. Het is nogal niet wat, zo’n bewering. 
Laat ik om te beginnen eens nadenken over de vraag hoe het volgens mijn moeder 
gegaan kan zijn. Het verhaal aankleden, dan zal ik het daarna ontleden om op de 
verdachtmaking terug te komen.  

Jacob kreeg een schot hagel in zijn bast - ik ga ervan uit dat het om een hagel-
geweer ging, omdat daarmee in de regel op vogels en klein wild wordt gejaagd. Bij 
gebrek aan tijdige medische hulp is hij doodgebloed. Een verschrikkelijke toestand 
moet het geweest zijn. “Jan, ga jij vader even halen,” had Antje haar jongste zoon 
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gevraagd. Zelf was ze nog druk bezig, met het middageten of zo: “Op z’n kantoortje 
is ie.” En daar vond dat kind van 4 zijn vader, helemaal onder het bloed. Een enorme 
schrik natuurlijk. Antje en de thuiswonende, oudste dochters sjorden hem overeind, 
droegen hem aan zijn armen en benen naar de keuken. Iedereen meteen in de weer 
met doeken en water en ik weet niet wat er voor handen was om eerste hulp te geven 
en het bloeden te stelpen. Een van de jongens zal direct naar de buren zijn gestuurd, 
waarop die mensen kwamen aangehold. Iemand is de dorpsdokter gaan waarschu-
wen en voordat die goeie man met zijn koetsje was gearriveerd, was er heel wat tijd 
en bloed verloren gegaan. Geen redden meer aan, leek het, en toch hebben ze hem 
nog in dat koetsje gehesen om hem naar het ziekenhuis te brengen. Dat kan in Zaan-
dam zijn geweest, maar ook het ‘ziekenhuis’ in Assendelft, een woonhuis waar vanaf 
ongeveer 1900 enige ziekenzorg werd gegeven.73 Op weg erheen zal de dokter de 
koetsier gezegd hebben om te keren, omdat het slachtoffer buiten kennis geraakt 
was en stervende. De akte vermeldt dat hij ’s middags om 5 uur “in het huis staande 
alhier in den Nauërnaschenpolder” is overleden. De correctie van mijn moeder is 
hiermee dus in overeenstemming: hij is niet in het dokterskoetsje bezweken maar 
thuis. De dokter kon weinig anders doen dan de dood vaststellen en Antje condole-
ren. Hij zei nog wat troostende woorden tegen de kinderen, streek de kleintjes over 
het haar. Voordat hij afscheid nam, ging hij nog even in de gemakkelijke stoel van 
Jacob zitten om het overlijdensbewijs voor de aangifte in te vullen.  

Intussen (stel ik me nog steeds voor, het hele verhaal in deze paragraaf is zo-
als gezegd verzonnen) was een van de buren met het stoompontveer van Buitenhui-
zen het kanaal overgestoken om de familie in de Houtrakpolder te waarschuwen. Het 
was zaterdagmiddag, Jacobs vader, eerder dat jaar weduwnaar geworden, was niet 
thuis, al vertrokken naar zijn logeeradres aan het Zuideinde om de volgende ochtend 
op tijd in de kerk te kunnen zijn. Jacobs broer Christoffel en zijn zwager Marinus, die 
wat verderop in de polder woonden, waren er wel. Geschrokken en vol vragen liepen 
ze in gezelschap van de buur terug naar de pont, lieten zich overzetten en haastten 
zich over de dijk naar Antje en de kinderen. “Noh, Antje, moid, wat is er nou met Ja-
cob ebeurd? Moid, moid, skrikkeluk, bar is het!” Met dat laat aangeleerde zangerige 
Zaans kwamen ze op hun manier met de eerste woorden van troost en deelneming. 
Veel was het niet wat ze zeiden. Gevoelens delen, daar hadden ze het niet zo op. 
Nooit geleerd, ook niet in de kerk. Woorden over zonde en schuld, die kwamen wel 
over de lippen, hoofdschuddend. Rituele bezweringen bij rampzaligheid. Over Gods 
straffende maar rechtvaardige hand. Dat was hun wereld, een donker en zwaar ge-
loof. Zo stonden ze daar een poos bij het bed waar Jacob naartoe was gebracht, pet 
in de hand, niet goed raad wetend met hun houding. Antje had niets kunnen zeggen, 
verdoofd als ze was door wat haar was overkomen. Het stelde haar een beetje gerust 
te horen dat haar schoonzussen Jacoba en Hendrika nog zouden komen om haar te 
helpen.  

Wat te doen? Ja, er moesten direct maatregelen getroffen worden. Gelukkig 
waren de mannen daar beter in. Samen gingen ze naar de dorpstimmerman om een 
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kist te bestellen. En tegelijk ook langs bij een van de ouderlingen van de kerk om 
afspraken voor de begrafenis te maken. Nog een heel eind lopen, heen en weer, 
Assendelft was net zo’n lintdorp als Westzaan. In Nauerna waren hun vrouwen in de 
tussentijd aangekomen. Met Antje waren ze in de slaapkamer in de weer om Jacob 
af te leggen en zijn doodshemd aan te trekken - sinds hun trouwdag had het keurig 
opgevouwen in de linnenkast gelegen, zoals het hoort.74 Jasprien was van haar dienst 
in de Krabbelbuurt gehaald, met Ma en Hanny was ze in de keuken. Alles schoon-
maken, het bloed van de vloeren en de tafel; in het kantoortje ook, het geweer 
weggezet, uit het zicht, de vuile doeken uitgespoeld. Nu stonden ze brood te snijden 
en te smeren, beleg erop, kaas, reuzel, spek, melk in de bekers. Na de boterham ging 
Marinus met de vrouwen terug naar de overkant. De jongste kinderen werden naar 
bed gebracht, de kleine Jan en de tweeling, bedrukt, huilend, niet begrijpend.  

Inmiddels was de ouderling gekomen om samen met Christoffel te helpen 
met de rouwkaart. Pen en papier bij de hand, aan tafel onder het licht van de olie-
lamp. Een terneergeslagen stemming, groeiend verdriet, opeens al die zorg, de vra-
gen. Veel kwam er niet op papier. Met het bericht vervulden ze een “treurigen plicht 
U kennis te geven van het plotseling overlijden van mijne geliefde Echtgenoot en 
Vader Jacob Glas in den ouderdom van 39 jaar en 6 maanden.” In de ondertekening 
was Antje al meteen “Wed.” zoals gebruikelijk. Er was nog gesproken over woorden 
als “Het heeft den Heere behaagd tot Zich te nemen,” maar Antje zag ervan af. Haar 
nuchterheid drong een moment door haar emotie heen. Een God die hier behagen 
in had? En zo zwaar als Stoffel waren Jacob en zij nooit geweest. Ze waren inge-
schreven in de Hervormde Kerk, niet bij de oud-gereformeerden.75 Het bericht sloot 
af met de bekendmaking van datum, tijd en plaats van de “teraardebestelling”.  

De tekst was bijna klaar toen ze buiten het paard en wagen van de timmer-
man hoorden aankomen, de kist erop vastgebonden. De kleintjes werden wakker en 
begonnen te roepen, Jasprien ging naar hen toe om ze gerust te stellen. De mannen 
brachten de kist naar de slaapkamer, tilden met elkaar Jacob erin en droegen hem 
naar de opkamer waar ruimte was gemaakt. Het werd al laat, de ouderling nam af-
scheid. Christoffel beloofde maandag de aangifte te gaan doen op de gemeente-
secretarie, Antje had het trouwboekje al voor hem klaargelegd. Het schreef voor: “De 
aangifte van overlijden moet worden gedaan door twee meerderjarige mansperso-
nen, binnen dit Rijk woonachtig, ter Secretarie der Gemeente waar de persoon 
overleden is.” Christoffel zou de koetsier vragen, dat leek hem de aangewezen per-
soon, en Antje vond het goed. Ze moest even zoeken naar het doktersbriefje dat bij 
de aangifte nodig was. Hij stak ook het blaadje met de woorden voor de rouwkaart 
bij zich om het bij de boekhandel af te geven; daar zou de kaart gedrukt worden. 
Iedereen kreeg nog een hand van hem, buiten moest hij de pet over zijn oren trekken 
en in zijn kraag duiken. Het was koud, er stond een harde wind uit het noordwesten, 
met moeite kwam hij de dijk op, ertegenin. Zwaar bewolkt was het76, in het pikke-
donker moest hij voortmaken om de laatste pont te halen.  

 



 95 

 
 

rouwkaart van Jacob Glas, 1906 
 

Drie volle dagen stond Jacob boven de grond. Na de kerkdienst van zondagochtend 
was Antjes moeder over de dijk aan komen lopen en in Nauerna gebleven om te hel-
pen. De middagdienst liet ze aan zich voorbijgaan. Maandag en dinsdag was het een 
komen en gaan van familie, buren, kennissen. Dorps rouwbeklag, ingetogen en be-
nauwd, zacht of onverstaanbaar uitgesproken woorden, stil, onbeholpen of plicht-
matig meeleven met wat troost. ’s Woensdags kwam de lijkbezorger van het dorp 
naar het sterfhuis, er was afgesproken dat de buurman zou rijden. Het paard was al 
ingespannen en overhangen met een zwart rouwkleed. In hun donkere, zondagse 
pakken droegen de mannen van de familie en de buren de kist het huis uit, tilden 
hem op de wagen en bonden hem vast. Ze bleven een moment staan, pet in de hand. 
Toen ze hem weer opzetten, kwam de stoet langzaam in beweging. De buurman 
moest het paard aanzetten om de dijk op te komen, de mannen erachteraan, stap-
voets op weg naar de Hervormde Begraafplaats aan de Dorpsweg in Assendelft. Een 
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kilometer of drie. Geen van de vrouwen ging mee, ook de kinderen bleven thuis. 
Begraven was een mannenzaak.  
 

 
 

Overlijdensakte van Jacob Glas, Assendelft 1906 
 
Rammelend verhaal 
Ten overvloede nog eens: zo zóu het gegaan kunnen zijn, die zaterdag en de dagen 
erna. Tenminste, als ik uitga van het verhaal van mijn moeder. Vanzelfsprekend ben 
ik op onderzoek uitgegaan om te kijken of het klopt, de waarschuwingen van mijn 
moeder en tante ten spijt. Al die mondelinge overleveringen, hou ze tegen het licht 
van schriftelijke bronnen en de verschillen komen tevoorschijn. Het gaat me niet om 
kleinigheden zoals de leeftijd van mijn oma (ze was niet 12 maar 13 jaar) of het tijd-
stip waarop hij stierf (niet ’s ochtends maar ’s middags). Het gaat me om verschillen 
die het waarheidsgehalte in hogere mate ondergraven.  

Eerste voorbeeld: in het verhaal van mijn moeder ging het over een van de 
broers van haar grootvader, meervoud. Maar hij had maar één broer, Christoffel; zijn 
andere broers waren als kinderen al overleden, nog in Zeeland. Met vier getrouwde 
zussen had Jacob wel vier zwagers. Die kan ze ook bedoeld hebben. Een van die 
gezinnen zou op de boerderij van Jacob en Antje zijn komen wonen. De bevolkings-
registers vertellen iets anders. Broer Christoffel woonde in de Houtrakpolder en ver-
huisde in 1917 met zijn gezin naar Assendelft, ruim 10 jaar na de dood van Jacob. De 
zussen Dien, Anna en Lien woonden eveneens aan de zuidzijde van het Noordzee-
kanaal en zijn daar gebleven. Zijn oudste zus Jacoba woonde net als Christoffel en de 
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oude Johannes in de Houtrakpolder. Haar man Marinus Flipse was daar landbouwer 
en zetboer, evenals zijn schoonvader onder contract bij de gebroeders Verbeek. Ze 
verhuisden pas midden jaren 20 naar Assendelft.77 Van de bewering van mijn moeder 
dat er na de dood van Jacob een broer op de hoeve in de Nauernase Polder kwam 
wonen, blijft niets over. Na de verhuizing van Antje naar haar moeder aan het Weiver 
in Westzaan, komt er een predikant met zijn gezin op hun adres in Nauerna wonen. 
Opmerkelijk is wel dat er geen bewoning wordt vermeld in de periode direct vooraf-
gaande en direct volgend op de bewoning door het gezin Glas. Pas anderhalf jaar na 
de verhuizing trekt de predikant erin. Maar van bewoning door een familielid is geen 
sprake. Antje moest daar met haar kinderen weg, luidt het verhaal, een formulering 
die de indruk wekt dat ze gedwongen werd te vertrekken. Maar wat moest Antje daar 
nog, met al dat land zonder een man om het te bewerken? Zonder inkomen?  

Er is meer dat rammelt. Aan het verhaal van mijn moeder gaat een verhaal 
vooraf dat zij niet vertelt. Dat komt erop neer dat het fatale schot niet in het kantoor-
tje is gelost. In de plaatselijke en regionale pers vond ik drie korte nieuwsberichten. 
Ze gebruikten dezelfde bron, wat duidelijk wordt bij vergelijking van de teksten. De 
eerste twee zijn nagenoeg aan elkaar gelijk, het derde artikel wijkt er iets van af. Alle 
drie zijn duidelijk: Jacob was op het veld aan het ploegen toen hij door een schot uit 
zijn eigen geweer werd getroffen. Hij had het bij zich om, zoals onder boeren gebrui-
kelijk, wild te schieten dat bij het ploegen wegsprong. Na een poos wilde hij even uit-
rusten, zette zijn geweer tegen een boom, waarna het “door een ongelukkig toeval” 
afging en hem in de zij trof. Hij wist nog thuis te komen waar hij “door bloedverlies 
weldra” ineenzakte, “waarop de dood bijna onmiddellijk volgde.”  

Zoals ik vragen heb gesteld aan de mondelinge overlevering, doe ik dat ook 
aan deze schriftelijke bronnen. Om te beginnen: waar hebben de krantenredacties 
dit nieuws vandaan? Het ligt voor de hand dat ze het van een regionale nieuwsdienst 
hebben overgenomen. Van de telex geplukt, zoals dat heette. Daar zal het terecht-
gekomen zijn via een zegsman die van het geval hoorde en het doorgaf. Het ongeluk 
is ongetwijfeld binnen de kortste keren bekend geworden in de betrekkelijk kleine 
dorpsgemeenschappen Assendelft en Westzaan. Burengeruchten gaan nu eenmaal 
snel, zeker als het om een dodelijk ongeluk gaat. Ik maak me geen illusie: de vraag 
naar de bron kan ik niet met zekerheid beantwoorden, maar een buurman in de Nau-
ernasche Polder lijkt me het meest waarschijnlijk. Ik ga ervan uit dat Jacob de ploeg 
met het ingespannen paard (of twee paarden – de grond bestond daar uit vette zee-
klei waar je niet zomaar doorheen kon komen) achter had gelaten. Die moet iemand 
kort nadat Jacob thuis was gekomen, zijn gaan ophalen, en hij heeft toen ook het 
geweer meegenomen, als Jacob dat zelf niet had kunnen doen. Zulke zaken zijn niet 
in de krant gekomen, het zijn niet meer dan waarschijnlijkheden die ik zelf verzin om 
het beeld enigszins volledig te maken.  

Waar het drama zich afspeelde, staat wel in de krant, maar dat is het enige 
punt waarin ze niet overeenstemmen. In de IJpolder, zegt de eerste. “Onder deze ge-
meente,” zegt de tweede onder het korte nieuws uit Westzaan, dus de Westzaander 
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polder. De derde noemt de Nauernasche Polder, die ook in de overlijdensakte wordt 
genoemd. Ondergeschikte verschillen, lijkt me, bijkomstige details, slordigheden mis-
schien. De berichten noemen wel alle drie hetzelfde aantal kinderen dat Jacob “in 
zorgvollen toestand” achterliet: acht. De buurman was blijkbaar de tel kwijt geraakt: 
eentje te veel. Eigenlijk twee, want Jasprien was als inwonende dienstbode al naar 
elders vertrokken in de periode dat het gezin in die tussenperiode op het Water-
molenpad aan de Westzaanse Weelsloot had gewoond.    

 

   
 

Zaanlandsche Courant, 5 dec 1906        De Zaanlander, 8 dec 1906 
 

  
 

Het Weekblad voor Noord-Holland boven het IJ, 7 dec 1906 
 

Met “wild dat voor den ploeg uitsprong’ zullen hazen bedoeld zijn; die houden zich 
in hun leger laag om pas op het allerlaatste moment uit hun dekking te komen en te 
vluchten. Die welkome aanvulling op het boerenmaaltijdmenu levert geen vragen op. 
Maar dat “ongelukkige toeval” ligt minder voor de hand. Hagelgeweren hadden toen 
een uitwendige haan, een soort klep die met een slagveer gespannen werd door hem 
naar achteren door te halen.78 Wanneer je een patroon geladen hebt en de trekker 
overhaalt, slaat de haan tegen de slagpin en gaat het schot af. Liep hij per ongeluk 
tegen het geweer aan en ging het daardoor af? Werd dat bedoeld met “achteruit in 
zijn eigen geweer stappen”? Deed hij een onvoorzichtige stap achteruit? Of had hij 
het niet stabiel neergezet zonder er erg in te hebben, viel het even later om en ging 
het toen af? Het waaide die dag hard, vond ik op internet, viel er een tak uit de boom 
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op het geweer? Allemaal mogelijk, niets zeker. Hij kan er door onoplettendheid niet 
aan gedacht hebben dat het geweer nog geladen was, een slordigheid die ondanks al 
zijn ervaring niet denkbeeldig is. Er zijn meer dramatische jagersverhalen. Maar 
helaas, in de krant dus geen woord over de ware toedracht.  
 
Een andere vraag is: hoe is het verhaal van dat toeval in de wereld gekomen? Waren 
er getuigen in de buurt die het vanuit de verte hebben gehoord of zien gebeuren? In 
het verhaal van mijn moeder, noch in de kranten is daar sprake van. Jacob was op 
het land aan het werk, een eind weg van huis. Niemand heeft het gezien, niemand 
hoorde het schot. Wie heeft dan verteld over de toedracht? Dat moet Jacob zelf nog 
geweest zijn. Dat is mogelijk, want hij wist nog thuis te komen, waar hij even later 
(“weldra”) ineenzakte. Op dat moment kan hij buiten bewustzijn zijn geraakt, maar 
evengoed is er nog tijd geweest om tegen Antje en de toegesnelde kinderen te 
zeggen hoe het was gebeurd. Daarna gaf hij volgens de kranten “bijna onmiddellijk” 
de geest. Neem ik dit voor waar aan, dan sluit ik uit dat hij door een ander om het 
leven is gebracht, en nog wel met zijn eigen geweer. Dan zou hij dat immers nog 
hebben kunnen zeggen, maar de kranten zeggen daar niets over. Van het dokters-
koetsje is daar evenmin sprake, na thuiskomst was Jacob bijna onmiddellijk dood. De 
hele buitenscene op het land ontbreekt in het verhaal van mijn moeder en tante. 
Merkwaardige verschillen. 

De krantenberichten zijn de enige bron in het archief, bij mijn weten. Naar 
twee andere, mogelijke bronnen heb ik ook gezocht. Ik citeer opnieuw het trouw-
boekje, waarin een viertal wettelijke bepalingen is opgenomen over “het begraven 
van lijken”. Een daarvan luidt: “Geen verlof tot begraven wordt verleend, zoolang 
niet is overlegd eene door een geneeskundige afgegeven Verklaring van Overlijden. 
(...) Wanneer iemand zonder geneeskundige behandeling is overleden, mag geene 
begraving plaats hebben of verlof daartoe worden afgegeven, vóór dat, door eenen 
daartoe van gemeentewege aangestelden en beëedigden geneeskundige, lijk- of 
doodschouw is verricht.”  

Het is duidelijk: er moet een doktersverklaring over de dood van Jacob heb-
ben bestaan. Wat daarin stond, is niet te achterhalen. Een medewerker in het archief 
in Zaandam verzekerde me dat die verklaringen lang geleden zijn vernietigd. Dat 
geldt ook een eventueel proces-verbaal van de dorpsveldwachter. Uit deze jaren zijn 
geen politiearchiefstukken bewaard gebleven, constateerde hij na een korte zoek-
tocht in de digitale inventarissen van het Gemeentearchief. Als die wel aanwezig 
waren, lijkt het mij hoogst twijfelachtig dat er over deze zaak iets te vinden zou zijn. 
De doktersverklaring zal er geen aanleiding toe hebben gegeven. Een geruchten-
stroom of dorpsroddel kan misschien wel tot bemoeienis van de politie hebben 
geleid. Maar ook voor zulke administratie bestond een bewaartermijn en die is dus 
verstreken. 
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Zwijgcultuur 
Rest me nog enig onderzoek te doen naar de verhouding tussen de ‘Glazzen’ onder-
ling. Want ligt het niet voor de hand dat ik daar een aanwijzing kan vinden voor de 
bewering van mijn grootvader dat het geen ongeluk was maar moord? En voor het 
zwijgen over de omstandigheden waaronder Jacob om het leven was gekomen? Eerst 
maar eens naar dat laatste kijken, dat zwijgen. Geen onbekend verschijnsel, ieder 
kent het: in een bepaalde omgeving praat je niet over sommige gebeurtenissen, om-
dat het te pijnlijk is, verdriet oproept, narigheid bloot legt, nadeel of schade kan ver-
oorzaken, noem maar op. Zo kunnen langdurige zwijgculturen ontstaan, ook in fami-
lies. Mijn moeder en mijn tante zeiden kortweg dat er niet meer over werd gespro-
ken, maar waarom dat niet werd gedaan, zeiden ze er niet bij en ik heb verzuimd het 
hun lastig te maken en door te vragen.  

Alweer moet ik mijn toevlucht nemen tot veronderstellingen. Daarbij wil ik 
niettemin uitgaan van feiten. Ik kan wel aannemen wat mijn moeder zei over de hard-
heid van de Glazzen en hun jaloezie, maar die kan ik niet aantonen. Meer houvast 
vond ik in de archieven. Zoals ik duidelijk maakte dat er geen broer of zwager op de 
boerderij van Jacob en Antje kwam wonen na de dood van Jacob, zo kan ik ook iets 
zeggen over de godsdienstige verhoudingen. Ook al zo’n bekend verschijnsel, kerk-
kwesties kunnen ingrijpend doorwerken in familierelaties.  

Behalve met Koos Tanger, de scriba van de Gereformeerde Gemeente in 
Westzaan, had ik contact met Arie Flipse, voorzitter van de kerkenraad van de Chris-
telijk Gereformeerde Kerk in het dorp. Eerder schreef ik al dat zij net als ik recht-
streekse nakomelingen van ‘de oude Glas’ zijn, namelijk via diens oudste dochter Ja-
coba. Beiden heb ik naar de zaak gevraagd zonder op de (volgens mij loze) verdenking 
in te gaan: “Hebt u wel eens iets horen vertellen over het ongeluk dat mijn over-
grootvader is overkomen?” En: “Weet u iets over de verhoudingen tussen Jacob Glas 
en zijn vader, zijn broer, zijn zussen en zwagers?” Bij hen is er niets over bekend, ook 
niet bij een nicht van Koos en een ander familielid.79  

Arie Flipse stuurde me op mijn verzoek een aantal opnames van het lid-
matenboek van de Gereformeerde Gemeente, dat in zijn kerkarchief aanwezig is. Het 
is een afschrift uit 1942, of er nog een origineel is, weet ik niet.80 In het vorige deel 
nam ik het eerste blad van het register op, met als eerste belijdend lidmaat Johannes 
Glas, een van de stichters van de oud-gereformeerde Kruisgemeente op 3 januari 
1888. Ruim een half jaar later, in juli, doen ook zijn beide zonen belijdenis, Christoffel 
en Jacob. Antje de Boer wordt op deze eerste bladen niet genoemd.81 Er zijn twee 
inschrijvingen die me verder brengen. In het register staat dat Jasprien, de oudste 
dochter van Jacob en Antje, in augustus 1910 belijdenis doet. Zij is dan dienstbode in 
Westzaan; in het Dienstbodenregister van het dorp is in de kolom ‘kerkgenootschap’ 
‘NH’ doorgehaald en vervangen door ‘Oud Geref.’ Opmerkelijk. Het wordt nog op-
merkelijker: Tanger gaat in ‘Bewaard en vermaand’ in op een paar gebreken in de 
administratie van de kerk en schrijft dan: “Tot hun schrik moesten de broeders con-
stateren dat de weduwe Glas (een schoondochter van Joh. Glas) nog ingeschreven 



 101 

moest worden als lid. Al jaren had men dit kennelijk verzuimd te doen.”82 Op welk 
jaar dit slaat staat er niet bij, maar omdat het hier alleen over Antje gaat en ze 
weduwe genoemd wordt, is het duidelijk dat zij pas na Jacobs dood belijdenis deed 
en lid werd. Hoewel in het genoemde lidmatenregister bij Jacob niet vermeld is dat 
hij als lid heeft “bedankt”, zoals dat heette, is de hierboven al genoemde registratie 
als lidmaat van de Nederlandsch Hervormde Kerk is duidelijk. Hun kinderen zijn niet 
bij de oud-gerformeerden maar bij de hervormden naar zondagschool of catechisatie 
gegaan. Pas na de verhuizing naar Westzaan ging Antje over, gevolgd door haar 
oudste dochters: Jasprien zoals gezegd in 1910, Johanna in 1915, Maartje in 1917.83  

 

 
 

Gezin van Anna Glas en Johannis van Nieuwenhuijzen, ± 1902 
 
Er kan een andere reden zijn geweest dat er gezwegen werd: geld. Maartje de Boer-
Leegwater werd door de Kerk financieel ondersteund. Het kasboek van de Armenkas 
van de Gereformeerde Gemeente vermeldt de regelmatige uitbetaling van een be-
paald bedrag “aan “Wed. de Boer.” Hoeveel dat was, vermeldt Arie Flipse niet, maar 
dat is in dit verband niet interessant. Wel dát Maartje ondersteuning kreeg.84 Die 
mocht niet in gevaar komen. De kerkenraad die hierover besliste was niet bepaald 
onafhankelijk. Jacobs vader, de oude Johannes Glas, was tot zijn dood in 1917 
ouderling, zijn schoonzonen Marinus Flipse en Johannis van Nieuwenhuizen waren 
diaken vanaf resp. 1909 en 1914, Johannis werd later ouderling, alle drie dus lid van 
de kerkenraad. Jacobs broer Christoffel was voorzanger en voorlezer in de kerk-
diensten.85 Met andere woorden, de Glazzen waren zeer aanwezig in de leiding van 
de gemeente. Was er inderdaad sprake van onderlinge onmin, dan was het in die 
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tijden met minimale sociale voorzieningen zaak om goed op zo’n bron van inkomsten 
en de familieverhoudingen te letten. Dat laatste gebeurde trouwens ook. Uit wat 
mijn moeder vertelde werd duidelijk dat ze niets van elkaar moesten hebben en dat 
Antje niets van de andere Glazzen hoefde te verwachten. Die opmerkingen wringen 
met het feit dat een dochter van Cathalina, de jongste zus van Jacob, in 1914 een 
paar weken bij haar aangetrouwde tante Antje aan het Weiver heeft gewoond, zoals 
ik eerder vermeldde. En heel opvallend in dit verband is dat een van de getuigen bij 
het huwelijk van mijn grootouders in 1917 Christoffel Glas was, de oom van de bruid. 
Zou mijn grootmoeder dit nooit aan mijn moeder en tante verteld hebben? Niemand 
die het meer weet. 

 

 
 

Christiaan Stoffel Glas met drie van zijn zonen, ± 1900 
 
Ik weet voldoende, hoewel niet alles. Er restte me nog één andere, mogelijke bron. 
Zoals mijn grootmoeder van de zaak afwist, moeten ook haar zussen en broers er 
kennis van hebben gehad. Hun kinderen zijn voor zo ver mij bekend allemaal over-
leden, maar hun kleinkinderen zullen nog met gemak in leven kunnen zijn en wellicht 
op de hoogte van andere informatie die mij ontbreekt. Maar weet je, ik heb geen 
terriërkarakter, ik bijt me er niet in vast om pas los te laten als ik de onderste steen 
boven heb. Ik ga ervan uit dat deze achterneven en -nichten er net zo min iets over 
kunnen vertellen als de andere nazaten van ‘de oude Glas’, met wie ik wel contact 
heb opgenomen.  

Mijn grootvader kwam volgens het verhaal van mijn moeder met de ver-
dachtmaking. Wanneer dat was vertelde ze er niet bij: in de verkeringstijd, na hun 
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huwelijk, later in Rotterdam? Als hij er al vóór de trouwdag zo van overtuigd was, zou 
hij dan hebben toegestaan dat oom Christoffel getuige was van de bruid? Daar lijkt 
hij mij niet de man naar, maar ik ken de belangen onvoldoende.  
 
Het uiteindelijke antwoord heb ik niet gevonden. Wel antwoorden op de vragen die 
het verhaal opwierp, waarvan vervolgens niets heel bleef. Dat verhaal zelf, zoals mijn 
moeder het vertelde, heeft natuurlijk ook een geschiedenis. Het is alleen mondeling 
aan mijn moeder en mijn tante overgeleverd en vervormingen in hun geheugen zijn 
niet onwaarschijnlijk. De verering van hun jonggestorven vader, bij mijn moeder naar 
mijn indruk sterker dan bij haar zus, kan hun geloof aan het waarheidsgehalte van 
wat hun vader zei hebben versterkt. Maar misschien was het geen vastomlijnde 
conclusie van hem, maar een veronderstelling of een vraag op grond van de onwaar-
schijnlijkheid van het ongeval. Waarna zijn opmerking in het geheugen van zijn doch-
ters een eigen leven is gaan leiden. Het verhaal over de dood van Jacob is sterk, maar 
de zaak van de moord staat zwak. Sterker nog, ik geloof er niets van en kan tot geen 
andere slotsom komen dan dat Jacob inderdaad door een ongeval om het leven is 
gekomen. En nu heb ik er genoeg over gezegd, vind ik. 
 
Snipper 
Een onbelangrijk paragraafje tot besluit van dit hoofdstuk. Over een snipper papier - 
nou, iets meer. In verhalen waarvoor weinig bronnen te vinden zijn, is zoiets speciaal, 
ook al voegt het niets toe aan de inhoud. Het is versiering, meer niet.  
 

 
 

Envelop van de rouwkaart van Jacob Glas, 1906 
 
Het gaat om de envelop waarin de rouwkaart van Jacob is verzonden. Beide zijn 
bewaard gebleven en niet na verloop van tijd bij het oud papier of direct in de prul-
lenbak beland. Een postzegelverzamelend kind heeft er een keurig vierkant gat in 
geknipt maar hem verder in takt gelaten. De brede rouwrand op de envelop is van 
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dezelfde breedte als die op de kaart. Ik vind het heel uitzonderlijk dat er een rouw-
kaart van mijn overgrootvader bewaard is gebleven, voor de envelop geldt dit eens 
te meer. De geadresseerde is G. Kat te Westzaan en dat brengt me op een gedachte. 
In ‘Maannacht in de sneeuw’86 worden bij de vertelling over de wandeling van die 
twee jongens twee boerderijen genoemd van twee veeboeren, de ene is Simon Kat, 
de andere Gerrit Kat. Op dezelfde bladzijde lopen die jongens voorbij een winkel, 
waarbij oma Rouwé noteert: “Ja daar haalde ik toen ik bij G. Kat diende de bood-
schappen vandaan.” Op de woningkaart87 van Gerrit (Krabbelbuurt E79) staan aan de 
achterkant vier inwonende dienstboden genoemd, maar geen Johanna Glas. Zou ze 
bij die boer ‘gediend’ hebben en gewoon thuis zijn blijven wonen? En kan dit in 1906 
geweest zijn, als 13-jarige? Dat kan heel goed, want ze was 11, bijna 12 toen ze van 
school ging. Zou Gerrit Kat om die reden een rouwkaart hebben gekregen en heeft 
Johanna hem later van hem gekregen? Omdat ze hem voor zichzelf wilde hebben?   
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Hoofdstuk 10 Terug naar het Weiver 
 
Ouderlijk huis 
“Van de Glazzen had ze helemaal niets te verwachten,” vertelde mijn moeder aan 
het eind van haar verhaal over haar grootmoeder. “Ze was blij dat ze uit Nauerna weg 
was, waar ze met de nek werd aangekeken. Ze droeg als elke boerenvrouw een 
schort, maar dat deed ze ’s middags uit en dat hoorde niet.” Geweldig, zulke flarden 
van het sociale leven in Nauerna. Kennelijk zat er ook een minder dramatische kant 
aan de verhuizing en dat was een geluk bij een ongeluk. Dat neemt niet weg dat het 
een ingrijpende verandering geweest is. Van Nauerna aan het Zuideinde van Assen-
delft naar het Noordeinde van het naburige Westzaan lijkt een kleine afstand, maar 
het was een andere wereld waarin Antje en haar kinderen terecht kwamen. Van 
nieuw polderland met weinig bebouwing en grote, precies rechthoekige landbouw-
percelen, naar een eeuwenoude weg met een sloot erlangs en achtersloten, vol 
houten boerderijen en huizen, in een waterrijk slagenlandschap. Natuurlijk, bekend 
terrein, het huis van haar moeder aan het Weiver was haar ouderlijk huis waar Antje 
van haar 5e tot haar 25e had gewoond. De kinderen zijn zeker vaak bij hun oma, ‘Oop’ 
zoals ze zeiden, op bezoek geweest, zij kenden de buurt natuurlijk ook. Niettemin 
was het Weiver een dagelijkse woonomgeving die niet leek op waar ze vandaan 
kwamen.  

Het was eind mei 1907 toen Antje verhuisde, inmiddels was ze 43 jaar. De zes 
nog thuis wonende kinderen verhuisden mee; ook Jasprien kwam na verloop van tijd 
weer thuis wonen. Plaats genoeg in het grote, houten huis waar Maartje alweer zo 
lang alleen woonde. “Ze was heel goed voor dat grote gezin van haar dochter, mijn 
grootmoeder, haar enig kind Antje,” voegde mijn moeder er in haar verhaal over de 
dood van Jacob nog aan toe. Hoe het dit gezin verging zal ik in deel 5 vertellen; dat 
gaat over mijn oma. Veel is er niet over bekend, weinig meer dan fragmenten aan de 
hand van wat papier. En gelukkig ook een paar verhalen. Weer met drama. Ik zou 
bijna zeggen: “Gelukkig óók weer met drama,” maar dat trek ik terug. Drama maakt 
het misschien voor lezers op een afstand van honderd jaar boeiender, maar destijds 
was het verschrikkelijk.  
 
Een zuiver chronologische volgorde is vanaf dit punt in de geschiedenis niet goed aan 
te houden, omdat de verhalen, documenten en foto’s van de verschillende genera-
ties door elkaar lopen. En niet alleen generaties, ook de families. Gingen de eerste 
drie delen over de voorouders van mijn grootmoeder, het volgende gaat over de 
familie van mijn grootvader, in het vijfde komen beide families samen en daarna zal 
ik nog een hoofdstuk schrijven over het tweede huwelijk van mijn grootmoeder en 
hoe het haar verder verging. En in elk van deze delen geef ik aandacht aan de broers 
en zussen van mijn grootouders, maar alleen in hoofdlijnen. Die vermenging gaat ten 
koste van het overzicht, maar ik weet niet hoe ik het anders kan oplossen. Elke orde-
ning kent haar gebreken.  
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Weiver G39, Westzaan, ongedateerd 
 
Deze opname ademt dorpse tevredenheid. Zes jonge vrouwen voor het huis waar het 
Glasgezin woonde. Ik laat de foto zien omdat het huis er zo mooi op staat. De foto-
graaf stond aan de overkant, op een erf aan de andere kant van de wegsloot, waar 
de boerderijen lagen. Het waaide, aan het water te zien. Het is hetzelfde huis als op 
de foto waar ik Jan de Boer op vermoed, waarover ik aan het begin van het eerste 
deel schreef. De twee driehoekige planken tussen de linker zijgevel en het houten 
hek zijn ook hier (nog net) te zien, net als de spoelvlonder aan de sloot. De voorgevel 
ligt tegen de rooilijn, anders dan het naburige huis. Bij de voordeur ontbreekt de op- 
en afstap. Het houten huis heeft een eenvoudig zadeldak, gedekt met pannen. De 
daklijsten komen in de punt van de gevel samen in een sluitstuk met bol en piek, het 
enige ornament aan het exterieur. Het geheel is opgetrokken op een bakstenen 
ondermuur die waarschijnlijk op korte, grenenhouten palen rustte, de gebruikelijk 
manier van funderen in de Zaanstreek.88 

De nogal verbleekte foto heeft het formaat van een briefkaart, afgedrukt op 
fotopapier met adreslijnen. Helaas heeft niemand er een datum of een jaar op ge-
schreven. Duidelijk is dat hij gemaakt is voordat de wegsloot werd gedempt. Op dit 
punt lieten de toelichtingen bij de verschillende bronnen me in het onzekere. Hier-
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boven al stelde ik dat de dateringen op de beeldbank van het Gemeentearchief van 
Zaanstad niet allemaal kloppen. Sommige foto’s en plattegronden waarop de sloot 
weg is, krijgen een vroeger jaartal dan andere waar hij nog wel op staat. In een be-
schrijving van een foto89 kom ik het jaartal 1927 tegen, in een digitale dorpskrant90 
het jaar 1928. Zonder nader onderzoek neem ik ze hier allebei over. De foto is van 
ver vóór de tweede helft van de jaren 20, laten we zeggen: jaren 10.  

 

 
 

uitsnede 
 

Een goed herkenbaar huis met zes niet goed herkenbare mensen ervoor, allemaal 
vrouwen. Drie met schoenen en zwarte kousen aan, in zomerkleren. Drie op klom-
pen, leunend tegen de gevel, ter weerszijden van het raam van de opkamer naast de 
voordeur. Twee van hen hebben lange werkschorten aan. Alle zes dragen ze het lange 
haar opgestoken. Ze staan duidelijk te poseren. Het is toch heel onwaarschijnlijk dat 
er geen Glasdochters tussen staan. Wanneer ik erg mijn best doe kan ik in de derde 
van links Johanna herkennen, mijn grootmoeder, al blijf ik er onzeker over. Het meisje 
links van haar kan Jacoba zijn, een van haar jongere zussen. Helemaal rechts herken 
ik de trekken van haar andere jongere zus Antje. Verder kom ik niet. Het beeld is te 
onscherp, de fotograaf nam voor dit doel te veel afstand. Er waren trouwens vijf 
dochters, dus er staat er één te veel op. Leuk raadsel, vind ik.  

Dat huis aan het Weiver, ik zal er als kind geweest zijn, ik ben er meermaals 
langs gefietst, maar herinner me er niets meer van. Het adres was lange tijd G39 en 
G52, nadat de wijknummers verdwenen en door straatnamen werden vervangen, 
was het Weiver 125.91 In deel 1 zagen we al dat Jan de Boer het huis met het erf had 
gekocht. Dat was in 1869. Ik ben zo overmoedig geweest kennis te maken met het 
kadaster van het dorp, met name de Perceelsgewijze Kadastrale Leggers. In die 
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registers is veel van de geschiedenis van onroerend goed te vinden, huizen en 
percelen: koop en verkoop, stichting en sloping, splitsing en vereniging van percelen, 
verbouwing aan huizen en schuren, werkplaatsen en fabrieken. En molens natuur-
lijk. De kadastrale wereld is een aparte wereld waarin ik snel verdwaal; ik beperk het 
gebruik dus tot een minimum, als een soort bijvangst. Zo kan ik ook soms naar foto’s 
kijken, naar wat er toevallig op te zien is, brieven lezen, waarin alledaagse bijzaken 
die voor de schrijver normaal en onopvallend waren helpen dit verhaal aan te kleden.  

 

 
 

Perceelsgewijze Kadastrale Legger Westzaan 1875-1970 
 

Op dit blad van de legger vond ik informatie over de eigendomsgeschiedenis van het 
huis en meer. Omdat het er allemaal zo mooi en ook nogal raadselachtig opstaat, kijk 
ik er een keer met iets meer aandacht naar.92 Eerst bovenaan de namen. De eigenaar 
is Jan Hendriksz de Boer, timmerman in Westzaan. Zijn naam is na zijn overlijden 
doorgehaald. Erboven is de naam van Maartje Leegwater geschreven, de weduwe. 
Een beroep is niet ingevuld, wel dat ze niet de enige eigenaar is: er is nog een mede-
eigenaar, een zogenoemde consort. Die staat in de volgende regel: Antje de Boer, 
voor de helft, ook zonder beroep en wonend in Assendelft. In 1896 (fiscaal dienstjaar 
1897) zijn successierechten betaald. Afgezien van de toegevoegde notitie dat Antje 
weduwe van Jacob Glas was geworden en niet meer in Assendelft maar in Westzaan 
woont, blijft de situatie zo tot 1919 (dienstjaar 1920). Dan worden opnieuw succes-
sierechten voldaan, dit maal na de dood van Maartje. Van ‘mede-eigenaren’ is met 
doorhaling en toevoeging ‘eigenares’ gemaakt: Antje was de enige erfgenaam. De 
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onderste regel is leeg gebleven: geen ‘vruchtgebruiker, erfpachter, regt van opstal-
houder of bezitter van het regt van gebruik en bewoning.’ 

In de twee onderregels staan eerst gegevens over locatie en grootte. ‘Huis en 
erf’ zijn kadastraal geregisreerd als A778, het perceel is 3 are groot. Ernaast staan 
financiële en fiscale gegevens, die ik gemakshalve oversla. In de kolom veranderingen 
staat dat er in 1894 (dienstjaar 1895) iets is bijgebouwd. Jan heeft maar kort van de 
verbouwing kunnen profiteren. De belastbare opbrengst wijzigde waardoor een 
tweede regel werd ingevuld. De aanduiding van het onroerend goed, artikel 998, 
werd van volgnummer 1 naar 2 overgebracht. Opmerkelijk is dat op dit blad het 
artikelnummer ontbreekt ‘waaruit [art. 998] getrokken’ is, namelijk dat van de vorige 
eigenaar, veeboer Cornelis Zonderland. Wel is het nummer vermeld waarheen num-
mer 998 is overgebracht. Hoe dat zit, weet ik niet. Op dat latere blad vond ik dat het 
huis met de grond in 1945 worden verkocht aan ene Jacob Glas. Dat gebeurde dus 
kort na het het overlijden van Antje. Deze Jacob was familie, ik herinner hem mij als 
een vriendelijke, opgewekte man die vaak bij mijn oma in de Kerkbuurt langskwam. 
Hij was een schoonzoon van tante Ma, de zus van mijn oma. Zijn vader was een volle 
neef van hen.93 In 1959 werd het pand gesloopt. Door de daling van de grondwater-
stand en paalrot was het gaan verzakken. Op het perceel werd een nieuw, stenen 
huis gebouwd. ‘Oom Jaap’ heeft dat grotendeels zelf gedaan – hij was timmerman. 
In de aanvraag van een bouwvergunning noteerde hij ‘eigen beheer’ waar hij de 
naam van de uitvoerder moest invullen.94  
 
Hoe Antje in haar levensonderhoud en dat van haar zeven kinderen heeft voorzien 
na de dood van haar man Jacob, heb ik nergens gevonden. Haar moeder Maartje ging 
als weduwe met stoffen langs de huizen en boerderijen op het dorp; ze stond in het 
bevolkingsregister als manufacturierster en koopvrouw te boek. Ze kreeg ook een 
periodieke uitkering uit de armenkas van haar kerkgemeente, zoals we zagen. Wat ik 
wel weet is dat op foto’s van haarzelf en haar kinderen te zien is hoe ze gekleed zijn. 
Hierboven heb ik daar al iets van getoond, in een volgend deel volgen de kinderen. 
Stuk voor stuk dragen ze bijzondere kleren, stijlvol, origineel, mooi gemaakt. Geen 
kleding die een niet zo welgesteld gezin zich kon veroorloven. Ik durf er iets om te 
verwedden dat Antje en haar dochters als de besten de naaikunst verstonden en dat 
daarmee een aanvulling op het gezinsinkomen werd verdiend. Waarmee ik niet wil 
zeggen dat ze geen ondersteuning kregen; ik weet het gewoon niet. Van de Kerk 
bijvoorbeeld, of een liefdadigheidsinstelling, zoals gebruikelijk in die tijd. Begin jaren 
10 trad de Armenwet in werking, waarin een plicht werd geregeld voor volledig 
onderhoud van arme en oudere familieleden. De oudste dochters zijn zeker al vroeg 
begonnen bij te dragen aan het inkomen van het gezin.  

Aan het eind van dit hoofdstuk volsta ik ermee te vermelden dat de zeven 
kinderen in dit huis verder zijn opgegroeid. Eén van de zeven komt te overlijden, de 
andere zes zijn van hieruit getrouwd. Antje heeft er vervolgens vermoedelijk een aan-
tal jaren alleen gewoond, maar ik weet niet tot wanneer. Al vóór de Tweede Wereld-
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oorlog is ze vanwege haar leeftijd en gezondheid ingetrokken bij haar kinderloze 
dochter Antje en haar man Gerrit Klugkist, die in Assendelft aan de Dorpsstraat 
woonden. Uit die periode, die ook in de oorlogsjaren is voortgezet, zijn wat brieven 
en ansichtkaarten bewaard gebleven, aan de hand waarvan een zeer bescheiden 
beeld gevormd kan worden van haar leven. Maar de situaties die daarin voorkomen, 
vragen een nadere uiteenzetting en die komen pas in de volgende delen aan de orde. 
Daarom houd ik het hier kort.  
 
Het behagen des Heeren 
Zaterdag 5 mei 1945 is mijn overgrootmoeder in Assendelft overleden, ’s ochtends 
om 9 uur. Een ‘begrafenisleider’ uit Wormerveer (het trouwboekjesvoorschrift van 
‘twee manspersonen’ is blijkbaar geschrapt) gaf haar dood pas na vier dagen op de 
gemeentesecretarie aan. Naar de reden daarvan kan ik alleen maar gissen; gelet op 
een andere aangifte in het overlijdensregister van de Burgerlijke Stand van Assen-
delft was het raadhuis maandag 7 mei gewoon open. Een uittreksel van het register 
van overlijden werd tien dagen na de sterfdatum ingeschreven in het register van de 
Burgerlijke Stand van Westzaan. Dat was nog steeds haar officiële woonplaats ge-
bleven. Ik herinner me niet dat mijn oma of mijn moeder wel eens gewezen hebben 
op de opmerkelijke datum. Dat kan komen doordat Bevrijdingsdag in mijn kindertijd 
maar één keer in de vijf jaar werd gevierd, maar ik denk eerder dat haar overlijden in 
de maalstroom van de gebeurtenissen niet gekoppeld is geweest aan de capitulatie 
van het Duitse leger. Best kans dat mijn moeder, had ik haar ernaar gevraagd, niet 
eens had geweten op welke dag haar grootmoeder precies was overleden. Nu ja, 
bijzonder blijft het wel, sterven op de dag van de Duitse overgave. Het zal de dagen 
erna een contrast geweest zijn tussen de stilte en de rouw in het ‘sterfhuis’ aan de 
Dorpsstraat waar de lakens voor de ramen hingen, en de feestvreugde die daar in 
Assendelft net als overal in het land op straat te vinden was.  

Woensdag 9 mei werd ze ‘teraardebesteld’ op de Hervormde Begraafplaats 
aan de Dorpsstraat in Assendelft. Deo volente! Ook die typisch orthodox-gerefor-
meerde aanduiding had op de rouwkaart van haar man ontbroken, eens te meer een 
teken dat het gezin in zijn jonge jaren hervormd was. Het ‘sterfhuis’ vanwaar ze is 
uitgedragen, het woonhuis van Antje en Gerrit, lag aan diezelfde Dorpsstraat, maar 
wel bijna 3 kilometer naar het noorden, op nummer 904. Waarom heb ik nooit eens 
gevraagd hoe dat is gegaan, een paar dagen na de oorlog? Was er een koets voor de 
lijkkist beschikbaar, zo een met twee paarden ervoor, overdekt met zwarte rouw-
kleden tot op de grond? Liep de familie erachteraan? Of was er nog ergens een 
lijkwagen gevonden, met een volgauto’s? Wie waren erbij? Was er nog contact met 
de Glasfamilie? Was er nog een kerkdienst of een gereformeerde uitvaartdienst in de 
kapel van de begraafplaats? Heeft iemand van de familie gesproken of alleen de 
dominee? Vragen, geen antwoorden. 
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Rouwkaart van Antje Glas-de Boer, 1945 
 
Tot slot van dit deel een mooi portret van Antje. Een beetje opvallend voor die tijd, 
denk ik, zo’n houding. Ze zit enigszins van de fotograaf afgewend en richt de blik juist 
naar de andere zijde. Alsof je haar in gezelschap ziet zitten, thuis met haar kinderen 
die op visite zijn. Zo zat ze te luisteren naar wat in de kring gezegd werd, oplettend 
kijkend. Doordringende, niet onvriendelijke ogen. Van ouderdom is haar mond nogal 
ingevallen, maar met haar gevulde wangen is ze in haar gezicht zeker niet mager. Het 
lange haar heeft ze eenvoudig achterover gekamd en in een knotje gebonden, zoals 
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wij het van onze oma ook zo vaak gezien hebben. En ze draagt zwart, wat vast met 
haar geloof te maken heeft. De tekst op de rouwcirculaire getuigt daar trouwens ook 
van: “Heden behaagde het den Heere ten huize van haar Dochter na een korte onge-
steldheid van ons te nemen, onze lieve Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoe-
der Antje de Boer (Wed. van Jacob Glas) in den ouderdom van 81 jaar.” Wat bijna 
veertig jaar eerder niet op de rouwkaart van haar man kwam, stond er nu wel op.  
 

 
 

Antje Glas-de Boer, ongedateerd 
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Deel 4 

 
Overgrootouders Klaas van der Woude en Trijntje Oortwijn 

 
Hoofdstuk 11 Trijntje 

 
Meester Van der Paardt 
“Wie die Jäger auf einen Tiger stossen.” De Engelse, Franse en Nederlandse vertaling 
van dit bijschrift staan eronder. Twee jagers zie ik, één tamelijk veilig in een houten 
geval op een olifantenrug, een ander met een klappertjesgeweer, twee of drie meter 
van de tijger vandaan. Het beest lijkt gestoord bij het leegroven van een hol met jon-
ge vossen of zoiets: één zo’n dier houdt hij vast met z’n klauw, twee andere weten 
net te ontsnappen. Vijf Aziatische helpers en sjouwers zijn afgebeeld, van wie twee 
bovenop de olifant. Ik zou zeggen: die tijger heeft een kans! 

 

 
 

Aanmoedigingsplaatje voor Trijntje Oortwijn, 1852 
 
“Gewöhnl: Art Wölfe zu fangen” staat onder het blaadje ertegenover. In de Neder-
landse vertaling van het Duitse onderschrift staat opmerkelijk: “Wijze om Wolven te 
fangen (vangen).” De vertaler uit Stuttgart (waar dit vandaan komt) nam kennelijk 
het zekere voor het onzekere voor wat de juiste spelling betreft, zowel met een f als 
een v. Vijf van die roofdieren kijken hoe ze een bokje of zo kunnen verschalken; het 
arme dier zit in een mand die op hoogte van een meter of anderhalf is opgehangen 
aan een vindingrijke constructie. Het is duidelijk dat de wolf meteen het haasje is 
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wanneer hij toehapt, maar hoe dat dan gaat werken, kan ik als non-techneut niet 
bedenken.  

 

 
 

Aanmoedigingsplaatje voor Trijntje Oortwijn, 1852 
 
Dit is een van de oudste documenten die in het halve kuub ‘moederpapier’ bewaard 
is gebleven. Het is keurig gedateerd: 10 september 1852, de dag waarop meester 
Gerrit van der Paardt achterop dit velletje met ingekleurde tekeningen schreef: “Ter 
aanmoediging aan Trijntje Oortwijn.” Trijntje was onze overgrootmoeder, een bak-
kersdochter. Ze werd op 17 oktober 1846 geboren in Graft Noordeinde, een buurt-
schap ten noorden van Graft, een eeuwenoud dorp, gelegen op het zogenoemde 
Schermereiland, tussen het Schermer- en het Beemstermeer, die in de 17e eeuw zijn 
drooggemalen. Tegenwoordig behoort het tot de gemeente Alkmaar. Trijntje was 
dus zes jaar toen ze dit blaadje kreeg, zo te zien (een tikkeltje slordig) uitgeknipt uit 
een of ander kinderboek vol prentjes van het avontuurlijke, uitheemse leven in de 
wildernis.95 Zo werden Noordhollandse meisjes anderhalve eeuw geleden de dorps-
school binnengeleid. Het velletje is lekker beduimeld en gevlekt; een papierdeskun-
dige kan er zijn vingers bij aflikken: er is vast een fraaie geschiedenis te schrijven over 
alle stoffen waarmee het in aanraking is geweest.  
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Het gebied tussen Alkmaar en Wormerveer, 1850, detail 
 
Nommerkransje 
Heeft Trijntje met behulp van deze versjes daar bij meester Van der Paardt leren tel-
len? “Negen knapen, klein en groot, rijden schaatsen op een sloot.” En: “(De Vader:) 
’t Spijt mij waarlijk, lieve Jan! Dat een knaap van uwe jaren, niet tot veertig tellen 
kan.” Dat genre. Twee blaadjes uit een kinderboekje dat ik aantrof in de papieren van 
mijn moeder. In een envelop met de naam van mijn oma erop. Hieronder neem ik er 
nog twee op. Over een zeventig maal hinkelende Bernard en een schoolklas vol met 
acht maal tien is tachtig kinderen.  
 Een paar jaar terug bladerde ik bij boekhandel Donner in Rotterdam door een 
historisch overzicht over leerboeken en kwam ik een andere afbeelding van dit 
boekje tegen. Na enig zoeken vond ik het ook op internet.96 Het gaat om ‘Nommer-
kransje’ van J.F.L. Müller, in 1838 uitgegeven te Amsterdam. ‘Een geschenk voor kin-
deren die gaarne willen leeren tellen,” luidt de ondertitel. Het origineel bestond uit 
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23 blaadjes, maar wat aan ons is overgeleverd telt er 13. Allemaal beduimeld, be-
schadigd en aan de randen verkruimeld door het omslaan. Elk blaadje is aan één kant 
bedrukt; op de blanco achterzijde heeft een kind allemaal halen en haaltjes getekend, 
op en neer, heen en weer, met potlood. De blaadjes zijn door een kinderhand in wille-
keurige volgorde aan elkaar genaaid en voorzien van een klein, linnen ruggetje. Een 
verfomfaaid geheel dat zomaar een beetje kan ontroeren.  
 

 
 

Nommerkransje, 1838, cijfers 9 en 40 
 
Aanvankelijk veronderstelde ik dat mijn oma met deze versjes en plaatjes leerde 
rekenen. Bij nader inzien, gelet op het jaartal 1838, houd ik het op een leerboekje 
van Trijntje. De prent met de aanmoediging is ongeschonden overgeleverd, want 
weinig in de handen geweest. Dit boekje heeft ze heel vaak gebruikt, ze heeft het 
bewaard en het is later door de handen van al haar negen kinderen gegaan. Zo al-
thans kan het gegaan zijn met dat knullig vastgenaaide bundeltje papiertjes. Maar ik 
geef toe, het kan ook van Antje de Boer geweest zijn, de moeder van mijn oma. Of 
van nog een ander.  
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Nommerkransje 1838, cijfers 70 en 80 
 
Hoe dan ook, het zijn sterke versjes. Zoals het de 19e eeuw betaamt: strak ritme, vlek-
keloos rijm, elk woord op z’n plaats. Onschuldige inhoud. Over het tellen van vingers, 
voeten en ogen, vogeltjes, huizen, kerstlichtjes en scholieren, dat soort brave zaken. 
Lees ik in de pdf de ontbrekende blaadjes, kom ik ook steviger kost tegen. Wat denk 
je bijvoorbeeld van de tweespraak tussen Hendrik en Mietje over tellen tot drie?  

 
“(Hendrik:) Pas komt mijn Vader van de jagt, 

Drie hazen heeft hij t’ huis gebragt. 
(Mietje:) ‘k Geloof het niet. 
(Hendrik:) Kom dan en zie, 

Daar liggen ze immers alle drie: 
Een is geschoten in zijn’ nek, 

De tweede bloedt nog uit z’n bek, 
De derde trof geen beter lot, 

Hij kreeg in ’t regteroog het schot.” 
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Afkomst 
Trijntjes vader heette Hein. Hij was het vierde kind (van de acht) in het gezin van Jan 
Oortwijn en Wijntje Dunning, en in Buiksloot bij Amsterdam geboren.97 Trijntjes moe-
der was Neeltje Prins, geboren in Graft. Voor zover ik weet was zij het enige kind van 
Maarten Prins, een ‘landman’ uit Jisp, en Neeltje Blaauw uit Graft. Hein en Neeltje 
trouwden in 1838 in Graft en in die gemeente gingen ze wonen. Hij was brood-
bakkersknecht en had later een eigen bakkerij. Ze kregen 16 kinderen; Neeltje, het 
eerste kind, kwam in het jaar na hun huwelijk, het laatste kind, Willem, werd 20 jaar 
later geboren. Het derde kind, een naamloos gebleven meisje, kwam levenloos ter 
wereld. Het vijfde kind, een Trijntje, stierf in september 1846 toen ze 1 jaar was. Het 
zesde kind, Maarten, overleed een week eerder, tien maanden oud. Het voorlaatste 
kind, Dina, werd ook niet ouder dan 1 jaar. Van de 16 verloren ze er dus vier door 
kindersterfte; alle andere 12 werden volwassen en bereikten voor zover mij bekend 
betrekkelijk hoge leeftijden. Zonder iets af te willen doen aan het verdriet om de vier 
gestorven kinderen, merk ik op dat de zuigelingen- en kindersterfte in dit deel van 
het land een heel andere omvang vertoonde dan in diezelfde tijd op het Zeeuwse 
Noord-Beveland. Binnen deze tak van onze familie, moet ik eraan toevoegen - ik deed 
geen vergelijkend onderzoek. 

Mijn overgrootmoeder was dus het tweede Trijntje in dit gezin. Ze kwam een 
paar weken na het overlijden van haar broertje en zusje ter wereld. Zoals eerder 
vermeld, was het heel gebruikelijk, niet alleen in Noord-Holland, dat het eerste meis-
je dat na het overlijden van een dochter werd geboren, de naam van het gestorven 
zusje kreeg.98 Bij jongens net zo: er kwam ook een tweede Maarten in het gezin Oort-
wijn. Van haar kindertijd is niets bekend, behalve dan dat ze bij meester Van der 
Paardt school ging. Dat is eigenlijk al heel veel; ook zo’n snipper. 
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Hoofdstuk 12 Klaas 
 
Gedenkboek 
Meer dan een snipper is het gedenkboek over Klaas van der Woude, een van de inter-
essantste stukken uit de papieren nalatenschap van mijn moeder. Zijn op een na 
jongste zoon, mijn oudoom Klaas, schreef het en stelde het samen. Hij gebruikte er 
een zogenoemd huwelijksboek voor, een album met blanco bladzijden met bovenin 
een zinspreuk.99  
 

 
 

Gedenkboek Klaas van der Woude, 1945, blz 16 
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Hij stelde voor om samen met zijn zussen en broers te gedenken dat honderd jaar 
daarvoor hun vader geboren was, op 6 mei 1845. In een Voorwoord nodigt hij ze 
daartoe bij zich thuis uit. Direct na het titelblad is op het laatst nog een handge-
schreven gedicht met het opschrift ‘5 mei 1945’ ingeplakt: 
 

Gelukkig dan de Vrede is nu daar 
Na een worsteling van juist vijf jaar 

Al staat het Oosten nog in brand 
Hier is de strijd dan aan de kant. 

 
En zo gaat het nog 24 regels door. Oom Klaas was de ‘schrijver’ van de familie – het 
lijkt er tenminste op. Zijn voorwoord luidt aldus: “Toen bij mij de gedachte op kwam: 
hoe kunnen wij Vader zijn honderdsten geboortedag het best naar zijn zin herden-
ken? kwam het ideé naar voren om een bescheiden boekje aan te leggen om daar 
vertellingen door hem zelf uit zijn jeugd, en later aan ons allen in kleur, en geur heeft 
verhaald, waar wij, met open mond naar zaten te luisteren. Ik hoef hierin niets te 
verzwijgen daar het uitsluitend voor de familie van der Woude is bestemd. Gaarne 
had ik nog meer gegevens van de zusters en broers vernomen, daar ik, op één na 
jongste, het meest van overlevering moest aanhoren. Uit mijn tijd heb ik veel van 
Vaders gezegde’s onthouden. Ik denk dan hierbij in de eerste plaats aan onze helaas 
te vroeg gestorven broeder Jacob, daar wij samen het laatst bij Vader en Moeder in 
hun huis hebben doorgemaakt. Ik dank alle zusters, en broeders, en in het bijzonder 
mijn oudste zuster Trijn, voor hun gegevens hiervoor verstrekt. Met de wens dat wij, 
al zijn de tijdsomstandigheden nu niet bepaald rooskleurig te noemen, deze dag bij 
ons aan huis, Wilhelminastraat 4 te komen om met elkander deze dag op bescheiden 
manier te herdenken. Ik hoop van harte dat wij allen dit schrijven met genoegen zul-
len doorlezen, en de familie band welke ons steeds heeft bij elkander gehouden zoo 
mag blijven voortbestaan. Zoo eindig ik mijn voorwoord, en wil beginnen met Vader 
zijn liefste lied, wat ook wij allen zoo vaak met hem hebben gezongen, Psalm acht-
enzestig het tiende vers.”  
Was getekend K. v.d. Woude K.z. 
 
Dan volgen de woorden van Psalm 68 op de volgende bladzijde:  
 

“Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 

Met zijne gunstbewijzen; 
Die God is onze zaligheid. 

Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
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Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 

Ons ’t eeuwig zalig leven: 
Hij kan, en wil, en zal in nood, 

Zelfs bij het nadren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven.” 

 
Het boek is een feest om te lezen en te bekijken. De verhalen in het gedenkboek gaan 
over werkelijk van alles. Er zitten foto’s in, een paar brieven, documenten en kranten-
knipsels, het meeste lekker onverantwoord vastgeplakt met cellotape. En zeven inge-
kleurde pentekeningen van Maarten Oortwijn, ongetwijfeld een neef of achterneef - 
de exacte familierelatie heb ik niet gevonden.100 Ik maak er uitgebreid gebruik van, 
het gedenkboek biedt een schat aan informatie. Korte en lange citaten zal ik invoe-
gen, zoveel dat ik er niet aan begin de vindplaatsen in voetnoten te noteren. De spel-
ling van oom Klaas handhaaf ik. Met name zijn interpunctie is opmerkelijk, de vreem-
de posities van komma’s, de apostrof waar hij niet hoort, de puntkomma conse-
quent voor de dubbele punt. Het vraagt iets meer attentie bij het lezen, maar storend 
is het nergens en tot onduidelijkheid leidt het evenmin. Het hééft integendeel wel 
iets speciaals, iets authentieks waar ik wel van hou.  
 
Jonge jaren 
Klaas van der Woude werd geboren in Krommeniedijk, een lintbuurtschap ten Noor-
den van Krommenie. Het adres staat in de geboorteakte: “Krommeniedijk gemeente 
Krommenie nummer 12,” moeilijk leesbaar door het te ambtelijke handschrift. Zijn 
vader heette Jan, een man die na verschillende andere beroepen (wever, visser) zijn 
brood verdiende als slachter. Het gemis van zijn handtekening onder de geboor-
teakte maakte de ambtenaar goed met: “Verklarende de Vader niet te kunnen schrij-
ven, als zulks nimmer te hebben geleerd.” 

Wat Jan van der Woude wel had geleerd was slachten. Oom Klaas beschreef 
een verhaal dat zijn vader vaak vertelde: “Dat Grootvader, de slager ook niet vrij was 
van streken, volgt hier. Een os moest worden geslacht, en een nieuwschierig neefje, 
een jonge student wilde gaarne eens zien hoe dit ging. Nu ik heb daar niets geen 
bezwaar in sprak Grootvader, maar ik zeg je vooruit; “goed uit je ogen kijken”! De os 
werd naar de slachtplaats geleid, met het studentje er vlak achteraan. Deze plaats 
werd hem toegewezen, en nogmaals werd herhaald, “goed uitkijken”! Zoo onder het 
lopen door met een paar verkneuterende ogen stak Grootvader de dolk tussen het 
beest z’n schouderbladen, en zeeg het dier achteruit op den grond neer, met het 
niets vermoedende studentje er overheen. Trillend, en bevend strompelde deze 
overeind, en stamelde, .... nu heb ik nog niets gezien. Wat drommels sprak Groot-
vader ik heb nog wel zoo gezegd, dat je goed moest uitkijken.” Nu ja, typisch gevoel 
voor humor, zal ik maar denken. Maarten Oortwijn deed zich aan het verhaal tegoed. 
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Al lijkt het mij zo te zien geen os die hier het leven laat, het lieve dier zijgt met een 
innig tevreden uitdrukking op de kop elegant terneer. 

 

 
 

Gedenkboek Klaas van der Woude, 1945, blz 35 
 
Jan van der Woude was afkomstig uit Oterleek, een dorp ten Oosten van Alkmaar, 
waar hij in 1808 was geboren. Hij trouwde in juni 1834 in Krommenie met Trijntje 
Botvanger, die daar in 1810 ter wereld kwam. Zes kinderen kregen ze, eerst twee 
meisjes (Geertje en Guurtje), daarna vier jongens. Klaas en Cornelis waren de oudste 
zonen; Klaas stierf als jongen van 5. Zijn moeder was op dat moment zwanger; het 
jongetje dat een paar maanden later geboren werd, kreeg traditioneel de naam van 
zijn overleden broer, Klaas. Het jongste kind in het gezin heette Jan. Toen het tweede 
Klaasje 4 was, ging zijn vader Jan dood, oktober 1849. Trijntje bleef met vijf kinderen 
achter, de oudste was 14, de jongste 1 jaar.  

In het gedenkboek beschrijft oom Klaas wat voor mens zijn vaders moeder 
was en hoe ze aan de kost probeerde te komen: “Bij haar broer, oom Klaas Botvanger 
ging ze werken voor een paar stuivers; kreeg bovendien wat ketelvet mede wat ze 
nog betalen moest ook. En dan te weten dat deze oom zoo rijk was dat hij de potten 
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met rijksdaalders gevuld had staan. Toch was Grootmoeder, zoo arm als ze dan was, 
rijker als deze gierigaard. Alles had ze evengoed nog voor haar medemens over. Ja, 
nam zelfs nog een heel gezin bij haar in huis, welke uit hun woning waren gezet om-
dat er geen huishuur meer was. Zo deelde Grootmoeder het halve pondje zuur ver-
diende ketelvet met deze mensen. Het was in één woord een Moeder die niets nam, 
doch alles gaf.” Van ketelvet had ik nooit gehoord. Het is vet dat in water waarin vlees 
wordt gekookt boven komt drijven, een betrekkelijk waardeloos restproduct, dat als 
zeep kon dienen om wollen kleding te wassen.101 In een andere bron wordt Trijntje 
‘winkelierster’ genoemd, met de aantekening “na overlijden echtgenoot”.102 Bij haar 
dood was ze 53 jaar oud en volgens de overlijdensakte ‘zonder beroep’. Dat was in 
januari 1864, Klaas was 18.103  

Tot zijn 12e jaar is Klaas in Krommeniedijk naar school gegaan bij meester 
Zonderland, vertelt oom Klaas. Er zijn helaas geen aanmoedigingsplaatjes overgele-
verd, zoals bij Trijntje Oortwijn. Van zijn 12e tot zijn 18e jaar werkte hij bij boer Koster 
in Markenbinnen, een dorp ten Noorden van Krommeniedijk. Bij deze boer was hij 
ook in de kost. Het gedenkboek haalt een paar verhalen aan van het kattekwaad dat 
hij als jongen uithaalde. Een daarvan is weer geïllustreerd door Maarten Oortwijn. 

  

 
 

Gedenkboek Klaas van der Woude, 1945, blz 31 
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“Vader is in zijn jongen jaren geen glazen piet geweest want de streken welke zijn 
uitgehaald zijn wel de moeite waard enkelen te vermelden, o.a. Het varken van Gerrit 
Groen. Gerrit Groen, een ingezetenen van ’t dorp had een varken geslacht. De kop 
van dit beest werd weggegooid omdat dit waardeloos was, (op ’t ogenblik zou men 
er zeker f 50,= voor geven.) Vader en zijn cornuiten wisten dit te bemachtigen, en 
togen met de varkenskop verheugd naar de plee van Peet Jane. Hier werd het bloede-
rige en tandenrijke monster boven op de bril geplaatst. Nu gewacht op de dingen die 
gingen gebeuren ... Daar komt Peet Jane aangerend, welke even als altijd met deze 
boodschap juist zoo lang wachten tot het water bijna over d’r lippen kwam. De plee 
stond aan de slootkant op ± 20 meter van de woning. Renne, ... renne, onder ’t lopen 
haar rokken optillend, en broek al eenigzins los makende. Trappelend trekt ze de deur 
open met achter waartsche bewegingen, wil zich op de bril neervlijen, doch o, wee, 
daar komt ze met haar blote gat terecht op de gapende varkenskop, en als door een 
adder gestoken vliegt ze overeind gillend, en schreeuwende: ... een otter heeft me in 
mijn gat gebeten o, mensen help! help! help!! Daar komt Gerrit Groen z’n huis uit-
stormen met z’n geweer in de aanslag loopt op het bewuste huisje toe, legt aan, en 
schiet, ziet dat z’n schot heeft doel getroffen, zal nu z’n prooi bemachtigen, doch na-
derbij gekomen ziet hij het stel kwajongens om het hoekje van de schuur glunderend 
toezien op hun werk. Met een nijdige zwaai gooit hij de varkenskop tot groot vermaak 
der jeugd in de sloot. Peet Jan die van d’r stokkie was gevallen, was intussen weer bij 
gekomen. En met gebalde vuist tegen de jongens ‘ik zal jullie wel krijgen snotapen’ 
was dit drama ten einde.” 

 
Soldaat op klompen 
Geen ‘glazen piet’ was Klaas volgens zijn zoon Klaas. Die karaktertrek verklaart 
misschien iets van zijn wens soldaat te worden. Als ‘loteling’ was hij van mei 1865 tot 
augustus 1866 in militaire dienst; najaar 1869 moest hij voor een maand op her-
haling.104 Hij was ingedeeld bij een infanteriekorps in Delft, waar hij met een aantal 
‘dienstmakkers’, zoals oom Klaas ze noemt, onder leiding van een officier heen liep, 
te voet, op klompen: “Allen lachten hem uit, ha, ha een boertje op klompen dat houd 
je nooit vol makker! Maar de meesten hadden van deze mars blaren onder hun voe-
ten doch het boertje mankeerde niets, en tippelde op z’n gemak verder.” Onderweg 
brak wel de kap van een van zijn klompen, maar in Haarlem had hij het geluk een 
nacht ingekwartierd te worden bij een timmerman. “Terwijl de vrouw een lekker 
broodje voor hem gereed maakte, ging de baas met de klompen naar de werkplaats, 
alwaar hij twee bandjes om de stukkende, en één bandje om de heele klomp maakte. 
Met de woorden: ‘Ziezoo m’n jongen nu kan je weer veilig verder lopen’. Den volgen-
de morgen ging het weer verder, over Leiden naar Delft.” Mooi woord, ‘stukkende’; 
ik hoor het mijn oma nog zeggen als er iets kapot was.  

In het gedenkboek is een militair paspoort geplakt, uitgegeven na zijn herha-
lingsoefening in 1870. Uit het document blijkt dat hij niet lang van stuk was: 1 el, 5 
palm, 6 duim en 7 streep.” Het waren de lengtematen die het formulier in dat jaar 



 125 

nog hanteerde.105 Die oude namen werden toen nog gebruikt voor de nieuw gebruik-
te maateenheden meter, decimeter, centimeter en milimeter, zodat we eenvoudig 
kunnen uitrekenen dat hij 1.567 m lang was.106 “Hij was, en bleef klein,” schreef oom 
Klaas, “want bij het loten, zoo hij vertelde, moesten ze nog aan me duwen voor de 
maat te hebben. Hij wilde gaarne in dienst, dus rekte hij zich zoo veel mogelijk uit.” 

 

 
 

Militair paspoort van Klaas van der Woude, Leiden 1870 
    
Verder lees ik dat zijn “aangezigt rond” was, zijn “voorhoofd idem, oogen grijs, neus 
gewoon, mond idem, kin rond, haar blond, wenkbraauwen idem, merkbare teekenen 
geene.” Zo te lezen was hij niet betrokken geweest bij veldslagen, had hij geen ver-
wondingen opgelopen of bijzondere daden verricht, en onderscheidingen had hij ook 
niet gekregen. Een ‘Certificaat van Goed Gedrag’ was onderaan het paspoort toe-
gevoegd. Blijkbaar was het geen probleem dat hij bij aanvang van zijn verlof een 
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schuld van “acht gulden tachtig en een halve cent” naliet – aan wie staat er in het 
paspoort niet bij. Kennelijk had hij zijn werk naar tevredenheid gedaan.  
 

 
 

Klaas van der Woude als soldaat, 1865-1869 
 
Oom Klaas maakte wel een kanttekening bij de vraag hoe zijn vader zelf de dienst-
plicht was doorgekomen: “Echter viel dit hem niet mee, want de vrijheid welke hij 
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onder de boeren was gewend, bleek hier geheel anders ’t was dienst, en nog eens 
dienst.” Toen zijn majoor, bij wie hij “een baantje als oppasser” had, hem aan het 
eind van zijn diensttijd wilde bevorderen om hem te houden, en hem vroeg om bij te 
tekenen, stond hem dat niet aan: “want zei hij, als ze me hier bevelen, heb ik het te 
doen, doch als de boer mij wat wil commanderen waar ik geen zin in heb, dan kan ik 
zeggen ‘ik groet je boer’. Zoo ging hij na 18 maanden van trouwen dienst te hebben 
vervuld weer als boeren arbeider naar Hein Noom.”  

Die karaktertrek van onafhankelijkheid komen we in het familieverhaal vaker 
tegen bij de Van der Woudes. Je zou wensen dat zo’n sterke persoonlijkheid direct 
valt af te lezen van zijn gelaat en lichaamshouding, zoals hij daar in zijn ‘miliciens-
uniform’ op dat verbleekte fotootje staat, met zijn hand op een marmeren zuiltje 
waarop zijn infanteristensjako-met-kwastje ligt.107 Nu ja, enige manhaftigheid herken 
ik wel in het beeld dat hij vertoont. De foto is niet gedateerd, maar moet gemaakt 
zijn tussen zijn eerste opkomst en zijn ‘groot verlof’, dus tussen 1865 en 1869. Daar-
mee is het de oudste foto uit ons bezit, een zogenoemd visitekaartportret, gemaakt 
bij Photografisch Atelier E. Kirchner & Co. Delft108, wat op de achterkant in een een-
voudig vignet gedrukt staat.109   
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Hoofdstuk 13 Boerenbestaan 
 
Opzeilen 
Na zijn diensttijd leerde hij Trijntje Oortwijn kennen. Die woonde toen in Marken-
binnen. Ik veronderstel dat de boerderij van Hendrik Noom net als die van de hier-
boven genoemde Koster in dit dorp gelegen was. Trijntje was een jaar jonger, “de 
dochter van een welgestelde bakker welke ouders er niets mee in hun schik waren 
dat hun dochter – één van de zestien kinderen – omging met een boerenknecht. Doch 
zooals het thans nog gaat, ging het toen ook. Zijn ze er op tegen, dan is dat juist een 
prikkel om het toch te doen. En daar die twee veel van elkander hielden stoorden ze 
zich aan niemand meer.” 
 

 
 

Gedenkboek Klaas van der Woude, 1945, blz 43 
 
Half oktober 1870 wilden Klaas en Trijntje aantekenen op het raadhuis van Uitgeest, 
de gemeente waartoe Markenbinnen behoorde. “Hij wilde zijn benen wel eens onder 
eigen tafel steken.” Samen zouden ze er een mooie dag van maken en er met paard 
en wagen heen rijden. Bij toeval kwam de burgemeester vroeg diezelfde dag bij de 
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Oortwijns op bezoek om iets te bespreken met de vader van de aanstaande bruid. Hij 
vernam van de plannen en “zei tegen Moeder, zoo meid, willen jullie vandaag dit 
doen, wel dat treft, want dat kan ik hier metéén wel waarnemen nu ‘k toch hier ben. 
Dit viel hun lang niet mee, want daar zagen ze hun lang verwachte uitje in rook 
vergaan. Zoo gebeurde het dan dat Vader die juist uit de baggerschuit stapte, met 
een gat in z’n kous, en Moeder die nog druk aan ’t huis werk bezig was op een schoen, 
en een slof zich in de voorkamer (de pronkkamer) aldaar lieten inschrijven voor de 
Burgerlijke stand.” Zondag 30 oktober 1870 traden ze op het raadhuis van Uitgeest 
in het huwelijk. Blijkbaar kon dat op zo’n dag. 

Die dag voeren ze “met de schuit waar het nodige huisraad in geborgen was” 
naar hun eerste huis in Westzaan - ik denk over de Nauernaschevaart - oom Klaas 
vermeldt het niet. “Het zeil ging in top, en Vader aan het roer, Moeder op den hogen 
kant voor tegenwicht. Er stond een flinke bries, raakte steeds aan lager wal, moesten 
dan weer opzeilen. (Dit is van Moeder haar geheele leven door een spreekwoord ge-
bleven.) Na veel laveren kwamen ze behouden op ’t Weiver aan.”  

Daar namen ze aanvankelijk hun intrek bij Maarten Oortwijn, een jongere 
broer van Trijn, en zijn vrouw Hillegonda, die daar een broodbakkerij hadden. Maar-
ten en Hil waren precies vijf weken eerder ook in Uitgeest getrouwd. “Prettige dagen 
hebben die vier pas getrouwde mensen met elkander gehad o.a. Op een dag toen 
tante Hil d’r aardappelen heerlijk op tafel stonden te dampen kwam Vader de kamer 
binnen; nam de schaal met piepers en ging ermee van door, met: ‘dat lusten wij ook 
wel.’ Maar o, wee daar zakt hij door de vloer en alle aardappelen over de grond tot 
groot vermaak van het geheele stel.” Het gedenkboek staat vol met zulke volkomen 
onschuldige anekdotes, die niettemin veel van de sfeer van die tijd schetsen. De vrou-
wen trokken met elkaar op, de mannen eveneens. “Ook zouden ze samen een varken 
slachten, doch de echte slagers waren ze niet. Het beest was hun de baas, en glipte 
geregeld uit hun handen vandaan. Steeds maar weer achter de knorbaas aan hollen, 
tot ze eindelijk het afgematte dier in een modderbelt te pakken kregen. Hier bleef 
het als ’t ware in vast plakken. Dit was een uitkomst voor de heren slagers, vlug een 
moker, en een dolk, om zoo het arme beest de genade slag te geven. De buren heb-
ben er lang schande van gesproken, zulk martelen.” Jammer dat neef Maarten geen 
tekening maakte van die slachtpartij; hij had er vast iets fraais van gemaakt. Van oom 
Maarten, zoon van een broodbakker, kon je dit gestuntel min of meer verwachten, 
maar van Klaas, zoon van een slachter...? Nu ja, het is anderhalve eeuw geleden, de 
dierenmishandeling is verjaard.    
 
Ons huis 
Een paar jaar na hun huwelijk al kochten Klaas en Trijntje “ons huis, waar wij allen in 
zijn grootgebracht, van Piet Tanger.” Ook op het Weiver, huisnummer 367, later ver-
nummerd naar 359 in de tijd dat er voor de adressering nog geen wijkaanduidingen 
werden gebruikt. Daarna was het nummer G36. Tanger was een papiermakers-
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knecht, waarschijnlijk werkzaam bij de papiermakerij aan de overkant. Volgens een 
aantekening in het kadaster betrof het een publieke verkoop.  
 

 
 

Perceelsgewijze Kadastrale Leggers, Westzaan 1832-1875, detail 
 
Op de kadasterkaart van 1911 ligt het huis op perceel 1181; de in 1873 gekochte per-
celen 171 en 172 (erf en weiland) waren later samengevoegd door demping van de 
erfsloot.  
 

 
 

Kadasterkaart Weiver, 1911, detail (het Noorden ligt rechts) 
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Boerderij van Klaas en Trijntje, ongedateerd 
 
Nog later volgde de koop van percelen hooi- en weiland en polderwater in het West-
zijderveld, twee van elk, vertelt het kadaster. Oom Klaas laat ik er verderop iets over 
vertellen, leuker dan een opsomming van perceelnummers en oppervlaktematen in 
bunders, roeden en ellen.  
 

 
 

Kluft in het Weiver, ongedateerd, vóór 1927 
 
In het gedenkboek is een foto geplakt die op groot formaat ook bij mijn moeder in de 
hal van haar flat aan de Bordewijkstraat hing: het Weiver (in oostelijke richting), met 
de weg en de wegsloot, een bruggetje met een grote, witte waterleidingbuis en ver-
derop de boerderij van Klaas en Trijntje. “Wij woonden dicht bij de kluft (brug in het 
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Weiver),” schrijft oom Klaas, “hier lag een dikke pijp van de waterleiding, wat voor 
veel paarden een schrik moet zijn geweest, want nieuwelingen durfden hier zelden 
over.” Ze liepen dan achteruit en belandden af en toe met het hele spul (“man, wagen 
en paard”) in de wegsloot. Omdat er bij Van der Woude altijd wel iemand thuis was, 
kregen ze daar een reddingslijn in huis, met een houten bal eraan en een anker. Ove-
rigens, die ‘kluft’ was deel van de waterleiding naar Zaandijk; de huizen in Westzaan 
waren er toen nog niet op aangesloten.110 
 
Armoe 
Bladzijden lang vertelt oom Klaas over de bezigheden en zorgen van het echtpaar. 
Klaas wilde een bestaan als ‘landman’ (zoals zijn beroep in de huwelijksakte wordt 
genoemd) opbouwen. Een eigen huis, “en wat nog meer wilde zeggen, een paar koei-
en op stal te kunnen zetten. Het boeren hart kwam steeds naar voren.” Van zijn vroe-
gere baas Hein Noom kreeg hij twee koeien “voor de melk”; ze bleven eigendom van 
Hein en de melk was voor Klaas en Trijntje. Van haar moeder leenden ze 150 gulden 
waar ze een koe van kochten. “Aan ’t hek van ’t overerf wat inmiddels ook al aange-
kocht was, stond de koe vastgebonden. Nu moet je toch eens kijken Moeder, daar 
staat onze nieuwkoop en is dat nou geen prachtig beest? Van alle kanten werd het 
dier bekeken en bestreken, wat waren ze in hun schik. Maar helaas, na zes weken 
ging de koe aan de pokken dood. Wat een teleurstelling was dit voor hen. Moeder 
zei; maar weer opzeilen Vader, de moed niet verliezen man. Hein, die nog maar een 
kind was moest ook reeds enkele woorden van troost spreken, en zei; ’t is toch beter 
een koe, als een kind Vader. Dat is ook zoo zeun, zei Vader.” Trijntje ging boter, kaas 
en vleeswaren verkopen vanuit de boerderij. “Vader ging met de kar uit venten, en 
de ware venter was hij niet, en met dat vrouwvolk dagelijks om te springen was niets 
voor hem. Gaf z’n waren af op de pof, en we weten: borgen geeft veel zorgen.”  

Eind jaren ’80 stegen de schulden en kregen ze met een deurwaarder te 
maken die de inboedel kwam taxeren voor verkoop: 25 gulden, een bedrag dat ze 
vervolgens konden lenen, zodat ze voor even gered waren. Toen Klaas eind jaren ‘80 
voorstelde met het gezin naar Amerika te emigreren, reageerde Trijntje: ”Je kunt 
doen wat je wilt, doch met geen stok krijg je mij daarheen.” Zou de vroegere burge-
meester van het dorp werk kunnen verschaffen. ‘Burgemeester Verff’ woonde sinds 
hij gedeputeerde van de provincie was in Haarlem.111 Klaas ondernam de reis te voet. 
“Daar aangekomen werd hij zeer vriendelijk ontvangen. Na z’n rede van komst ver-
meld te hebben, moest hij eerst naar de keuken gaan waar de dienstbode opdracht 
kreeg Vader eerst eten te geven. Na dit genuttigd te hebben werd hij in de spreek-
kamer ontboden, waar eerst een lekkere sigaar werd gepresenteerd. Ziezo, ga nu 
maar op je gemak zitten en vertel me eens wat er van je komst is. Wel, Burgemeester, 
zei Vader, ik heb op het ogenblik geen werk; is het ook mogelijk dat U mij wat bag-
gerwerk kan laten verrichten op Uw land aan de Reef? Wel zeker, was hierop zijn 
antwoord, en ga naar Willem Zonderland welke huurder is van het land, en hij mag 
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je voor honderd gulden laten verbaggeren. Hierna kreeg Vader geld van hem, om met 
de trein weer terug te kunnen.”  

Opnieuw kregen ze tegenspoed. Klaas kreeg een keelgezwel, een ziekte die 
bij hem tot doofheid leidde. Tijdens zijn ziekte moest Trijntje het stel varkens dat ze 
gekocht hadden verzorgen, wat haar niet goed afging door de drukte van het gezin, 
inmiddels met acht kinderen. “Maar o jé, de lieve dieren gingen dood en weg was het 
kostbare spek. Dit werkte op de zieke niet geneesselijk, doch Moeder zei; moed hou-
den Vader, we moesten weer opzeilen.” De strenge winter van 1890-1891 bracht uit-
komst. Het vroor zo hard dat het ijs 60 tot 80 cm dik was. Voor 2,50 gulden per dag 
kon Klaas met een van de smid geleende bijl wakken gaan bikken op het Noordzee-
kanaal; met dynamiet werd vervolgens het ijs gebroken met het oog op de scheep-
vaart. Zwaar werk, goede verdienste.  

 

    
 

Klaas van der Woude en Trijntje Oortwijn, ongedateerd 
 

De beroepsgeschiedenis van Klaas komt onder meer tot uitdrukking in de opgaven 
die hij deed bij de geboorten van zijn kinderen. Was hij bij zijn huwelijk landman, de 
geboorteaktes van de eerste drie kinderen vermelden ‘koopman’, bij het vierde en 
vijfde kind is hij winkelier, bij het zesde arbeider, dan staat hij twee maal opnieuw als 
winkelier te boek en bij de aangifte van de laatste gaf hij weer ‘arbeider’ op. Daarna 
ging het als ‘veehouder’ beter met hem en het gezin, zoals we zullen zien. 
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Gedenkboek Klaas van der Woude, 1945, blz 20 
 
Twee dochters, zeven zonen 
“Liefde wil offers brengen met stralend gelaat,” staat als zinspreuk op de bladzijde 
waar oom Klaas de twee fotootjes van zijn ouders heeft ingeplakt. Hij verwijst er met 
instemming naar. “Wat was vader bezorgd voor Moeder, dit kwam ook wel uit als, 
Moeder niet eens goed was, wat gelukkig niet veel voorkwam. O, o hij wist niet wat 
hij maar voor haar zou doen. Ja, zij waren gelukkig.” Nog bij Maarten en Hil in huis, 
in hun eerste huwelijksjaar, kregen Klaas en Trijntje hun eerste ‘spruit’, zoals oom 
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Klaas het kind noemde. Trijntje werd naar de moeder van haar vader genoemd. 
Hierna kregen onze overgrootouders nog acht kinderen: eerst Hendrik (Hein) in 1873, 
genoemd naar de vader van zijn moeder, daarna Jan in 1876, genoemd naar de vader 
van zijn vader. Drie jaar later werd Maarten geboren, genoemd naar een broer van 
zijn moeder, twee jaar later volgde Cornelis (Cees), genoemd naar een broer van zijn 
vader. Dirk kwam in 1884 op de wereld, genoemd naar een andere broer van zijn 
moeder. Over het zevende kind, geboren in 1886, schrijft oom Klaas: “Alweer kwam 
er een kleine, en wat fijn, want dit was na vijf jongens een meisje, en nog wel op 
Moeders 40e verjaardag.” Neeltje werd genoemd naar de moeder van haar moeder, 
twee vernoemingen van moederskant achter elkaar, zodat ook de andere grootmoe-
der aan de beurt kwam, wat ongetwijfeld zeer gevoelig lag. Klaas kwam in 1888, ge-
noemd naar zijn vader - of toch naar diens oom Klaas Botvanger, die gierigaard met 
al die rijksdaalders, die kort daarvoor was doodgegaan?112 In het jaar na die strenge 
winter met goede verdienste “kwam Jacob ‘ons benjaminnetje’ ter wereld. De zeven-
de zoon, wat een rijkdom in al hun tegenspoed.” Oom Klaas laat er direct met wee-
moed het onvoorstelbare op volgen: “Niet te denken dat deze jongste van de negen 
kinderen het eerst uit ons midden zou worden gehaald.”  

Het gedenkboek bevat een pronklijst van de namen van alle kinderen. 
Allemaal hebben ze op verzoek van hun broer Klaas hun handtekening achter hun 
naam gezet. Die van mijn grootvader Jacob, in 1937 al gestorven, heeft hij met car-
bonpapier overgetrokken van een origineel. 
 
Van water land maken 
“En het was of met deze Jacob welke door de oudere broers niet bepaald welkom 
was, een verandering in Vaders bestaan was gekomen. De verdienste werden beter 
mede doordat nu ook de oudere broers gingen verdienen, de boerderij liep beter. Ze 
verdienden goed aan de verkoop van zelf gesneden riet, het baggerwerk werd voort-
gezet. Zou de zon dan toch weer gaan schijnen?” Oom Klaas Botvanger was gestor-
ven en uit de erfenis kregen ze een legaat van 800 gulden, toen een enorm bedrag. 
Daarmee is de boerderij een paar maal verbouwd, er kwam een grotere stal en in 
1901 stonden er acht koeien, twee pinken en een paar kalveren. Ook kocht Klaas een 
paar smalle akkers aan de Weelsloot in het Westzijderveld, waar hij een molentje op 
liet neerzetten om het land droog te houden. “Ja, met recht,” schreef oom Klaas in 
een hoofdstuk met de titel ‘De Landman’, “kon dit van Vader worden gezegd, dat hij 
van water land maakte.” 

Dichtbij de pelmolen Het Prinsenhof, aan diezelfde sloot gelegen, huurde hij 
voor zes jaar ‘de Onderneming’. Dit bestond uit een aantal percelen grasland, bij 
elkaar zes morgen groot, zo’n 5½ hectare.113 “Hier werd op gewerkt alsof het z’n ei-
gen land was,” staat in het gedenkboek. Oom Klaas geeft een typerende schets van 
het werk op dat land, waar hij en zijn broers door hun vader bij ingeschakeld werden. 
“In de hooitijd mogt ik vrij van m’n werk. (…) Wat was dat fijn als je zoo’n paar weken 
niet naar je werk hoefde, en je kon dan Vader helpen hooien, waar Moeder ook vaak 
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bij was. Het ruime veld om je heen, de Molen (...) in de buurt, de Weelsloot met het 
Westzaner bootje Burgemeester Verff met haar pufferig geluid steeds langs je heen. 
Als dan het bootje van 12 uur was gegaan, was het; zie zoo jongens nu eerst eens een 
stukje eten. De broodtrommel, en koffiekan welke onder het gras stonden verborgen 
voor de warmte van de zon, kwam dan voordedag.”  

 

 
 

Gedenkboek Klaas van der Woude, 1945, blz 69 
 
“Ik geloof jongens dat jullie allen dat gekir van het openen der trommel nog horen,” 
ging de herinnering van de jonge Klaas verder. “Dan kwamen de broodjes er uit; zoo 
dubbel op elkander, met een ‘klit’ met kaas ertussen. Vader eerst even bidden, en 
dan… ja dat weten we hè, happen en kauwen, o, o, wat smaakte zoo’n broodje in ’t 
land toch reusachtig lekker. Als dan het hooi op de ‘hopers’ stond moest dit in de 
‘plat’ worden gedragen. Wij, de staken heel aan ’t eind vast houden, en Vader dicht 
tegen de hoop aan. Dit verlichtte ons werk. Dit inladen moest nog vakkundig geschie-
den anders schoof het hooi er af. Was de praam, of plat vol, dan met de jol er voor 
trekkende op huis aan. Daar werd dan meest tot half zeven gewacht met het lossen, 
als Hein, en Cees van de Chocoladefabriek van Grootes kwamen. Er werd wel eens 
gemopperd als ze in plaats van naar hun meisje, of zang, nog moesten hooien. Ging 
het naar Vaders zin, dan werd er bier van Cees Kit gehaald (à 4 ctn de fl). Was het 
hooi binnen, zei vader: nu lusten we wel eens wat drinken, en het smaakte best na 
zoo’n warm werkje.”  
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Westzijderveld vanaf de Grote Kerk in Westzaan, ± 1910 
 

Daar in de verte lag dat land. De foto is van veel later, genomen vanaf de Grote Kerk 
aan de Kerkbuurt, met links het Raadhuis. Hij toont het slagenlandschap in het West-
zijderveld met molen Het Prinsenhof aan de Weelsloot. Toen de huurtermijn voorbij 
was kon hij het meteen aan de eigenaar teruggeven, wat een enorme tegenslag 
betekende en ook thuis voor veel spanning zorgde. Gelukkig kon hij later het stuk 
land kopen, dat door een slootje van hun eigen erf gescheiden was. En tenslotte won 
hij de aanbesteding voor het uitbaggeren van de wegsloot aan het Weiver, zodat hij 
ook daarmee aan de slag kon.     
 
Gezinsgeluk 
Intussen werd er bij de Van der Woudes volop gehuwd. De oudste dochter Trijntje 
trouwde in 1894 met een boer, Piet van der Blom, zoon van een landbouwer uit Rijns-
burg. Hein was chocolademaker bij Grootes en trouwde in 1901 met de dochter van 
een olieslager, Grietje Carbaat, dienstbode in Wormerveer. Jan werd bakkersknecht 
en trouwde in 1900 met Trijntje de Groot uit Koog aan de Zaan, dochter van een 
peller. Maarten werd net als zijn vader veehouder; hij trouwde in 1905 Maartje Smit, 
dochter van een boer in Wormerveer. Cees werd handelsreiziger; zijn huwelijk met 
Jacoba (Koba of Kobie) Harrewijne(n), dochter van een fabrieksarbeider uit West-
zaan, vond een maand vóór dat van zijn broer Maarten plaats. Dirk was ook handels-
reiziger geworden; in 1910 trad hij in het huwelijk met Jannetje (Jans) Pielkenrood, 
dochter van een olieslager uit Zaandam. De tweede dochter Neeltje trouwde in 1908 
met een boer, Piet Praag, zoon van een veehouder uit Jisp. Klaas, de derde handels-
reiziger in de familie, trouwde in 1913 met Vokeltje (Vook) Oortwijn, een volle nicht, 
een dochter van zijn oom Maarten (geen bakker meer maar veehouder geworden) 
en tante Hil. Mijn grootvader Jacob (Jaap) was toen hij in 1917 trouwde ook al han-
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delsreiziger; de bruid was Johanna (Han of Hanny) Glas, dochter van een landbouwer 
uit Nauerna. Die vier jongste jongens bij Van der Woude konden blijkbaar goed uit 
hun woorden komen.  

 

 
 

Trijntje en Klaas, 1915 
 
De zeventigste verjaardag van Klaas van der Woude, 6 mei 1915, werd met alle kinde-
ren en schoonkinderen op de boerderij gevierd. Het zal ongetwijfeld een groot feest 
zijn geweest, want als er iets te vieren viel, konden ze er wat van bij Van der Woude. 
Om te beginnen werd een fotograaf van firma Nieuwstad uit Koog aan de Zaan be-
steld. Klaas en Trijntje gingen samen op de foto: “Wat was Vader nog kaarsrecht, had 
bijna al zijn tanden en kiezen nog. Daarbij Moeder zoo krom, maar niet te vergeten 
negen kinderen, en altijd maar werken. Veel hinder had ze van rheumatiek, toch was 
ze steeds opgewekt en vrolijk. Ik heb haar bijna nooit anders gekent, ’t was altijd ‘o, 
we krijgen vast slecht weer, ‘k heb weer zoo’n rheumatiek.’ Maar met hun jongens 
waren ze gelukkig.” 



 139 

 
 

Gezin van Klaas en Trijntje, 1915 
 
Het hele gezin poseerde. Op de voorste rij zitten Jaap, Dirk en Jans, Coba en Cees; 
achter hen zitten Hanny, onze overgrootouders, Hein en Grietje ; en achteraan staan 
Vook (die volgens mijn tante vaker half op foto’s stond) en Klaas, Trijntje en Jan, Piet 
en Neel, Trijn en Piet en op de hoek Maarten en Maartje. Er werden verhalen van 
vroeger verteld, er werd gelachen om allerlei vrolijkheid, ze zongen samen liederen 
en droegen zelfgeschreven feestdichten vol rijmelarij voor. Met z’n allen gingen ze 
aan tafel, samen aan de maaltijd en … nee, vermoedelijk niet samen drinken, althans 
geen sterke drank, behalve bier. Oom Klaas doet uit de doeken dat zijn vader in mili-
taire dienst van zijn majoor altijd een borreltje kreeg voor het eten en dat hij daar 
nadat hij met groot verlof was gegaan geen geld meer voor had. “Dit was voor hem 
zoo moeilijk dat hij wel door slop en sloot zou willen gaan om een slokkie te bemach-
tigen.” Maar het lukte hem om van de drank af te blijven en hij kreeg er “een gloeien-
de afkeer” van.  

Zeven jongens is zeker bijzonder, zonder de twee meisjes iets te kort te willen 
doen: “(…) wat groos zit Vader hier met z’n zeven zoons op de kiek,” schreef oom 
Klaas. Zijn vader tussen zijn twee oudste zonen, Hein en Jan, en achter hen Dirk, Jaap, 
Klaas, Cees en Maarten. En dan die andere foto, met alle jongens van oud naar jong 
op een rij. Klaas sr, Hein, Jan, Maarten, Cees, Dirk, Klaas jr en Jaap. Zeldzaam. Klaas 
sr 70 jaar, Hein hier 42, Jaap 24 en de andere broers ertussenin. De afdruk is helaas 
minder scherp. Het zonlicht valt door de bomen voor het huis op hun gezicht, hun 
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pak en hun vest met horlogeketting. Het heeft iets mals, al die kerels met een hoed 
op, vier met een bolhoed, vier met een gleufhoed; die van Klaas sr staat diep op z’n 
hoofd, die van zijn zonen allemaal hoog, alsof ze net te klein gekocht zijn, maar wel 
naar de mode van die tijd. Behalve hun vader, die een plat strikje draagt, hebben ze 
allemaal een stropdas om. De vier jongste zonen dragen een staande boord, de oud-
ste drie een liggende. Hein en Jan hebben wat je noemt een knevel, Dirk en Cees heb-
ben een modieus gestoffeerde bovenlip, van Klaas kan ik het niet goed zien, Maarten 
en Jaap scheren hun snor. Van de acht staan er drie met een sigaar in de hand.  

 

 
 

 
 

Klaas met zijn zeven zonen, 1915 



 141 

Er valt veel te zien op zulke beelden. Iemand kwam spontaan met het idee: “Gaat u 
als vader nou even met al uw zoons op een rij staan, allemaal op volgorde van leeftijd, 
dat levert een mooie ‘kiek’ op, leuk voor later.” Of zoiets. “Mogen Piet van Trijn en 
Piet van Neel er ook op?” kan iemand gevraagd hebben, of lolliger nog “de Pietjes?” 
Maar nee, die waren ‘kouwe kant’; natuurlijk werd daar om gelachen en die twee 
schoonzonen vonden het best. Dus daar stonden ze dan op die donderdag 6 mei 
1915, van oud naar jong. Ruim honderd jaar later zitten wij ze te bekijken, met ge-
noegen en een gevoel van verbondenheid. Omdat ze familie zijn. 

Gezinsgeluk gaat ook over kleinkinderen. Ze waren niet op die feestelijke dag 
aanwezig, maar ik kan er zonder probleem van uitgaan dat Trijntje en Klaas heel veel 
vreugde hebben ondervonden van de kinderen van hun kinderen. In 1915 waren dat 
er 19, na dat jaar kwamen er nog 9 bij. De beide dochters kregen grote gezinnen en 
staken hun moeder naar de kroon. Trijn en Piet kregen zes kinderen: Goris, Trijntje, 
Klaas, IJsbrand, Lijntje en Hendrik Pieter. Neel en Piet kregen er zeven: Grietje, Trijn-
tje, Jan, Klazina, Neeltje Christina, Annie en Petronella. De zeven zonen kregen elk 
twee of drie kinderen. Hein en Grietje werden vader en moeder van Klaas en Bregje, 
Jan en Trijntje kregen Klaas en Maria Catharina, bij Maarten en Maartje werden Jacob 
en Aagje geboren. Cees en Coba kregen Trijntje en Jacob Jan, het enige kind dat als 
zuigeling overleed; in zijn tweede huwelijk werd Cees vader van Cornelis. Bij Dirk en 
Jans werden Trijntje Dirkje en Dirk Jan geboren, de kinderen van Klaas en Vook heet-
ten Trijntje Vokeltje en Klaas. Tenslotte nog Jaap en Han, die twee dochters kregen, 
Klasina Johanna en Anny. Bij elkaar tel ik vijf Trijntjes, vier Klaasjes en twee Klazien-
tjes, geen slechte vernoemingsoogst. 114     
 
Kerk 
Later dat jaar 1915 waren Klaas en Trijn 45 jaar getrouwd. Op zondagmorgen stonden 
zijn jongens allemaal voor hem om samen met hem naar de kerk te gaan. “Groter 
plezier konden wij hem niet doen, en ‘k zie nog dat blijde gezicht toen hij met z’n ze-
ven zonen in de kerkbank zat. Ja, wat waren dat toch heerlijke dagen voor hem, en 
ook voor ons, want ook wij vonden het een genoegen hem zoo vrolijk te zien. En 
Moeder deelde in deze vreugde steeds mee. Dan thuis dat gezellige kopje koffie met 
een koekie zoo Zondag’s.”  

Dat zondagse ‘koekie’ bij de koffie kregen ze na thuiskomst van de kerkdienst. 
Dat was, schreef oom Klaas, de Gereformeerde Kerk aan het Zuideinde in West-
zaan.115 Daar zit een verhaal achter, want onze overgrootouders waren van huis uit 
doopsgezind. Klaas werkte niet alleen in de buurt waar Trijntje woonde, hij kwam 
haar misschien ook wel elke week tegen in de Doopsgezinde Gemeente. In Marken-
binnen was geen Vermaning, zoals het kerkgebouw van de doopsgezinden wordt 
genoemd, maar wel in Krommenie (bestaat nog steeds) en in Graft-Noordeinde (een 
houten kerk, in die tijd vervangen door een stenen gebouw, dat er ook nog staat). 
Ook in Oost-Graftdijk stond een Vermaning. Waar zij vóór hun huwelijk kerkten vond 
ik nergens, na hun huwelijk zullen ze vermoedelijk naar de Noorder Vermaning aan 
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de Krabbelbuurt in Westzaan zijn gegaan, net over de Weelbrug. Dat gebouw staat 
er eveneens nog; in de consistorie had ik de afspraak met de scriba van de Gerefor-
meerde Gemeente gemeente, waarover ik in deel 2 schreef. De andere, Zuider Ver-
maning, aan het Zuideinde, is ook nog steeds in gebruik, hoewel niet meer voor de 
Doopsgezinde eredienst. 116 

In arrenmoede klopte hij eens aan bij de kerkenraad om geld te lenen. Toen 
hij het niet kreeg - terwijl rijkere, hogere heren het wel kregen – stapte hij over naar 
de Gereformeerde Kerk. Oom Klaas duidde niet aan welke gereformeerde richting 
het was, maar een zogenoemd Wijkregister van het dorp bracht uitkomst: ‘doops-
gezind’ is daarin doorgehaald en vervangen door ‘christelijk gereformeerd’.117 Die 
gemeente kwam vanaf 1885 samen in het Verenigingsgebouw aan het Zuideinde; in 
deel 2 schreef ik al dat in die jaren de familie Glas daar ook kerkte.118 “Heel wat strijd 
is hierover geweest,” schreef oom Klaas, “want Moeder die toch veel van Vader hield, 
kon zich hier niet mee vereenigen, evenzo de verdere fam: van Moeders kant. Domi-
nee van Dokkem,119 haar predikant werd hierover geraadpleegd, en deze zei: ‘Trijn, 
daar moet je in berusten, je man heeft de beste weg gekozen.’ Dit heeft Moeder ook 
steeds voor ogen gehouden, al waren zij het met enkele ideeën soms niet eens. De 
grote liefde voor elkander overbrugde dan deze kleine klove.” Of Klaas bij de chris-
telijk gereformeerden wel geld kon lenen, vertelt het verhaal vervolgens niet. Ook 
niet dat deze Christelijk Gereformeerde Kerk in Westzaan in 1892 opging in het lande-
lijke verband van de Gereformeerde Kerken in Nederland, de samenvoeging van de 
kerken van de Afscheiding en de Doleantie; in deel 2 vermeldde ik dit al. De gemeente 
bleef samenkomen in het al genoemde Verenigingsgebouw.120  

Het godsdienstig leven krijgt af en toe ook aandacht in het album. Verderop 
in het boek heeft oom Klaas het over de uitgaven van zijn vader, waaronder hij ook 
“nog een paar kerkcenten” noemde: “Nu ‘k het toch over kerkcenten heb zij nog ver-
meld dat Jacob, en ik eens in de maand met het Zendings busje moesten collecteren. 
Dit liet vaak veel te wensen over, het gaf voor ons jongens, het idee van bedelen. 
Ergo was er niet veel geld in. Voordat we Zondag ’s morgen half negen naar de kerk 
gingen schudde hij het busje, en steeds was het: tjonge, tjonge wat hebben jullie 
weer best gelopen, laten we er maar wat geld van ons zelf in doen. We schaamden 
ons dan toch wel een beetje. Vader stak het busje in z’n zak, en zoo ging hij met z’n 
jongens naar de kerk, drie kwartier lopen.”  

“ ’s Winters ging hij met ons op de schaats, en hij was wat ‘groos’ als hij met 
het hele stel aan kwam rijden. Burgemeester Steenberg stond dan voor z’n ramen 
naar hem te kijken als we de sloot in kwamen rijden. Ja, wat anderen niet mochten, 
werd ons zondag’s wel het schaatsenrijden toegestaan. En wat reed hij zelf op z’n 
zeventigste jaar nog recht op, en draaide zoo fijn op die doodgewone friese 
schaatsen.” En verderop: “ Wat was hij een liefhebber, door zijn hulp hebben wij allen 
het zoo goed geleerd. Tot op heden genieten wij hier nog van. Wij rijden allen heel 
goed kan ik gerust zeggen zonder grootspraak.” 
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Gedenkboek Klaas van der Woude, 1945 blz 93 
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Hoofdstuk 14 Laatste jaren 
 
Twee brieven 
Er zijn een paar brieven van Trijntje van der Woude bewaard gebleven, heel bijzon-
der. Eentje uit 1914 aan haar dochter Neeltje en eentje van een jaar later aan haar 
zoon Dirk. Oom Klaas heeft ze in het gedenkboek geplakt. Het papier is dubbelgevou-
wen, de brief telt dus vier kantjes. Op het vierde kantje van de brief aan Neeltje (op 
de afbeelding links) heeft haar vader Klaas nog een paar woorden toegevoegd. Zo te 
zien aan het handschrift van Trijntje (rechts) is de aanmoediging van meester Van der 
Paardt uit 1852 niet vergeefs geweest: na meer dan 60 jaar schreef ze nog regelmatig 
en geschoold, precies op de dunne lijntjes.  
 

 
 

Brief van Trijntje en Klaas aan hun dochter Neel, 1914 
 
Ik zal onze overgrootouders zelf aan het woord laten. Niet alles is goed leesbaar 
waardoor ook niet alles duidelijk is. Hardop lezen helpt. Om lezers niet te verwennen 
laat ik net als Trijn en Klaas de interpunctie gewoon achterwege. Daar gaven ze blijk-
baar niet om, ongeletterd als ze waren. Of ze vaak schreven, is mij niet bekend, ver-
moedelijk niet; alle kinderen woonden immers in de buurt. Beide brieven zijn op spe-
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cifieke wijze ondertekend. Je moet even goed kijken, maar het klopt wel. De eerste 
is dus aan Neel en haar man Piet Praag in Jisp gericht. 
 
“Weszaan 24 Junie 1914 
Geliefde kindere 
wij wense u veel zege Met de ver jaardag van u Dochtertje en hope dat ge dien dag 
nog veel mag viere zij wort nu zeker al weer 5 Jaar wat gaat die tijt tog hart ik hoop 
maar dat er gouw een zoon bij komt dan hoop ik spoedig te kome als ik ge kent hat 
dan hat ik met maarte wel ge wilt maar het is me nu te gewaagt ik heb nu maar liefer 
dat het zaakje af gelope is je doeke ben klaar en ik heb ze met een maar ge wasse 
want zoo op niew zijn ze te hart Gister avont heb ik Trijn nog eve gehat die heb het 
zoo druk dat ze kwalijk weg kan die is nu dich bij en ik kan nog geneens na haar toe 
zoo kreupel als ik ben maar ik hoop al maar op beter is je hooj te met tuis ons is een 
zaterdag tuis gekome nu kune wij nog wel een week of 5 wachte eer wij weer aan de 
Gang kune vader heb het maar weer alleen Ge maayt en ge hoopt wand wij kon geen 
mens krijge onse koe hep gekalft en geeft best het is begone te groeje dat wij houw 
hem maar weer ik ben blij dat ge een baker heb maarte zij het ben je nog meer aan 
balde [?] ik heb gister nog aan dokter ge vraagt of dat goet kon zijn Die zij het kon 
wel geen kwaat als het maar niet kouwt is dan hat ge het al eer moete doen zij die 
het is met Neeltje oortwijn ook weer zoo maar die mag het niet doen ik denk dat die 
daar te zwak voor is trijn zij als ik neel was daan [?] ik het maar niet meer of gij moet 
je er goet bij bevinde dat ge soms minder last heb nu niews weet ik niet meer dat gij 
deze in gezond hijt moge ont vange het gaat hier ook nog al en wij zulle hope dat ons 
liefe Heer je in alles bij moog staan dit is de wens van Vader en moeder 
hartelijk gegroet van ons alle kvdw Tow  
Nu een leterjte Van Je Vader en nu mijne Kindere hoop maar op de heere en vraag 
maar om Zijne beschermende hand en om Zijne behulpsaame hand wand de heere 
Zijt in Zijn Woort Werp al u bekomernise op mij en ik zal u er uit helpe” 
 
Dat vierde kantje van de brief was voor oom Klaas de aanleiding hem in te plakken. 
In een kort paragraafje over de algemene mobilisatie van 1914 bij het begin van de 
Eerste Wereldoorlog schreef hij dat zijn broer Dirk en hijzelf in Den Helder voor mili-
taire dienst moesten opkomen: “ ’s Avonds kwam Vader naar ons toe, en was vanzelf 
tamelijk zenuwachtig dat z’n zoons weg moesten. Hij sprak ons moed in, en zooals hij 
bij ziekte’s, ook nu bad Vader voor ons tot zijn Hemelse Vader om ons te willen be-
hoeden. Bij ’t vertrek zei Vader; kinderen hou je goed, de Heere zal voor jullie zor-
gen.” Het ging oom Klaas om de benadrukking van “het vertrouwen van Vader op zijn 
Heiland.”  

De drie kantjes die zijn moeder volschreef liet oom Klaas ongemoeid. Nu lijkt 
het me niet nodig de brief in hedendaagse Nederlands over te zetten, maar een paar 
passages verdienen een kleine toelichting. Die ontleen ik voor een deel aan de 
hartverwarmende, persoonlijke herinneringen van Jan Praag, de enige zoon van 
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Neeltje en Piet.121 Onze overgrootmoeder feliciteerde haar dochter Neeltje met de 
vijfde verjaardag van haar oudste dochter Grietje. Haar tweede kind was Trijntje, die 
wij nog goed gekend hebben als tante Trien Nadort. Er was een derde kind op komst; 
de hoop van Trijntje dat het een jongen mocht zijn werd vervuld; drie weken na deze 
brief werd Jan geboren. (Na hem volgden in dit gezin nog vier dochters, zoals ik 
hierboven schreef.)  Ze was zo lief de doeken die ze voor Neeltje had gemaakt alvast 
te wassen om de stof zachter te maken. Graag had ze met haar zoon Maarten naar 
Jisp gekomen, maar door de rheuma lukte dat niet. Wel schreef ze dat ze blij was dat 
haar dochter voor na de bevalling een baker had besteld. Klaas stond als bijna 70-
jarige nog te maaien en het gras op hopen te leggen; hij moest het alleen doen omdat 
ze geen hulp konden krijgen. Wat ze met de dokter besprak, kan ik niet volgen. Ver-
moedelijk gaat het over de komende bevalling. Ze verwijst nog naar ene Neeltje 
Oortwijn, vast een nichtje uit haar eigen familie, die kennelijk ook zwanger was. Ten 
slotte wenst ze dat Neel haar kind in gezondheid mag ontvangen en hoopt ze dat de 
lieve Heer haar bij mag staan.   
 
De tweede brief aan Dirk en zijn vrouw Jans schreef Trijntje toen hij en zijn broer 
Klaas nog in Den Helder in dienst waren en bij ene familie Lippe ingekwartierd. Oom 
Klaas doet verslag van het bezoek dat zijn vader aan hen bracht, samen met ‘oom 
Jaap’ - de enige die hiervoor in aanmerking komt is Jacob Oortwijn, een jongere broer 
van zijn moeder.  
 
“Weszaan 11 Augus 1915 
Geliefde Kinders 
Nog zijn alle vris en gezond en hope van u het zelfde Vader heeft een aardige dag 
gehat zoo gezellig hij heb een hele boel gezien het is hem best bevalle bij lipe [Lippe] 
en nu voornamelijk dat gij ook de heele dag vrij hat en Klaas ook ik was blij dat onze 
Jaap bij hem was nu het zoo laat wert Zij hebbe op Uitgeest wel 5 kwartier wagte 
moete dat zij kwame om 11 uur eerst tuihs Vader begint er aardig aan te wenne om 
uit te gaan dat scheelt heel wat bij vroeger dan hat hij altijt pijn in zijn hooft op het 
ogeblik is hij aan de werf [?] te hooje daar staat goet gras op als het nu maar mooj 
weer blijft Gister hebbe wij graag p praag gehad die kwam ons Zlaabone brenge met 
een kaas en kwam meteen vertelle dat de Grijse koe gekalft had 2 kalleve nu was de 
koe niet goet dat nu zijn wij al weer niew schierig hoe het er mee gaat gij gaat nu 
maar [?] klak [?] ver huise ik zoun er ook veel zin in hebbe als het kon voor een nacht 
maar het wort maar zoo duur 2.30 [?] de persoon als wij nu eens penzioen krege dan 
kon het nog maar daar hore wij maar niet van dat zouw voor ons nog heel wat schele 
wand alles is zoo duur en als het inkome dan niet zoo groot is maar wij zulle maar 
weer op beter hope wij hebbe Jacop nu nog bij ons en dat scheelt hij is tegewoordig 
voor een nacht weg bij Trijn gaat het tegewoordig ook weer goet klaas mag 
aanstaande week weer aan het werk en piet die werkt ook al weer 14 dage hoor [?] 
en [?] komt zaterdag weer over nu kindere niews weet ik niet dan dat Dirk Kat zijn 
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vrouw heeft en dochter gekrege ik dacht er zal eve goet maar schrijve al komt klaas 
over die zal ik dan meteen maar een paar pruime mee geve als ze niet gaan rote doe 
ook de vamielje lippe voor al de Groete  
Verder hartelijk GeGroet van u liefhebbende Ouwder en broer K vd Woude T. 
Oortwijn en Jacob voor ieder een zoen en voor de klijne zus wel meer kobie is nog 
maar niet hucht [?] ik hoor op het ogeblik niet veel van haar want ik spreek kees ook 
niet” 
 
Ook deze brief is op veel plaatsen prettig onduidelijk, maar het meeste is leesbaar en 
kan ik volgen. Ze ondertekende deze keer voluit als ‘liefhebbende Ouwder(s)’ niet 
met initialen, maar dus wel erg formeel, gevolgd door de naam van haar broer. Merk-
waardig voor een moeder die haar kinderen schrijft. Ik lees er een onwennigheid in. 
Leuk dat ze voor ieder een zoen meestuurde en “voor de klijne zus wel meer.” Dat 
moet Trijntje zijn, de 2-jarige dochter van Dirk en Jans. Over dat ‘zus’-begrip kom ik 
later nog te schrijven. Met Kobie en Kees bedoelt Trijntje vanzelfsprekend haar 
schoondochter Jacoba en haar zoon Cees. Kobie is “nog maar niet hucht,” tja, wat 
mijn overgrootmoeder daar toch schrijft? Ik heb de neiging om dit woord en deze 
regel in het origineel hier weer te geven, maar kom, zo’n klein raadsel heeft ook recht 
op bestaan, dus ik laat het.         
 
Oude mensen 
De wens in de brief aan Dirk, “als wij nu eens penzioen krege,” werd een paar maan-
den later, begin november 1915 verhoord. Oom Klaas heeft 30 jaar later het ‘Bewijs 
van toekenning’ met plaatsvervangende trots in het boek geplakt. Voortaan kreeg 
zijn vader van de Rijksverzekeringsbank (aan het begin van de eeuw opgericht om de 
eerste sociale wetgeving uit te voeren) een uitkering van twee gulden in de week. “Al 
was dit weinig, ze waren er zeer mee in hun schik, want het was maar voor het halen.”  

Onze overgrootvader was opgehouden met ‘boeren’; zijn zoon Maarten en 
schoonzoon Piet Praag hadden de koeien van hem gekocht. Hij had het er niet makke-
lijk mee: niets doen was niets voor hem. Bovendien had hij het moeilijk met wat er 
in België gebeurde in de oorlogstijd: “De Wereldoorlog 1914-1918 was voor hem een 
somberen tijd uit z’n leven. Het groote onrecht dat de mens werd aangedaan door 
z’n medemens kon Vader als Christen niet best verwerken, onrecht kon hij niet uit-
staan. Als we ons nog herinneren de Transvaalse Oorlog 1898-1900, wat zou hij daar 
gaarne heen zijn gegaan om die boeren daar te helpen vechten tegen het onrecht 
wat hun werd aangedaan. En thans België, onze naburen onder de voet gelopen door 
de Duitscher’s. Nee dergelijke geweldpleging kon Vader niet uitstaan. Wat zou hij wel 
gezegd hebben van deze verschrikkelijke moordpartij, en tyrannie der Duitsche kul-
tuur? Gelukkig dat hij zulks niet heeft beleefd.” Daarmee doelde oom Klaas natuurlijk 
op de oorlogstijd van 1940-1945, aan het eind waarvan hij dit boek schreef. 
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Bewijs van toekenning van het pensioen aan Klaas, 1915 
 
“Toch was het fijn als wij thuis kwamen en vader zat zoo rustig, en tevreden in z’n 
hoekje; en daar tegenover Moeder met haar altijd eigen glimlach. Ook zij genoten 
dan als één van hun jongens de brug overkwamen dan werd er zoo schuin onder de 
gordijnen door gekeken wie het was, en bij het binnenstappen was het altijd: ‘Zoo 
mijn jongen ben je daar?’ Ja heerlijk was het dan zoo recht op je gemak met hen 
zitten te praten. Nu behoefde Vader niet vroeg op te staan om te melken, of naar ’t 
land om te hooien. Nee, nu konden we rustig zitten, en rustig z’n sigaartje te roken 
waar hij thans in de week daar de tijd voor had. Moeder ging dan naar de kast haalde 
uit het ‘zwarte’ trommeltje een alderhandje of speculaasje, en dronken daarbij een 
lekker kopje thee, of koffie. Dit waren de prettigste uurtjes als hun kinderen zoo af 
en toe om hen heen zaten.  

De krachten namen af en ’t was dan ook het najaar van 1917 dat Vader dan 
weer op, dan weer van z’n bed kwam. Het kamertje waar hij vroeger alleen zijn 
Zondagmiddag ’tukkie’ in deed, was nu veranderd, een raam aan de oostkant erin 
gemaakt, en een ledikant erin. Dit was veel frisser voor vader daar hij nogal eens 
benauwdheden door hartaandoening ondervond. Deze werden veelvuldiger en wij 
kwamen om beurten dan ook ’s nachts waken. Altijd ondervonden wij dan weer in 
z’n goede momenten dat rustigen, en tevredenen van: ‘ik zal het zoo lang niet meer 
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maken jongens, maar dat hindert niet ik ben bereid, en ga naar onze lieve Heer, en 
ook die zal het met jullie goed maken.’ Dat vaste vertrouwen in zijn Heiland wat gaf 
hem dat een geruststel-lend spreken over het leven hier aanstonds te moeten 
verlaten, terwijl hij toch zoo veel van Moeder en ons hield. 

Soms; hij kon zo gekscherend iets zeggen, kwam hij van bed, en zat aan tafel. 
Ik herinner mij dit nog heel goed, het was 15 Dec: en kwam van Knollendam waar de 
geheele fam: Oortwijn bij Oom Maarte met z’n verjaardag te gast waren. Het was 
juist mijn beurt van oppassen bij Vader, met Cees. We zaten s’ avonds aan tafel toen 
Vader zei; jongens geef eens een touw, dan kan ik m’n knieën wat bij elkander binden 
want die vallen steeds naar buiten. Ach ja, hij had geen kracht meer om deze in de 
goede stand te houden, zoo zwak werd Vader, maar toch dat komiesche in dat gezeg-
de van: ‘geef me ders een touwtje jongens.’ Zoo gingen nog enkelen dagen voorbij 
dan weer eens goed, dan weer benauwd. Met volmaakte rust, en kalmte wachte 
Vader af.”  
 
Gestorven 
Het hoofdstuk ‘De laatste uren van Vader’ heb ik aandachtig zitten lezen. Het is wel 
mooi om een deel in het handschrift van oom Klaas zelf hier op te nemen, zijn bewo-
gen woorden.  

“Het was dan in de nacht van 20 op 21 December 1917 dat ik weer waakte 
het was zeer koud, toch moest het kamertjes raam wat aan de noordkant was, open 
daar Vader het tamelijk benauwd had. O, wat was dat naar omdat er zoo weinig aan 
te doen was wel had Dokter Vis er iets voor gegeven, doch dat was alleen maar een 
verdoving’s middeltje om het wat te verzachten. 

Moeder was in ’t kamertjes bed gegaan en ik bleef in m’n eentje in de leu-
ningstoel in ’t koude, koude kamertje zitten daar ik elk verzoek, of gezegde van Vader 
niet wilde missen.  

Een beetje eau de cologne op zijn zakdoek en dan zoo even hiermede over 
z’n voorhoofd of laten reuken. Dan kreeg je zoo’n tevreden knikje van hem met z’n 
ogen, of hij wilde zeggen; zoo is het goed m’n jongen. Zoo bleef hij heel rustig, en ik 
zat in m’n stoel bij hem; blij dat hij zoo kalm lag, dit duurde zoo een uurtje tot ik 
dacht: wat is Vader bijzonder stil, ‘k zal Moeder even wakker maken, en vertelde haar 
dat het zoo kalm was. Moeder die direct uit ’t warme bed stapte en met haar hand 
over Vaders wang streelde voelde zij dat dit zoo koud was, kwam dicht bij zijn gezicht, 
en hoorde geen adem meer, en zei ‘ach Klaas, Vader is er niet meer.’ Doordat ik zelf 
zoo koud was had ik dit niet zoo spoedig kunnen ontdekken. O, wat was Vader dus 
rustig heengegaan; geen klacht, geen pijn nee niets, van dat alles. Alleen vrede en 
nog eens vrede lag op zijn gelaat. 

Zoo te sterven met ons van tevoren over alles te hebben besproken is toch 
wel een groot genoegen voor jezelf, en voor de achtergeblevenen. Moeder was wel 
zeer verdrietig doch heeft zich hierin gelukkig spoedig berust, door de zekerheid dat 



 150 

haar leed door, en met haar kinderen werd gedragen, en Vader in zijn Heer, en 
Heiland was ingeslapen. Met deze gedachten konden wij ons allen troosten.  
 

 
 

Gedenkboek Klaas van der Woude, 1945, blz 108 
 
En zoo was hier, vrijdag 21 December 1917 van ons heen gegaan, een lieve zorgzame 
Man voor Moeder, en een beste Vader voor zijn kinderen, in de leeftijd van ruim 72 
jaren. Zijn leven was werken, en werken was zijn leven. Niets voor zichzelve nodig, 
doch alles, ja, alles voor zijn gezin. Dit was een Vader die geen geheimen voor ons 
had; rechtvaardig, eerlijk, en goed. En met dit te weten zullen wij Vader die ons nooit 
verwende maar ons altijd aanvuurde in de maatschappij te moeten werken om voor-
uit te komen; in dankbare herinnering ons bij blijven.”   
 
Het was 2 uur in de nacht geweest dat Klaas van der Woude stierf. Diezelfde vrijdag 
werd zijn overlijden volgens de akte op het raadhuis aangegeven door Klaas Tanger 
en Albert Tuijn, een koopman en een winkelier, beiden uit het dorp. Deze heren 
waren ook lijkbezorger en als zodanig bevoegd om de aangifte te doen. Het gebruik 
dat familieleden dit voor hun rekening namen was blijkbaar ook in Westzaan niet 
meer algemeen.  Op de dag vóór kerstmis werd Klaas begraven op de Algemene Be-
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graafplaats in Zaandijk. Ter aarde besteld, moet ik natuurlijk zeggen, zoals het op de 
rouwkaart stond. Oom Klaas verklaarde deze plaats met een verwijzing naar de 
woonplaats van vijf van de zeven broers: Zaandijk.  
 

 
 

Rouwkaart van Klaas van der Woude, 1917 
 

Hun moeder zou kort daarna naar Zaandijk verhuizen, ik ga ervan uit naar het adres 
Guispad 65 dat later in haar overlijdensakte genoemd wordt. Die weg liep toen van 
de Lagedijk aan de Zaan via de spoorwegovergang naar de Middel in Westzaan. In 
1932 is daar vanaf de spoorweg de Provinciale weg aangelegd van Zaandijk naar 
Buitenhuizen. Waar nummer 65 was, heb ik niet gevonden. Wellicht woonde ze in bij 
een van haar kinderen, wat destijds heel gebruikelijk was. Op 4 maart 1927 is Trijntje 
van der Woude-Oortwijn daar overleden, 80 jaar oud. De aangevers waren hier twee 
barbieren. Ze werd in hetzelfde graf als haar man begraven. 
 
Graf 
Op een dag in maart 2010 was ik voor mijn werk in de buurt van Zaandijk en kwam 
het bij me op naar de begraafplaats bij het station te rijden, vanaf het dorp net over 
de spoorwegovergang rechts. Jaren geleden was ik er eens geweest, toen mijn oma 
nog leefde; ik wist ongeveer waar ik moest zijn. Mijn moeder heeft me een keer ver-
teld dat het graf van haar grootvader vanaf de straat direct zichtbaar is door de 
stenen bokaal die op de grafsteen is geplaatst. Dat was toen nieuw voor mij. Later 
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schoot me een herinnering te binnen, althans, zo deed die zich aan mij voor. Of het 
werkelijk zo ging of dat het een inbeelding was, kan ik niet zeggen, maar in mijn ge-
heugen zie ik het nog zo voor me gebeuren. Mijn oma en mijn moeder fietsten van 
Westzaan naar Zaandijk - voor familiebezoek, zal wel - en kwamen dus langs de be-
graafplaats. Mij hadden ze meegenomen, ik was nog een kind. Achterop bij mijn oma, 
op de bagagedrager, mijn beentjes in de fietstassen. Voor het hek van de begraaf-
plaats stapten ze af en wezen door de spijlen van het hek op die witte schaal, die het 
graf uit de verte al herkenbaar maakte. 

Goed, toen ik daar in 2010 aankwam, liep ik eerst langs het hek om te zien of 
het graf niet geruimd was. Het was er nog. In het veld ervoor waren wel graven ver-
dwenen, overal lege plekken. Bij het graf zag ik dat de witmarmeren naamplaat van 
de staande grafsteen was afgevallen; iemand had de scherven op het graf gelegd, 
vóór een schuin geplaatste grafsteen met de namen van oom Dirk en tante Jans, over-
leden in 1954 en 1973; ik wist niet dat die daar ook lagen. Na enig herschikken van 
de stukken vond ik niet alleen de naam van Klaas en Trijntje. Onderaan was de naam 
van hun oudste zoon Hein eveneens vermeld, overleden in 1946. De tekst op de steen 
luidt:  

Hier rust onze geliefde echtgenoot en vader 
Klaas van der Woude Geb: 6 Mei 1845 Overl: 21 Dec 1917 

Onze moeder Trijntje Oortwijn Geb: 7 Oct 1846 Overl: 4 Maart 1927 
H. van der Woude 8-11-1873 – 7-3-1946 

 

   
 

Familiegraf Van der Woude vóór de restauratie, met rechts het graf van Klaas en Vook  
en links achter met zwarte plaat het graf van Cees en Coba, Zaandijk 2010 
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Vijf mensen in dat ene graf, nogal een gedrang. Kennelijk is het in 1973 nog geopend 
om schoondochter Jannetje bij te zetten. Eenvoudiger kan het bijna niet. Voor de 
stèle zelf is evenwel nogal uitgepakt; de steen staat op een natuurstenen sokkel met 
de tekst ‘Rust in vrede’. De bovenzijde heeft de vorm van een halfrond medaillon 
waarin een zwartgeverfde palmtak staat. Een veel voorkomend symbool op graven; 
het drukt vrede met en overwinning op de dood uit.122 Erbovenop is een hoge, ge-
schulpte schaal met een slanke hals op een vierkante voet neergezet. Ik kon hem zo 
optillen, hij stond los. Opmerkelijk genoeg kon ik de symbolische betekenis ervan niet 
vinden. Ik ben geen kenner en ben evenmin van plan dat te worden. Er zijn nogal wat 
websites die inlichtingen geven, het dichtst bij komt de urn als symbool van rouw, 
maar zulke sculpturen zijn dan afgedekt met een deksel, en dat ontbreekt hier. Zou 
het geval gewoon functioneel bedoeld zijn om af en toe bloemen in te zetten? Ook 
een zerk ontbreekt; in plaats van een liggende steen was er grind tussen de stenen 
begrenzing van het graf gestrooid. Daar middenop stond de kleine grafsteen van Dirk 
en Jans.    

Direct naast het graf aan de rechter zijde ligt het graf van tante Vook en oom 
Klaas, overleden in 1960 en 1966. En links van het graf, een rij erachter, liggen tante 
Coba, al jong overleden, in 1920, en oom Cees, overleden in 1966, die gelet op de 
tekst op de steen en zoals ik eerder vermeldde hertrouwd was. Zo liggen er dus vier 
van de negen kinderen bij hun ouders begraven, Hein, Dirk, Cees en Klaas. Enig dwa-
len over de begraafplaats leverde niet nog meer Van der Woudekinderen op. Later 
in 2010 hebben Marjolein en ik het graf nogmaals bezocht en bleek de situatie onge-
wijzigd. Mijn nichten Bea en Hanneke zijn er in augustus 2012 met hun moeder ge-
weest tijdens een ‘sentimental journey’ op haar 90e verjaardag; ook toen lagen de 
scherven er nog.  

We hebben vervolgens met elkaar gesproken over restauratie van de steen. 
Bea nam contact op met de beheerder van de begraafplaats, die vertelde dat er een 
zogenoemd eeuwig durend grafrecht op rustte; het zou dus nooit geruimd worden.123 
Samen met haar man Wim Hildering heeft ze stappen ondernomen om het graf 
schoon te maken en de marmeren naamplaat te restaureren. Hoewel die nogal uitge-
sleten is, hebben ze niet gekozen voor vervanging door een nieuwe plaat. De scher-
ven zijn op een achterplaat gelijmd, die opnieuw op de stèle is bevestigd. In de scheu-
ren en de slijtage blijft het verval op deze wijze mooi zichtbaar, wat op een graf niet 
uit de toon valt. Ook de schaal is vastgezet en de grond hebben ze met een nieuw 
laag grind bedekt. Het graf kan weer jaren mee, al is eeuwig nogal lang. 

Bea schreef me een indruk van de 90e verjaardag van haar moeder, 15 
augustus 2012. Samen met Han waren ze op familiebezoek in Jisp gegaan, waarna ze 
naar de begraafplaats in Zaandijk reden en het familiegraf bezochten. Ze troffen er 
de beheerder die met hen meeliep en nog eens bevestigde dat het nooit verwijderd 
zou worden. Sterker nog, hij vertelde dat er nog één plaats in het graf over was en er 
dus nog iemand bij kon, indien aangetoond kon worden dat hij of zij een rechtstreek-
se afstammeling van Klaas en Trijntje is. Bea noch Hanneke had interesse. Heel bij-
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zonder is dat na het overlijden van hun moeder, begin december 2014, tijdens de 
bezigheden om het graf op te knappen het idee ontstond om een deel van haar as op 
dit graf uit te strooien. Dat hebben ze samen een jaar na haar dood ook zo gedaan, 
waarna ze de nieuwe grindlaag hebben gestort. Ze hadden er een goed gevoel over, 
heel begrijpelijk.124 
 

   
 

Familiegraf Van der Woude tijdens en na restauratie, Zaandijk 2015-2016 
 
Boerderij 
Hoe verging het later de boerderij? Door het overlijden van Klaas ging de eigendom 
van de boerderij aan het Weiver over op zijn vrouw. Na voldoening van de successie-
rechten in 1919 (dienstjaar 1920) werden hun zeven zonen en twee schoonzonen alle 
negen medeëigenaar, vermeldt het kadaster. De verhuizing van Trijntje naar Zaandijk 
in 1922 bood oudste dochter Trijn en haar man Piet van der Blom met hun gezin de 
mogelijkheid op de boerderij te gaan wonen. Na het overlijden van hun (schoon)-
moeder in 1927 heeft Piet de acht medeëigenaren uitgekocht. Op internet vond ik 
een foto van het huis van na het overlijden van Klaas en het vertrek van Trijntje; het 
blijkt vernummerd te zijn naar G49. De wegsloot ligt er nog; die is in 1927 of 1928 ge-
dempt. Piet heeft hier betrekkelijk kort ‘geboerd’, hij ging al snel over op brandstof-
fenhandel.125 De begeleidende tekst vertelt dat aan de voorzijde van het huis aan de 
rechter kant een zogenoemd ‘goedjaarsend’ is gebouwd. 126  Dat is een aanbouw 
waarmee in de Zaanstreek het huis werd vergroot na een zakelijk goed jaar.127 In de 
kadastrale legger is voor het dienstjaar 1902 een ‘bijbouw’ vermeld, dan zou het huis 
dus een jaar eerder zijn uitgebreid. Er is volop aangekocht en weer verkocht, schreef 
ik eerder, gebouwd, bijgebouwd en gesloopt, water werd gedempt, sloten verlegd.  
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Perceelsgewijze Kadastrale Legger, Westzaan 1875-1970, detail 
 

Die ontwikkeling betrof het hele Weiver. Toen Klaas van der Woude in 1917 overleed, 
lagen aan de zuidzijde van het Weiver 19 percelen grond, waarvan 14 bebouwd, voor-
namelijk met boerderijen. Aan de noordkant tel ik 40 percelen, 36 bebouwd; daar 
stonden vooral boerenhuizen.128 
 

 
 

Piet en Trijntje van der Blom met een van hun kinderen voor de boerderij aan het Weiver, ± 1925 
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In 1936 werd op het aangrenzende perceel ten westen van de boerderij een woon-
huis gebouwd in opdracht van de directeur van de N.V. Westzaansche Papierwaren-
fabriek v/h J. Molenaar, die ertegenover lag. Bij het internetartikel is nog een andere 
foto geplaatst, die ik ook aantrof in de papieren erfenis van mijn moeder. Volgens de 
schrijver is hij van ongeveer 1946. Het nieuwe woonhuis staat rechts, de boerderij 
verderop. In de nummering van de huizen is de wijkaanduiding dan vervallen en na 
de vernummering kregen deze panden resp. de nummers 104 en 106.    
 

 
 

De boerderij aan het Weiver met naastgelegen woonhuis, 1946 
 
Piet van der Blom verkocht het huis in 1942, in 1948 werd het gesloopt. De reden zal 
bouwvalligheid wegens verzakking zijn geweest. Inklinking van de veengronden zorg-
den ervoor dat de omliggende graslanden steeds lager kwamen te liggen, wat op den 
duur verlaging van het grondwaterpeil noodzakelijk maakte. Hoewel daar grenzen 
aan werden gesteld, was paalrot onvermijdelijk. Heel wat met houten palen gefun-
deerde huizen en boerderijen verzakten zo zwaar dat ze niet behouden konden blij-
ven.129 Het grote huis op nummer 104 staat er nog, zagen we toen we er eind 2010 
langs reden. Op het perceel van de vroegere boerderij op nummer 106 was men 
opnieuw aan het bouwen. Toen ik er maart 2020 weer een keer ging kijken, stonden 
er woonhuizen. Het Weiver is onherkenbaar veranderd.   
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Deel 5 
 

Grootouders Jacob van der Woude en Johanna Glas 
 

Hoofdstuk 15 Jacob 
 
Als een konijn 
Hoe typeer je zo’n kind? Die Jacob heeft er weinig zin in. Zo’n oogopslag, de uitdruk-
king op zijn gezicht. Hij laat gewoon zien hoe hij het vindt, met al die kinderen op de 
foto.  

 

 
 

 
 

Noorderschool, Kerkbuurt, waarschijnlijk 1897, met uitsnede 
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Hij moest achteraan staan, op een hoge bank, vlakbij de meester maar een eind bij 
zijn broer Klaas vandaan, die vijf plaatsen verder naar links staat, met net zo’n blik. 
En net zo’n kortgeknipt lichtblond koppie. De foto is, volgens de opdruk aan de ach-
terkant, een ‘photographie instantanée’ van H.P. (Hartog Philippus) van Adelsbergen, 
gevestigd Sweelinckstraat 22 te Amsterdam. Zo’n type foto kende een ultrakorte 
sluitertijd, wat uiteraard voor zo’n beweeglijk onderwerp als een schoolklas een uit-
komst was.130 De foto is op karton geplakt en aan de beduimeling te zien door vele 
handen gegaan. Ik schat Jacob hier een jaar of zes, 1897 dus. Zo’n twintig jaar later 
kwam diezelfde broer Klaas terug op de lagere schooltijd van zijn jongste broer. Toen 
Jaap ging trouwen maakte Klaas een feestgedicht; verderop kom ik er natuurlijk op 
terug. Het poëtisch gehalte is niet heel hoog, maar dat zullen we deze rijmelaar in 
het gezin Van der Woude niet aanrekenen. Omdat het informatieniveau hier ruim-
schoots tegenop weegt. In het vierde couplet gaat het zo: 
 

Maar eindelijk kwam dan toch den tijd 
Waarop de Meester met veel vlijt 

Aan Jacob leerde het A.B.C. 
Doch telkens deed de snaak niet mee. 

 
Zoo kwam nog eens mijnheer Alban, 
Aan Moeder zeggen hoe het kwam, 
Dat Japie altijd school moest blijven, 

Tot één uur, of tot vijven. 
 

Zijn lessen was hij gauw vergeten, 
’t Was altijd; ik zal wel niet eten, 

En dan met een gezicht als een konijn, 
Werd hij van tafel gezet door Hein. 

 
“Met een gezicht als een konijn,” zo kijkt hij ons dus aan op de klassefoto. Het lijkt 
mij onwaarschijnlijk dat de jonge onderwijzer op de foto meester Alban is. Oom Klaas 
spelde om te beginnen de naam verkeerd. De meester die Jacobs moeder bezocht 
heette natuurlijk Allan, een bekende naam op het dorp. Hij was hoofd van de Noor-
derschool en vader van de latere wethouder en naamgever van de J.J. Allanstraat. In 
de tijd dat deze schoolfoto werd gemaakt, was meester Allan ouder dan 60; de on-
derwijzer naast Jacob is een jaar of 25, 30, zo te zien.131 

Met enige verbeeldingskracht zie je de onderwijzer bezig met zijn klas, 18 
meisjes, 16 jongens bij elkaar in het schoollokaal.132 Het lag op loopafstand, iets voor-
bij het Raadhuis. Het gebouw staat er nog, zag ik. In de voorgevel is een eerste steen 
gemetseld. De tekst vertelt dat de school gebouwd is op een terrein dat door de 
weduwe Avis is geschonken en dat de steen in 1872 gelegd is door haar 14 jaar oude 
kleinzoon. Antje Avis-de Jong was de weduwe van de directeur van de bekende 
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blauwselfabriek, die een paar jaar eerder was gestorven.133 Goed, dit is allemaal to-
taal onbelangrijk voor dit verhaal. Boeiender is het natuurlijk dat die jongen in de klas 
niet erg braaf meedeed. Zo weinig zelfs, dat de meester naar het Weiver liep om te 
verklaren waarom de jongste zoon van het gezin zo vaak moest nablijven. Thuis kon 
hij blijkbaar ook knap lastig zijn. Of hij niet wilde eten of voor straf geen eten kreeg, 
wordt me uit de feestelijke poëzie van oom Klaas niet duidelijk, maar wel dat Hein 
dan optrad en Japie van tafel zette.  

“Ons Benjaminnetje” noemde oom Klaas zijn broertje in het gedenkboek, 
schrijvend over zijn geboorte. “De zevende zoon, wat een rijkdom.” Hij voegde eraan 
toe dat de boreling bij “de oudere broers niet bepaald welkom was.” Ik haalde de 
passage ook in het vorige deel aan. Van diezelfde Hein, de oudste zoon in het gezin, 
vertelde mijn tante dat hij op zijn werk erg gepest werd, toen hij als 17-jarige nog een 
broertje in de wieg kreeg. Het lijkt me opmerkelijk, omdat grote gezinnen in die tijd 
geen uitzondering waren, misschien eerder regel. Maar Hein was een gevoelige jon-
gen, die ook heel erg gehuild heeft, toen datzelfde broertje 46 jaar later als eerste 
van het negental kwam te overlijden, voegde mijn tante Ans er nog aan toe.  
 
Dorpsjongen 
 

 
 

Weiver, 1900-1920 
 
Maar we zijn eerst aan zijn kindertijd toe, zijn jeugdjaren. Uit het gelegenheidsgedicht 
dat zijn broer Klaas op zijn trouwdag voordroeg komt een lastig jongetje naar voren. 
Hij was dan wel bang voor Hein en ook voor Jan, Maarten, Cees en Dirk zal hij uitge-
keken hebben, omdat die zoveel ouder waren. Maar “Trijn vond hij een groote tang, 
want als zij schold met veel geraas, zei Jaap: jij bent hier niet de baas.” Die twee 
scheelden 20 jaar. Met Neel was het verschil 5 jaar; die “kon hij niet goed pruimen,” 
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noteerde Klaas. Zijn knutselrijm zal ik hier niet herhalen, maar dat Japie zijn zus voor 
“leelijke vuiloog” uitmaakte, als ze met afkeuring naar hem zat te kijken, zal wel naar 
waarheid zijn opgetekend. Minstens zo waar zal het geweest zijn dat zijn zussen hem 
met gemak aan konden toen hij nog een jongetje was, die niet wist wat hij uitkraam-
de. Een kleine boerenjongen, die in zijn boerenkieltje op z’n klompen over het erf 
schooierde en toen het mocht de brug overging en op de weg zijn vertier zocht.  

“Hoe eenvoudig was het leven in de dorpen,” schreef Henriëtte Roland Holst 
eens, ik weet niet meer in welk gedicht of welke bundel, en kon het ook niet vinden. 
Zo’n beeld als hiernaast drukt die typering uit. Een dorpse eenvoud, waarvan voor 
stadskinderen als ik een sterke aantrekkingskracht kan uitgaan. Het gedenkboek van 
oom Klaas staat vol met zulke kenschetsen van het leven in dat dorp. Hier en daar 
krijgt ook mijn grootvader daar een plaats in. Fragmentarisch, maar dat is beter dan 
niets. “Wij gingen meer uit eerbied voor vader als dat van voor de kerk,” staat er een 
beetje krom. “Ook catechesatie werd ’s woensdag door Jacob, en mij bezocht. Vroeg 
vader dan, en hoe staat het met jullie ’s vragen, of zondag’s voor de zondagsschool 
welke in onze ‘keuken’ werd gehouden, hoe staat het met je versje daarvoor, laat ik  
het eens overhoren, dan brachten we er niet veel van terecht. Zijn antwoord was 
dan: ‘eerst nog maar eens tien keer overlezen.’ Na het eten werd een stukje uit de 
bijbel gelezen, wat nu niet altijd onze aandacht trok. Plotseling hield hij op, om dan 
één te vragen: wat was het laatste woord? De meeste gevallen kon de gevraagde 
geen goed antwoord geven, maar stilletjes werd dan door de anderen voorgezegd; 
profiteerende van Vaders doofte. Jacob zou altijd zeggen: ‘heden’ omdat hem dit 
eens was voorgezegd.” Hoe oud zal hij toen geweest zijn? Een jaar of 10, 11? 
 
Op de foto hierna is hij een paar jaar ouder, 13, bijna 14 om precies te zijn. Ging hij 
toen al ‘uit werken’? Vast wel. Dit groepsportret dateert van maart 1905, de trouw-
dag van zijn broer Cees met Jacoba Harrewijne (of Harrewijnen - haar familienaam 
wordt in sommige aktes zonder, in andere met een slot-n geschreven). Hij heeft een 
pet op, draagt een pak, een overhemd met staand boordje en een das. Voor het 
feest! Het hele gezelschap ziet er feestelijk uit. Het bruidspaar in het midden, de bruid 
met een boeket, niet erg elegant omhooggestoken, de bruidegom zoals gebruikelijk 
onwennig met een (heel) hoge zijden hoed en zijn benen in een even onwennige 
pose. Links Coba’s ouders, een Westzaanse fabrieksarbeider en zijn vrouw, rechts de 
ouders van Cees. De vrouwen in opvallend mooie kleding, sieraden, het haar opge-
stoken, alleen de moeders hebben het hoofd bedekt. De vader van de bruid draagt 
een nette pet, die van de bruidegom een hoed, en niet zo’n kleine. Als je hem zo ziet 
staan, geloof je niet dat hij nog geen 1.60 m lang was. Ik heb geprobeerd de familie-
leden te identificeren, maar daar kwam ik niet ver mee. Ja, ik herken Klaas, die net 
als Jacob een pet op heeft, links achter de moeder van de bruid. En Dirk, in het mid-
den achteraan. Verder blijft het bij veronderstellingen. Voor zover ik heb kunnen 
nagaan, had Coba twee zusters en die zullen er met hun echtgenoten ook op staan. 
Wie van de lezers zich geroepen voelt, verwijs ik ter vergelijking naar de groepsfoto 
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van tien jaar later, in het vorige deel opgenomen, met alle namen van het grote Van 
der Woudegezin.  
 

 
 

Familieportret op de trouwdag van Cees van der Woude en Coba van Harrewijnen, 
Westzaan 1905 

 
De groep is ruim ingekaderd; de fotograaf had minder afstand kunnen nemen. Ook 
deze afdruk is op karton gelijmd, slordig afgeknipt en bovendien geknakt. Om de foto 
heen is in het karton vaag een preeg te zien van een kaderrand. Het beeld is verre 
van scherp, het lijkt erop dat het geen originele afdruk is, maar een foto van het 
origineel. Op de achterkant is geen beeldmerk van de fotograaf afgedrukt, dus wie 
hem gemaakt heeft, is onbekend. Ondanks de ruimte staat Jacob erbij alsof hij wil 
voorkomen dat hij buiten het fotokader gaat vallen, een beetje naar het midden 
gebogen, maar zo dat hij half achter de rug van zijn vader nog wel zichtbaar bleef. 
Het gezelschap zit en staat stokstijf om vegen in het beeld te voorkomen. Zie ik het 
goed dat vlak voor de moeder van de bruidegom vaag een hondje zichtbaar is, dat 
zich niets van de fotograaf aantrok? Oom Klaas schrijft in zijn gedenkboek inderdaad 
een paar keer over hun hond Jack, “een doodgewoon straathondje” waar ze allemaal 
veel van hielden en dat hen elke dag van school haalde.   
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uitsnede 
 
Mijn grootvader groeide op in een warm nest. Dat blijkt zowel uit de verhalen van 
oom Klaas als die van mijn grootmoeder en moeder. Telkens weer wordt de lof-
trompet gestoken over de sfeer, de huiselijkheid en de gastvrijheid in dat gezin. Oom 
Klaas roemt de Sinterklaasavonden en de Oudejaarsavonden. Wat uitgebreider staat 
hij stil bij “Vader en Moeder’s Zilv’ren huwelijksfeest.” Dat was in oktober 1895: “Wat 
een bijzonderheid voor een kind als je zooiets meemaakt. De kamer was versierd met 
zilv’ren kronen, en ballen, deze waren door Cees bij oom Maarte, en tante Hil gehaald 
welke juist vier weken van te voren zoo’n feest hadden beleefd. In de spiegel stond 
het alom bekende ‘Hulde aan Bruid en Bruidegom’. Een grote fam:schaar waaronder 
ook Grootmoeder Oortwijn was aanwezig (wat hield zij veel van Vader, altijd moest 
hij voor haar lezen). Veel voordrachten enz: werden gegeven. Jacob en ik moesten 
ons lied zingen van ‘de berg van rijst en brij’. Ja, daar kwamen die r’s, r’s zoo mooi 
uit. Dan mochten we met de pet rontgaan, wat fijn.”  
 
Jonge trots 
En toen was Jaap van der Woude ‘opeens’ 16 jaar en liet hij een ‘carte de visite’ van 
zichzelf maken. Bij fotoatelier P. Nieuwstad in Koog aan de Zaan.134  
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Jacob, ± 1907                                                               Jacob, ± 1911 
 
Hij mocht er zijn, vond hij. Dat spreekt uit dit portretje. De geposeerde nonchalance 
waarmee hij voor dat décor-met-bosgezicht zo lichtjes met de linker arm op dat 
zuiltje leunt, het ene been over het andere geplaatst, rechter hand informeel in de 
broekzak, zijn kleding, donker pak met vest en horlogeketting, hemd met modieus 
liggende boord, das. En die gelaatsuitdrukking, de zelfverzekerde trek om de mond, 
een bijna arrogante blik in zijn ogen. Geen jongen om even opzij te zetten. Onver-
holen trots lees ik erin. Oom Klaas zei het in het gedenkboek zo: “ ‘k Moet nog even 
vermelden dat oom Jaap Oortwijn Vader baggerwerk liet verrichten voor …. zegge 
vijfentwintig stuivers per dag. Toen Jacob in z’n jongens tijd eens zonder werk was, 
zei oome Jaap: wel, jongen je kunt wel voor mij gaan baggeren. Ja, ja, zei Jacob, zeker 
denk je mij te exploteeren als Vader voor 25 stuivers ‘k doe liever niets als me te laten 
uitbuiten. O, o, wat was die oome lelijk op z’n teentjes getrapt, doch waar is het.” 
Kijk ik naar dit portret, dan kan ik me iets voorstellen bij zo’n trotse reactie. Kijk ik 
naar het andere portret dat hij zo’n vier jaar later liet maken, dan zie ik een andere 
Jacob. Trots, dat wel, maar minder zelfverzekerd, veel volwassener. En tot in de 
puntjes verzorgd. Er lijkt een bepaalde ijdelheid uit te spreken, ook uit de manier 
waarop hij zijn haar heeft laten knippen en onduleren. Maar het zal eerder het volgen 
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van het modebeeld zijn geweest, dat zo’n aankleding en zo’n coupe voorschreef. Dit 
visitekaartportret dateert van ongeveer 1911, hij was hier zo’n 20 jaar.  
 
Inmiddels waren hij en zijn jongste broer Klaas de enige kinderen die nog thuis bij 
hun ouders aan het Weiver woonden. In het vorige deel schreef ik dat de jongste vier 
Van der Woudebroers “goed uit hun woorden konden komen” omdat ze op hun 
trouwdag allemaal opgaven handelsreiziger te zijn. Jacob werkte eerst bij een boer 
in Jisp en was later overgestapt naar de chocoladefabriek van Grootes in Westzaan. 
Mijn oma maakte daarover in haar aantekeningen bij ‘Maannacht in de sneeuw’ van 
T. Woudt nog een opmerking voor haar dochters bij een passage over molen Het 
Prinsenhof aan de Weelsloot: “en daarvoor staat het pakhuis van Grootes er waren 
opgeslagen cacaobonen misschien schrijf ik het niet goed. maar daar haalde jullie Va-
der toen hij daar werkte met de schuit door de wegsloot want die was er nog de 
bonen vandaan.” De chocoladefabriek lag verderop aan de Krabbelbuurt. Maar hij 
wilde hogerop, net als zijn vader, zoals het gedenkboek een paar maal benadrukt. De 
oude Klaas solliciteerde eens naar de functie van ‘wachter’ in de watertoren aan de 
Nauernasche Vaart, maar deze ging naar een ander. Die had een zoon die er in de 
ogen van mijn overgrootvader blijkbaar netjes bijliep, als hij naar het station wandel-
de om de trein naar zijn werk te nemen: “met mansjetten over z’n handen, tas in de 
hand.” Broer Cees werd er vaak mee geplaagd toen hij zich net zo keurig ging kleden 
en “dergelijke allures aannam.” Waaraan oom Klaas met waardering toevoegt: “Toch 
hebben wij aan hem veel te danken want de voortvarendheid welke in Cees zat heeft 
hij aan verschillende van ons overgemaakt, tot veler genoegen.”  

Ook Jacob profiteerde van de connecties van Cees, toen deze zijn naam aan 
een ondernemer noemde die een vertegenwoordiger zocht voor de verkoop van lijn-
zaadkoeken, een soort veevoeder, en kippenmest, voor de bemesting van grasland. 
Een boerenjongen bleef hij, voorlopig, maar wel in het dagelijks leven met, zeg maar, 
schone handen. “Daar werkt hij nu tot steun der natie, en houd maar stevig 
conversatie met burgers, boeren buitenlui, die Jaap is ook een reuze ui,” rijmde oom 
Klaas in het genoemde feestgedicht. “Nu doet hij ook in kippenmest en ’t gras groeid 
dan ook opperbest.”  
 
Soldaat voor één dag 
In de aulabijeenkomst bij de uitvaart van mijn tante Ans vertelde ik een paar ver-
halen. Net als mijn moeder kon zij nogal eigenzinnig zijn. Haar dochters hadden heel 
lief over hun moeder gesproken en herinneringen opgehaald. Nadenkend over hun 
vraag ook iets te zeggen, kwam ik op de gedachte in te gaan op de achtergrond van 
die karaktertrek. Die kwam zonder twijfel van hun vader, Jacob van der Woude. De 
foto hiernaast vertelt het verhaal.  

Eerst maar eens kijken. Er staan 13 pas gemobiliseerde mannen op, zo te zien 
van verschillende lichtingen. ‘Veldgrijs’ heette dat militaire tenue, met een veldmuts. 
Heel modern voor die tijd, anders dan het toen nog gebruikelijke blauw en rood.135 
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Alles ziet er als nieuw uit, net bij de fourier opgehaald met de andere plunje. De 
meesten staan er ontspannen bij, zes roken een pijp, twee een sigaretje. Ook de 
groepscommandant die er met zijn platte uniformpet en poeties om de benen nogal 
krijgshaftig bij staat, lijkt een sigaret of sigaartje in de hand te houden. De aandacht 
wordt natuurlijk meteen naar die kerel vooraan getrokken, als enige helemaal ‘in 
burger’. Met een blik die kan doden, zo gezegd.  

Dit is Jacob. Met snor! Jasje, vestje, hemd en dasje, streepjesbroek, hoge 
schoenen, sportieve brede pet met klep. Het is typisch zo’n foto die op de dag van 
opkomst in militaire dienst gemaakt is. Bedoeld om te bestellen en aan het thuisfront 
op te sturen, met voorgedrukte adreslijntjes op de achterkant en rechtsboven een 
kadertje voor de postzegel. A.J. Fortgens, Fotograaf, Leidschestraat 37, Haarlem staat 
er verticaal op, met een telefoonnummer erbij.136 In het handschrift van mijn moeder 
staat er: “M’n Vader in 1914 bij oproep mobilisatie, wilde geen uniform en was even 
later afgekeurd voor dienst.” Ze voegde er in een gesprek nog aan toe: “De pést had 
ie erin, dat ie in dienst moest. Dezelfde dag nog kon hij weer naar huis vertrekken.” 
Na haar overlijden sprak ik met mijn tante Ans over die foto; ze reageerde kort: “Een 
uniform aantrekken? Ga toch weg.” Met andere woorden: dat deed onze vader niet.  

 

 
Jacob in burger, algehele mobilisatie, Haarlem (?) 1914 

 
Het verhaal is te mooi om waar te zijn, maar zo’n foto als deze bedriegt niet. Toch 
roept hij vragen op en op zoek naar antwoorden kwam ik wonderlijk genoeg eerst bij 
het haar van al die Van der Woudebroers. Dat was blond, hun wenkbrauwen “idem”. 
Tenminste, van de oudste vier; van de jongste drie ontbreken deze indrukwekkende 
gegevens in de zogenoemde militieregisters die ik op internet inkeek. Daarin zijn de 
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namen opgenomen van de jongens (19-jarigen, per dorp geordend, alle Westzaners 
onder elkaar) die na loting voor de dienst in aanmerking kwamen. In het vorige deel 
heb ik iets naders over dat systeem geschreven. De lotingsregisters bevatten ook in-
formatie over een eventuele aanvraag van vrijstelling bij de zogenoemde Militie-
commissaris, diens advies aan de Militieraad en het besluit dat daarover werd ge-
nomen. Een uitgebreide ambtelijke registratie, verdeeld over 20 kolommen. Van alle 
zeven broers vond ik gegevens en die plaatsen me opnieuw voor een paar raadsels.  

Die kleur van hun haar en wenkbrauwen is bijzaak. Van Hein, Jan, Maarten 
en Cees zijn ‘maat en signalement’ geregistreerd. Evenmin belangrijk, maar ik vat ze 
voor de aardigheid toch even samen. Alle vier hadden ze een ovaal aangezicht, van 
twee was het voorhoofd hoog, van twee gewoon. Grijze ogen hadden ze allemaal, 
één neus was spits, één stond scheef en twee waren gewoon. De monden waren 
klein, rond en gewoon, de kinnen spits, rond en gewoon. Bij ‘Merkbare tekenen’ staat 
‘geen’. Bij de registratie van Dirk, Klaas en Jaap werd deze informatie uit het inschrij-
vingsregister niet meer in het lotingsregister overgenomen. Wel is van alle zeven de 
lengte genoteerd, tot op de millimeter. Jan was de kleinste, 1,608 m, dan kwamen 
Dirk met 1,668 m, Cees met 1,703 m en Hein met 1,711 m. Klaas was iets groter, 
1.717 m, Jaap was 1,735 m en de langste was Maarten met 1,754 m. Nu, hun vader 
was toen hij in militaire dienst ging 1,567 m, zoals eerder vermeld; dat geen van die 
jongens echt lang was, kan niet verrassen. Van alle zeven zijn bij de inschrijving ook 
de beroepen vermeld: Hein en Cees werkten in een fabriek, Jan en Maarten bij een 
bakker, Dirk en Klaas bij een timmerman en Jaap was boerenknecht.   

Dit levert uiteraard geen vragen op. Die komen nu. Ook onder het loting-
systeem bestond de regel van broederdienst: de helft van de jongens uit een gezin 
moest in dienst, was er een oneven aantal dan werd naar beneden afgerond. Van de 
zeven zonen moesten er dus drie in dienst. Hein was goedgekeurd en werd in 1893 
bij de zeemilitie ‘ingelijfd’. Jan vroeg om onnaspeurlijke reden vrijstelling wegens 
broederdienst, een verzoek dat in 1895 werd ingewilligd. Maarten werd vervolgens 
goedgekeurd, in 1899 ook bij de zeemilitie ingedeeld maar een paar maanden later 
“ontslagen wegens lichaamsgebreken” die niet in de hiervoor bestemde kolom zijn 
genoteerd. Ook Cees werd voor de dienst ‘aangewezen’, zoals het heette, in 1900, 
maar de kolom ‘Dag der inlijving’ is leeg; in de kolom ‘Aanmerkingen’ is een cijfercode 
ingevuld zonder verwijzing naar een betekenis. Dirk werd in 1903 aangewezen en 
ging in 1904 in dienst bij een of ander regiment vestingartillerie. In 1912 kwam hij bij 
de Landweer en eind 1918 werd hij, kort na de wapenstilstand van de Eerste Wereld-
oorlog, ‘ontslagen’. Klaas kwam in 1908 bij een infanterieregiment terecht, werd in 
1913 en 1916 overgeplaatst, onduidelijk waarheen (naar Den Helder dus, vermeldde 
hijzelf), zomer 1920 ging hij uit dienst.  

Toen Jaap gekeurd moest worden was het 1910. Vier van de broers waren in 
dienst geweest, van wie er één later was afgekeurd. Laten we het erop houden dat 
er was voldaan aan de voorwaarde voor broederdienst. In het register staat dat hij 
bij de loting inderdaad om die reden vrijstelling vroeg. De militiecommissaris advi-
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seerde (met een stempel): “Aanwijzen.” De militieraad besloot op 19 oktober 1910 
dat hij in dienst moest, hiertegen werden volgens het register geen bezwaren inge-
bracht en vervolgens is de ‘Dag der inlijving’ niet ingevuld. Wat is die arme Jacob 
overkomen? En Klaas trouwens ook, want die had ook onder de broederdienst-
regeling moeten vallen. Dirk moest in dienst omdat Jan was vrijgesteld, merkwaardig 
genoeg dus na een verzoek om vrijstelling wegens broederdienst, terwijl alleen Hein 
nog in dienst was geweest. Fouten lijken mij hier uitgesloten; er zullen uitzonderings-
regels van toepassing zijn geweest, die ik niet ken. Maar vreemd vind ik het wel.  
 
Wanneer ik me in de situatie van mijn grootvader probeer te verplaatsen, kan ik me 
voorstellen dat hij heel verontwaardigd was dat hij ondanks de (gedeeltelijke) ver-
vulling van de dienstplicht door vier van zijn broers toch in dienst moest. Dat hij geen 
bezwaar heeft gemaakt, lijkt me onwaarschijnlijk; dat dit niet is aangetekend, kan 
natuurlijk wel op een fout of slordigheid duiden. Hij hoefde blijkbaar niet meteen al 
op te komen, maar bij de algemene mobilisatie (afgekondigd op 31 juli 1914 voor de 
volgende dag) moest dat uiteindelijk toch. Terwijl die mobilisatie de regeling voor 
broederdienst niet buiten werking stelde. Jacob meldde zich vervolgens bij zijn on-
derdeel maar weigerde daar een uniform aan te trekken. Hij ontkwam er kennelijk 
niet aan een deel van de eerste opkomstdag mee te draaien en moest dus net als de 
anderen van de groep op de foto, toen ze aan de beurt waren.  

Ik zal een archief moeten bezoeken om erachter te komen om welke reden 
hij toestemming kreeg naar huis te gaan, als zo’n beschikking bewaard is gebleven. 
Maar om jullie de waarheid te zeggen: ik heb daar niet meer zo’n zin in. Eigenlijk vind 
ik het helemaal niet erg dat deze vraag onbeantwoord blijft. Zoals zoveel vragen in 
deze familieverhalen. Ik kan zelf ook wel bedenken dat de reden die mijn moeder 
aanvoerde me werkelijk onmogelijk voorkomt. Dat zou neerkomen op dienstweige-
ring, waar in die tijd zonder meer gevangenisstraf op volgde. Een eerste Wet Dienst-
weigering kwam in de jaren 20 tot stand en gold alleen voor pacifisten. In de jaren 60 
pas volgde een Wet Gewetensbezwaren met een ruimere erkenning, maar voor zulke 
nuances bestond in de jaren 10 geen enkele mogelijkheid.137  

Het kan volgens mij niet anders dan dat naast zijn weigerachtigheid een 
andere factor heeft meegespeeld, die zijn superieuren een legitieme reden bood hem 
weg te sturen. Net als bij Maarten is de kolom “ontslagen wegens lichaamsgebreken” 
leeg, maar dat kan ook op nalatigheid duiden. Bekijk ik de lijst van “ziekten en gebre-
ken” die in 1914 reden voor afkeuring waren (357 totaal),138 dan vind ik geen licha-
melijke aandoening waar mijn grootvader aan leed. Voor zover mij bekend was hij 
toen gezond. Het lijkt me sterk dat hij een psychische aandoening heeft voorgewend 
en daar bovendien succes mee had. Heimwee (nr. 261) moest blijken uit “vermage-
ring of slepende koorts” en dat zal die eerste dag onmogelijk zijn geweest. Zwaar-
moedigheid (nr 262) zal toch ook niet al na één dag als diagnose zijn gesteld. Om voor 
onnozelheid, stompzinnigheid of domheid (nrs 268 en 269) in aanmerking te komen, 
zal hij ook langer dan een dag hebben moeten blijven, en dan zou het bedrog al snel 
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zijn uitgekomen. Het meest voor de hand liggend lijkt mij dat hij alsnog een beroep 
had gedaan op broederdienst. De algemene mobilisatie heeft niet tot opschorting 
van de mogelijkheid tot vrijstelling vanwege broederdienst geleid.139 Op de dag dat 
hij moest opkomen had hij nog geen bericht gekregen. Laat ik aannemen dat de 
administrateur van zijn compagnie pas later op die dag de positieve uitslag van het 
overleg in de Militieraad vernam. Toen kon Jaap naar huis, naar zijn ouders. Snel ook 
naar die mooie en lieve Hanny Glas, op wie hij al jaren verkikkerd was – en zij op hem.  
 
Broers en zussen 
 

   
 

Huwelijksportretten van Cees en Klaas van der Woude, 1905 en 1913 
 
“Nu doet hij ook in kippenmest en ’t gras groeid dan ook opperbest,” citeerde ik hier-
boven het feestgedicht van oom Klaas over zijn jongere broer. De aansluitende regels 
luiden: “Zelfs kaalhoofdigen vinden hierbij baat, vraag Jan, Cees en Dirk hoe of het 
gaat.” Nu was Klaas zelf ook al jong kalend, dus hij kon zijn oudere broers best een 
beetje jennen zonder van zich af te spreken.  

Oom Klaas en oom Cees zijn de enige broers van mijn grootvader die ik heb 
gekend. Aan oom Cees heb ik een vage herinnering van een paar verjaarsvisites die 
hij mijn oma bracht als ik daar logeerde. Een heer in een slee van een auto, die des-
tijds in Zaandijk aan de Guisweg woonde, aan de parallelweg vóór de spoorweg-
overgang. Deze gekartonneerde foto zal een officieel huwelijksportret zijn, in 1905 
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gemaakt bij de bekende fotograaf Laddé aan de Nieuwendijk in Amsterdam.140 Tante 
Coba en hij staan er hier in het atelier anders op dan op de groepsfoto op locatie. Ze 
dragen trouwens ook andere kleren, wat uiteraard weer vragen oproept die ik niet 
kan beantwoorden. Al in 1920 stierf Coba, jong nog, 38 jaar. De trouwfoto van oom 
Klaas en tante Vook, zoals wij haar noemden, dateert van 1913 en ziet er als foto veel 
eenvoudiger uit: niet gekartonneerd, geen naam of beeldmerk van de fotograaf. 
Maar net zo mooi, vind ik, ondanks de beschadigingen en de vouwen. Aan beiden be-
waar ik een levendige herinnering, ook aan hun huis aan de Wilhelminastraat 
nummer 4 in Zaandijk, waar het zo naar ‘Cacao de Zaan’ kon ruiken, de cacaofabriek 
er direct achter aan de Guisweg, de ene keer heerlijk naar warme chocolademelk, 
een andere keer vreselijk smerig en benauwd. Trouwens, ook oom Cees en oom Dirk 
hebben in die straat gewoond, las ik in het Bevolkingsregister.  
 

 
 

Cees en Dirk van der Woude in een T Ford, ± 1925 
 
Dit is een beroemde Ford, Model T, een Center Door Sedan uit 1919.141 De nogal lou-
che ogende figuren, in dit type noodzakelijkerwijs achter elkaar gezeten, zijn mijn 
oudooms Cees en Dirk. Ik breng de opname in verband met de oprichting in 1925 van 
de N.V. Autogarage ‘Arriba’. Het bedrijf was actief in “verhuren, bewaren, herstellen, 
expl. van en handel in automobielen” en Cees werd directeur.142 Dirk was in die jaren 
‘handelsbediende’, Klaas ‘kantoorbediende’; het zou me niet verbazen als ze bij hun 
broer in dienst waren. Ze flankeren hem namelijk op een foto van een feestelijke 
gebeurtenis, vier jaar later: na vestigingen in Zaandijk en Koog aan de Zaan, opende 
oom Cees een derde garage in Zaandam.143  

Stralend lachend zitten Cees en zijn (tweede) vrouw tussen de bloemboeket-
ten voor een glimmende Ford (vermoed ik). Volgens de krant heeft hun zoon Kees de 
officiële openingshandeling verricht door een lint door te knippen. Van de personen 
naast hen herken ik oom Dirk (derde van links) en oom Klaas (derde van rechts). Bij 
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de garage werd Esso-benzine getankt: APC (American Petroleum Company) bracht 
producten van Standard oil op de markt.144 Na de oorlog bestond het bedrijf nog, 
eind 1947 is het verkocht.145  

 

 
 

Opening van de derde vestiging van garage Arriba, Tuinstraat Zaandam 1929 
 
Tante Ans vertelde me dat haar oom een keer failliet is gegaan en toen “de bank bijna 
heeft laten springen.” Verder wist ze er helaas niet meer van; bij gebrek aan nadere 
informatie laat ik dit verder liggen, omdat het me te ver afvoert van mijn verhaallijn 
- die toch al zo fijn kronkelt. In het kadaster van Zaandijk trof ik de naam van oom 
Cees vanzelfsprekend ook aan. Bij zijn eigendommen staan huizen, bouwterreinen, 
fabrieksgebouwen, pakhuizen en weilanden.  
 

 
 

Fabriek en pakhuis ‘Arriba’, Lagedijk, Zaandijk ± 1920 
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Hoewel ik er niet naar heb gezocht, ga ik ervan uit dat de ondernemende Cees al 
voordat hij zijn garagebedrijf oprichtte, zakelijke connecties had met zijn oudere 
broer Hein. Die was in 1911, samen met ene J. Dekker uit Westzaan, aan de Lagedijk 
in Zaandijk een cacaofabriekje begonnen. Heel opmerkelijk is dat zij dit bedrijf 
‘Arriba’ noemden, naar een cacaobonensoort uit Ecuador. Het maakt de naamgeving 
van het garagebedrijf van oom Cees wel erg wonderlijk. Het fabriekje begon klein, al 
na een paar jaar moest aan de oever van de Zaan een pakhuis worden gebouwd, vijf 
verdiepingen hoog. In 1921 werd het tienjarig bestaan gevierd en was er zicht op een 
winstgevend voortbestaan, ondanks de sterk verminderde aanvoer van bonen tij-
dens en na de Wereldoorlog. Na een grote brand hield het bedrijf op te bestaan. De 
fabriek werd gesloopt, het pakhuis opnieuw opgebouwd. Het staat er nog steeds, 
tegenover De Zaanse Schans, en is eind vorige eeuw verbouwd tot appartementen-
complex.146  
 
Op de laatste bladzijde van het gedenkboek over zijn vader en moeder plakte oom 
Klaas een rouwadvertentie uit een niet genoemde krant van het overlijden van Trijn. 
Ze stierf in mei 1948, 76 jaar oud. “Wij verliezen in haar een schat,” schreven haar 
broers en zussen. Hein en Jan zijn dan al overleden, hun namen ontbreken. Hein was 
72 toen hij in maart 1946 overleed, hij werd in het graf bij zijn ouders begraven, zoals 
we zagen. Jan was in juni 1945 doodgegaan, 68 jaar oud. Maarten leefde nog, blijk-
baar was hij voor de tweede maal getrouwd, gelet op de naam van zijn vrouw. Hij is 
de enige van de Van der Woudekinderen van wie ik geen datum van overlijden heb 
gevonden. Dirk overleed in september 1954 en werd ook in het familiegraf bijgezet. 
In 1966 komen Klaas (in juli, 77 jaar) en Cees (in oktober, 84 jaar) te overlijden. Weer 
was de familie op de Algemene Begraafplaats in Zaandijk bij elkaar, Klaas werd pal 
naast het familiegraf begraven, Cees er direct achter, zoals we al zagen. Neel over-
leefde haar zus en broers vele jaren; ze stierf in juni 1982 op 95-jarige leeftijd. De 
overlijdensdata van de schoonkinderen van Klaas en Trijntje laat ik hier ongenoemd, 
behalve natuurlijk de vrouw van Jacob. Over haar gaat het volgende hoofdstuk. 
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Hoofdstuk 16 Johanna 
 
Kind in Nauerna 
Net als bij Jacob hoef ik de geboorteakte van mijn grootmoeder hier niet te laten 
zien. Er zijn voldoende andere beelden van haar overgeleverd en zo interessant zijn 
die latere aktes niet. In deel 3 toonde ik het trouwboekje van haar ouders en het 
lijstje met hun zeven kinderen. Ze kwamen allemaal in het huis in de Nauernasche 
Polder ter wereld, staat in de aktes, alle zeven door hun vader zelf aangegeven. Het 
gezin woonde een heel eind bij de dorpskern vandaan. Ik bedoel niet Assendelft maar 
Nauerna, eigenlijk geen dorp maar een buurtschap, gelegen aan de oude dijk van het 
grote IJmeer bij de sluis met de Nauernasche Vaart. Die was al in de jaren ’30 van de 
17e eeuw gegraven om het overtollige water uit de toen drooggemalen Schermer te 
kunnen afvoeren naar het open water van het IJ. De vaart werd door de vestiging van 
allerlei bedrijven langs de oevers ook een drukke vaarroute. Na de aanleg van het 
Noordzeekanaal verloor Nauerna de open blik op het IJmeer en werd de vaart via het 
zogenoemde Zijkanaal D met het kanaal verbonden.  

Johanna was de derde dochter van Jacob Glas en Antje de Boer. Na haar kwa-
men nog twee zussen en twee broers. Een groot gezin, maar in haar naaste familie 
bijna het kleinste. Haar moeder was enig kind, aan die kant waren geen neefjes en 
nichtjes. Aan de Glaskant des te meer, ook dat schreef ik al. In de gezinnen van haar 
vaders vier zussen en zijn broer groeiden welgeteld 46 kinderen op. Het wemelde dus 
van de volle neven en nichten en ze woonden bijna allemaal in de buurt, in Assen-
delft, aan de overkant van het Noordzeekanaal in de Houtrakpolder of wat verderop 
in Sloten, richting Amsterdam, later ook in Westzaan. Heb ik ooit mijn oma over een 
van hen iets horen zeggen? Heeft ze er wel eens in haar brieven over geschreven? 
Het is toch opmerkelijk dat we op een enkele uitzondering na nooit meer iets van al 
die Glaskleinkinderen hebben gehoord? Het hoeft niet te betekenen dat er geen on-
derling contact was, maar verhalen of anekdotes zijn niet overgeleverd. Zou de Kerk 
hierop van invloed zijn geweest? Het gezin van Jacob en Antje hervormd, de andere 
gezinnen streng gereformeerd? 

Haar kindertijd heeft Hanny, zoals ze vaak genoemd werd, doorgebracht in 
Nauerna, beneden aan de Nauernachseweg, tegen het Noordzeekanaal aan, ver 
buiten het buurtschap zelf, een paar kilometer wel. Daar ging ze naar school, het hele 
eind lopen. Een eenvoudig dorpsschooltje was het, twee panden, rechts het school-
gebouw, links de woning van de bovenmeester (of hoe werd het hoofd van een 
school toen genoemd), verbonden door een brede gang met een deur in het midden, 
aan weerskanten een klein venster. Eén lokaal, schoolbanken in rijen, alle klassen bij 
elkaar, ook de kleuters - het bewaarschooltje zal erbij ingezeten hebben. De foto 
dateert van 1900, de school stond er toen zo’n 30 jaar en zou nog 20 jaar als school 
blijven bestaan. Het gebouw staat er trouwens nog, vlakbij de sluisbrug aan het eind 
van de Nauernasche Vaart, als woonhuis in gebruik. De mooi ingezaagde lijsten van 
de beide zadeldaken zijn nog steeds aanwezig, de gevels inmiddels wit gepleisterd.  
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Lagere school met onderwijzerswoning, Nauerna ± 1900 
  
Bij de honderden foto’s die mijn moeder naliet zit een bijzondere schoolfoto. Ge-
maakt op het plaatsje voor de verbindingsgang. Drie onderwijzers, 45 kinderen. Als 
ik goed kijk: 12 jongens en 33 meisjes. Met drie zusjes Glas erbij. Wat me meteen op-
valt is dat die jongens vooraan geen klompjes dragen, terwijl de kinderen op andere 
Nauernase schoolfoto’s uit die tijd, te vinden op de beeldbank van het Zaanse Ge-
meentearchief, ze gewoon wel aan hebben. Ze dragen zonder uitzondering schoenen 
waar hier en daar een borstel overheen gegaan is. Bijna allemaal hebben ze een korte 
broek aan met kousen tot ver over de knieën. Boerenkieltjes zie ik niet, integendeel, 
al die jongens hebben iets speciaals aan, iets ongemakkelijks, niks voor een doorde-
weekse schooldag. Er moet iets bijzonders aan de hand zijn. De schoolmeester rechts 
laat quasi achteloos maar trots een onderscheiding zien, vastgeknoopt aan een vest-
zak. Zijn collega’s dragen net als hij een voor dorpsonderwijzers wel erg deftig wit 
hemd met gesteven front en strikje. Alle drie dragen ze een speciaal teken in het 
knoopsgat op hun revers. En de meisjes zijn aangekleed alsof ze naar een groot feest 
gaan, sommige zelfs heel overdreven. Dat jongetje dat rechts vooraan staat, spant de 
kroon: hij heeft een sjerp om, zonder opdruk helaas, zodat we niet te weten komen 
wat er aan de hand is.  

Nergens is een verwijzing te vinden naar een of andere gedenkwaardige, 
feestelijke gebeurtenis. Ik kan maar één gelegenheid noemen die in de buurt komt 
van de leeftijd van Hanny op deze foto. Ik schat haar hier een jaar of 5. Op de tweede 
rij staat ze, het derde kind van links, in een wit jurkje met een geplooid kraagje, kort 
mouwtjes en een donkere ceintuur. Haar op één na oudste zusje Maartje, op dezelfde 
rij, derde van rechts, en haar oudste zus Jasprien, vierde rij helemaal rechts, dragen 
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zo’n zelfde jurkje en net zo’n kraag, maar met lange mouwen en een witte ceintuur. 
Veel scheelden ze niet, Jasprien en Hanny, 3½ jaar, en Ma zat daar nog tussen. 
 

 
 

Lagere School, Nauerna 1898 
 
Ooit, heel wat jaren geleden, trok ik deze foto uit de hoge, paarse fotodoos van mijn 
moeder; alles zat daarin door elkaar heen en lekker rommelig opgeborgen. Ze vroeg 
uitdagend of ik haar moeder en tantes kon aanwijzen. Ik herinner me hoe verbaasd 
ik was dat ik ze er alle drie uithaalde. Herkenbare ‘Glaskoppies’ dus. “Waarom heb je 
je haar niet gekamd?” vroeg mijn oma’s grootmoeder volgens mijn tante Ans nogal 
vitterig aan d’r, toen ze de foto zat te bekijken, “het zit niet netjes.” Wie goed kijkt 
ziet dat die oude Maartje Leegwater geen bril nodig had. 
 Johanna Glas werd donderdagochtend 24 augustus 1893 om 7 uur geboren. 
Vijf jaar later, 6 september 1898, vond in de Nieuwe Kerk in Amsterdam de inhuldi-
ging plaats van koningin Wilhelmina. Zou dit de feestelijke gelegenheid zijn geweest 
waarbij de hele school op de foto ging? Hebben ze ’s morgens een aubade gezongen, 
een zanghulde, zoals gebruikelijk in die tijd (en lange tijd daarna, want in de jaren 50 
gebeurde dat in Rotterdam op de trappen van het Beursgebouw nog altijd, waarvoor 
mijn broer en ik elk jaar onze snor drukten)? Waren er festiviteiten in het dorp geor-
ganiseerd, was er een kinderoptocht? Allemaal waarschijnlijk, misschien niet alles in 
Nauerna maar dan wel in Assendelft of Westzaan. Ik houd het erop: de foto dateert 
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van september 1898. Fotograaf J.J. Bes, of een van zijn ‘bedienden’, kwam ervoor uit 
Zaandam om hem te maken.147 Naamstempel en adres staan achterop.  
 

     
 

Hanny, Maartje en Jasprien Glas, uitsnedes 
 
Stel dat je van al die mensen de nazaten zou willen opsporen, zou je dan om te begin-
nen alle 48 namen vinden? Ergens in een archief, zoals ik ze vond van de lagere school 
van mijn opa Van Westrenen uit Zaltbommel? Nu hebben wij er maar drie. En van 
mijn tante hoorde ik er wonderlijk genoeg nog één, een bijnaam: ‘Witte kip’; het jon-
getje op de voorste rij, vierde van rechts. Je zou zeggen: een kinderrijk dorp, dat Nau-
erna, daar bij die sluisbrug waar je doorheen moest om van het Noordzeekanaal de 
Nauernasche Vaart op te komen. Ik denk dat er heel wat van die kinderen van de 
Overtoom en het Zuideinde in Westzaan kwamen; dat stuk was best te lopen, niet 
zo’n eind als de meisjes Glas elke dag moesten. Vast en zeker op klompjes. 

Over haar schooltijd heeft mijn oma één opmerking nagelaten. In ‘Maan-
nacht in de sneeuw’ schreef ze dat ze samen met een vriendinnetje naar een snoep-
winkeltje ging, gelegen aan de oude Noorder IJ- en Zeedijk. “In die snoepwinkel koch-
ten we dropjes en hebben die samen opgegeten want we hadden wat gekocht voor 
onze Meester en Juf die woond in Zaandam op de Houthavekade ik was toen elf jaar 
en ging van school.” Vermoedelijk heeft ze de zes klassen van de lagere school nor-
maal afgemaakt. Toen de zomervakantie begon was ze als ‘jonge leerling’ nog 11, in 
augustus 1905 werd ze 12. Verder leren was slechts een enkel dorpsmeisje gegeven, 
de meeste gingen ergens in een dienstje werken, alleen voor overdag of voor dag-
en-nacht. Over een andere snoepwinkel, vlak bij de Weelbrug, noteerde ze in 
‘Maannacht’: “Ja daar haalde ik toen ik bij G. Kat diende de boodschappen vandaan.” 
Ik haalde het eerder al aan. Wanneer dat was, schreef ze er niet bij.  
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Bij Oop 
Het Bevolkingsregister van Westzaan vermeldt dat Antje de Boer en haar kinderen 
op 28 mei 1907 van Nauerna zijn verhuisd naar het adres Weiver G39; een week later 
zijn ze geregistreerd. Haar oudste dochter Jasprien verhuisde niet mee, ze stond al in 
het ‘Register van tijdelijk verblijfhoudenden’ ingeschreven als inwonend dienstmeisje 
bij een boer aan de Krabbelbuurt. Van de andere zes kinderen was Hanny de enige 
bij wie een beroep was ingevuld: dienstbode. Een rekkelijk begrip, zeker voor een 13-
jarig kind. Hulp in de huishouding was vermoedelijk beter getroffen. Haar zus Maar-
tje, net 15, hielp haar moeder en grootmoeder ‘Oop’ in huis, denk ik. De jongste zus-
jes Antje en Co, 9 en 6 jaar, zaten nog op school, net als de jongens die bij de ver-
huizing 6 en 4 waren. Ze zullen op de Noorderschool aan de Kerkbuurt hebben ge-
zeten, de gereformeerde School met den Bijbel werd pas in 1914 opgericht.148  

Het houten huis van Jan de Boer en Maartje Leegwater aan het Weiver liet ik 
in deel 1 en 3 van deze familiegeschiedenis al zien. Op de kadasterkaart uit 1911 die 
ik in deel 4 opnam is het perceelnummer 778, het huis direct aan de rooilijn van de 
weg, naast een huis dat een paar meter van de weg afligt, inverdan dus. Een ruim 
huis waar Maartje de Boer-Leegwater sinds het overlijden van haar man op oude-
jaarsdag 1895 was blijven wonen. Zelf heb ik geen specifieke herinnering aan, schreef 
ik al. Mijn zus wel; ze schreef dat je nooit door de voordeur naar binnen ging maar 
“rechts van het huis over een paadje naar achteren en dan via de keuken naar binnen. 
Het kleine raampje rechts van de voordeur was van de ‘opkamer’.”149 Gewoonlijk was 
zo’n iets hoger dan de andere vertrekken gelegen kamer bedoeld om eronder een 
kleine voorraadkelder te kunnen aanleggen. Op het eerste gezicht dacht ik dat het 
een wc-raampje was, maar in de tijd waar ik het nu over heb, stond er nog een ton 
waarop gepiest en gepoept werd. Tames Woudt beschreef in ‘Maannacht in de 
sneeuw’ hoe Anna, de hoofdpersoon van zijn verhaal, van een langskomende hande-
laar-met-hondenkar “een prachtige, zeskante ton, zo goed als nieuw en volgens de 
laatste mode” kocht.150 “Van binnen was de ton bekleed met groen leer en van boven 
was ze bedekt met een groot, gladhouten blad met daaronder twee dito deurtjes, 
waarachter zich een vuurtest bevond.” Zo kon je ook in de winter warm zitten. Mijn 
oma schreef erbij: “Zoo een ton had ook mijn moeder ook een test er in als er dan 
geplast werd stonk en damte het bar en wij maar lachen.” Dolle boel daar bij de 
Glasdochters. Het geval zal ergens achterin het huis gestaan hebben. Het zou me niet 
verbazen als ze de ton dagelijks loosden op het water van de Noordersloot waar de 
achtertuin op uitkwam. Net als overal in de dorpen zullen aan het Weiver huizen en 
boerderijen hebben gestaan met een ‘skaithoisie’ waar je pal boven de sloot kon 
gaan zitten, op een plank met een uitgezaagd gat.  

Hoe het huis was ingedeeld, weet ik niet. Mijn oma vertelde er weinig over. 
In de kanttekeningen die ze in ‘Maannacht’ noteerde, noemde ze behalve de ton nog 
twee zaken, de turfpomp en de bedstee. Een turfpomp was in de Zaanstreek een 
houten kastje naast de schoorsteen, waar turf werd opgeborgen, brandstof voor het 
fornuis. “Had opoe ook nog in het huis van Jaap en Lieze,” noteerde oma met een 
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verwijzing naar haar nicht en verre neef, die het huis bewoonden.151 Op de volgende 
bladzij schreef ze hetzelfde over de bedsteden waar Woudt het over heeft; ze 
vergelijkt ze met de bedsteden in het huis van opa Rouwé. Meer kom ik niet te weten.  
 
Vier schriftjes 
Van oom Klaas weet ik dat er nog een ander adres is waar Johanna in haar jonge jaren 
gewerkt heeft: aan de Middel, de boerenweg die van het Guispad naar Krommenie 
liep. Vermoedelijk werkte ze daar toen ze veel later, in een brief aan mijn moeder, 
terugdacht aan wat ze toen verdiende. Ze had gehoord wat mijn jongste broer als 15-
jarige aan vakantiegeld opstreek: “Wat anders toen ik vijftien was, 1 gulden en later 
1,75 tot me vierentwintigste jaar, maar ja dat was toen zoo en we waren nog te vrede 
ook.”152  
 

    
 

Versjesschrift van Johanna Glas, 1910 
 
Dat ze aan de Middel werkte, blijkt ook uit een etiket op een schoolschrift. Opmerke-
lijk genoeg zijn er vier schriften bewaard gebleven en door mijn oma aan mijn tante 
Ans nagelaten. Drie ervan zijn volgens de opdruk op het etiket-met-geschulpte-rand 
gekocht bij boekhandel Boldingh aan de Kaasmarkt in Hoorn, het vierde is afkomstig 
van boekhandel Hendriks aan de Kerkbuurt in Westzaan. Op elk etiket heeft ze voluit 
haar naam geschreven en ze zijn genummerd: I, II, III en IIII. Op de eerste twee staat 
achter haar naam: “Middel.” Daar was ze dus bij een boer of ander gezin in dienst. 
Op geen van de Woningkaarten van de bewoners aan de Middel heb ik mijn oma’s 
naam aangetroffen; ook hier werkte ze dus kennelijk alleen overdag. 
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Op het tweede schrift is “versjes” bij geschreven, op het vierde staat slordig gespeld: 
“Vesjes.” Alleen op het eerste staat een jaartal: 1910. Het eerste ‘versje’ van het 
eerste schrift is het enige dat van een datum is voorzien: “Woensdag 26 Jan 1910” en 
dat is ‘Het Wilhelmuslied’. Alle coupletten volledig uitgeschreven over meer dan zes 
bladzijden, en zo is het gegaan met alle ‘versjes’. Bij elkaar 40 bladzijden per schrift, 
en alles vol gepend met een keurig en duidelijk handschrift, waarin dat van haar late-
re brieven te herkennen is. Alsof ze niet kon stoppen.  

Stichtelijk, dat woord viel me in, toen ik erdoorheen bladerde. Vroom, mora-
listisch, vaderlandslievend. Iets leuks of lolligs ben ik niet tegengekomen, op een en-
kele uitzondering na. Elke regel is deel van de boodschap die de verzameling uit-
draagt: dit is godewelgevallig leven, doe er alles aan te denken, te spreken en je te 
gedragen zoals deze ‘versjes’ voorschrijven. ‘Zoo gaat het’ waarschuwt:  

 
“Hij had maar slechte streeken, 

Doch moeder hield voor wis, 
Het neemt van zelf een einde, 

Als hij wat weizer is. 
 

Hij werdt de schrik der buren, 
Jan rap zijn beste maat, 

Geduld neemt wel een einde, 
’t Is nog maar kattekwaad.” 

 
Dit zijn twee coupletten; na nog twee luidt het vijfde:  
 

“Tans is hij elk een gruwel, 
In schande en schuld ten top, 
En ja ’t neemt nu een einde, 
Men pakte hem heden op.” 

 
Levenslessen (en tranen) waren uit ‘De gouden Bruiloft’ te trekken:  
 

“Twee kinders uit één dorpje, 
Zij gingen school te gaar, 

Nu was ’t hun gouden bruiloft, 
Zij zaten naast elkaar. 

 
En nicht en neven kwamen, 

In bonten feestdos uit, 
Des bruigoms oude zuster, 
De broeders van de bruid.” 
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Onvermijdelijk gaan de gesprekken op een gegeven moment over een gestorven 
kind:  

“Daar lag ’t gesloten grafje, 
Daar stond het kleine kruis, 

En vader zat bij moeder, 
En ’t was zoo stil in huis. 

 
Nu was ’t hun gouden bruiloft, 

De gasten waren heen, 
En de oude vrouw zat weder, 

Met de oude man alleen. 
 

Alleen na vijftig jaren, 
Waar aan dacht de oude man, 

Waar aan dacht zijn oude huisvrouw, 
Daar spraken zij niet van.” 

 
Dat zal Hanny herkend hebben, dat volkomen zwijgen, dat niet praten over wat hun 
gedachten en gevoelens vervulde.  
 

  
 

Versjesschrift van Johanna Glas, 1910 of 1911 
 

Versjes over de Zaanstreek, een zomernacht, het wiegen van een kind, het water in 
zijn kringloop, de morgenstond, drie studenten, een negerknaap, Joris en zijn snuif-
doos, die zijn nog betrekkelijk neutraal, hoewel die ‘negerknaap’ niet meer kan. 
‘Winterpret’ begint ronduit vrolijk:  
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“Jongens komt nu vlug naar buiten, 
Bindt de schaatsen stevig aan, 

Tuurt niet langer door de ruiten, 
Volgt mij op de gladde baan.” 

 
Er is een eindeloos verhaal-op-rijm met het hele sprookje van Roodkapje, bladzijden 
lang. ‘Mejuffrouw Albestel’ beslaat 22 bladzijden over een buitengewoon ontevre-
den en humeurig mens. Daar zit een aansporing in verborgen niet zomaar “alles te 
bestellen.” Er zijn oud-vaderlandse liederen: “In naam van Oranje doe open de poort” 
en twee mij onbekende gedichten over “Saar Peter” en de “Inname van Zutfen door 
de Spanjaarden,” tien coupletten van tien regels elk vol gruwelijkheden, vanzelfspre-
kend zo geformuleerd dat kinderen er geen aanstoot aan konden nemen. Als mijn 
oma later wel eens over katholieken sprak, had ze het steevast met misprijzen over 
‘papen’. Zo’n vooroordeel kan best eens geworteld zijn in het opzeggen of zingen van 
al die historische vaderlandsliederen. En in haar oud-gereformeerde opvoeding na-
tuurlijk, waar de wandaden van de katholieke onderdrukkers in de 16e eeuw breed 
werden uitgemeten. Zonder meer godsdienstig van aard zijn de 64 vier-regelige cou-
pletten over de bijbelse Rachel en de 18 zes-regelige coupletten over Salomo’s wijs-
heid in de zaak tussen die twee vrouwen en hun zuigelingen. “De allereerste Broeder-
moord” vertelt over Kaïn en Abel. Een paar vrome kerstliederen ontbreken evenmin.  

Wat heeft Johanna ertoe gebracht deze schriften vol te schrijven? School-
schriften zijn het niet, omdat ze in 1910 niet meer op school zat. Op zondagsschool 
of catechisatie zal ze zeker gezeten hebben, maar hoe stichtelijk of vroom ze ook 
waren, ze zal daar geen versjes hebben geleerd die niets met de bijbel of de kerkleer 
uitstaande hadden. Was ze misschien niet in dienst bij een boer maar bij een ‘me-
vrouw’ die iets in haar zag en haar met dit repertoire wat meer vorming wilde 
meegeven? Het blijft gissen en ik heb geen antwoord op de vraag.  

 

 
 

Beursje van Hanny Glas met gouden tientje 
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Achterin een van de schriften noteerde Hanny wat ze betaald had voor de bood-
schappen die ze moest halen. Bij groenteman Teeling kocht ze peultjes voor 17 ½ 
cent en sla met optelsommetjes ernaast. Bij slager C. de Jong haalde ze drie pond 
‘vleesch’, ook met optelsommetjes. Bij kruidenier Van der Meer kocht ze een kilo sui-
ker, een pak bleekpoeder, een pak blauwsel, een pond stijfsel, met ernaast weer de 
bekende optelsommetjes. Bij bakker Bolding haalde ze een brood voor 21 cent, be-
schuit en roggebrood, met optelsommetjes. En ten slotte liep ze naar melkboer G. 
Engel en betaalde daar 32 cent voor 2½ liter melk en een half kilo boter, met somme-
tjes. Zou ze toen dit portemonnaitje, dit beursje al gebruikt hebben? Na haar over-
lijden kreeg ik het, alleen zat er toen een gouden tientje in - haar zes kleinkinderen 
kregen toen elk zo’n mooi muntje.  

Opeens viel mijn oog op een verrassing: “10 kromme drente trokken de ture-
luurszak tegen den prutel berg op.” Eén onbegrijpelijk zinnetje, met potlood opge-
schreven. Ik zat meteen recht overeind, schoof op mijn stoel naar voren. Mooie zin, 
raadselachtig meteen. Maar nee, Johanna schreef er niets bij, geen uitwerking of toe-
lichting, niets. Googelen leverde vervolgens niets op. Ja, dat een tureluur een vogel 
is, maar daar kom ik niet verder mee. Tureluurszak of prutelberg, geen treffers. Wat 
het dan betekent? Een aftelversje? Hm, voor een 17-jarige? Bovendien mist het me-
trum van de woorden de ritmische regelmaat die aftellen eigen is. Een andere functie 
van dit nonsenszinnetje kon ik niet ontdekken, al begon mijn fantasie natuurlijk wel 
even te werken om het vervolgens toch snel op te geven. Tien Drentenaren zag ik, 
die een enorme baal vol dooie tureluurs tegen een berg op probeerden te trekken, 
zwetend en krom van de inspanning, zoiets. Niet veel soeps, zo’n verbeelding.    

Het bleef niet bij deze ene verrassing. Op een linker bladzijde in het laatste 
schrift lees ik: “Johanna Glas oud 17 Jaar 1911,” en rechts: “Arnold Evert Duits oud 
17 Jaar 1911.” Op het eerste gezicht minder raadselachtig dan die tureluurszak en 
prutelberg. Ik dacht meteen aan een stille verliefdheid of zo. Waarom zou een meisje 
van 17 anders de naam van een jongen van 17 in haar schriftje schrijven? De vraag is 
dan wel: wie was die Arnold? Spannend? Hm, dat valt mee, want ik heb hem niet ge-
vonden, zijn naam komt niet voor op de gebruikelijke websites. Zijn achternaam wel, 
niet Duits maar Duijts. Aan het Zuideinde van het dorp woonde de houtzagersknecht 
Barend Duijts met zijn vrouw en twee kinderen op nummer A99. In Zaandam, Zaan-
dijk en Wormerveer woonden ook veel gezinnen Duijts, met vaders en zonen die Jan 
heetten, Gerrit en Cornelis, ook Machiel kom ik tegen, Dirk en Meindert, maar ner-
gens een Arnold. Het raadsel blijft bestaan.   
 
Nieuwstad 
Een ‘carte de visite’, gemaakt bij fotograaf Nieuwstad in Koog aan de Zaan. Het ernsti-
ge, zwaar godsdienstige is hier niet terug te vinden. Voor zover ik me daar tenminste 
een reële voorstelling van kan maken. Johanna Glas, die Han of Hanny werd genoemd 
(Hanni en Hannie kom ik ook tegen), was hier ongeveer 14, staat er achterop; 15 of 
16 mag van mij ook. 
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Hanny Glas, ± 1908 en ± 1910 
 
Het zijn haar eerste jaren na het dramatische overlijden van haar vader. Ook hiervan 
is op het portretje niets te zien, integendeel. Ze ziet er prachtig uit! Witte, gesteven 
blouse met opstaande kraag, ingezette bef, plooien op de mouwen en het front, sier-
knoopjes erbij, zware, donkere lange rok tot op de grond, een ceintuur met een bij-
zondere gesp en een kettinkje, een armband aan haar rechter pols, een klein pols-
horloge (lijkt het) links en twee ringen om haar vingers. Het lijkt zelfs of ze haar nagels 
heeft gelakt, gelet op die ene duim, maar dat kan de lichtval zijn. Met haar rechter 
hand houdt ze een gekantelde stoel in balans, een weinig zeggende pose. Het studio-
décor vertoont hetzelfde zuiltje als waar Jacob door de fotograaf voor werd neer-
gezet, toen hij 16 was en zich liet portretteren. Alleen ontbreekt hier het voorzetstuk 
waartegen hij zo mooi nonchalant stond te leunen. Zo zag Hanny er uit, nog wat dik 
in haar jonge meisjesgezicht, en op z’n deftigst. Er is een volleerde coupeuse aan het 
werk geweest om haar te kleden. Haar moeder, haar zussen, zijzelf misschien al? Was 
ze aan het werk, dan zal ze uiteraard iets anders hebben gedragen, maar daarmee 
gingen de mensen niet op de foto. Hoe dan ook, het portretje verbaasde me, omdat 
ze geen streng gereformeerde indruk op mij maakt.   

Hoe oud Hanny op het andere visitekaartportret is, staat er niet op. Alleen 
maar: “Dit is jullie Moeder,” in haar eigen handschrift, maar dan wel een halve eeuw 
of zo later er achterop geschreven en gericht aan haar beide dochters. Het is moeilijk 
haar leeftijd te schatten. Kijk ik de ene keer, denk ik: een jaar of 18; een andere keer: 
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22, en 25 kan net zo goed. Hoe dan ook, ze straalt hier een zekere stijfheid uit, met 
die gereserveerde blik van d’r. Dat knijpbrilletje aan een kettinkje versterkt die indruk 
nog eens. Maar mooi vind ik haar wel, haar gezicht, wat ze aan heeft, artistiek, met 
die drie sierknopen, die brede, liggende kraag. En voor het eerst met die mooie bro-
che, die ze op bijna alle foto’s draagt.  

 

 
 

Glaskinderen, 1914 
 

Van de zeven Glaskinderen heb ik de vier oudste goed gekend. Toen wij als kinderen 
bij mijn oma in Westzaan logeerden, hing hun groepsportret in haar slaapkamer. Bij 
de verhuizing naar Zaandijk ging het mee, later in Wormerveer hing het ook in haar 
kamer. Het beeld was haar geweldig dierbaar. Zelf zit ze links in het midden met een 
boek op schoot. Haar oudste zus Jasperina, Jasprien genoemd of nog korter Jasp en 
zelfs Jas, zit naast haar. Tussen hen in staat Maartje, die iedereen als Ma kende. De 
vierde dochter staat links, Antje. Voor haar zit Jacoba, kortweg Coba of Co, een beetje 
onderuit. Rechts staat haar tweelingbroer Johannes, die ze Johan of Hannes noem-
den. De jongste zit vooraan op de grond: Jan. In deel 3 heb ik ze alle zeven geboren 
laten worden en hun vernoemingen verklaard. Het is een van de beelden die in mijn 
kindertijd binnenkwamen en nooit meer uit mijn geheugen is geraakt. Ook door het 
verhaal dat erbij werd verteld, maar daarover kom ik zo dadelijk te schrijven.  
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“Ongeveer 1913,” heeft mijn moeder achterop geschreven. Wat was de bijzondere 
gelegenheid om zo’n portret te laten maken? Het moet iets speciaals zijn geweest, 
want zo’n foto was best een prijzige zaak. Hij moest natuurlijk achter glas, een lijst 
eromheen en een donkergroen passe partout. Het mócht dus ook wat kosten, 
vonden de kinderen kennelijk. Het is niet moeilijk een feestelijke gebeurtenis te 
vinden in de buurt van 1913: op 15 februari 1914 werd hun moeder 50 jaar. Het kan 
eigenlijk niet anders dan een verjaardagscadeau geweest zijn. Een van de zeven 
kwam met het plan, allemaal waren ze enthousiast, ze legden hutje bij mutje en kon-
den vervolgens gaan nadenken over de vraag wat voor moois ze wilden aantrekken 
voor de foto, wat ze uit de kast konden halen of wat nog nieuw gemaakt moest wor-
den, welke sieraden ze zouden dragen en nog zo het nodige. Met z’n allen zijn ze naar 
het bekende fotoatelier van de firma Nieuwstad in Koog aan de Zaan gelopen en op 
voorstel van de fotograaf werd voor deze opstelling gekozen. Zo ongeveer kan het 
gegaan zijn. Naar alle zeven kun je met genoegen en bewondering kijken, vind ik, zo 
mooi hebben ze zich voor hun jarige moeder gemaakt. Een vrolijke foto is het niet 
geworden, maar dat kon in die tijd natuurlijk ook niet. Een zekere waardigheid moest 
eruit spreken, een pose en een blik waar hun moeder graag naar zou kijken. Mijn 
grootmoeder kijkt nog het vriendelijkst. Stond ik er vroeger wel eens naar te kijken, 
kwam ze even naast me staan om Johannes aan te wijzen. Ze vond dat ik wat van 
hem weg had. Daar is nu niets meer van te zien en ik aarzel over een gelijkenis tussen 
Johannes en mezelf toen ik een jaar of 13, 14 was.  

 
Verdronken Johannes 
Zou ze niet méér hebben willen zien dan ze in werkelijkheid zag? Niet onmogelijk. 
Drie jaar na de 50e verjaardag van Antje overkwam het Glasgezin een aangrijpend 
verlies. Johannes, 16 jaar nog maar, bijna 17, werkte bij Molenaars Kindermeel, de 
grote meelfabriek aan de Nauernasche Vaart, aan het eind van het Watermolenpad. 
Mijn moeder vertelde: “Hij moest leren zwemmen. De eerste de beste keer verzoop 
hij in de vaart.” Dat drukte ze zo uit: ‘verzoop’, niet ‘verdronk’ – er klonk nog altijd 
emotie in door. “Vreselijk, vreselijk, wat een ongeluk was dat. Alle kleren werden ge-
kleurd, iedereen in het gezin droeg zwart, een jaar lang. Niemand van de vrouwen en 
dochters gingen naar de begrafenis, alleen de mannen. Het geloof was een onge-
lofelijke zwaarte, maar het scheelde enorm per gezin. (...) Duistere krachten hè, in 
zo’n familie. Een soort doem.” Ze voegde er nog aan toe: “Er werd nergens over ge-
sproken.” Net als bij het ongeluk waarbij haar grootvader om het leven was gekomen. 
Misschien deden ze wat navraag over hoe het was gebeurd, verder niet. Daar is niets 
van overgeleverd in het familieverhaal en ik heb nagelaten er naar te vragen. De fami-
lie zal niet doorgevraagd hebben naar de oorzaak van het ongeluk. De Zaanlander en 
de Zaanlandsche Courant van een paar dagen later boden meer informatie.  

Vrouwenverdriet was een klein buurtschap aan de Assendelftkant van de 
vaart. In die tijd lag daar een ophaalbrug over de vaart ter hoogte van de meelfabriek 
en de Weelsloot die daar via een sluisje op de vaart uitkwam.153 
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De Zaanlander 25 augustus 1917                        Zaanlandsche Courant 25 augustus 1917 
 
Daar moeten de jongens zijn gaan zwemmen, Hannes op een kamerdeur, schreef 
Carla me, want hij kon het nog niet.154 Daar gleed hij van af en verdween onder water. 
Of hij moest leren zwemmen, zoals mijn moeder zei, of met zijn vrienden van de 
fabriek aan het spelen was, weet ik niet. De Zaanlander voegt aan het bericht een 
waarschuwing toe “toch niet te roekeloos hun leven op het spel te zetten bij het 
zwemmen op zulke diepe plaatsen.” Het artikel vertelt dat een zekere Huisman vijf 
maal naar beneden dook om hem te vinden, wat pas na tien minuten lukte. Er werd 
een dokter bijgehaald, maar “de levensgeesten waren helaas geweken.” Hannes was 
“de kostwinner voor zijn diep bedroefde moeder die voor eenige jaren terug haar 
echtgenoot ook op zulk een noodlottige wijze verloor.” Beide artikelen spreken over 
algemene deelneming in het dorp en grote verslagenheid. 

Het overlijden van Johannes is niet aangetekend in het trouwboekje van zijn 
ouders. Het gebeurde op 22 augustus 1917, een woensdag om half vijf “nabij het huis 
Wijk U Nommer achtendertig.” De doorhaling in de overlijdensakte maakt duidelijk 
dat hij niet ergens binnen is overleden, maar buiten. Ongetwijfeld heeft het geloof 
een zware druk gelegd op de rouw, het verdriet en de wroeging. Schuldgevoelens 
waren begrijpelijk, gezien het diepgewortelde zondebesef dat de Kerk de gelovigen 
oplegde. Hannes kon weliswaar zelf onvoorzichtig zijn geweest of te veel branie 
hebben getoond, dan nog was dat zijn moeder aan te rekenen, of de andere kinderen, 
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omdat zij hem voor zulk gedrag niet hadden behoed. En als het een ongeluk was waar 
hij niets aan kon doen, dan was daar toch een oorzaak voor te vinden in het zondige 
gedrag van hemzelf en van allen die direct door zijn verdrinking getroffen waren. Laat 
ik het volgende hoofdstuk met dit leerstuk beginnen, omdat het jarenlang bepalend 
is geweest voor denken en handelen van mijn grootmoeder.  

 

 
 

Overlijdensakte van Johannes Glas, Westzaan 1917 
 
 
  



 187 

Hoofdstuk 17 Han en Jaap vóór hun trouwdag 
 
Lief maar loodzwaar 
Laat ik dat zware geloofsverhaal met de liefde beginnen, met iets lichts. Lang geleden 
gaf mijn moeder mij het bijbeltje dat van haar moeder was geweest. Omdat ik erin 
geïnteresseerd was. Klein formaat, 7½ x 11½ cm, in donkerbruin leer gebonden. Met 
een omslag en een lipje om in een lus te steken, ter bescherming van het goud-op-
snee. Het is een uitgave van de Statenvertaling van het Nieuwe Testament met 
achterin de Psalmen en een aantal Gezangen. Helaas ligt het bundeltje helemaal uit 
de band.  

 

 
 

Bijbeltje van Johanna Glas, titelblad 
 

Mijn grootmoeders naam staat met inkt voorin met toevoeging van haar leeftijd en 
een jaartal: “16 jaar 1910.” In potlood erdoorheen staat de naam van mijn groot-
vader, bijna onleesbaar ook zijn leeftijd en een jaartal: “20 jaar, 1912”. Dat is er dus 
vóór 12 juli 1912 in geschreven. Helemaal achterin staan weer hun namen, geboorte-
data en leeftijden. Toen was hij 21 en zij 19. Dat is dus ná 24 augustus 1912 en vóór 
12 juli 1913 erin gezet. Achter het geboortejaar van grootvader staat dunnetjes maar 
duidelijk: “is lief.” Lief hè? Geen spoor meer van Arnold Duijts, Jacob was het leven 
van Hanny binnengekomen. 
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Bijbeltje van Johanna Glas, achterschutblad 
 
Voorin, op de achterkant van het schutblad, staat iets godsdienstigs, nauwelijks meer 
te ontcijferen door het vervaagde potloodschrift. Als ik het goed lees, staat er:  

 
“De schoone zondagmorgen 

Zonder zorgen 
Vertelt de mensch 

Dat zij haar plicht betragte 
En ’t heil van hem verwagte 

Die uwe wensch 
Op al uwe gebeden 

Wil overreden 
Door zijne macht.” 

 
Helemaal helder is het niet, maar het klinkt vroom. Het bundeltje maakt alles duide-
lijk over het godsdienstig leven van Hanny en het gezin waarin ze opgroeide. Het is 
namelijk een uitgave met achterin ook de zogenoemde ‘Heidelbergsche Catechis-
mus’, een van de Gereformeerde belijdenisgeschriften, ontstaan in het midden van 
de 16e eeuw binnen het Duitse protestantisme. ‘Catechismus of Onderwijzing in de 
Christelijke Leere, die in de Nederlandsche Gereformeerde Kerken en Scholen ge-
leerd wordt,’ luidt het opschrift. Het is in feite een leerboek van in totaal 129 vragen 
met antwoorden, verdeeld over de 52 zondagen van het jaar. De eerste vraag luidt: 
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“Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?” Het antwoord volgt in drie 
delen. “Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns 
getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met Zijn dierbaar bloed voor 
alle mijne zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle geweld [heerschappij] des dui-
vels verlost heeft, en alzoo bewaart,” is het eerste deel. Het gaat verder met: “dat 
zonder de wil mijns hemelschen Vaders, geen haar van mijn hoofd vallen kan,” en 
eindigt met: “ja ook, dat mij alle ding tot mijne zaligheid dienen moet; waarom Hij 
mij ook door Zijnen Heiligen Geest van het eeuwige leven verzekert, en Hem voortaan 
te leven van harte willig en bereid maakt.” Een korte vraag over de enige troost, een 
ellenlang antwoord om de nieuwe leer van de vroegste generaties protestanten te 
wapenen tegen de eeuwenoude krachten van het omringende katholicisme. Een 
antwoord dat ook nu ik dit schrijf in streng gereformeerde kringen recht overeind 
staat als een absolute geloofswaarheid.  

Nog een voorbeeld. De vierde vraag luidt: “Wat eischt de Wet Gods van ons?” 
met als antwoord: “Gij zult liefhebben den Heere, uwen God, met geheel uw hart, en 
met geheel uwe ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uwe kracht. En het 
tweede, aan dit gelijk, is: Gij zult uwen naaste liefhebben als uzelven.” Rechtstreeks 
uit de bijbel overgenomen, woorden van Jezus in reactie op de vraag van omstanders 
naar het hoogste gebod. Het verhaal wordt in elke christelijke geloofsrichting met 
kracht en instemming aangehaald en graag vervolgd met de gelijkenis van de 
barmhartige Samaritaan als antwoord op de vraag wie de naaste is. De Catechismus 
gaat op deze plaats aan die barmhartigheid voorbij en komt meteen tot de kern van 
het geloof na de vijfde vraag: “Kunt gij dit alles volkomenlijk houden?” Met dat kei-
harde antwoord: “Neen ik; want ik ben van nature geneigd, God en mijnen naaste te 
haten.” Daarna volgt de uitwerking, met een verwijzing naar de zondeval van Adam 
en Eva als verklaring voor de “verdorven aard des menschen.” De achtste vraag luidt 
dan: “Maar zijn wij alzoo verdorven, dat wij ganschelijk onbekwaam zijn tot eenig 
goed en geneigd tot alle kwaad?” met als antwoord: “Ja wij; tenzij dan dat wij door 
den Geest Gods wedergeboren worden.”  

Waar konden Antje en haar kinderen het in de Gereformeerde Gemeente 
daar aan de Krabbelbuurt mee doen na het smartelijke verlies van de verdronken 
Johannes? De tiende vraag van de Catechismus gaat over Gods straf voor “ongehoor-
zaamheid en afval. (…) Hij vertoornt Zich schrikkelijk beide over de aangeboren en 
werkelijke zonden, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk; 
gelijk Hij gesproken heeft: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen 
geschreven is in het boek der Wet, om dat te doen.” “God is wel barmhartig,” begint 
het antwoord op de elfde vraag, “maar Hij is ook rechtvaardig; daarom zo eist Zijn 
gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, 
ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worde.” 
Gods barmhartigheid wordt weliswaar genoemd maar tegelijk overvleugeld door 
rechtvaardigheid, gerechtigheid ten opzichte van de zonde en eeuwige straf.  
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In deel 3 schreef ik dat Jacob en Antje lidmaat waren van de Nederlands Hervormde 
Kerk. Of ze kerks waren, weet ik niet, en zo ja, of ze dan in Assendelft naar de kerk 
gingen of in de Grote Kerk van Westzaan, zou ik misschien na lang zoeken in de 
kerkarchieven kunnen vinden. Belangrijk voor mij is vooral de constatering dat ze niet 
naar de oud-gereformeerde Kruisgemeente gingen, naar ‘Villa Teerzicht’ aan de 
Krabbelbuurt, waar Jacobs ouders en zijn broer en zussen kerkten. Na het overlijden 
van Jacob is Antje wel naar die gemeente overgegaan. Met haar moeder Maartje 
mee, die daar al jarenlang naartoe liep. Juist in de tijd dat Antje naar het Weiver 
verhuisde, was het nieuwe kerkgebouw in gebruik genomen. De Kruisgemeente ging 
op in het kerkverband Gereformeerde Gemeenten in Nederland, in datzelfde jaar 
1907 gesticht, zoals we eerder zagen.  
 
Glazzen en Van der Woudes 
“Bij de Van der Woudes was het altijd goed onderling,” vertelde mijn moeder, “ruim-
denkende mensen. Bij de Glazzen was het andersom: kleindenkend. Mijn moeder 
was heel verlegen en zo’n grote, gezellige familie was ze niet gewend. Mijn groot-
vader zei altijd: kom jij maar naast me zitten. Dat stelde haar op d’r gemak.” Op het 
gezinsportret in het vorige deel, gemaakt op de 70e verjaardag van haar aanstaande 
schoonvader, zit ze inderdaad precies op die plek naast hem. “Uitbundig gelachen 
had ze nooit,” ging mijn moeder verder, “schaterlachen kon gewoon niet, echte lol 
bestond niet voor d’r. De Van der Woudes zaten in dezelfde kerk, Oud-Gereformeerd, 
maar ze gingen er nooit meer heen.” Eerder had ze het daar ook al een paar keer 
over gehad: “Die mensen waren heel anders. Allemaal gereformeerd maar nooit naar 
de kerk. Hun vader ook niet. Een vrij slag mensen.” Nog een citaat in dit verband: “Op 
het Weiver woonde mijn grootmoeder met haar kinderen bij haar moeder in, schuin 
tegenover de Van der Woudes. In de ogen van mijn moeders moeder waren dat los-
bollen. Die hielden van dansen.” 

We zagen al eerder: herinneringen van mijn moeder konden nogal vervormd 
zijn. Niets bijzonders, ik lijd ook aan dat verschijnsel en we zijn de enigen niet. Lang 
niet alles waar ze stellig over was, klopte met wat oom Klaas in het gedenkboek van 
zijn vader schreef of met wat ik in de archieven vond. Zo waren de Van der Woudes 
niet Oud-Gereformeerd en gingen ze wel naar de Gereformeerde kerk maar naar een 
andere. Dansen? Oom Klaas heeft het over allerlei vrolijkheid, maar niet over dansen 
- wat niet wil zeggen dat ze dat nooit deden. Het staat me bij dat mijn moeder wel 
eens vertelde (geen idee wanneer) dat ze bij haar grootmoeder Glas een traporgeltje 
in huis hadden en dat er in de boerderij van haar andere grootouders een piano 
stond. Ook daar lees ik niets over bij oom Klaas, al las ik wel dat ze veel zongen met 
elkaar. De grap is natuurlijk dat mijn moeder me later iets anders vertelde. Toen had 
ze het niet meer over de tegenstelling tussen harmonium en piano, maar zei ze dat 
ze bij haar vader thuis een orgel én een piano hadden. En dat ze als kind na het over-
lijden van haar grootmoeder Van der Woude haar traporgeltje had geërfd.  
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In grote lijnen en kleine dingen zullen er zeker grote verschillen tussen die twee 
gezinnen geweest zijn. Maar hier en daar anders dan de mondelinge overlevering 
vertelt. De neiging van mijn moeder de tegenstelling tussen beide gezinnen te bena-
drukken kan veroorzaakt zijn door haar verering van haar jonggestorven vader. De 
waarheid zal meer nuances hebben gekend dan die van haar, die nogal eenzijdig 
gekleurd was. Binnen het bekende onderscheid tussen ‘rekkelijken’ en ‘preciezen’ 
schat ik in dat de Glazzen tot de tweede stroming gerekend konden worden. De Van 
der Woudes waren ook gereformeerd, niet ‘oud’ maar eerst ‘christelijk’ en al vóór 
Jacobs geboorte ‘gewoon’ gereformeerd: van een iets rekkelijker soort. Wat niet 
betekende dat de familie van mijn grootmoeder niet rekkelijk kon zijn of die van mijn 
grootvader niet precies. De verschillen zullen niet absoluut zwart-wit zijn geweest. 
Een zekere vreugdeloosheid aan de Glaskant komt uit de verhalen niettemin wel te 
voorschijn, wat contrasteert met de algemene stemming aan de Van der Woudekant. 
Maar ja, daar waren de vader en een van de zonen niet op zo’n onverteerbare manier 
om het leven gekomen. En het kerkelijk geloof drukte daar duidelijk minder zwaar op 
de gedragsnormen en de sfeer.  

Al eerder schreef ik over het gedrang aan de zware kant van het scala gerefor-
meerden. Het onderscheid tussen de orthodoxe kerkgenootschappen is mij lang niet 
helder en ik ga me er ook niet in verdiepen. Ook de geloofsverschillen tussen de or-
thodoxe protestanten en de meer gematigde gereformeerden laat ik hier buiten be-
schouwing; het doet voor mijn verhaal niet ter zake.155  
 
Zoen 
Volgens mijn tante was haar moeder 15, in de versie van mijn moeder 18 jaar. Dat 
scheelt nogal, maar verder liepen hun verhalen niet erg uit elkaar: Han Glas wilde 
leren fietsen. Jaap van de overkant had dat op een gegeven moment gehoord en zag 
zijn kans schoon. Hij huurde een damesrijwiel, ging bij de Glazzen langs en vroeg Han 
wat ze ervan vond dat hij haar zou helpen om te leren fietsen. Zo stel ik het me ten-
minste voor. Daar op het Weiver, dat smalle weggetje met die sloot ernaast, heeft hij 
een heleboel keren naast dat slingerende meisje met die lange rokken heen en weer 
gehold, met de ene hand de fiets vasthoudend, met zijn andere haar arm. Ze is een 
keer gevallen (denk ik), misschien nog een keer, het deed pijn maar toch moest ze 
lachen, hij hielp haar overeind te komen en weer op te stappen. Tot ze het onder de 
knie kreeg, haar evenwicht kon houden en hij haar tot zijn spijt los kon laten. Aan het 
eind van het Weiver, bij de Middel, stapte ze af, draaide om, stapte weer op en kwam 
glimlachend terugfietsen (denk ik ook). “Na afloop,” vertelde mijn tante me, “vroeg 
ze wat hij van haar kreeg voor de huur. ‘Niks,’ zei Jacob, ‘je krijgt wat toe,’ en gaf haar 
snel een zoen.” Mijn moeder vertelde me er nog bij dat haar grootmoeder “het niet 
zo prettig vond, dat ze zag dat haar dochter voor Jacob voelde.” Begrijpelijk nietwaar, 
hij was één van die ‘losbollen van de overkant.’ 

Een ander verhaal over die twee waar een fiets (of beter dus: een rijwiel) een 
rol in speelde, zegt ook iets over wie zij waren. Net als het bovenstaande, vertelde ik 
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het tijdens de uitvaartplechtigheid van mijn tante, opnieuw om te proberen iets 
hoofdzakelijks te zeggen over wie zij was en hoe dat was gekomen. Mijn moeder 
heeft het me meermalen verteld, met een zekere trots. “M’n vader en moeder zaten 
allebei op belijdenisgesprek bij de dominee, samen met anderen uit het dorp. Iemand 
had aan de dominee doorverteld dat Jaap van der Woude de zondag ervóór op de 
fiets had gezeten. Hij werd daar ernstig over onderhouden door de dominee en 
moest zich verantwoorden. Hij was een dokter gaan waarschuwen die naar een kind 
moest komen kijken dat bij hen in de buurt in de sloot had gelegen en er niet snel 
bovenop kwam.” (Even tussendoor: ik vertelde het eens terug aan mijn moeder in de 
variant dat er een schaap in de sloot was geraakt en dat ie een veearts was gaan 
halen. Maar dat wuifde ze meteen weg: “Een schaap? Hoe kom je daar nou bij? Voor 
zo’n beest stapten ze echt niet op de fiets!”). Ze ging verder: “De dominee begon 
hem vervolgens heftig te vermanen en mijn vader moest zijn zonden belijden. Anders 
zou er van belijdenis geen sprake kunnen zijn. Dat was voor hem volslagen onbegrij-
pelijk en onrechtvaardig. Hij stond op, vroeg nog: ‘Han, ga je mee?’ en liep de kerk 
uit. Van schrik was mijn moeder blijven zitten, maar de week erna is ze er niet meer 
heengegaan. En later heeft ze ook geen belijdenis gedaan.” Je krijgt zomaar de indruk 
dat ze met z’n tweeën uit de Kerk stapten en ophielden lidmaat te zijn, maar zover is 
het toen niet gekomen.  

Mooi verhaal, maar ook hier haal ik een paar dingen onderuit. Jacob en Han-
ny hoorden niet bij dezelfde kerk, zoals we al zagen: hij kwam in de Gereformeerde 
Kerk, zij in de Gereformeerde Gemeente - een enorm verschil. Bij dezelfde dominee 
op belijdenisgesprek komt mij als onwaarschijnlijk voor. Dat is één. En twee is dat 
Han wel belijdenis deed, zoals ik eerder vertelde, in 1915 bij de Gereformeerde Ge-
meente, de kerk van haar grootvader Johannes, haar grootmoeder Maartje en haar 
moeder Antje, waar een paar jaar eerder ook haar zus Jasprien was toegetreden en 
haar zus Ma een paar jaar later zou volgen.  
 
Twee foto’s opnieuw. De linker heeft jarenlang bij ons thuis op het G.W. Burgerplein 
in Rotterdam op de schoorsteenmantel gehangen, uitgeknipt in een rond, zilveren 
lijstje. Geen Zeeuwse broche, geen brilletje. Een vriendelijk, rustig gezicht. Emile 
Muns in Zaandam verstond zijn vak. Op de foto ernaast draagt ze ze allebei, broche 
en brilletje. En een geweldige hoed. De foto is aan de Zuiddijk gemaakt, te zien aan 
de bovenstrip met het adres. Welke fotograaf daar in Zaandam gevestigd was, kon ik 
niet achterhalen. Ook andere familieleden zijn erheen gegaan voor een foto. Ze 
werden daar blijkbaar in serie aan een strook geleverd. Om weg te kunnen geven; 
drie exemplaren zijn uiteindelijk bij mijn moeder terechtgekomen. “Ongeveer 19 
jaar,” staat er achterop, eerste helft van de jaren tien dus, toen de romance met haar 
buurjongen van de overkant al lang begonnen was. Was het een eigen hoed? Hm, ik 
kan het me bijna niet voorstellen voor een oud-gereformeerd meisje, maar ja, dat 
geldt min of meer ook voor de witte bloes. Zou ze de hoed in de verkleedcollectie van 
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het foto-atelier gevonden hebben en hem voor de gelegenheid hebben opgezet? 
Omdat ze de foto ook aan Jacob wilde geven? 

 

    
 

Hanny Glas, ± 1910 en ± 1912 
 
Van de volgende foto is alleen het kartonnen lijstje al mooi om naar te kijken. En het 
beeld zelf natuurlijk. Mijn grootouders en Antje, de op één na jongste zus van Han. 
Weer die mooi gemaakte, originele kleding, zulke indrukwekkende hoeden, de 
bekende broche van mijn oma. Ze vonden het leuk, “moppig” heeft mijn oma 
misschien gezegd, om op de foto te gaan. Jacob draaide zijn zomerhoed jolig een 
kwartslag. ‘American Automatic Fotografie’ staat erop. Die tekst, met het adres van 
de fotostudio, Nieuwendijk 150 (in Amsterdam) valt hier weg achter het lijstje; op 
een ander, niet ingelijst exemplaar is hij wel zichtbaar. Uit Amerika was een nieuw 
procedé overgewaaid: er werd geen gebruik van een negatief gemaakt, het positief 
werd direct op het fotopapier afgedrukt, tegelijk met naam en adres van het 
studiootje – meestal waren het kleine bedrijfjes. Het ging allemaal snel en tegen een 
lage prijs, zes of twaalf afdrukjes voor een kwartje bijvoorbeeld, afhankelijk van het 
formaat. Na een uur konden de geportretteerden hun afdrukken afhalen.156 Achter-
op dat andere fotootje schreef mijn oma: “30 Juli 1913 naar Entos geweest.” Dat was 
de afkorting van Eerste Nederlandsche Tentoonstelling Op Scheepvaartgebied.157 
Een expositie in Amsterdam-Noord over historische en moderne schepen, opgeluis-
terd met concerten, roeiwedstrijden en vuurwerk. Met z’n drieën zijn ze die woens-
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dag erheen gegaan en later zijn ze overgevaren en kwamen ze op de Nieuwedijk langs 
de winkel met dat fotoatelier. Dat kwartje kon er nog wel vanaf en voor alle drie was 
er een afdrukje als herinnering, en nog een paar om weg te geven.  

 

 
 

Hanny, Jaap en Antje, Amsterdam 1913 
 
Ik vraag me wel eens af: waar zouden die andere drie (als ze er zes hadden gekocht) 
gebleven zijn? Zijn ze ooit nog tevoorschijn gekomen uit een al dan niet vergeten 
fotodoos, bij oom Klaas of oom Dirk, bij tante Jasprien of tante Ma? Sporen van een 
fijne dag uit, naar Amsterdam, niet zo ver maar toch een eind weg, met de trein naar 
Centraal, het IJ oversteken en na de tentoonstelling weer terug, de stad in. Wie van 
de nazaten veel later het fotootje vond, wist misschien niet eens wie die drie waren, 
laat staan wanneer het gemaakt was. Het is verscheurd of terug in de doos gelegd, 
tot iemand het ooit weer in handen krijgt en ernaar kijkt met dezelfde gedachte als 
iedereen bij het vinden van foto’s met onbekenden erop: wie zijn die mensen, wat 
doen ze daar? Dan ben je blij als je een aanwijzing vindt, een korte aantekening of 
zoiets, zodat er weer een fragment kan worden toegevoegd aan het verhaal over een 
leven dat voor een groot deel onbekend is gebleven. Omdat het gewone mensen 
waren, over wie men niet gewoon was te schrijven.  
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Hoofdstuk 18 Zaanse huwelijksjaren 
 
Bruiloft 
Twee maanden vóór zijn verdrinkingsdood hadden Hannes en zijn jongere broer Jan 
een paar woorden in de bijbel geschreven die zij ten geschenke gaven aan hun zus 
Hanny die met Jaap van der Woude trouwde. Dat was op donderdag 14 juni 1917. 

 

 
 

Huwelijksbijbel van Hanny en Jaap met fotoportretjes van Johannes en Jan Glas, 1917 
 

Het is een kloek exemplaar in ‘royaal octavo’- formaat, zoals dat heet. Een Statenver-
taling, in 1914 uitgegeven door het Nederlandsch Bijbelgenootschap en goud-op-
snee gedrukt bij Roeloffzen-Hübner & Van Santen te Amsterdam. Er zitten heel wat 
gedroogde bladeren en bloemen tussen de bladzijden, die inmiddels wel heel erg 
droog zijn. De aansporing voor het bruidspaar hebben de jongens in dichtvorm ge-
schreven. Zouden ze het zelf hebben gemaakt of ergens van overgeschreven? Speci-
aal vind ik de piepkleine, gekartonneerde portretjes van Hannes (links) en Jan, ge-
maakt bij Nieuwstad in Koog aan de Zaan, die voorin het boek waren gelegd.  
 

Toon eerbied voor de schrift, 
Zij is ’t geluk Uws levens. 

En wordt zoowaar God leeft, 
Uw heil hiernamaals tevens. 
Veracht grootmoedigd hem, 

Die met een Bijbel spot. 
De Leer door hem versmaadt 
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Blijft steeds het woord Van God. 
Leest gij mij zeven maal, 
Ja zeventig maal zeven: 

Noch vat ’t verstand niet al, 
Wat in mij is geschreven. 
Hoe meer gij in mij leest 
Hoe meer gij in mij vindt 

Hoe meer gij in mij doorleest 
Hoe meer gij mij bemint. 

 
Het boek ziet er zeer gebruikt uit. De rug is aan de voorzijde losgeraakt, de kaftomslag 
aan de hoeken weggesleten, het goud-op-snee grotendeels overgegaan op de vingers 
van mijn grootvader. Ik ga er tenminste van uit dat mijn grootmoeder er weinig mee 
deed, of in elk geval minder. Op mijn grootvaders godsdienstigheid kom ik later terug, 
want die zat dieper dan ik uit de verhalen van mijn moeder kon opmaken. Nu kan ik 
alvast verzekeren dat het met die eerbied voor de Bijbel wel snor zat. Al betwijfel ik 
of hij het boek zeven maal heeft gelezen, zoals de aansporing van zijn jonge zwagers 
(toen 16 en 14 jaar) luidde, om maar te zwijgen van zeventig maal zeven. Die jongens 
hielden blijkbaar wel van een beetje bijbelse volheid.  

De ernst van de Glaskant contrasteert met de vrolijkheid van oom Klaas. 
Want die schreef natuurlijk een feestgedicht om voor te dragen, zoals ze dat aan de 
Van der Woudekant zo graag deden. Onder de titel ‘Levens loop van den Bruidegom’ 
maakte hij 26 coupletten van vier regels. Voor onze begrippen tamelijk lang, maar 
dat was men van broer Klaas wel gewend. Net als de voorspelbare rijmelarij en het 
gebrekkige ritme. Van het dichterlijk vermogen van Hannes en Jan had ik geen idee, 
dat van Klaas van der Woude kennen we inmiddels. Maar door de anekdotes die hij 
op rijm zette, krijgen we nu onbedoeld meer beeld bij mijn grootvader. Hierboven 
heb ik er al een paar maal gebruik van gemaakt om iets te kunnen zeggen over zijn 
kindertijd en jonge jaren. Pas in de laatste vijf coupletten voerde Klaas de bruid ten 
tonele. Dat deed hij zo lief, dat ik ze hier zal citeren:  
 

‘k Vergeet dat in dien tusschen tijd 
Hij zag te Westzaan een flinke meid, 

Het was zijn liefje Johanna Glas, 
Dit kwam hem juist van pas. 

 
De Middel, ook wel de ‘Blauwe stad’, 

Was het waar Jaap z’n meisje had, 
Want Hannie Glas was ’t lieve beeld, 

Dat in zijn vreugde heeft gedeeld. 
En werkelijk menschen, na dien dag 

Was het of hij geen ander zag. 



 197 

Hij sprak zij word toch mijne vrouw 
Dan heb ik zeker geen berouw. 

 
Hij dacht nu heb ik vast een vrouwtje 
Nu moet ik koopen nog een kouwtje, 

En ‘k geloof dat hij aan ’t huis van Stop, 
Niet heeft gekocht een reuzen strop. 

 
Zoo zijn ze nu dan toch getrouwd 

En ‘k geloof dat geen berouw 
Zal hebben van dit kloek besluit, 

En daarmeê is mijn versje uit. 
 

 
 

Feestgedicht van Klaas van der Woude voor Jacob en Johanna, eerste blad, 1917 
 

We zagen al eerder dat Hanny aan de Middel werkte, volgens haar versjesschriften 
al vanaf 1910. ‘De Blauwe Stad’ was een bijnaam, ontleend aan de naam van een 
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blauwselmolen die daar ooit had gestaan.158 Dat hij een “kouwtje” moest kopen, kan 
ik niet volgen – het staat er echt en is geen verschrijving. “Vrouwtje – kouwtje,” nu 
ja, niet van deze tijd gelukkig. “Stop – strop” kan ik wel plaatsen; het huis dat Jaap en 
Han betrokken was dus van ene Stop geweest.  
 

 
 

Trouwfoto van Johanna en Jacob, Amsterdam 1917 
 
Bijzondere foto van die twee, op hun trouwdag gemaakt bij het bekende fotoatelier 
M.H. Laddé op de Nieuwendijk in Amsterdam. Hij in z’n mooie trouwpak met pochet, 
wit overhemd met gesteven front en vadermoorders, z’n haar zo mooi in een golven-
de kuif, een of andere brochure in de hand. Hij kijkt recht in de lens, aandachtig, zij 
door haar ‘pince-nez’ er net langs, een beetje afwezig lijkt het wel. Chique japon, met 
als enig sieraad de bekende ronde broche. Of ze ringen draagt is niet te zien; haar lin-
ker hand gaat schuil achter de vaas, de ringvinger van haar rechter hand op de schou-
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der van Jacob valt net buiten beeld. Bijna 24 was ze en hij bijna 26. Zijn ze daarvoor 
op die ochtend helemaal naar Amsterdam gereisd? Waren Nieuwstad in Koog aan de 
Zaan of Muns in Zaandam niet goed genoeg? Nu ja, zo’n eind was dat ook weer niet 
naar de hoofdstad, een kwartiertje met de trein.  

 
Burgerlijk en kerkelijk 
Het burgerlijk huwelijk is op het bekende Regthuys aan de Kerkbuurt voltrokken, bo-
ven in de ‘Rechtkamer’. De ouders van het bruidspaar waren erbij, Klaas, Trijntje en 
Antje ondertekenden alle drie de akte bij wijze van toestemming voor het huwelijk. 
De oudste broers van de bruidegom, Hein en Jan, waren getuigen van Jacob, als getui-
gen van Hannie tekenden haar zwager Hen Havik, de man van Jasprien, en zoals we 
al zagen haar oom Christiaan Stoffel, de enige broer van haar vader. De enige van de 
acht grootouders die nog in leven was, Maartje de Boer-Leegwater, zal er ook wel bij 
geweest zijn. De zaal bood voldoende plaats voor de naaste familie; tegenwoordig 
kunnen er ruim 50 personen in, een eeuw geleden zal dat niet anders zijn geweest.159 

 

 
 

Huwelijksakte van Jacob en Johanna, Westzaan 1917, detail 
 
Na de voltrekking van het huwelijk kregen ze van de ambtenaar van de burgerlijke 
stand, het ‘huwelijksregister’ of trouwboekje overhandigd. Het bruidspaar zal hem 
zeker gekend hebben, Hendrik Valk, directeur van de op het dorp bekende hout-
warenfabriek, gemeenteraadslid en wethouder voor de Anti-Revolutionaire Partij, 
actief in de Gereformeerde Gemeente. Tanger beschrijft hem als een sociaal bewo-
gen, vrijmoedige figuur en voegt eraan toe: “In alles ging hij zijn eigen gang en hij liet 
zich niet in een hokje plaatsen.”160 Jacob kan zich zeker door hem aangesproken heb-
ben gevoeld, al is daar niets van overgeleverd.161    
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Trouwboekje van Jacob en Johanna, 1917 
 
Nu de kerkelijke kant van de feestelijke dag. Hoe laat het huwelijk op het Raadhuis 
werd voltrokken, weten we niet. Hoe laat het kerkelijk huwelijk werd gesloten staat 
op een kaartje dat mijn grootouders speciaal voor die gelegenheid lieten drukken. 
Zo’n officiële, fraai gedrukte aankondiging moet voor mensen uit hun sociale milieu 
betrekkelijk nieuw zijn geweest. Hij was van geschept, gehard papier met een bijpas-
sende envelop, dus niet heel goedkoop. De mededeling is eenvoudig: alleen de aan-
kondiging van het kerkelijk huwelijk. Niets over het burgerlijk huwelijk, niets over de 
feestelijke viering ervan, niets over het aanstaande woonadres. Dat alles is zeker van 
latere tijden – ik ken de geschiedenis van dit soort familiedrukwerk niet. Het is het 
vroegste exemplaar uit het papieren familiebezit. Blijkbaar vonden ze het passend dit 
tijdstip en de locatie wel bekend te maken: kwart over drie in de Gereformeerde 
Kerk. Ze hebben er andere familie, collega’s, vrienden en bekenden mee uitgenodigd 
de kerkdienst bij te wonen.  

Jacob voegde aan zijn naam Kz toe, Klaas’ zoon, Johanna Jbd, Jacobs dochter. 
Als onderscheid met naamgenoten in hun families. De tekst spreekt van voltrekking, 
niet van inzegening of bevestiging, de gebruikelijke aanduidingen voor het sluiten van 
huwelijken in protestantse kerkgenootschappen. Laat ik er maar niet te veel achter 
zoeken en de neiging onderdrukken op te schrijven dat die woordkeuze voortkwam 
uit Jacobs houding jegens de Kerk. Hij was immers niet zomaar weggelopen uit dat 
belijdenisgesprek en sindsdien waarschijnlijk geen trouw kerkganger. Dat hoefde 
geen belemmering te zijn voor een kerkelijk huwelijk. Even waarschijnlijk had Han 



 201 

wel regelmatig met haar moeder en grootmoeder de diensten van de Gereformeerde 
Gemeente bezocht. Maar het kerkelijk huwelijk werd dus een heel eind verderop 
gesloten, in het ‘Verenigingsgebouw’ van de (gewone) Gereformeerde Kerk aan het 
Zuideinde.  

 

 
 

Aankondiging van het kerkelijk huwelijk van Jacob en Johanna, 1917 
 
Het is toch (voor de zoveelste keer gezegd) onnadenkend dat ik mijn oma nooit iets 
gevraagd heb over haar trouwdag. Ook zelf schreef ze er niets over in ‘Maannacht’ 
of in haar brieven. Van het Weiver naar het Raadhuis is een klein stukje lopen, maar 
het hele stuk van het raadhuis naar het Zuideinde, nee, dat zal met koetsjes gegaan 
zijn, of met het hele gezelschap in een open boerenwagen, feestelijk versierd. Zoiets 
kon je wel overlaten aan de Van der Woudes. Ongetwijfeld hebben ze, zoals ge-
bruikelijk binnen de protestantse kerken, een keer gesproken met de predikant of 
een van de ouderlingen als voorbereiding op de dienst. Die zullen gevraagd hebben 
naar het motief van de wens het huwelijk te bevestigen, ze zullen ook de betekenis 
van de inzegening volgens de geloofsleer hebben toegelicht. De liturgie is doorge-
sproken, er zijn bijbelplaatsen en psalmen of gezangen voor de gemeentezang geko-
zen, afspraken gemaakt over het uitwisselen van de ringen en de overhandiging van 
de trouwbijbel. Het voert mij te ver te proberen de dienst in detail te beschrijven. De 
bronnen laten me in de steek en ik moet mijn toevlucht nemen tot een toelichting op 
de liturgie en specifiek het ritueel van 80 jaar na het huwelijk.162 Heel veel zal er in 
die periode niet veranderd zijn. Ook toen moet in een korte preek Gods zegen over 
het huwelijk zijn afgeroepen, de voorganger zal hun gevraagd hebben op te staan, 
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elkaar de rechter hand te geven en te bevestigen wat hij in het huwelijksformulier 
voorlas over liefde en trouw in goede en kwade dagen, rijkdom en armoe, gezond-
heid en ziekte tot de dood hen zou scheiden. Na het ja-woord bood de voorganger 
hun de ringen aan, die zij hem eerder hadden gegeven en nu elkaar om de vinger 
konden schuiven. Daarna zullen ze geknield zijn, legde de voorganger hun de handen 
op onder het uitspreken van het gebed met de huwelijkszegen en bevestigd door 
gemeentezang voor het geknielde bruidspaar. Er volgde nog een korte toespraak, 
waarna de voorganger hun tot slot de trouwbijbel overhandigde. Ik denk dat de 
dienst met orgelspel werd besloten, als er tenminste een organist beschikbaar was.  

Na de kerkdienst is het gezelschap teruggegaan naar het huis van de bruid of 
dat van de bruidegom. Of wie weet, naar een zaal in het roemruchte Hotel de Prins 
aan de Kerkbuurt, op de hoek bij het Raadhuis en de Grote Kerk. Voor gelukwensen 
en een heildronk, voor lekkernijen, voor de overhandiging van geschenken, de voor-
dracht van broer Klaas en misschien een paar feestredes. Meer dan ik hierboven heb 
beschreven is er niet over bekend en het meeste bestaat uit veronderstellingen. 
Helemaal aan het eind, na de feestelijkheden, zijn Jacob en Hanny naar hun huis aan 
de Beukenlaan 23 in Zaandijk gegaan.  

     
Beukenlaan  
 

 
 

Perceelsgewijze Kadastrale Legger Zaandijk, 1917, detail 
 
Uit het voorlaatste coupletje dat Klaas voordroeg, maak ik op dat ze het huis hadden 
gekocht. ‘Huis, schuur en erf’ vermeldt de Kadastrale Legger van Zaandijk, 1,65 are 
grondoppervlak. Jacob had het gekocht van ene Jan Slob (en niet Stop, zoals zijn broer 
had gerijmd), een zakkendrager die ook nog koopman en fabrikant was - ik heb me 
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niet verder in die beroepencombinatie verdiept. Het was een betrekkelijk nieuw huis, 
in 1906 gebouwd op de kop van de Beukenlaan, een op de Nieuwe Vaart doodlopen-
de zijstraat van de Lagedijk, een paar honderd meter noordelijker dan de Tuinstraat 
waar mijn oma zo’n 40 jaar later zou gaan wonen.  

Na al dat fietsen over het Weiver had het lang genoeg geduurd om voldoende 
geld bijeen te krijgen om te kunnen trouwen: ze ‘kenden’ elkaar nu zo’n vijf tot zeven 
jaar. Een lange periode, waarin Jacob moest ontdekken waar zijn talent en voldoe-
ning lagen om de kost te verdienen. Mijn moeder heb ik nooit gevraagd waarom het 
zo lang duurde, later mijn tante wel. Die vertelde me wat haar vader en moeder 
allemaal wilden voordat ze naar hun idee met goed fatsoen konden trouwen. Een 
huis met een gewone kamer en een ‘mooie’ kamer, een slaapkamer met een linnen-
kast en twee nachtkastjes aan weerszijden van het bed. En natuurlijk een tafeltje met 
een lampetstel. Als er al stromend water was, kon dat alleen in de keuken zijn. Met 
een waskom en een waterkan kon een mens zich ook op de slaapkamer wassen. Een 
zeepbakje en een bakje voor kammen en haarborstels en voor scheerspullen comple-
teerden zo’n stel. En natuurlijk een po. Want zo hoorde het. 

 

 
 

Kadasterkaart Zaandijk Sectie A, 1927, detail met Beukenlaan 
 
Daar, in die smalle straat, een laan nota bene, hebben Jacob en Johanna vijf jaar ge-
woond. In dat huis aan het eind (perceel 2305), dat met de voorgevel uitkijkt over de 
hele lengte van de straat tot aan de Lagedijk. Het had een achterplaatsje en een lange 
schuur die uitkwam op een zijslootje van de Nieuwe Vaart. De situatie in 1917 zal 
nauwelijks verschild hebben met die van 1910, het jaar van de foto; de plattegrond 
zal eveneens niet of nauwelijks gewijzigd zijn tussen 1917 en 1927, het jaar van de 
kaart. Het huis stond er nog toen wij er in 2010 heenreden, anno 2020 is het geen 
woonhuis meer maar als bedrijfsruimte in gebruik bij de groothandel ‘in food en non-
food’ die erachter gevestigd was.163 
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Beukenlaan, Zaandijk, 1910 
 
Het straatje is nog even smal, sterker, het is smaller door geparkeerde auto’s. Lucht-
foto’s op Google Maps geven een indruk van de ligging. Het blijft altijd speciaal om 
beelden van dezelfde locatie in verschillende perioden te zien en te vergelijken. Vol-
doende verschillen natuurlijk, na bijna een eeuw, maar de plaats van die twee ven-
sters beneden is ongewijzigd, net als het in twee richtingen diagonale metselverband 
met boogafscheiding er direct boven.   

 

   
 

Beukenlaan, Zaandijk, 2010 
 
Een geknakte, sepiakleurige foto uit ongeveer 1920, van diezelfde plek. Een hekje 
voor het plaatsje en een hoger hek ernaast. Mijn grootouders staan in het midden. 
Hij met zijn zeilpet op, handen lekker in zijn zakken, zij kaarsrecht, wat stijfjes, handen 
op de rug, voor ons als kleinkinderen een vertrouwde houding van onze oma, onge-
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veer zo vertrouwd als haar broche. Hun hond Nora naast hen. Wanneer Jacob zijn 
zeilpet opzette, vertelde tante Ans, sprong ze op om met hem mee te gaan. Een keer 
op weg naar de brievenbus is de hond dodelijk aangereden. Links staan Han d’r zus 
Antje en haar aanstaande (hij zou nog zo’n tien jaar ‘aanstaand’ blijven) echtgenoot 
Gerrit, evenals zijn zwager met de handen in de zakken. Rechts haar jongste zus Co 
met Trijnie, de dochter van Klaas en Vook.  

 

 
 

Voorzijde van het huis aan de Beukenlaan, ± 1920 
 
Op dit punt komt mijn moeder het familieverhaal binnen. Prinsheerlijk zit ze op 
schoot bij haar vader, een lachend kind van een jaar. Op het plaatsje achter het huis, 
zo te zien ook deels van hout, zit haar moeder aan de andere kant van de tafel, in een 
prachtige witte blouse en modieus lichte schoenen, knijpbrilletje op de neus. Co en 
Antje, haar twee jongere zussen, staan tussen hen in, achter de tafel, met de handen 
op de rugleuning van een stoel. De hond Nora zit op een andere stoel. Links vooraan 
staat een konijnenhok. Een hek met kippengaas vormt een nogal slordige omheining. 
Links hangt nog een visnet of een fuik aan een raamkozijn te drogen. Werd het uit-
gezet in het water van de Nieuwe Vaart waar de schuur aan de achterzijde aan 
grensde? Waslijnen hangen boven het tafereel. En is dat een druivenrank, daar 
rechtsboven?164  

In mei 1918 was mijn moeder hier geboren, aan de Beukenlaan. Bij een van 
de foto’s waarover ik haar eens ondervroeg vertelde ze hoe ze aan haar voornamen 
was gekomen, Klasina Johanna. In die tweede naam is haar eigen moeder vernoemd, 
haar eerste naam was controversieel. Ze had volgens de traditie naar de moeder van 
haar vader genoemd moeten zijn. Daar vertelde ze over: “De moeder van mijn vader 
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heette Trijntje en kreeg negen kinderen. En al die kinderen kregen ook weer een 
Trijntje. Behalve mijn vader; die had er geen zin in. ‘Als er te veel zijn, krijg je allemaal 
botsingen en daar moeten we niets van hebben,’ heeft ie gezegd. En daarom heet ik 
niet naar zijn moeder maar naar zijn vader, Klasina.” In deel 4 heb ik al mijn best 
gedaan om de namen van al haar neven en nichten aan de Van der Woudekant te 
achterhalen en op te schrijven. Jacobs zussen Trijn en Neel kregen een Trijntje, net 
als zijn broers Cees, Dirk en Klaas, vijf bij elkaar. Het motief van mijn grootvader is 
dus aangedikt, zijn drie oudste broers kregen elk een dochter zonder hun eigen moe-
der te vernoemen. Jacob hield van overdrijven of het geheugen van mijn moeder 
hield daarvan. Desondanks hadden de oude Klaas en Trijntje met in totaal elf vernoe-
mingen (hij kreeg er zelf zes) geen klagen.  
 

 
 

Achterplaats van het huis aan de Beukenlaan, 1919 
 
Huiselijk geluk, zo kun je het wel noemen. Als mijn grootvader voor het een of ander 
op Westzaan moest zijn, vertelde mijn tante, kwam hij vanzelfsprekend (ik denk op 
de fiets) over het Weiver langs zijn ouderlijk huis; het was toen immers nog de enige 
weg. Zijn moeder verwachtte dan van hem dat hij op de terugweg even binnenkwam, 
zoals zijn broers dat deden. Toen hem eens gevraagd werd waarom hij dat niet deed, 
zei hij: “Er wordt thuis ook op mij gewacht.” Zo’n houding typeerde hem.  
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Han en Jaap, ongedateerd 
 

Mijn indruk is dat ze er wat van maakten met elkaar. Mijn grootvader hield van mooie 
dingen en wilde ook wel eens wat kopen voor thuis, vazen, prenten voor aan de wand 
bijvoorbeeld. “Al voor ze getrouwd waren bracht hij ze voor mijn moeder mee,” ver-
telde mijn moeder over een paar oude Engelse gravures die later bij haar thuis aan 
de muur hingen.  

 

 
 

Engelse gravures, ± 1915 
 
“Hij heeft ze ergens gekocht, maar waar? Zal Amsterdam wel geweest zijn. Hij heeft 
ze laten inlijsten of ingelijst gekocht, dat weet ik niet.” ‘The Honeymoon’ heette er 
een, ‘The Quarrelmaker’ de andere. Romantiek en sentiment, maar wel met artis-
tieke kwaliteit uitgebeeld. Of mijn grootouders romantisch en sentimenteel waren 
naar tegenwoordige maatstaven, kan ik niet beoordelen. Vermoedelijk lag dat an-
ders. Maar oog voor kwaliteit hadden ze wel en dat zegt iets over hun smaak en voor-
keur. Dat blijkt ook uit latere foto’s van hun Rotterdamse interieur. De binnenkamers 
van hun huis aan de Beukenlaan blijven geheel buiten beeld.   
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In Amsterdam kwam mijn grootvader vaak voor zijn werk, en samen gingen ze erheen 
om te winkelen of voor een uitstapje. Het toont chic, in zo’n rijtuig met een koetsier 
met hoge hoed op de bok, maar dat is schijn. Ze maakten hier een gewoon ritje door 
het Vondelpark, speciaal voor dagjesmensen. 

 

 
 

Jaap en Han in het Vondelpark, Amsterdam, ± 1920 
 
Dagjes naar het strand waren er ook bij. Op de fiets naar Wijk aan Zee. Niet tijdens 
vakanties, want die bestonden voor hen niet. Misschien op zondagen, het zou me 
niet verbazen. De opmerking van mijn moeder dat de Van der Woudes “nooit naar 
de kerk” gingen, heb ik weliswaar gelogenstraft, maar er zal een kern van waarheid 
in gezeten hebben. En het lijken mij geen mensen geweest, die zich strikt aan de 
zondagsrust hielden. Vooral met zijn jongste broer Klaas en zijn vrouw Vook trokken 
ze op. Met Trijnie en Klasientje natuurlijk, en Henk mocht mee, de zoon van Jasprien. 
De kinderen hebben bergen zand geschept, vlaggen erop geplant, bolderkar ernaast. 
De heren zitten comfortabel in hoge, rieten strandstoelen, pijp in de hand, witte zo-
merbroeken aan, jasjes, Jaap met een sportieve koltrui eronder, Klaas met overhemd 
en dasje. Han kijkt reuze blij! Naar de strandfotograaf vermoedelijk, een vreemde 
vent die ze in de verte al had zien aankomen met zijn toestel en statief. Bij elke kuil 
was hij doorgestuurd, ze had tevergeefs gehoopt dat hij achter hen langs zou gaan, 
maar nee. Klaas en Jaap vonden het leuk, Vook kon het niet schelen, en zodoende.  

Heel wat foto’s zijn bewaard gebleven. Kennelijk hielden ze ervan op de foto 
te gaan (of ‘op de kiek’, zoals ze vaak gezegd zullen hebben) en ook zelf te foto-
graferen. Ze moeten heel enthousiast geweest zijn over de ruime mogelijkheden van 
het medium om sommige gebeurtenissen van hun leven vast te leggen. Traditioneel 
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nog, wat keuze van onderwerp aangaat: feestelijke en bijzondere gebeurtenissen, 
het alledaagse leven blijft buiten beeld of valt alleen bij toeval binnen het kader, op 
de achtergrond. Er is hier geen plaats voor nog meer foto’s, ik maak voor dit familie-
verhaal niet meer dan een bescheiden selectie uit het vele dat bewaard is gebleven.  

 

 
 

Wijk aan Zee, ± 1920 
  
Van lijnzaadkoek naar chocolade 
Dat geldt ook andere documenten, zoals brieven. Van mijn grootvader zijn maar een 
paar brieven bewaard gebleven en dit is er een van, gescheurd weliswaar, maar 
compleet. Hij schreef hem in hotel ‘De Kroon’ in Leeuwarden. Het pand staat er nog, 
zag ik, vlakbij het station.165 In de winter van 1921 was hij op reis in Friesland met ene 
Jaap – wie dat was blijft onbekend. Woensdag 9 februari begon hij deze brief met: 
“Liefste Hanny en Klasientje.” Hij schreef hem vooral om te laten weten dat hij een 
paar dagen langer weg zou blijven, omdat de zaken zo goed gingen. De eerste jaren 
na de Eerste Wereldoorlog heerste er een economische crisis en het was mooi mee-
genomen als er wat extra’s te verdienen viel. Zo te lezen was hij weg uit de lijnzaad-
koekenhandel en zat hij nu in de chocolade. Mijn oma werd tenminste ingezet als 
verpakster van de repen.  
 
“Liefste Hanny & Klasientje,  
Je zult m’n eerste brief wel al ontvangen hebben, en daar uit vernomen dat ik hoogst 
waarschijnlijk thuis zou komen. Ik moet je echter meedeelen, ik van plan veranderd 
ben, daar Jaap en ik morgen naar Sneek-Bolswart, en Heerenveen gaan, waar wij den-
ken te blijven, om Vrijdag van daaruit Meppel en Steenwijk te bezoeken, en dan over 
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Amsterdam thuis te komen. Als ’t dan niet tegen loopt, hoop ik Vrijdag avond met 
den trein van zes uur aan den Koog thuis te komen, als je dan het eten klaar en gaar 
hebt, hoop ik thuis te eten (dat zal weer lekker wezen hè moeder).  
Wij zijn vandaag naar Dokkum – Harlingen en Franeker geweest, en heb ik nog al aar-
dige zaken gemaakt, wij zullen maar hopen dat het zachtjes aan beter wordt. Hoe 
maak jij het met ons schatje, nog goed? ik hoop van ja (Moe zegt, nog een nachtje 
slapen, en dan is ie weer bij je). Vandaag heb ik circa 5000 reepen verkocht, dus kun 
je weer hard pakken, wat zal jij ze verdienen!” 
 

 
 

Brief van Jacob aan zijn vrouw en dochter, 1921, eerste blad 
 

“Nu nog een klein stukje voor vaders schatje.  
Lieve lekkere schat van Vader,  
Hoe is het met je, o né vader moet zeggen U, je is leelijk. Gaart moesje nog een hoop 
kippen eitjes? of leggen de kippen niet, je moet ze maar goed voeren, en vischjes ge-
ven. Vader hadt gisteren al vergeten naar je witje te vragen, zit ie nog achter je met 
het eten, of moet ie met Nora in de schuur? Als pa thuis komt moet je ’t hem maar 



 211 

vertellen. D.a.a.g vaders Jopie nu weer zoet spelen, goed eten, en vanavond zoet bed-
je slapen. Een heelen boel zoentje van je Pa Da.a.g.  
Hanny, niet te laat inpakken hoor, anders kun je niet slapen. Help Gerrit je nog en 
Klaas, zeg Klaas van mij gedag, en zijt zelf hartelijk gegroet van je liefhebbende man,  
Jaap” 

 

 
 

Jacob met strooien hoed en Nora 
op het goederenperron van het station Koog/Zaandijk, ± 1920 

 
Een fijne brief om te lezen, vooral ook door de toevoeging aan zijn dochter van ruim 
2 ½ jaar. De opmerkelijkste zin vind ik zijn vraag: “Gaart moesje nog een hoop kippen 
eitjes?” Er stond dus een kippenhok in de achtertuin - hoe kan het ook anders. Visjes 
als kippenvoer? Zelf gevangen zeker. Blijkbaar had Jacob de 8e februari ook al ge-
schreven en toen vergeten naar ‘Witje’ te vragen. Dat moet een konijn geweest zijn. 
Was het konijnenhok inmiddels weg en moest het arme dier bij de hond in de schuur? 
Hij noemde haar behalve Klasientje ook ‘Jopie’, een naam die later voor haar ge-
meengoed is geworden, naast Jo en Joop. Maar eerst moest ze door de Klasienfase.  

Bij welke chocoladefabrikant Jacob toen werkte, weet ik niet. Misschien wel 
bij Arriba van zijn broer Hein. Op de hoogte van zijn werkomgevingen in deze periode 
ben ik niet. De informatie van mijn moeder en tante was onvolledig. Vijf jaar na hun 



 212 

huwelijk raakte hij ervan overtuigd dat hij buiten ‘de Zaan’ een betere economische 
toekomst kon vinden. Wat de aanleiding was om Zaandijk te verlaten is niet bekend. 
Of ze ertegenop of naaruit zagen evenmin. Het is hoe dan ook een enorme stap in 
hun leven geweest om weg te gaan, uit de omgeving waar ze opgegroeid waren, uit 
de dorpen waar iedereen elkaar kende. Weg van de Zaan, uit de buurt waar hun beide 
moeders woonden en bijna al hun broers en zussen met hun gezinnen. Die ver-
trouwde wereld was hun lief, maar diezelfde dierbare familiekring kon ook benau-
wen, evenals de dorpse samenleving. Het staat me bij dat wel eens te hebben verno-
men.166 Met name kan dat van invloed zijn geweest op mijn grootvader. Hij zal het 
initiatief hebben genomen om op een avond tegen zijn vrouw te zeggen: “Wat denk 
je ervan, Han, als we het huis eens verkopen en gaan verhuizen?” Ik kan hier van alles 
over gaan verzinnen, maar houd het bij de feiten: ze verhuisden in 1922 en ver-
kochten het huis het jaar eropvolgend aan ene Johannes de Wijn.   
    
Glaskinderen 
Hoe het met Jacobs familie ging, heb ik hierboven in grote lijnen geschetst. Het Glas-
gezin had na de verdrinking van Johannes een jaar in rouw verkeerd en heeft zich na 
verloop van tijd van die gebeurtenis hersteld. Bij een tamelijk verbleekte foto van Co, 
Jan en Antje, die eind jaren 10 gemaakt zal zijn, merkte mijn moeder op dat haar twee 
jongste tantes hier nog zwarte kousen droegen. Hun informele pose aan weerszijden 
van hun deftig geklede broer wijst niet op rouw, is mijn indruk. Dan zal die opmerking 
betrekking gehad hebben op de tijd dat ze zich nog conformeerden aan de door de 
kerk voorgeschreven mode.  
 

   
 

Coba, Jan en Antje Glas, ± 1920                              Maartje (Ma) Glas, ± 1910 
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Toen Johannes verdronk, was niet alleen zijn zus Han getrouwd. In 1912 al trouwde 
Jasprien met Hendrik Willem Havik, een fabrieksarbeider, zoon van een Westzaanse 
veehouder; later dreef hij vanuit hun woonhuis aan de J.J. Allanstraat (nu nr. 222) 
een ambulante handel in kruidenierswaren en reed hij met een gesloten bakfiets 
langs de klanten. Jasprien en Hen kregen drie kinderen, Henk en Annie, die officieel 
Hendrik en Antje zullen hebben geheten, en een nakomer Cornelis; die scheelde bijna 
12 jaar met zijn zus. Cor was een jongen met het syndroom van Down. In 1918 trouw-
de Ma met Gerrit Havik, een broer van Hendrik; hij was timmerman en dreef later 
aan de andere kant van de J.J. Allanstraat (nu nr. 335) een winkel in ijzerwaren. Van 
hun kinderen ken ik er één, Lize, die later in het bekende huis aan het Weiver is gaan 
wonen; een andere dochter heette ook Annie, en dus ook Antje.  

 

 
 

Trouwfoto van Gerrit Klugkist en Antje Glas, 1931 
 
De vierde Glasdochter Antje trouwde pas in 1931 met Gerrit Klugkist uit Wormer, 
toen expediteur; het beroep van zijn vader is niet in de akte vermeld. Zij gingen in 
Assendelft aan de Dorpsstraat wonen; hun huwelijk bleef kinderloos. Charmant stel 
mensen, zoals ze ons op hun trouwfoto aankijken.  
 

 
 

Jacoba Glas en Wim Koster met Henk Havik, ± 1925 
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De vijfde, Co, trouwde in 1923 met Wim Koster, een kantoorbediende, later onder-
wijzer en magnetiseur, zoon van een rijksveldwachter uit Zaandijk. Ze gingen eerst in 
Voorburg wonen, later in Rijswijk, Zaandijk en Krommenie. Eén dochter kregen ze, 
Willy, en na 17 jaar nog een zoon, roepnaam Pepi (volgens mijn moeder) of Toeti (op 
een ansichtkaart); in het echt heette hij Jacob.167 Het jongetje op de foto is overigens 
Pepi noch Toeti noch Jacob, maar gewoon Henk van Jasprien. 
 

 
 

Jan Glas en Grietje Noomen, ± 1930 
 
Tot slot Jan Glas. De jongste van het gezin Glas trouwde in 1926 met Grietje Noomen, 
de dochter van een vrachtrijder uit Zaandam. Hij was toen handelsreiziger van be-
roep. Bij mijn weten kregen zij één zoon, Jacob Jan. Alle opgaven en aktes vermelden 
dat de vrouwen ‘zonder beroep’ zijn. Zo’n ambtelijke aanduiding hoefde niet te bete-
kenen dat ze niet werkten. Mijn moeder vertelde dat Jasprien en Ma net als haar 
moeder “gewoon boerenmeid” werden. Antje “leerde naaien,” Co werd verpleeg-
kundige. Behalve mijn grootmoeder bleven alle dochters in de Zaanstreek wonen. 
Jan, hier met zijn vrouw Grietje op een wat latere opname, trok weg en verhuisde 
naar IJmuiden; daar ging hij ‘in de sigaren.’  
 

Hoofdstuk 19 - 21 verwijderd 
 

Deze hoofdstukken gaan over de periode van 1922 tot 1937, de verhuizing van Zaan-
dijk naar Rotterdam, de geboorte van hun tweede dochter, het onwennige leven in 
de grote stad, de werkzaamheden van Jacob en kerkelijke aangelegenheden. Het deel 
sluit af met Jacobs ziekte, zijn overlijden door longontsteking op 45-jarige leeftijd en 
zijn uitvaart op de Algemene Begraafplaats Crooswijk in Rotterdam. 
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Deel 6 
 

Oma en opa Rouwé-Glas 
 

Hoofdstuk 22 en 23 verwijderd 
 
Deze hoofdstukken gaan over de oorlogsjaren in Rotterdam en de kennismaking 
van mijn grootmoeder met Hendrik Rouwé uit Westzaan, met wie zij in 1947 
hertrouwde.   
 

Hoofdstuk 24 Hendrik Rouwé 
 
Zoon en schoonzoon 
‘Rouwé’, dat was een naam waar je aan moest wennen; die hoorde je bijna nooit. In 
de familie werd wel eens verondersteld dat hij afstamde van Franse immigranten die 
ooit naar de Republiek waren gekomen. Dat sprak tot de verbeelding. Op het mo-
ment dat ik bezig ben met dit deel van de geschiedenis lees ik een studie over een 
boerenfamilie uit de Tielerwaard in de 17e eeuw.168 De schrijfster haalt een archivaris 
aan die onderzoek deed naar historische familiemythes die onder genealogen popu-
lair zijn. Categorie ‘sterke verhalen’. Een veelvoorkomend thema daarbij is “een 
vlucht omwille van het geloof (met ‘wij stammen nog af van de hugenoten’ als popu-
lairste variant’).” Maar nee, geen Franse protestanten in het voorgeslacht van Hen-
drik. Het onvolprezen Meertens Instituut vermeldt op zijn website dat het bijna zeker 
een verfransing is van het bijvoeglijk naamwoord rauwe, ingevoerd toen in de Franse 
tijd elke burger een achternaam moest opgeven voor de Burgerlijke Stand. Er zijn 
meer voorbeelden van zo’n verfransing, ook bedoeld als verfraaiing. De naam kwam 
ook voor als Rouwee, Rowe en Rowee.169 Nader onderzoek naar de voorgeschiedenis 
van opa Rouwé ligt tamelijk ver buiten het kader van mijn onderwerp en lijkt me hier 
niet interessant. Ik beperk me dus tot zijn ouders en het gezin waarin hij opgroeide. 
Wel interessant vind ik de geschiedenis van het huis dat hij aan de Kerkbuurt 
bewoonde, omdat het deel van onze eigen geschiedenis is. Het is een zijweg, dat geef 
ik toe, maar wel een waarvan het de moeite loont hem een heel eind op te lopen en 
erover te vertellen. 
 
Hendrik Rouwé werd op 22 april 1885 in Westzaan geboren als derde kind van 
Hermanus Wilhelmus Rouwé en Femmetje de Wijn. Hij had een vier jaar oudere 
broer Willem, een drie jaar oudere zus Anna Catharina en een twee jaar jonger zusje 
Trijntje. Hij had ook twee halfzussen en een halfbroer. Voor zijn moeder was het 
namelijk haar tweede huwelijk. In 1870 was ze getrouwd met Barend Kat, die aan het 
Zuideinde een mosterdmolen bezat.170 Ze kregen vier kinderen, van wie er een als 
peuter overleed. In 1877 stierf Kat, 32 jaar oud, een paar jaar later hertrouwde hun 
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moeder Femmetje met Herman Rouwé, een kleermaker. Het gezin woonde aan het 
Zuideinde in een huis met een stolpdak en een zwanenhalsgevel.171 Herman Rouwé 
overleed op 79-jarige leeftijd in 1921, Femmetje de Wijn werd 83 en stierf in 1930. 

Op 13 december 1917 trouwde Henk Rouwé in Westzaan met Trijntje 
Schoen, een half jaar na hun dorpsgenoten van het Weiver, Jacob van der Woude en 
Hanny Glas. Laat ik voorzichtig zeggen: niet onwaarschijnlijk dat ze elkaar kenden. De 
bruid was één jaar ouder, dochter van veeboer Havik Schoen en zijn vrouw Catharina 
Visser. Trijntje had een jongere zuster met de geweldige naam IJkel, een vernoeming. 
Het gezin Schoen woonde aan de Nieuwe Zij(de), zoals we weten destijds de naam 
van de korte weg die van het Weiver naar het raadhuis en de Grote Kerk liep.  

In een volgend hoofdstuk ga ik in op de geschiedenis van de boerderij van 
Schoen. Hier beperk ik me tot de vermelding dat de gemeente Westzaan vanaf 1915 
plannen ontwierp voor de woonwijk pal ten oosten van de Nieuwe Zij. Daarvoor werd 
grond onteigend. Misschien is Havik Schoen in die tijd gestopt met boeren, hoewel 
hij daar geen grond in eigendom had. Verderop in het Westzijderveld hield hij nog 
wel een aantal percelen weiland en water in eigendom. September 1928 stierf hij, 75 
jaar oud. Zeven jaar later overleed ook zijn vrouw. Trijntje en IJkel waren de enige 
erfgenamen. Hoe de nalatenschap geregeld is, heb ik niet opgezocht. Wel is duidelijk 
dat Trijntje en Hendrik Rouwé, wier huwelijk kinderloos was gebleven, al jaren, mis-
schien al vanaf hun huwelijk, als huurders op de boerderij woonden. In het kadaster 
is Hendrik na de afhandeling van de erfenis als eigenaar geregistreerd, ook van het 
andere onroerend goed. IJkel is vermoedelijk uitgekocht. Ze was met ene Van Berge 
getrouwd, een veehouder uit Zaandam, en is daar blijven wonen. 
 
Motorhersteller en proefboer 
Volgens de trouwakte was Hendrik Rouwé motorhersteller. Mijn moeder gaf mij eens 
een dossier dat ze kwijt wilde; het bestond uit documenten en correspondentie 
inzake het bedrijf van opa Rouwé. Voluit heette het ‘Reparatie-inrichting voor Land- 
en Boot-Motoren Machinerieën enz. van H. Rouwé’, te lezen in een folioformaat 
balansboek, in december 1919 in schoonschrift ingeschreven. Van balansen weet ik 
nauwelijks iets en dat vind ik heel prettig; boekhouden was nooit mijn sterkste zijde. 
Niettemin gaat onder de oppervlakte van al dit cijfermateriaal een wereld van be-
drijvigheid schuil. Zaanse bedrijvigheid, ‘bedraiveghaid’ dus, en nog direct aan de 
Zaan ook. Het balanstotaal bedraagt fl. 8261,40. Weliswaar geen bedrag om van 
onder de indruk te raken, maar misschien was dit het eerste jaar dat hij voor eigen 
rekening werkte en dan kun je het anders waarderen. Bijna zeven bladzijden zijn mi-
nutieus gevuld met alle onderdelen van de bedrijfsinventaris, uitkomend op een 
bedrag van fl. 4871,88. Een gevarieerd arsenaal van machines, materialen en instru-
menten komt langs: motoren, drijfriemen, afsluiters, oliefilters, gatijzers, stophou-
ten, een partij kotterbarren, pijpen in soorten en maten, vijlen, tangen, hamers en 
boren, riemschijven, pompen en zuigers, koper en zink, ankerkettingen en nog ein-
deloos veel meer. Zelfs een automobiel staat er tussen voor fl. 600 (met toevoeging 
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“halve waarde”), jammer genoeg zonder vermelding van merk en type - ik kom er 
nog op terug. 
 

 
 

Balansboek H. Rouwé, 1919 
 

 
 

Motoren Herstel Plaats H. Rouwé, Zaandam ± 1925 
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Voor fl. 2569 stond hij in het krijt bij zijn crediteuren. Bij zijn broer Willem had hij een 
schuld van fl. 1750, bij zijn zus Anna fl. 500 en bij zijn halfzus Lena fl. 200. Hij had 
kennelijk zijn naaste familieleden gevraagd in zijn bedrijf te investeren; voor die tijd 
en voor de sociale klasse waartoe zij behoorden ging het om niet geringe bedragen. 
Op een foto staat hij met een zekere trots en een eindje sigaar in zijn mond op van 
die vettige klompen in de deur van zijn ‘Motoren Herstel Plaats’ aan de Oostzijde 23 
in Zaandam. Een jonge vent nog, jaar of 40, met zichtbaar embonpoint. In de metalen 
boog boven de deuren prijkt zijn naam in een open letterbeeld, slecht leesbaar vanaf 
het standpunt van de fotograaf. 

 

 
 

Geheel rechts eigenaar H. Rouwé in de deuropening, Zaandam ± 1925 
 
Henk Rouwé deed ook iets in de landbouw, al is het fijne daarvan helaas niet duide-
lijk. Op een van zijn smalle stroken hooiland in het Westzijderveld stond een water-
molentje dat ‘De Brave Hendrik’ werd genoemd, wie weet genoemd naar de eige-
naar. De naam staat achterop een foto, ik schat uit de jaren 30: met een zekere 
nonchalance leunt Henk tegen het hek dat om het molentje heen staat, pet op, bre-
tels om, ook hier voorzien van een aanzienlijke buikomvang. In het land staat een 
hooiruiter, leeg nog, het gemaaide gras ligt klaar, met de hand bijeengehaald met de 
houten hark die tegen het hek staat. Langs de kant staan zes witte bordjes met ertus-
senin telkens een paar paaltjes. Er is iets aan de hand, dat is duidelijk, maar wat? 
Weer zo’n raadsel. Vooraan staat een groter bord met daarop ‘proefveld’. Wat hier 
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beproefd wordt, blijft verborgen. De resolutie van het beeld staat me niet toe te lezen 
wat er verder op dat bord staat. Jaren geleden kreeg ik bij mijn moeder thuis een 
dunne brochure met een bleekgele omslag in handen. Het blaadje beschreef een of 
ander landbouwkundig experiment en was door opa Rouwé geschreven. Ik zie het 
nog zo voor me, het zat ergens tussen de bladzijden van een boek. Jammer genoeg is 
het niet uit de papieren nalatenschap tevoorschijn gekomen. 

 

 
 

Henk Rouwé bij ‘De Brave Hendrik’ op zijn Proefveld, Westzijderveld, jaren 30 
 
Hoe Hendrik en Trijntje de jaren ‘30 en de erop volgende oorlogsjaren zijn doorge-
komen, er is niets van bekend. Speculeren of gissen heeft geen zin, ik vind nergens 
een aanknopingspunt en heb er nooit iets over gehoord, op één opmerkelijke, vol-
strekt onbelangrijke vondst in de archieven na, die ik alleen voor de aardigheid hier 
opneem. Op een woningkaart uit de periode ± 1900-1937 vond ik de samenstelling 
van het gezin van Henk en Trijntje, één man en één vrouw. Niet verrassend, maar op 
de achterzijde van de kaart werden ‘inwonende personen, niet verwant aan het 
gezinshoofd’ genoteerd. De periode staat er niet bij, maar er is daar aan de Kerkbuurt 
een huishoudster in dienst geweest, van wie we de familie eerder tegenkwamen: 
Diena Flipse, een dochter van Marinus Flipse, getrouwd met Jacoba, de oudste zus 
van onze overgrootvader Jacob Glas. 

Een jaar na de oorlog, 30 april 1946, overleed op 61-jarige leeftijd Trijntje 
Schoen in Zaandam; ik vermoed dat ze in het ziekenhuis daar was opgenomen. Als 
weduwnaar bleef Hendrik op de boerderij wonen. In zijn eentje, maar wel met een 
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waakhond. Een zwarte herdershond met een stamboom: Duuk van de Rooster heette 
het beest. “Wacht u voor den hond,” staat op het bordje naast het huisnummer F92. 
Minder vriendelijk klonk de waarschuwing verderop aan het hek: “Hier wacht de 
hond op u!” Warm welkom voor onze half Zaanse, half Rotterdamse grootmoeder. 

 

   
 

Henk Rouwé met Duuk, Kerkbuurt F92, ongedateerd 
 
 
 
 
  



 221 

Hoofdstuk 25 Kerkbuurt 
 
Nieuwe Zij 
Wáár wachtte die hond op haar? Waar kwam ze terecht? Daar is nogal wat over te 
zeggen. Ook omdat haar kleinkinderen een levendige herinnering aan die plek koes-
teren. Een ware ‘lieu de mémoire’, zoals dat in geschiedschrijving heet. Een omgeving 
die telkens in het geheugen blijft opdoemen, ook al is alles wat eraan herinnert hele-
maal verdwenen. In dit geval: bijna helemaal. Dat zal ik nog uitleggen. Maar eerst kijk 
ik naar dit beeld: naast de fotograaf sta ik op de plek waar het Weiver overgaat in de 
Nieuwe Zij. Het is een eeuw geleden, ik kijk in de richting van de Grote Kerk en het 
Regthuijs. Dat laatste is niet zichtbaar, de weg loopt hier in een bocht naar links. 
Volop zomer is het, avondzon, gelet op de val van de schaduw. 

 

 
 

Nieuwe Zij in zuidelijke richting, 1900-1920 
 
Een korte weg noemde ik de Nieuwe Zij hierboven, weggetje is beter, al is het hier al 
wel geplaveid. De wegsloot aan de oostelijke kant is er nog; die zal eerder gedempt 
zijn dan die van het Weiver, dus vóór 1927/1928. Er ligt een hoge brug overheen, als 
je goed kijkt zie je erachter nog een andere, lagere brug over de sloot. Dat achterste 
bruggetje is ook op de tweede foto te zien. Die is in de richting van het Weiver ge-
maakt, de bocht loopt hier naar rechts. Het huis tegenover die brug is het hetzelfde 
als op de eerdere foto, het tweede huis van rechts. Pal naast die brug staat op beide 
foto’s een telegraafpaal. Naar de functie van de kale paal vooraan moet ik raden. Hij 
vormt een zwakke schaduw op de met kroos bedekte wegsloot. Het is licht bewolkt, 
eind van de middag zo te zien. Beide beelden ademen een dorpse, landelijke sfeer. 
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Nieuwe Zij in noordelijke richting, 1900-1920 
 
Op de eerste foto staat een man in de deuropening van zijn huis naar de fotograaf te 
kijken. In hemdsmouwen, met net zichtbare, omlaaghangende bretels. Een andere 
man staat met zijn fiets bij een hek; kijkt hij naar een bord met opschrift? Verderop 
drie jongens. De onderste foto wordt gedomineerd door die bebaarde kerel met zijn 
zwarte hond, middenop de weg. Een vrouw staat met de handen in haar zij, de was 
is net opgehangen, lijkt het. In de erfsloot ligt een lage boot tegen de kant, een vlet 
misschien, een punter, een boerenjol? Wie het weet mag het zeggen. Een kleine 
praam? Zo ongeveer alles werd in dat waterrijke landschap met een boot vervoerd. 

 

 
 

Uitsnede 
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Ieder die de vroegere situatie in de Kerkbuurt kent, heeft natuurlijk al lang gezien: dit 
is dé boerderij. Die vrouw staat voor de zijmuur van de stolp, links onder de bomen 
zijn de ramen van de woonkamer zichtbaar. Natuurlijk wil ik dat de man met zijn hond 
Havik Schoen is, de schoonvader van opa Rouwé. Net zoals ik aan het begin van deel 
1 wilde dat die oude baas op het Weiver, met die pet op en een map onder z’n arm, 
mijn betovergrootvader Jan de Boer was, de timmerman. Maar Jan heeft meer kans 
dan Havik, want die laatste staat niet voor zijn eigen huis. Die vrouw die de was net 
heeft opgehangen, kan de boerin zelf zijn, Haviks vrouw Catharina, maar even goed 
de meid. 

 
 

Nieuwe Zij met rechts de boerderij van Havik Schoen, ongedateerd 
 
In dit deel speelt de boerderij van Havik Schoen onmiskenbaar een hoofdrol, ik kan 
het niet helpen. Wie dit wil lezen, moet het maar verdragen. Natuurlijk, mijn oma 
doet volop mee, haar tweede man krijgt veel aandacht, maar dat huis waar alles ge-
beurde, zet ik hier met veel genoegen centraal. De vroegste foto van de stolp-
boerderij van Havik Schoen, hierboven, wordt op de beeldbank van het gemeente-
archief Zaanstad gedateerd tussen 1900 en 1930. Een paar andere foto’s die een-
zelfde beeld van de Nieuwe Zij tonen, worden vroeger gedateerd. Die hierboven lijkt 
me van later, maar is ongedateerd. 
 
Schoenen 
Ik kon het niet laten enig onderzoek te doen naar de eigendoms- en bouwgeschie-
denis van de boerderij en de bijbehorende percelen. Eindeloos digitaal bladeren door 
kadasterkaarten en -leggers, door woningkaarten, bevolkings- en wijkregisters bracht 
me een stuk verder. Ik wil niemand vermoeien met een uitleg van de wijze waarop ik 
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van eigenaar naar eigenaar kwam, van dienstjaar naar dienstjaar, van artikel- en 
volgnummer naar artikel- en volgnummer. Het was nogal een zoektocht. Veel kwam 
ik ook te weten op de Westzaanse Digitale Beeldbank, waar niet alleen beelden te 
vinden zijn maar ook verhalen die op soortgelijke bronnen gebaseerd zijn. Ondanks 
mijn inspanning ben ik er niet in geslaagd de legpuzzel volledig te leggen. 
 

 
 

Kadasterkaart Westzaan Sectie B, 1832, detail 
 
Op de website van het Stadsarchief Zaanstad is een aantal kadasterkaarten van 
Westzaan te vinden. De oudste dateert van 1832, de boerderij staat op perceel-
nummer 548. (Ter oriëntatie: de kerk heeft nummer 72, het raadhuis 74.) De platte-
grond van de ingetekende boerderij lijkt veel op die van later. Het vroegste gegeven 
dat ik vond was de naam van de eigenaar van het perceel in 1831, de weduwe van 
ene Jacob Langewis, een veeboer uit Wormerveer. Perceel nummer 548 is als weiland 
genoteerd, maar op de kaart van een jaar later is de boerderij ingetekend, zij het in 
een iets andere vorm dan die ons van later tijd bekend is. Het lijkt me duidelijk dat 
het huis in 1832 is gebouwd. Ongeveer 1835 werden huis en erf verkocht aan Gerrit 
Schoen, de grootvader van Havik, de schoonvader van opa Rouwé. 

De Schoenen behoorden tot een welvarende Westzaanse boerenfamilie. Ze 
hadden een aantal boerderijen in eigendom: een aan het Zuideinde, drie aan de 
Krabbelbuurt, een aan de Nieuwe Zij.172 Gerrit Schoen, getrouwd met ene Pietertje 
Boon, werd niet oud; geboren in 1799 stierf hij al in 1836. Zijn oudste zoon Jacob 
(1827-1916) erfde na de dood van zijn vader de hoeve, maar ging wonen op de hoeve 
aan het Zuideinde. Zijn jongere broer Simon (1835-1883) zette het boerenbedrijf aan 
de Nieuwe Zij voort samen met zijn vrouw Geertje Zwikker. In de jaren 70 kregen ze 
twee kinderen, een zoon en een dochter, die allebei als baby op de boerderij over-
leden. Na Simons dood in 1883 kwamen Jacobs oudste zoon Havik (1853-1928) en 
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zijn vrouw Catharina Visser op de hoeve wonen. Hun twee dochters kwamen hier ter 
wereld, Trijntje en IJkel.  

De grootte van het erf is genoteerd als 1 bunder, 45 roeden en 50 ellen. Om 
hoeveel meter het precies ging is moeilijk te bepalen, de standaardisering van opper-
vlaktematen was in de eerste helft van de 19e eeuw nog niet tot de kadastrale admi-
nistratie van het dorp doorgedrongen. In registers vanaf 1875 worden de maten op-
gegeven in aren en centiaren. Aanvankelijk ging het om een oppervlak van 7 are en 
60 centiare, 760 vierkante meter. Later wordt 10 are en 52 centiare opgegeven, 1052 
vierkante meter. Die uitbreiding komt door de samenvoeging van twee percelen, het 
bebouwde en het ernaast gelegen, onbebouwde perceel 549. Dat gebeurde toen de 
erfsloot tussen die beide werd gedempt, midden jaren 90 van de 19e eeuw. Wanneer 
de wegsloot verdween, heb ik niet kunnen vinden. Ik ga ervan uit dat de percelen 
water eigendom van de gemeente bleven en dat daarna de weg die ter hoogte van 
de boerderij een bocht beschreef, verbreed kon worden. 
 

 
 

Kadasterkaart Westzaan Sectie B, 1832, detail met in de rode cirkel Kerkbuurt F92 
 
De Schoenen hadden een aantal percelen land en water in eigendom. Ik veronder-
stelde altijd dat het land dat aan de achterkant van het erf grensde bij de boerderij 
hoorde, maar dat klopt niet. Hoewel Simon Schoen niet de eigenaar was van de boer-
derij en het erf, bezat hij wel grond en water aan de overkant van de Nieuwe Zij, ten 
Westen van het rood omcirkelde erf op de kadasterkaart. Het huis tegenover de 
hoeve, later bewoond door de ons bekende families Jongewaard en Woud, was van 
hem, evenals een aantal percelen wei- en rietland en polderwater. Na zijn dood zijn 
deze percelen verkocht. Zijn opvolger op de boerderij, neef en oomzegger Havik, be-
zat een aantal percelen weiland en polderwater ver weg, in het Westzijderveld, 
helemaal aan de grens met Koog aan de Zaan. Ze lagen aan weerszijden van de Gouw, 
dat brede water waarop alle sloten in dat gebied hun water loosden, dat werd 
uitgemalen op het IJmeer en later het Noordzeekanaal. Zou Havik de koeien met de 
grote praam naar zijn land hebben gebracht en gehaald, zoals vaak door veeboeren 
moest worden gedaan? Of pachtte hij weiland dichterbij de hoeve? 
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Kadasterkaart Westzaan, sectie B, 1928, detail 
 
Vanaf 1915 maakte de gemeente Westzaan plannen voor een uitbreidingswijk ten 
oosten van de Nieuwe Zij. De beeldbank van het Gemeentearchief Zaanstad laat daar 
een tamelijk gewaagd voorbeeld van zien dat niet is uitgevoerd.173 Een kadasterkaart 
van de gemeente Westzaan uit 1928 toont hoe het eerste deel van het plan wel is 
uitgevoerd met de huizen aan de Parkstraat. De perceelnummers zijn gewijzigd, het 
erf van de boerderij heeft nu nummer 1876. Het onbebouwde perceel 549 is gesplitst 
voor de vier woonhuizen die er tegenwoordig nog staan vanaf de hoek Kerkbuurt - 
Raadhuisstraat (op deze kaart nog Parkstraat geheten). 
 
Huis 
De boerderij aan de Kerkbuurt F92, eind jaren 30 of begin jaren 50 - de geraadpleegde 
registers noemen verschillende data - vernummerd naar 58, was een Hollandse stolp-
boerderij, een bouwtype dat bijna alleen boven het IJmeer voorkwam. Het pand lag 
precies in een bocht van de weg en stond op een trapeziumvormig erf met ongelijke 
zijden: aan de straatzijde zo’n 40 meter net als aan de noordkant, aan de oostelijke 
achterzijde mat het 25 meter en de zuidzijde was ongeveer even lang. De oppervlakte 
van het erf bedroeg zoals gezegd zo’n 10,5 are. Een stolp is een piramidevormig dak 
dat gedragen wordt door een vierkante, houten balkconstructie. Er zijn ook zoge-
noemde ‘dubbele stolpdaken’ die een nok tussen twee punten hebben, maar deze 
boerderij was een ‘enkele stolp’, gedekt met pannen. 

De gevel aan de voorkant, de westzijde, waar het woonhuis tegenaan was ge-
bouwd, was horizontaal betimmerd met houten plankdelen, de draagmuren, zo’n 3 
meter hoog, waren in baksteen opgetrokken. De hoogte van de grond tot de top 
schat ik op 10 meter. De stolp herbergde in het midden de inpandige hooiberg, kort-
weg ‘berg’ of ‘barg’ genoemd, en eromheen aan drie zijden de koeienstal. Het woon-
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gedeelte bevond zich dus niet binnen de stolp maar ervoor aan de straatzijde. Dat 
duidde op een zekere welstand van de boer die het had laten bouwen. Minder rijke 
boeren lieten een boerderij bouwen op een zuiver vierkante grondvorm waar zowel 
woongedeelte als stal onder de stolp waren gesitueerd. 
 

 
 

Kerkbuurt F92, na demping van de wegsloot, vóór 1936 
 
Het woonhuis was aan de voorzijde tegen het stolphuis aangebouwd, waardoor dat 
geen exact vierkant beschreef. De achterkant aan de oostzijde was ongeveer 15 
meter lang, de beide zijkanten (noord en zuid) 12 meter. Bovendien lag de positie 
van het 7 meter brede woonhuis niet in het midden van de stolp maar excentrisch. 
Daardoor werd de langsgevel van het woonhuis blikvanger, wat op foto’s van de 
boerderij te zien is: ze zijn gemaakt vanuit de zuidwestelijke hoek met zicht op de 
beide vensters van de woonkamer (en op de onvermijdelijke sanseveria), de beide, 
iets hoger aangebrachte vensters van een hoek-/logeerkamer onder de stolp en 
daartussenin de voordeur. 

Die voordeur was voorzien van een opengewerkt, gietijzeren sierrasterwerk 
met in het bovenraam een traditionele levensboom. Met de windvaan in de vorm 
van een rennende hazewindhond bovenop de punt van de stolp was die deur de eni-
ge versiering. Vanzelfsprekend werd hij alleen gebruikt voor huwelijken en uitvaarten 
(en voor de hond, maar daarover verderop). Ik kan me voorstellen dat opa Rouwé en 
zijn eerste vrouw Trijntje op hun trouwdag in december 1917 door die deur zijn ge-
gaan op weg naar het raadhuis – ze konden het eindje lopen, minder dan 100 meter. 
En haar ouders Havik en Catharina, en later Trijntje zelf, zullen op de dag van hun 
begrafenis door die deur zijn uitgedragen. Het woonhuis is geheel van hout en gedekt 
met een eenvoudig zadeldak met pannen. Het hoge raam in de gevel brengt licht in 
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een zolderverdieping boven de slaap- en woonkamer. Het gaat om een tuitgevel met 
een zogenoemd tuitstuk in de punt, iets verhoogd ten opzichte van de nok van het 
huis en vlak afgewerkt. Onderaan lopen de wit geschilderde daklijsten aan beide 
zijden uit in een paar ‘schouders’. Ornamenten en pronk zijn niet te bekennen: geen 
klokgevel, geen zwanenhals, ook geen organische, ronde lijnen of krullen met bloem-
motieven, alles eenvoudig recht. De kopgevel is bekleed met verticaal aangebrachte 
planken, in de langsgevel zijn ze horizontaal geplaatst, iets overlappend zoals dakpan-
nen, de ‘getrapte weeg’ genoemd. Vanzelfsprekend was het huis donkergroen ge-
schilderd, evenals de voorgevel van de stolp aan weerszijden van het woonhuisdak: 
Zaans groen is die kleur gaan heten.174 Ondanks het ‘klompenhok’ dat nogal uit de 
toon viel, bood het geheel een aantrekkelijke aanblik, wat eens te meer werd aan-
gezet door de hoge bomen in het grasveldje voor de woonkamer en de bescheiden 
pruimenboomgaard ernaast. 
 

 
 

Buurtkinderen op de witte tuinbank: vlnr Gerrit Kok, Elsje Rem, mijn zus Carla, Henri Woud, Hilde Eier, 
mijn broer Joost en achter hem Stien Jongewaard, 1949 

 
Een thuisplaats uit mijn kindertijd was het, een plek waar ik de weg wist. Geheugens 
bewaren herinneringen, ze verliezen ze en vervormen ze eveneens. Foto’s helpen, er 
is zelfs een film bewaard, zwart-wit, uit 1959, de laatste zomer dat we er logeerden. 
Welgeteld 2 minuten en 14 seconden bewegend beeld van oma en ons gezin op het 
brede tuinpad - mijn vader maakte hem met een van de buurman geleende 8mm-
camera. Onder de ramen van de woonkamer stond een witgelakte houten latten-
bank. Ertegenover lag een klein grasperk met een paar bomen en struiken, afgezet 
met een laag houten hek. In een hoek van het perk stond een groene gietijzeren 
standaard voor hoge, witte vlaggenmast. 
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Plattegrond 
 
Om de historische omgeving zonder al te veel vervorming terug te halen heb ik ge-
probeerd een simpele reconstructie van de plattegrond te tekenen. Gewoon op ruit-
jespapier. Verderop in dit deel neem ik een plattegrond van een deel van de Kerk-
buurt op, getekend door de cartografische dienst van Westzaan. De omtrek van de 
boerderij en de schaal van 1 : 1000 boden voldoende houvast om een redelijk be-
trouwbare tekening van de indeling van de boerderij te maken. Niet dat de maten 
kloppen, maar ze komen in de buurt. Met zo’n tekening lukte het me beter in gedach-
ten een rondje om het herinnerde huis heen te maken en de merkwaardige, tamelijk 
rommelige verzameling foto’s van het exterieur te situeren. En wie dit leest kan me 
hopelijk ook beter volgen bij de rondleiding door het huis zelf. 
 
Aan de voorzijde stonden wat boompjes. Van de symmetrie van de kopgevel met z’n 
bovenvenster en twee benedenvensters was weinig over door de plaatsing van een 
klein raam, pal links naast het vensterpaar. Naar de erfsloot aan de noordzijde toe 
verliep de helling van het dak in een knik tot minder dan twee meter hoogte aan het 
eind, waarin een nog kleiner raampje zat. Daar was het ‘walhuis’, een lager gelegen 
aanbouw tegen de slootkant, waar makkelijk gespoeld kon worden. In deze boerderij 
was daar echter een inpandig sekreet geplaatst, dat net om de hoek boven de sloot 
uitkwam. Van spoelen was dus geen sprake. Overigens is in de gevel van het walhuis 
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nog de deur zichtbaar die heel vroeger gebruikt werd; toen de wegsloot er nog was, 
bevond zich op die hoogte het lage bruggetje naar het erf en kwam men daar ge-
woonlijk binnen (foto’s op blz. 222 en 223). 

 

 
 

West- en noordgevel, ± 1955 
 
Dit smerige slootje dat verderop uitwaterde op de wegsloot langs de Guisweg hield 
stand tot in de jaren 50. De andere functies waren toen al lang verdwenen: door die 
dwarssloten hadden de boeren lang daarvoor hun jollen en pramen met melkbussen 
van het land naar de wegsloot geboomd of geroeid, en door de bouw van de wonin-
gen aan de Parkstraat (op de achtergrond zichtbaar) deden ze ook geen dienst meer 
als afvoerkanaal van regenwater. Uiteindelijk verdween ook de functie van open riool 
door de aanleg van een ondergronds rioleringsnet en een wc in huis. 

Achter het walhuis week de noordgevel terug tot het woongedeelte. Op de 
hoek van de stolp zijn boven het dak van het walhuis uit nog net de ramen zichtbaar 
van een opkamertje, dat tegen de stal aan lag. Aan deze zijde kon het vee door een 
brede schuifdeur naar binnen. Het was een deel van het erf dat voor ons als klein-
kinderen streng verboden terrein was. De foto’s hiernaast zullen om een zakelijke 
reden gemaakt zijn, welke is me niet duidelijk geworden. De meest voor de hand 
liggende lijkt me de wens om de situatie aan deze kant van de boerderij zowel vóór 
als na de demping van de sloot in beeld te brengen. Zou die geheimzinnige persoon 
die aan het eind van het stinkslootje staat hier iets mee te maken hebben gehad? 

Om de hoek kwam je aan de achterkant, de oostzijde van de hoeve, waar in 
de jaren 50 nog een kleine,  verwaarloosde boomgaard stond. Hoog in de muur waren 
halfronde ramen aangebracht om daglicht in de stal toe te laten. Op de foto torent 
de torenloze Grote Kerk boven het dak van de stolp uit.  
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Noordgevel, ± 1950 
 

 
 

Oostgevel, ± 1955 
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Ging je nog een keer de hoek om en liep je weer in de richting van de weg, dan kwam 
je aan je rechter hand eerst bij een deur met bovenlicht (helemaal rechts op de foto 
hieronder) waardoor je ook in de stal kon komen. 
 

 
 

Vooraanzicht, west- en zuidgevel Kerkbuurt 58, ± 1955 
 

Daartegenover stond een kippenschuur met een zadeldakje, gedekt met pannen. Je 
ging erbinnen door een tweedelige deur, waarvan het onder- en bovendeel los van 
elkaar konden draaien. De schuur had een grote binnen- en een kleine buitenren en 
was ook in gebruik voor opslag van houten tuingereedschap. Vanaf de weg liep een 
pad tussen de stal en de schuur door naar een garage die tegen de achtergrens van 
het erf stond. In het hoekgedeelte van deze zijde van de stolp was de logeerkamer 
met twee ramen, aansluitend op de officiële voordeur. En dan zijn we helemaal om 
de boerderij heen gelopen. 
 
Verbouwingen 
In het kadaster is een aantal verbouwingen aan het huis opgenomen, waarvoor ver-
gunningen waren afgegeven. Er werden hekken geplaatst, schuurtjes gebouwd, ven-
sters aangebracht, muren vernieuwd. Een bonte verzameling waar ik weinig aan-
dacht aan gaf, omdat ze slechts summier waren geregistreerd en mij niet duidelijk 
werd waar het precies om ging. Totdat ik op het allerlaatst van dit schrijfproces nog 
een paar vragen stelde aan Jan van der Male van het Gemeentearchief Zaanstad om 
iets te checken. In zijn hierboven aangehaalde verhaal over de Schoenen had hij een 
terloopse opmerking gemaakt, de veronderstelling dat in 1893 "naar alle waarschijn-
lijkheid de typische Noord-Hollandse stolpboerderij ontstond die op foto's te zien is." 
Blijkbaar ging hij ervan uit dat de stolp niet al meteen bij de stichting was gebouwd. 
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Op mijn vraag op welke feiten hij zich hierbij baseerde, kon hij geen antwoord geven. 
Dat blijft dus in de lucht hangen. Maar hij stuurde wel een aantal ‘links’ door naar het 
archiefdossier ‘Bouwvergunningen Westzaan’ warin ik gegevens aantrof waarmee ik 
mijn rondgang om de boerderij moet corrigeren.175 Ik had die paragraaf kunnen her-
schrijven en de plattegrond opnieuw kunnen tekenen, maar ik vond het leuker dat 
allemaal ongewijzigd te laten en deze paragraaf over verbouwingen toe te voegen.  
 Het gaat om drie aanvragen van Hendrik Rouwé, de vroegste uit 1921 als 
huurder, de andere twee uit 1932 en 1936 als eigenaar.176 De laatste betrof de ver-
vanging van het hek aan de openbare weg. Het bijgevoegde schetsje vertelt dat het 
om een houten, met gaas bespannen hek ging. Dat leverde voor dit verhaal alleen 
een nadere datering op van de foto op blz. 227, waar dat gaas in het hekwerk 
ontbreekt. Niet opwindend, toch leuk.  
 

 
 

Blauwdruk bij aanvraag van vergunning voor verbouwing van de stal, 1932  
 
Anders ligt dat bij de aanvraag van vier jaar daarvoor. Die gaat over een vernieuwing 
van de noordelijke en zuidelijke muur van de stal en de plaatsing van twee licht-
kozijnen in de oostelijke muur. De stal wordt volgens de aanvraag “bestemd tot ge-
deeltelijke werkplaats.” De bijgevoegde situatieschets bestaat uit een blauwdruk van 
de bestaande en verbouwde plattegrond, doorsnee en aanzicht. Daar is wel het een 
en ander op te zien, dat zowel verduidelijkt als vragen oproept. Speciaal voor de 
liefhebber zoom ik er even op in met een paar uitsnedes.  
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Ik begin bij de noordgevel (A). Door de schuifdeur die ik al noemde is bij nader inzien 
nooit een koe naar binnen of buiten gelopen; hij dateert van 1932, toen het vee al 
weg was. Op de foto op blz. 231 herken ik de nieuwe situatie, hoewel met enige 
moeite door het perspectief. Wel zie ik naast de schuifdeur een venster, dat niet op 
de tekening staat. In de zuidgevel (B), tegenover de kippenschuur, is de deur naar de 
hoek verplaatst; die wijziging is niet uitgevoerd. Op de tekening is de stoep waarop 
de koeien stonden verdwenen, maar ook dat werk is niet uitgevoerd: stoep en grup 
waren in de jaren 50 nog gewoon aanwezig. In de oostgevel (bovenaan) zaten vóór 
de verbouwing zeven vensters, er na zijn er twee verdwenen en twee andere vervan-
gen door grote ‘lichtkozijnen’. Ik herinner me die niet, wat weinig zegt. Dat ik op de 
foto van die gevel (op blz. 231) zeven vensters tel, zegt meer; die dateer ik op ± 1955, 
want gemaakt na de demping van het stinkende erfslootje.  
 Bij de oostgevel staat op de blauwdruk een maat, 15.50 M. Dat klopt dus met 
de 15 meter die ik in mijn plattegrond heb aangehouden. Meten en narekenen lever-
de voor de twee andere gevels echter een maat op van iets minder dan 10 meter, 
zo’n twee meter korter dan ik eerder had uitgerekend. De hoogte van de stolp had ik 
wel goed benaderd: ik had 10 meter, op de blauwdruk kom ik op 10,7 meter uit. 
 Tot zover vind ik dus nogal wat verschillen. Toen ik beter keek, zag ik dat de 
bouwkundigen van ‘Schoen en Kalff’ die de schets maakten, nogal slordig te werk zijn 
gegaan. Ik zie namelijk nog meer verschillen met de situatie zoals wij als kleinkinde-
ren van oma Rouwé gekend hebben. In de zuidgevel zaten naast de staldeur twee 
hoge, halfronde vensters van dezelfde maat als de zeven in de oostgevel; ze ontbre-
ken op de blauwdruk. De deur van de logeerkamer naar de stal zit in de verkeerde 
hoek. En de voordeur van het huis is compleet zoek; in die westgevel van het 
stolphuis zijn alleen de vensters van de logeerkamer ingetekend. De tekeningen 
roepen dus ook een paar vragen op; zeker lijkt me dat de werkplaats waarin de stal 
‘gedeeltelijk’ zou worden veranderd, niet tot stand kwam.  

Komen we aan het eind van deze paragraaf bij het schuurtje, waarvoor Hen-
drik Rouwé in 1921 een bouwaanvraag indiende bij de gemeente.  
 

 
 

bouwtekening van een schuurtje, 1921, detail 
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Het was “groot 2.25 M. breed en 4.25 M. lang van hout opgetrokken” en “bestemd 
tot bergplaats.” Het schuurtje op de tekening heeft veel weg van de oude garage die 
aan de achterzijde van het erf stond. Ik herinner me dat de deur wel eens een enkele 
keer openstond en dat ik er een stokoude auto in zag staan, zo een met een lederen 
kap die kon worden opengeklapt. In mijn kinderogen was het een kolossaal gevaarte, 
helemaal onder het stof. De bouwvallige old-timer deed uiteraard geen dienst meer.   
         

    
 

           Achterzijde garage, 1922-1925 (?)             Situatieschets bouwaanvraag schuurtje, 1921, detail 
 
Er zijn twee foto’s van die garage bewaard, vanaf de achterkant van de boerderij 
genomen. Daar was kennelijk de voorzijde met de deur, zoals de tekening laat zien. 
Ik ga er tenminste van uit dat het ‘schuurtje’ van de bouwaanvraag de garage op de 
foto’s is - de maten laten ruimte voor zo’n automobiel. Alleen de situatieschets die 
aan de aanvraag is toegevoegd klopt niet met de positie van de garage die ik mij 
herinner, namelijk op dezelfde plek waar later de gerage voor de Vauxhall stond. Het 
schetsje is slordig getekend, gelet op de omtrek van woonhuis en stal. En de foto’s 
bieden geen absolute zekerheid door de vertekening van het perspectief. 

Ergens tussen 1920 en 1925 werden de percelen weiland achter de boerderij 
bouwrijp gemaakt voor de aanleg van de uitbreidngswijk met de Parkstraat. De foto’s 
dateren van na 1922, het jaar waarin het zogenoemde Nummerbewijs G-23813 in 
Noord-Holland werd toegekend aan Hendrik Rouwé.177 Hij moet een rijbewijs hebben 
gehaald, anders werd zo’n kentekennummer niet uitgegeven. Tot mijn spijt waren 
die toen aan een persoon gekoppeld en niet aan een auto, zodat ik niet weet wat 
voor merk het is.178 Een belangstellende kenner kan daar vast achterkomen. Hoe dan 
ook, het blijven twee opmerkelijke foto’s die veel maar niet alle informatie die ik wil 
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hebben loslaten. Mijn moeder noteerde achterop dat het om de auto van opa Rouwé 
gaat en dat ze de datum niet weet. Wel voegde ze er de vraag “Leuk bij opstel?” aan 
toe; waar zou ze op gedoeld hebben? Toch niet op Duuk, die zwarte herdershond die 
bij vergroting van het beeld opeens met z’n tong uit z’n bek tevoorschijn kwam? Het 
kan bijna niet anders dan dat zijn baas zelf stond te fotograferen, trots op dat beest 
en vooral op zijn automobiel. Hij moet een van de eersten in het dorp zijn geweest; 
in heel Nederland reden in 1922 nog maar zo’n 15.000 auto’s rond.  
 

 
 

 
 

Kerkbuurt F92, achterzijde, 1922-1925 (?), met uitsnede 
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Binnen 
Met het rondje om het huis ben ik ook in mijn eigen herinneringen terechtgekomen. 
Niet omwille van mijzelf maar om kennis te maken met mijn oma’s dagelijkse leef-
omgeving, waar ze 12½ jaar gewoond heeft. Als haar kleinkinderen hebben wij die 
plek goed leren kennen door de visites en vooral de vakanties. Of we nu (niet zo vaak) 
via Amsterdam reden en de pont bij de Hembrug naar Zaandam namen, of (veel 
vaker) via de Bollenstreek en Haarlem de pont bij Buitenhuizen, de watertoren aan 
de Nauernasche Vaart was het herkenningspunt. Zag je die, dan wás je er. 

 

 
 

Watertoren en basculebrug op de Nauernasche Vaart, 1950-1960 
 
Ik herinner me een treinreis een eindeloze tocht met een overstap op Amsterdam-
Centraal, onder de overkapping met veel opwaaiend stoom van enorme locomo-
tieven. Maar meestal gingen we met de Volkswagen of later de Borgward ... Maar dit 
heb ik al verteld, als een vroege herinnering die aan deze hele geschiedenis vooraf 
kan gaan. Ik eindigde in de logeerkamer met de kopjes thee waarmee mijn oma ons 
elke ochtend wakker kwam maken, met voor ieder twee croquettekaakjes van Ver-
kade op het schoteltje. Vanuit die logeerkamer op de hoek onder de stolp maak ik nu 
een wandeling door het hele huis.  

In die kamer was een deur waardoor je direct naar de stal kon gaan. Links om 
de hoek van de deur hingen de juten zakken waar de poezen in jongden. Na een dag 
of drie, meteen nadat ze in het walhuis de moederpoes te eten had gegeven, haalde 
oma diep adem. Ze nam de zak van de haak, deed alsof ze het gepiep van die blinde 
diertjes niet hoorde, liet er zachtjes een baksteen inzakken en bond hem met een 
stukje touw dicht. Poeslief als oma was, moest ze erbij zuchten, maar toch, ze wilde 
er niet zo bij stilstaan: het moest nu eenmaal telkens weer gebeuren. Met de zak liep 
ze snel door de staldeur naar buiten, stak de weg over en haastte zich over het erf 
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van buurman Reijne naar de sloot achter zijn huisje. Het gefriemel van het nest 
negerend gooide ze de zak middenin de plomp en liep meteen terug om de lucht-
belletjes niet te hoeven zien bovenkomen. Een paar maal mocht ik mee en bleef ik 
aan de waterkant staan kijken. Tientallen keren moet ze dit zo gedaan hebben. Maar 
ja, mijn grootmoeder was daar toch voldoende nuchter in, vermoedelijk was ze als 
boerenmeid van huis uit niet anders gewend. Een moederpoes, één van haar kinde-
ren (‘opa’s poes’) en een ‘aanwaaier’, dat was wel genoeg voor de muizen. Ze jong-
den alle drie een paar maal in het jaar, dus ja, ze moest wel. En na een paar dagen 
hielden de moederpoezen op met mauwen en zoeken en hernam het kattenleven 
zijn loop. Alle drie riep ze met ‘Poelekepiek’, makkelijk en vertrouwd, en nu ik dit 
opschrijf hoor ik haar stem en ruik ik de geur van de makrelen die oma elke week 
voor ze kocht bij de visboer die aan de deur kwam. 

Rechts in de stal, in het korte deel, heeft jarenlang een stapel Edammer kazen 
gelegen, door opa Rouwé ingeslagen vanwege een door hem verwachte hongers-
nood door de Koreaoorlog, begin jaren 50. Bang voor nóg een hongerwinter. Na een 
jaar of wat waren ze groen beschimmeld en werden ze weggedaan. Ernaast stond 
een houten vat met mais en kippenvoer bij de staldeur naar buiten, tegenover de 
kippenschuur. Zo rustig als het daar kon zijn, in die schuur, dat licht, getemperd door 
lagen spinrag, het zachte geluid van die dieren, het schokkerig pikken in de grond, 
hun onverwachte binnenkomst over de twee trappetjes naar de ren buiten, het stof 
dat ze af en toe uit hun veren sloegen. De prettige geur van de kippenmest en de 
vochtige aarde, het houten tuingereedschap langs de wanden, de kruiwagen, ook van 
hout. Met mijn oma mee de ren in als ze hun warme kippenvoer kregen, een sterk 
geurend papje dat ze ’s ochtends op het aanrecht in het walhuis klaarmaakte. Samen 
met haar eitjes rapen uit de met stro gevulde groentekistjes binnen en achter de 
deurtjes in de buitenren. Een soort fundamentele gelukzaligheid heeft het me alle-
maal opgeleverd, die als een ijkpunt is blijven bestaan. 

Terug naar de stal, een grupstal. De koeien hadden ’s winters naast elkaar 
vastgebonden op een lange, verhoogde stoep gestaan, met hun kop naar de muur en 
het achterend naar de grup, de goot voor de stront en de pis. Waar op de boerderij 
bij Havik Schoen de mestvaalt lag weet ik niet, maar ik veronderstel direct achter de 
stal. Veel bewegingsvrijheid hadden de beesten niet. De stal lag aan drie zijden om 
de hooiberg heen. Er hing een beetje beangstigende stilte als je er wel eens alleen 
kwam, wanneer je kippenvoer mocht halen. Een gedempt licht viel door de stalramen 
naar binnen op de bakstenen vloer. Hier en daar lagen wit uitgeslagen kattenkeutels. 
De wand tussen stal en hooiberg was van ongeschuurd, blank hout. Middenin zat een 
dubbele deur die je met een houten draaiklos kon openmaken. Je moest over een 
laag houten schot heenstappen om binnen te komen – wat niet mocht. De grootste 
indruk maakten ook hier de stilte en het licht, maar ik vond het niet geheimzinnig 
zoals in de stal. Je kon de sfeer van de hooiberg als het ware zien in de smalle banen 
stof die schuin door het dakraampje de ruimte in liepen. Er was nog hooi, tegen de 
wanden lagen nog wat opgestapelde balen en een grote houten vork, op de vloer 
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overal plukken. Middenin stond een kolossale televisie-antenne, een lelijk ding dat 
op die plek volslagen uit de toon viel. Er stond een hoge ladder tegen een plankier, 
maar dat was streng verboden terrein vanwege de bouwvalligheid. Recht tegenover 
de dubbele deur was een deur waardoor je in de gang achter het woonhuis terecht-
kwam. Die was altijd op slot, voor zover ik mij herinner. Terug in de stal kon je verder 
naar achteren doorlopen naar de schuifdeur waardoor dus nooit een koe naar binnen 
was gelopen. Linksaf de hoek om kon je door een houten deur wel de gang in. Meteen 
rechts was een hoger gelegen kamertje waar nog een ledikant stond dat nooit ge-
bruikt werd, het ‘opkamertje’ voor een knecht of een meid. Mijn zus herinnerde zich 
dat je van de grote gang eerst in een smal gangetje kwam waarin een deur toegang 
tot het kamertje gaf, meer een hok. Anders dus dan op de getekende plattegrond.179 
Het ene raam keek uit op het stinkslootje, het andere op het dicht met onkruid be-
groeide plaatsje tussen de opkamer en het walhuis. 

Liep je van de opkamer terug dan passeerde je eerst links de afgesloten deur 
die in de hooiberg uitkwam en een stukje verder had je rechts de deur naar de woon-
kamer. Dat was een wonder: een dubbele deur maar niet dubbel naast maar achter 
elkaar. Hoe die precies geconstrueerd was en waar die voor diende, weet ik niet 
meer. Een soort schutsluis waar je mee kon spelen: je deed de ene deur open, stapte 
naar binnen op de diepe drempel, ging tegen de andere, dichte deur aan staan en 
deed de eerste deur achter je dicht. Een kind paste er net tussen en dat had in het 
donker iets spannends. Dan deed je de andere deur open en kon je doorlopen.  
 

 
 

Woonkamer, 1957 
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Van al die ruimtes, gangen en kamers zijn geen beelden overgeleverd. Allemaal alle-
daags en om die reden geen objecten om vast te leggen. Van de woonkamer, een 
betrekkelijk grote, bijna vierkante ruimte, zijn wel een paar foto’s bewaard. Zoals 
deze van het keurige zitje – waar nooit iemand zat. De vloer was verzakt en liep goed 
scheef, er lag een vast tapijt, rood met bloemenkransen. Je ziet meteen waar de tele-
visieantenne voor was. De kolenkachel stond een eind naar voren; de kachelpijp liep 
recht omhoog en buiten beeld in een haakse hoek naar het rookkanaal in de schoor-
steen. In de grote, open haard die daar oorspronkelijk was geplaatst, was de brand-
kast van opa ingemetseld, een enorm gevaarte, verborgen achter een dik donker-
bruin gordijn. Het plafond was van licht geverfd hout en werd door zichtbare balken 
gedragen. In de wand zat een aantal deuren met houten draaikrukken, bekleed met 
behangselpapier. Links was een bedstee, ik weet niet meer of er rechts ook een was. 
Er was wel een brede kast en een smalle, waar een dubbel eierenrekje hing, iets 
opmerkelijks in mijn kinderogen. Elke dag keerde mijn oma een voor een de eitjes, 
met steeds hetzelfde vlugge, trefzekere gebaar. 
  
(Enkele alinea’s en foto’s verwijderd.) 
 
Ging je de deur bij de bedstee in de hoek door, dan kwam je in de voorkeuken. Als ik 
me goed herinner stond er een dubbelpits gasstel en verder twee of drie petro-
leumstellen. Uren kon het vlees erop staan, de groenten werden eindeloos door-
gekookt. Direct links zat een deur naar de slaapkamer met een twijfelaarledikant, een 
linnenkast met deurspiegel, de nachtkastjes met marmeren bovenblad. (Enkele 
zinnen verwijderd.) 

In de voorkeuken zat een luik in het plafond waardoor je op de vliering boven 
de woon- en de slaapkamer kon komen. Net als het plankier in de hooiberg was dit 
verboden gebied: je kon er zo doorheen zakken. (Enkele zinnen verwijderd.) Door de 
voorkeuken heen ging je een paar treetjes af om in het walhuis te komen. Onder het 
kleine raampje achterin was een werkvlak aangebracht, tegen de oude deur aan die 
daar vroeger in gebruik was. In de andere hoek was de plee, wat je noemt een ‘se-
kreet’, of zoals ik eerder op z’n Zaans schreef het ‘skaithois’, gewoon boven de sloot. 
Het stonk er altijd, ’s winters steenkoud, ’s zomers vol vliegen. Een ongemakkelijk 
gemak, een houten plank met een gat en een deksel erop. (Enkele zinnen verwijderd.) 
Later was deze romantiek voorbij, kwam er een gewone wc in de voorkeuken en werd 
de sloot gedempt, zoals ik hierboven al noteerde. 

Rechts in het walhuis was nog een deur die naar het plaatsje aan de slootkant 
leidde. Op de vloer stond het wonder van techniek, een zogenoemde langzaamwas-
machine, door een brede leren aandrijfriem verbonden met een uitwendig electro-
motortje. Het gevaarte stond op een metalen standaard en de tobbe was van hout. 
Binnenin draaide langzaam een roerstok of zoiets. Er zat een aflegplank aan vast en 
een handwringer. Ooit was dit vooroorlogse apparaat hypermodern geweest. Ge-
wend als wij waren aan de handwas bij ons thuis, keken wij er met een zekere trots 
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naar, ook al kon het ding toen al voor ouderwets doorgaan. Wat in dat huis wel mo-
dern was, was het televisie-apparaat – want een apparaat wás het. Een klein scherm 
met een diepe kast. Televisie kijken was slecht voor kinderogen, wist men. Voor het 
kinderuurtje op woensdag- en zaterdagmiddag zaten er vaak wel een paar dorps-
kinderen in de kamer, allemaal met een plastic zonnebrilletje op hun neus - televisie 
kijken was slecht voor kinderogen. Opa Rouwé was de tweede in het dorp die een te-
levisie in huis haalde, eind 1951, begin 1952, kort na de eerste uitzending. Als oma 
Rouwé dat wel eens aanhaalde, voelde ik me trots. “De eerste was de burgemeester,” 
zei ze er steeds eerlijk bij, en ja, een burgemeester, daar kon mijn opa natuurlijk niet 
tegenop, dacht ik dan. Dus dat vond ik niet zo erg. Nu denk ik: zo vroeg al met een 
televisie, dertig jaar nadat hij zo vroeg al was met een auto, en dan ook nog een elec-
trische wasmachine, die Henk Rouwé had een vooruitstrevende kant.  
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Hoofdstuk 26 Terug in Westzaan 
 
Andere wereld 
Alles was anders in Westzaan, behalve haar distributiestamkaart. Een beetje over-
dreven uitgedrukt, maar er schuilt een kern van waarheid in. Het oude Rotterdamse 
adres werd doorgehaald en vervangen door het nieuwe Westzaanse: Kerkbuurt 92. 
Rantsoentijden waren het, die eerste jaren, zowel in Rotterdam als aan de Zaan. De 
oorlog was dan wel afgelopen, de economische schaarste niet. Een heleboel alle-
daags gedoe, bonnetjes knippen, kruisjes zetten, vakjes afstrepen en wat er verder 
bij komt kijken. Zo ongeveer alles was op de bon: omslachtig en lastig. Toen begin 
jaren 50 het aanbod van al die voedsel- en gebruiksartikelen groeide en de distributie 
geleidelijk werd afgeschaft, was de narigheid snel vergeten. De bonnen die opa en 
oma overhadden verdwenen achterin de keukenla of ergens in een bureau en zijn 
nooit weggegooid: ik heb ze hier. Bonnen voor margarine, vlees, textiel, brandstof-
fen, werkkleding en tabak, met daarnaast nog bonnen met de aanduidingen ‘alge-
meen’, ‘diversen reserve’ en ‘aanvulling’. Bewaard als een gedachtenis, laat ik het 
daarop houden. 

 

 
 

Distributiestamkaart van Johanna Rouwé-Glas, 1945-1947 
 
Haar eerste maanden in Westzaan zullen onwennig zijn verlopen, omdat haar leven 
er van de ene op de andere dag volkomen anders uitzag. Geen vertrouwde kinderen 
en kleinkinderen meer in de buurt maar een nog vreemde man om mee samen te 
leven. Geen stad meer maar een dorp. Geen bakstenen huis in een gesloten gevelrij, 
maar een half houten, half stenen boerderij met een erf rondom, buiten bedrijf welis-
waar, maar nog steeds een boerderij. Er was een hond, katten waren er voor de 
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muizen of de ratten, en kippen voor de eieren. (Enkele zinnen en een foto 
verwijderd.) 

 

   
 

Han Rouwé-Glas bij de voordeur van de boerderij aan de Kerkbuurt 58, 1948 
 
Hoe anders de wereld er in Westzaan ook uitzag, onze oma zal snel met het huis en 
het dorp vertrouwd zijn geraakt. Ze kijkt tenminste tevreden, op die foto van 3 juli 
1948. Bijna alle familieleden woonden er, zowel aan de Van der Woude- als de Glas-
kant. Het kan bijna niet anders dan dat het voor haar in zekere zin een terugkeer op 
het oude nest betekende. Er was veel aanloop, want bijna iedereen woonde in de 
buurt. Haar zussen Jasprien (rechts) en Ma (midden) woonden een eindje verderop 
aan de J.J. Allanstraat, Antje in Assendelft. Aan de Van der Woudekant woonde Trijn 
nog op het Weiver op de oude boerderij van haar ouders, nog wel, want ze zou in 
1948 overlijden. Cees, Dirk en Klaas woonden in Zaandijk, Neel woonde verder weg, 
in Jisp, net als Maarten, in Purmerend. Jan en Hein waren dood. Veel van de kinde-
ren van haar (schoon)broers en -zussen woonden ‘aan de Zaan’. Met Trien van Neel 
had ze veel contact (...). Lize van Ma woonde met haar gezin in het oude huis van 
‘oop’ De Boer aan het Weiver. Die ‘tante-zeggers’ hadden ook weer kinderen en 
aangezien die ‘tante Han’ erg attent was met verjaardagen en ziektes, werd er heel 
wat afgefietst. En andersom zat elk jaar op 22 april en 24 augustus de grote kamer 
bij hen thuis vol verjaardagsvisite. 
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Han, Ma en Jasp Glas, jaren 50 
 
Voor mijn opa betekende zijn tweede huwelijk eveneens een reusachtige veran-
dering. Opeens kreeg hij direct of indirect te maken met dit Zaanse familieleven. En 
dichterbij met de Rotterdamse familie, twee dochters, twee schoonzonen en twee 
kleinkinderen – mijn broer Joost was in augustus 1946 geboren. Op afstand, dat wel, 
maar volop aanwezig in de verhalen van zijn nieuwe vrouw. En ze kwamen graag loge-
ren, elke vakantie was het raak. (Enkele alinea’s en foto’s verwijderd.) 
 
Opa en oma 
Deze brief zit in een envelop met het adres Osseweistraat 5 erop, waar ons gezin tot 
1949 woonde en waar ik op de wereld kwam. Hier is hij in de breedte gevouwen, 
maar dat is voor het briefhoofd. Mijn oma was gewend haar brieven eerst in de lengte 
te vouwen en dan in de breedte. Envelop en briefhoofd maken duidelijk met wie ze 
getrouwd was, wat voor werk hij deed, waar zijn bedrijf gevestigd was, waar hij 
woonde en hoe hij telefonisch te bereiken was. Het wederkerige ‘bij geen gehoor’ 
duidt erop dat hij nergens anders kon zijn dan op een van deze twee adressen. 

In de brieven van oma Rouwé aan ons gezin is mijn opa wel aanwezig maar 
alleen op de achtergrond. Hij zit nog druk te schrijven, ligt te rusten als oma thuis 
komt, heeft zich op z’n “voorste” vinger geslagen, wordt ergens buitengehouden 
waarover mijn moeder niet mag terugschrijven, is “zuikervrij” of krijgt een kopje thee 
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– dat soort dingen. En we krijgen natuurlijk aan het eind van een brief ook van hem 
een dikke zoen, net als van mijn oma – je kunt haar zoentjes nóg horen. Verder is het 
niet veel wat ze over haar man te vertellen had. Ze noemde hem opmerkelijk genoeg 
‘Vader’, gebruikelijk voor die tijd met een hoofdletter. Of hij haar ‘moeder’ noemde 
(of ‘Moeder’) herinner ik me niet. ‘Han’ lijkt me waarschijnlijker. 

 

 
 

 
 

Brief met envelop van oma Rouwé aan ons gezin, 1949 
 
Wat mijn oma allemaal schreef, geeft aanzetten tot persoonlijke geheugenoefening, 
maar daar gaat het in dit deel van het verhaal niet om. Ik ga daarom voorbij aan onze 
kennismaking met het dorpsleven, wat voor ons stadskinderen heel bijzonder was. 
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Over de eindeloze fietstochten, de roeitochten met overbuurjongen Frans Woud 
tussen de tientallen stroken weiland, de viering van Sint Maarten en het doorkomen 
van de Luilaknacht schrijf ik hier evenmin. Vijf van de brieven die ze uit Westzaan 
schreef zijn bewaard gebleven, en nog wat ansichtkaarten. Ze leefde in Westzaan (...) 
van harte mee met ons bestaan in Rotterdam (...). Van haar schrijfstijl heb ik eerder 
al wat voorbeelden gegeven. In hoofdletters, punten en komma’s was ze niet zo 
goed, wat soms tot gepuzzel leidt. Haar spelling levert weinig problemen op, het is 
alleen maar hartverwarmend op te merken hoe ze zich inspande om haar kinderen 
en kleinkinderen te schrijven. Ze ging er dan ook echt voor zitten. Haar handschrift 
was overigens best duidelijk en haar stijl plezierig om te lezen. Onderhoudend ook, 
al gaan haar brieven voornamelijk over de dagelijkse dingen en komen haar diepere 
gedachten en gevoelens nauwelijks te voorschijn. Ik heb het niet geteld, maar menige 
brief begint met een zin als “Hoe maken jullie het ik zal maar hopen van goed.” Een 
bezwering. En dan stak ze op een prettige wijze van wal. Bij wie ze allemaal geweest 
was, welke verjaardag- of kraamvisites ze had gebracht, wie er ziek waren, met wie 
het zou gaan aflopen en wie er al dood waren, wat ze gekocht of gegeten had, al dat 
soort ‘dingen’. Het weer, niet te vergeten, en wat ze op de televisie voor leuks of 
opmerkelijks had gezien. Haar brieven leveren allerlei informatie op van situaties en 
gebeurtenissen die zonder die brieven al lang verloren was gegaan. “Ik lijk het anp 
wel,” schrijft ze ergens, en ze begint het slot van haar brieven meermalen in te leiden 
met “me nieuws is op”, om vervolgens nog een regel of tien door te gaan met wat 
haar op de valreep nog te binnen schoot. De brieven zijn bijna zonder uitzondering 
gericht aan “lieve allemaal”. De meeste berichten waren natuurlijk voor mijn moeder 
bestemd, ook hier en daar voor mijn vader, maar in heel wat brieven schreef ze ook 
ons als kleinkinderen direct aan en vroeg ze hoe het ging met waar we mee bezig 
waren. (...) 

Wie ik in deze brieven niet ben tegengekomen is Arwed van Wemak. Op 
foto’s is hij wel aanwezig, al vanaf 1949. Arwed was de barzoi van opa. Duuk van de 
Rooster, de zwarte herdershond, was doodgegaan en opa had kort daarna een nieu-
we hond aangeschaft, een Russische hazewind, net als Duuk met een stamboom.180 
Of hij van dat dier hield? Ik hoop het, maar ik weet het niet. Wanneer wij er waren, 
zag ik hem Arwed wel eens uitlaten. Altijd langs de Guisweg in hetzelfde stukje berm 
tussen de Kerkbuurt en de brug over de vaart. Lange wandelingen zullen er niet bij 
geweest zijn en rennen – wat zulke dieren van nature het liefst doen, denk ik – deed 
hij alleen wanneer hij op het erf werd uitgelaten. Dat deed mijn oma altijd: ongedul-
dig en zenuwachtig stond het beest dan bij de dubbele deur van de huiskamer naar 
de gang; deed ze die open dan stoof hij twee meter naar voren tot de voordeur. Was 
die van het slot, dan sprintte Arwed slippend met z’n poten door de bocht over het 
tuinpad de boomgaard in om daar met de staart opzij of omhoog door zijn trillende 
achterpoten te zakken om te kakken. Wij mochten daar natuurlijk nooit komen, in 
die boomgaard opzij van het huis. Het gras werd er zelden gemaaid en je wist nooit 
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precies waar de drollen lagen. Arwed herinner ik me als een luie hond en het zou me 
niet verbazen als hij door zijn baas en bazin zo gemaakt was.  

 

    
 

Opa en oma met Arwed, 1949 
 

    
 

Opa, oma, Arwed en de Vauxhall op het garagepad, 1954 
 

 
De barzoi was een soort trots van opa, stel ik me voor. Hij kon met zo’n opvallende 
hond-met-stamboom voor de dag komen. Een andere trots was zijn auto. Het model 
anno ongeveer 1920 was uit de garage verdwenen, de garage werd herbouwd en er 
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kwam een Vauxhall in te staan, een Velox Sedan. Voor de gelegenheid werd op 21 
maart 1954 meteen geposeerd. Door de auto zelf, door opa bij de auto met oma ach-
ter het stuur, en natuurlijk door opa met Arwed naast de auto. Door het bezit van die 
eerdere auto werd duidelijk dat hij een rijbewijs had. Niettemin heb ik hem nooit zien 
rijden. Soms bracht ‘Van der Loo’ hen ergens heen, de rijwielhersteller van een paar 
huizen verderop, die tegen betaling chauffeursdiensten verleende. (Enkele zinnen 
verwijderd.) 

 
Opa’s laatste jaren 
Aan de Kerkbuurt werd een goed belegde boterham verdiend. Dat wil natuurlijk 
zeggen: niet daar maar aan de Oostzijde in Zaandam. De Motoren Herstel Plaats 
leverde blijkbaar zoveel op, dat opa en oma Rouwé geen gebrek hoefden te lijden, 
om het zacht uit te drukken.  

 

 
 

Motoren Herstel Plaats H. Rouwé, Zaandam, ± 1950 
 
Een paar maal mocht ik met mijn oma mee naar de werkplaats. Gingen we met de 
bus? Fietste ze erheen met mij achterop of reed ze net als mijn opa op een bromfiets? 
Zoiets staat me bij: met een lange leren jas aan toerde ze langs haar familie, maar het 
is een vage, onzekere herinnering. Er moest iets gebracht worden, iets van zijn ad-
ministratie die hij vaak thuis zat te doen, of gewoon zijn pakje brood voor tussen-
demiddag, dat hij ’s ochtends thuis had laten liggen. Een donkere hal was het, niet 
heel groot, vol machines en werktuigen, met een stuk of wat werknemers die ‘knecht’ 
werden genoemd. Opa Rouwé werkte ‘gewoon’ met hen mee. Hij zal een vakman 
geweest zijn. Het enige onderscheid tussen hem en de ‘knechts’ was, zo te zien, dat 
hij een hoed mocht dragen. 
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Toen ik eens in de voorbereiding van deze verhalen de digitale beeldbank van het 
gemeentearchief van Zaanstad aan het doorzoeken was, viel mijn oog bij toeval op 
een foto van de bebouwing langs de Zaan, genomen vanaf de Beatrixbrug in Zaan-
dam. Helemaal rechts ontdekte ik de werkplaats, met volgens de toelichting de 
fabriek van Albert Heijn op de achtergrond. Het viel bij zo’n kolossaal pand bijna in 
het niet. De foto dateert van vier jaar na het overlijden van Hendrik. 
 

   
 

Zaan met rechts de Motoren Herstel Plaats H. Rouwé, 1962 met uitsnede 
 
Zo’n onverwachte ontdekking, hoe onbelangrijk ook, springt eruit in de zoektocht 
naar bronnen die mijn familieverhaal ondersteunen. Zulke ervaringen komen niet ge-
zocht maar overkomen je als je er niet op bedacht bent. We ruimden als kinderen in 
2009 het huis van onze overleden moeder leeg. Tussen vazen, trommels en kan-
netjes stond daar opeens een kop en schotel waarvan we alle vier meteen wisten: 
van opa Rouwé. En onmiddellijk zag je hem zitten en voelde je je op een of andere 
manier deel van een gezamenlijke geschiedenis. Zo’n moment is meer dan een her-
kenning, het is zo weer voorbij, maar levert een realistische en heldere herbeleving 
op. Zoiets gebeurt me wel eens meer en telkens betreft het een detail, een kleinig-
heid die me niettemin met iets groters van vroeger in contact brengt.  

Zo’n fragment is diezelfde kop en schotel die bij mijn moeder tevoorschijn 
kwam en nu bij een van haar kinderen of kleinkinderen in de kast staat. Hier op een 
foto uit 1954 staat hij in Westzaan op tafel, op het pluchen kleed tussen de papieren 
van opa’s bedrijfsadministratie. Het beeld heeft sfeer, ondanks de spikkelglans die 
eroverheen ligt. De brandkast wordt door het kleed buiten beeld gehouden, de ka-
chel is nauwelijks zichtbaar, anders dan dat onvolprezen televisietoestel. Rechts de 
stoel met een nogal hard kussen erin en een rugleuning van gevlochten gaatjesriet. 
Erachter hing een schuierstel, zeg maar een tafelveger en blik.  
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Mijn opa heeft zijn stropdas afgedaan, zijn boordje opengeknoopt en zijn leesbril 
opgezet. Heeft hij zijn snor laten staan of had hij zich niet geschoren? Zo te zien 
werkte hij zijn ‘Verkoopboek’ bij, ‘vervolg December 1951 fol 133 fol 134’. Het regis-
ter is net als het balansboek uit 1919 bewaard gebleven. Links schreef hij de posten 
genummerd onder elkaar, rechts de data waarop betaald was. Niemand die er ooit 
naar zal kijken, niemand die nog eens een boekhoudkundige controle uitvoert of het 
bestudeert voor een onderzoek naar de binnenscheepvaart op de Zaan. Oninteres-
sant geworden, zonder enig belang. Behalve dan dat wie dit leest ziet dat Henk Rou-
wé een stevig handschrift had. Zie je hoe hij zijn vulpen vasthoudt? Tussen zijn wijs- 
en middelvinger. Zag ik dat vroeger wel eens iemand doen, zo schrijven, dan vond ik 
dat opvallend, en mooi ook – het had voor mij iets gezaghebbends. Later deed ik het 
wel eens na, maar lekker schreef het toch niet. Geen gezag, nietwaar? 

 

 
 

Opa Rouwé thuis aan het werk, 1954 
 
De laatste verkooppost in dit folioregister is 1 oktober 1956 gedateerd. Die maand 
werd het toen al verouderde bedrijf van de hand gedaan en omdat de koper bij nader 
inzien de overeengekomen koopsom niet kon opbrengen, besloot men tot huurkoop 
en betaling in termijnen. Opa Rouwé was inmiddels 71 jaar en kwakkelde al enige tijd 
met zijn gezondheid. Mijn vader trad voor de afhandeling van deze zaak als zijn 
gemachtigde op. Maar in september 1958 veranderde de situatie onverwachts vol-
ledig. Hendrik Rouwé werd opgenomen in het ziekenhuis in Wormerveer en op 27 
september is hij daar overleden. 
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Verkoopboek Motoren Herstel Plaats H. Rouwé, 1956, detail 
 
Voor de tweede keer kwam mijn oma alleen te staan. Dat was niet eens het meest 
ingrijpende, omdat ze zo’n situatie al eerder had meegemaakt en onder heel andere 
omstandigheden, zowel maatschappelijk als financieel. Uit verschillende brieven die 
over zijn overlijden gaan, maak ik op dat het leven van mijn opa als “moeilijk” maar 
met “een blijde levensavond” werd getypeerd. Bij mijn oma en de familie – met zijn 
eigen familie en die van zijn eerste vrouw had hij sinds zijn tweede huwelijk nooit 
meer contact gehad – leefde meer dankbaarheid voor wat hij voor hen had betekend 
dan verdriet. (Enkele zinnen verwijderd.) 
 
Erfenis 
Kort nadat in april 1946 zijn eerste vrouw Trijntje Schoen was overleden, had Henk 
Rouwé een testament laten opmaken.181 Het betrof zowel het huis en het erf, als de 
percelen grond en water in het Westzijderveld en zijn bedrijf in Zaandam. Afgezien 
van een legaat aan een van zijn ‘knechten’ inzake de inventaris van zijn bedrijf (‘ma-
chinerieën en gereedschappen’) benoemde hij zijn zuster Trijntje Rouwé, zijn half-
zuster Jane Kat, zijn halfbroeder Jan Kat, zijn ‘aanbehuwd’ neef Gerrit Schoen en zijn 
‘aanbehuwd’ zuster IJkel Schoen tot zijn erfgenamen. (Enkele zinnen en een afbeel-
ding verwijderd.) 

Mijn oma erfde de helft van de nalatenschap omdat ze in gemeenschap van 
goederen met opa Rouwé getrouwd was geweest. Drie van de erfgenamen waren 
inmiddels dood: opa’s zus Trijntje, zijn halfzus Jane en zijn halfbroer Jan. De zus van 
zijn eerste vrouw, IJkel Schoen, was nog in leven, evenals neef Gerrit Schoen; zij 



 253 

erfden ieder een kwart van het totaal. Volgens een eerste taxatierapport bestond de 
erfenis uit drie delen: ten eerste de percelen water en weiland, (“van matige kwali-
teit” en “verwaarloosd”), ten tweede het woonhuis “met stal en berg” (“zeer oud” 
en “als boerderij van weinig waarde” met een verzakte vloer) en ten derde de inven-
taris van de werkplaats in Zaandam. Kennelijk was het bedrijfspand geen eigendom, 
het behoorde niet tot de nalatenschap. Er is een lijst toegevoegd van 30 machines en 
gereedschappen; daarvan was meer dan de helft “zeer oud, uitgesleten, buiten ge-
bruik of doorgeroest.” De treurige verzameling wordt voor ons herkenbaar besloten 
met een “oude personenauto merk Vauxhall, bouwjaar 1953.” De kilometerstand be-
droeg 90.000 KM en ook van dit vehikel was de carrosserie “doorgeroest.” Naast deze 
drie hoofdzaken waren er financiële tegoeden en de inboedel van het woonhuis, die 
anders dan de bedrijfsinventaris helaas niet in detail is opgesteld. 

Een bron van zorg vormde de Motoren Herstel Plaats. In plaats van terug te 
kunnen zien op een geslaagde verkoop van het bedrijf van haar overleden man kreeg 
mijn oma te maken met een bedrijf dat toeviel aan zijn nalatenschap. Door de huur-
koopovereenkomst was het legaat vervallen, maar verder heeft deze overeenkomst 
de afwikkeling van de erfenis nogal gecompliceerd. De zaak bleek lang niet zo ren-
dabel als verwacht, wat mij met al dat roest niet verwonderlijk lijkt. Er ontstonden al 
snel betalingsachterstanden (...). Mijn vader trad opnieuw op als gemachtigde, nu 
van zijn schoonmoeder. Uit de bronnen maak ik op dat hij begrip had voor de be-
talingsproblemen, meedacht met de andere partij om de opbrengsten te verhogen 
maar dat dit niet lukte. Stukken over een faillissement van het bedrijf heb ik niet 
aangetroffen. In het vervolg van dit verhaal speelt de Motoren Herstel Plaats geen 
rol meer; voor dit familieverhaal is het niet van belang en bovendien weet ik niet hoe 
het is afgelopen. Wel weet ik dat de werkplaats en de bedrijfspanden ernaast, ook 
dat van Albert Heijn, zijn gesloopt; er staan nu een paar appartementencomplexen 
op die fraaie locatie aan de Zaan. (Een alinea verwijderd.) 
 
Verkoop 
Nog ruim een jaar na het overlijden van haar man bleef mijn oma op de boerderij 
wonen. Haar kinderen maakten zich wel zorg om haar, in haar eentje in zo’n tamelijk 
onoverzichtelijk huis, dat oud en verzakt was. November 1959 verhuisde ze naar 
Zaandijk. Zonder veel hartzeer, was mijn indruk. (...) Al vóór die tijd was er contact 
geweest met de gemeente Westzaan over de vraag wat er met het erf en de boerderij 
zou gebeuren. De gemeente wilde het geheel kopen om het wegens bouwvalligheid 
te kunnen afbreken. In het uitgebrachte bod waren ook de percelen grond en water 
in het Westzijderveld begrepen; die werden tot dan toe verpacht. Het bod van 7000 
gulden was onaanvaardbaar laag. Bij nader inzien bepaalde de gemeente dat de 
boerderij eerst nog moest worden verhuurd “wegens nijpend tekort aan woon-
ruimte”. Begin 1960 werd het huis voor een periode van maximaal 1½ jaar door de 
gemeente toegewezen aan een jong gezin uit Westzaan. Na deze termijn zou het 
pand worden afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw. 
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Voor het zover was, werd na de verhuizing eerst nog (zonder resultaat) onderhandeld 
over de verkoop van een klein deel van het erf met het oog op verbreding van de 
weg. Mijn vader vroeg een situatieschets aan en kreeg een simpel overtrekje van de 
kadasterkaart van 1928, nog met het stinkslootje. De gewenste strook grond is kruis-
lings gearceerd, terwijl ook een voorgevelrooilijn is ingetekend, die alvast de grens 
aangeeft van de toekomstige bebouwing. Ook over de waarde van de zes percelen 
weiland en drie percelen water bij de Gouw in het Westzijderveld met een oppervlak 
van bij elkaar opgeteld 1,7 hectare moest worden onderhandeld; de taxatie daarvan 
kwam uit op 1200 gulden. Na nogal wat getouwtrek over de prijs kon oma uiteindelijk 
al het onroerend goed, huis, erf en percelen weiland en water aan de gemeente 
verkopen voor 24.000 gulden. Het is dan oktober 1962. 
 

 
 

Situatieschets Kerkbuurt 58, 1959 
 
 
  



 255 

Hoofdstuk 27 Dorpsgezicht 
 
Rondje Kerkbuurt 
(...) Maart 2020 reed ik na een archiefbezoek in Zaandam vanaf de Overtoom nog 
eens over het Zuideinde en de J.J. Allanstraat naar de Kerkbuurt. Van de Weelbrug 
tot aan het Raadhuis is het straatbeeld de laatste halve eeuw betrekkelijk ongeschon-
den doorgekomen. Maar voor mijn verhaal is dit deel helaas niet interessant, omdat 
het er geen rol in speelt.  

 

 
 

Luchtfoto’s van de Kerkbuurt in zuidelijke (links) en noordelijke richting, 1960 
 
Voorbij het Raadhuis [1] en de Grote Kerk [2] in de richting van de Guisweg [3] is het 
beeld bijna volledig veranderd.182 Nu wil ik meteen bekennen dat de bebouwing van 
dat stuk Kerkbuurt, ook toen mijn oma er woonde, al lang niet meer de zuiver dorpse 
aanblik van de Nieuwe Zij bood. Maar toch, van het vooroorlogse dorp was daar toen 
nog veel over. Van de 18 huizen waren er negen van hout, waaronder drie boerde-
rijen. Dat zegt iets. De luchtfoto’s van kort voor de sloop van de boerderij, helaas niet 
scherp weer te geven, tonen bijna alle huizen die ik hieronder noem bij mijn rondje 
door de Kerkbuurt. Voor de herkenbaarheid heb ik nummers toegevoegd. 

Liep je door het tuinhek van de boerderij [4] naar rechts, voorbij het stin-
kende erfslootje dat in de jaren 50 gedempt werd, dan kwam je eerst bij een laag 
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houten huis [5] dat met de langszijde aan de weg stond. Daarnaast stonden het hoge 
stenen huis waar rijwielhandelaar W. van der Loo zijn winkel had [6] en waar je aan 
de pomp Esso-benzine kon tanken. Op de hoek stond nog een houten woonhuis [7], 
ook met de langszijde aan de weg. 
 

 
 

Kerkbuurt in noordelijke richting met zicht op het Weiver, 1960-1965 [5 en 6] 
 

 
 

Kerkbuurt vanaf het kruispunt met de Guisweg, 1960-1965 [7, 6 en 5] 
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Kerkbuurt, van boven naar beneden: stenen huizen [8] op de hoek met de Guisweg, het huis van 
buurman Reijne [10] en van families Jongewaard en Woud [11], ± 1950-1960 
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Kerkbuurt, van boven naar beneden: boerderij onbekende familie [12] en daarachter het huis van 
families Jongewaard en Woud [11], boerderij van familie Schaap [13] en stenen huizen met op de hoek 

de kapsalon van Ris [15], ± 1950-1960 
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Aan de overkant stonden vanaf het kruispunt met de Guisweg toen al drie stenen 
woonhuizen [8]. Daarnaast had het houten winkelpand gestaan [9] waar op een van 
de voorgaande foto’s die man in zijn witte kiel in de deuropening stond. In de jaren 
50 was het door een stenen huis vervangen waarin ook een winkel was gevestigd 
voor kruidenierswaren, kaas en zuivel. Dan volgde een grasveld met ‘inverdan’ het 
stenen huisje van (over)buurman Reijne [10] naast het houten huis van de families 
Woud en Jongewaard [11], pal tegenover de boerderij van opa en oma.  

Daar weer naast stonden twee houten boerderijen, van een mij onbekende 
familie [12] en van familie Schaap [13]; ertussenin lag een veldje waar af en toe geiten 
of schapen achter het houten hek stonden. Op de hoek van de Kerkstraat bij de Grote 
Kerk stond een houten woonhuis [14], op de luchtfoto net gesloopt en door een 
bankkantoor vervangen. Stak je daar over, dan liep je tegen vier stenen woonhuizen 
aan [15], vanaf de hoek met de Raadhuisstraat naar het erf van de boerderij; die 
stonden er sinds de jaren 30. In het hoekhuis had meneer Ris zijn kapsalon, herken-
baar aan de kapperspaal naast de deur, met zijn rood-wit-blauw gekleurde banden.  
 
Om het beeld tot slot samen te vatten gebruik ik deze opname vanaf de watertoren 
gemaakt, met links duidelijk herkenbaar de boerderij van opa en oma Rouwé. Zo zag 
het er dus in mijn kindertijd uit, tot pakweg 1960. 

 

 
 

Deel van de Kerkbuurt, gezien vanaf de watertoren, 1957 
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Sloop 
In 1965 ging de boerderij, ruim 130 jaar na de stichting, tegen de vlakte. Niemand be-
kommerde zich erom. Mijn oma niet, haar kinderen niet en wij als kleinkinderen wis-
ten nog niet wat bekommernis was. Het waren geen jaren van terug- maar van voor-
uitkijken. Alle betrokkenen waren blij dat het huis verkocht was en de administratie-
ve rompslomp van de afwikkeling van de erfenis achter de rug. Ik denk niet dat zij 
enige spijt voelden over de verdwijning van zo’n beeldbepalende stolpboerderij. 
 

 
 

 
 

Kerkbuurt 58, kort voor de sloop, 1960-1965 
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Uitzonderlijk was zo’n sloop niet, honderden boerderijen zijn afgebroken. Voor het 
gemoderniseerde boerenbedrijf waren ze te klein geworden en door de verlaging van 
de grondwaterstand in de Zaanstreek trad paalrot op en daarmee verzakking van het 
pand. In technisch opzicht was de boerderij aan de Kerkbuurt bouwvallig, niet alleen 
door het aangetaste fundament, ook door achterstallig onderhoud.  

Voor restauratie van dit soort agrarisch erfgoed of voor verbouwing tot 
woonboerderij was nog nauwelijks belangstelling, voor monumentenzorg evenmin. 
Al vroeg in de jaren 50 werden plannen voor de Zaanse Schans gemaakt. In 1961 werd 
daar het eerste huis in zijn geheel heen gereden.183 Niemand is kennelijk op de ge-
dachte gekomen om de plannenmakers op deze stolpboerderij attent te maken. Of 
toch wel? Ik weet er niets van. Als ik goed op de plattegrond van de Zaanse Schans 
heb gekeken, ontbreekt zo’n type boerderij daar nog steeds. Dat zal men toch wel 
bedacht hebben. Er zijn, las ik op de website, inventarisaties gemaakt van panden in 
de Zaanstreek die verwaarloosd waren of in de weg stonden voor verbreding van 
wegen; wie weet is daarbij ook naar Kerkbuurt 58 gekeken. Maar ja, de gemeente 
had er net 24.000 gulden voor neergeteld, dat lijkt me nogal een aanslag op het bud-
get van een piepjonge museale organisatie als de Zaanse Schans. En van aankoop 
voor een symbolisch bedrag van één gulden zal de tijd niet rijp zijn geweest. Maar ik 
ben vast naïef en zie het ongetwijfeld veel te eenvoudig. Het is ook meer een droom-
beeld: steen voor steen, plank voor plank, spant voor spant, alles afbreken, ordenen, 
opslaan, restaureren en weer opbouwen. Nu ja, het is er niet van gekomen. Alles is 
weg en verdwenen. 
 
Eindelijk kon de gemeente de weg verbreden. Dat was nodig geworden door het 
steeds drukker wordende verkeer. De Kerkbuurt was voor verreweg de meeste inwo-
ners de enige verbindingsroute met de Guisweg. Wat er na de sloop op het perceel 
verrees, tartte elke verbeelding. Toen we eind jaren 60 na lange tijd een keer door 
de Kerkbuurt reden, stond er een in onze ogen foeilelijk rijtje van vier winkels met 
bovenwoningen. We parkeerden de auto en liepen aan de overkant om beter te 
kunnen zien wat ‘ze’ ervan gemaakt hadden. Hoe ‘ze’ de plek compleet verziekt 
hadden. We keken aan de achterkant, onooglijke parkeerboxen, een kale plaats voor 
bevoorrading van de winkels. Een vervreemdende ervaring. Van het beeld in mijn 
hoofd was niets over, en dat niet alleen, er was een bebouwing voor in de plaats 
gekomen die in alles strijdig was met wat ik toen nog voor een dorp hield. Niets 
herinnerde eraan dat daar een boerderij had gestaan. Een modern bouwsel, vier 
winkels, vier bovenappartementen met terras, jonge boompjes ervoor. Nu ik erbij 
stilsta en erover schrijf, overkomt me onwillekeurig opnieuw dat sentimentele gevoel 
van verlies, dat ik toen ook kreeg. Zo’n ervaring waarbij je sprakeloos van 
verbijstering je hand voor je mond slaat. Of is dat te sterk uitgedrukt? 
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Te laat 
In 1988 startte de gemeente een procedure om een deel van de Kerkbuurt en de J.J. 
Allanstraat tot ‘van rijkswege beschermd dorpsgezicht’ te verklaren. Het ministeriële 
besluit hiertoe volgde in 1991.  
 

 
 

Historische waarderingskaart, 1987, detail 
 
De cultuur-historische waarde van dit ‘Gezicht Westzaan’ werd gevormd door de 
tweezijdige lintbebouwing met bij de Weelsloot een overgang van “het meer beslo-
ten, stedelijke karakter van de Kerkbuurt naar het meer open en landelijke karakter 
van de J.J. Allanstraat.” Belangrijk is ook “de relatie tussen het dorp en het buiten-
gebied met de daarin gelegen molen Het Prinsenhof.” De verkaveling van smalle 
percelen, loodrecht op de lintbebouwing, het slotenstelsel en de bouwkundige as-
pecten van de huizen dragen eveneens bij aan het dorpsgezicht. Ten slotte noem ik 
de Grote Kerk en het Raadhuis, die binnen het beschermde gebied vallen.184 Het deel 
van de Kerkbuurt ten noorden hiervan, ‘ons’ gedeelte zogezegd, is heel opmerkelijk. 
Enerzijds omdat direct naast de kerk de gevel van het betrekkelijk nieuwe bank-
kantoor beschermd is en anderzijds omdat ook de gevels van de vier stenen huizen 
aan de oostelijke kant eronder vallen. Het gebied loopt precies tot aan het vroegere 
erf van de boerderij. 

Sinds die eerste keer na de sloop zijn we meermalen door het dorp gereden 
en elke keer leverde het dorpsgezicht daar een gevoel van teleurstelling en spijt op. 
Je wéét wel wat er aan moois was verdwenen en aan lelijks verschenen, maar het is 
anders op het moment dat je het weer hoofdschuddend aanschouwt. In 2020 liep ik 
opnieuw een rondje door dit deel van de Kerkbuurt. Die keer in omgekeerde richting, 
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niet vanaf de plek waar de boerderij stond naar rechts, maar eerst naar links, daar 
oversteken, dan naar de Guisweg om bij het kruispunt om te keren en terug te lopen. 

 

 
 

 
 

 
 
Kerkbuurt, van boven naar beneden: woonhuizen; links de boerderij van familie Schaap; winkelpanden 
op de plaats van de gesloopte boerderij met rechts daarvan het woonhuis van families Jongewaard en 

Woud en het garagebedrijf op het perceel van het huis van buurman Reijne, 2020 
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Kerkbuurt, van boven naar beneden: rijwielhandel van Van der Loo; nieuw woonhuis; winkels met 
bovenwoningen op de plaats van de boerderij van opa en oma Rouwé, 2020 

 
De vier stenen woonhuizen (huidige huisnummers 56, 54, 52 en 50) staan er nog. 
Kapper Ris is natuurlijk al lang dood, de kapsalon is weg, nu zit er een ‘hapsalon’ in 
(geen grap van mij), een soort eetcafé dat zijn langste tijd alweer gehad lijkt te heb-
ben. Aan de overkant is in het bankkantoor inmiddels een kinderopvang gevestigd. 
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De boerderij van familie Schaap (huisnummer 41) daarnaast staat er nog, mooi 
gerestaureerd, de tweede boerderij is verdwenen; op dat perceel staat een rijtje 
winkels met bovenwoningen en parkeerplaatsen ervoor (huisnummers 43, 45, 47 en 
49). Het voormalige huis (huisnummer 51) van Jongewaard en Woud is na jarenlange 
verwaarlozing ook gerestaureerd en van een witte, geschulpte daklijst voorzien, niet 
authentiek, wel Zaans. Op het land van buurman Reijne is een garagebedrijf neer-
gezet (huisnummer 55-57). Daarnaast staan tot aan de Guisweg de stenen huizen die 
er in de jaren 50 ook stonden (huisnummers 59, 63, 65 en 67). Het kruispunt is ver-
breed en voorzien van stoplichten. Op de hoek ertegenover is het houten huis ge-
sloopt, de winkel met bovenwoning van Van der Loo is er nog (huisnummer 68), een 
zonnestudio in 2010, in 2020 een bloemenzaak; het oude glas-in-loodraam met 
‘GAZELLE’ is tot mijn genoegen bewaard gebleven. Hiernaast staat een woonhuis 
(huisnummer 66) op de plaats van het houten huis naast de stolpboerderij, waar nu 
die vier winkels staan (huisnummers 64, 62, 60 en 58). Dan zijn we weer rond.  
 
Niet te tellen zo vaak kom ik door straten waarvan ik de vroegere bebouwing niet 
ken. Ik vraag het me zelden af hoe die er vroeger uit hebben gezien, wat verdwenen 
is of bijgebouwd. Dat geldt voor al die Westzaners die elke dag door dit stukje 
Kerkbuurt rijden - het is er nogal druk. Het noordelijke deel van het dorp is naar beide 
zijden uitgelegd, zowel verder het Westzijderveld in als in de richting van de Nauer-
naschevaart. Veel bewoners gebruiken de weg als in- en uitvalsroute naar de Guis-
weg, een naam die ook verdwenen is, de N515 heet gewoon Provincialeweg.  

Alleen ouderen zien soms nog hoe het ooit was, of herinneren zich verhalen 
van hun ouders of grootouders over de tijd dat de Kerkbuurt nog Nieuwe Zij heette 
en een smal dorpsweggetje was, iets meer dan een pad, waarover soms een auto-
mobiel reed en verder vooral fietsers op vooroorlogse rijwielen, paard-en-wagens, 
venters, wandelaars. De tijd waarin Antje de Boer op haar klompjes met haar ouders 
Jan en Maartje verhuisden van de Krabbelbuurt naar het Weiver en aan het eind van 
de Nieuwe Zij niet hoefden over te steken om daar te komen. Bijna overal nog houten 
huizen en boerderijen, weg- en erfsloten, hoge bruggetjes om pramen met vee of 
hooi ongehinderd door te kunnen laten. De tijd waarmee ik dit boek begon. 

Het beeld uit mijn kindertijd, dat van de naoorlogse Kerkbuurt, is kennelijk 
onverwoestbaar. Net als de namen. Ris de kapper, Tanger de groenteboer, een ande-
re Tanger de stoffenhandelaar, Poppes de slager, Lammens de bakker, Rem de boek- 
en kantoorhandel en hotel-restaurant De Prins. Andere namen uit de buurt klinken 
mee: Schaap, Woud en Jongewaard, Reijne, Smalbil, Van der Loo, Eier, Hildering. Hun 
namen klinken niet alleen mee, hun klanken ook, evenals die van onze oma. Zangerig, 
zoals ze ‘nôh’ kon zeggen, wat zoiets betekende als ‘ach’ of ‘nou’, gedag zeggen met 
‘dug’, ‘skool’ in plaats van school, ‘majem’ dat ‘water’ betekende, of ‘wuiterig’ dat 
klonk als ‘woiterig’ en waarvan ik de betekenis kwijt ben. Mooi was het geloof ik niet, 
dat Zaans, maar daar had ik als kind geen oor voor – het klonk alleen maar vertrouwd. 
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Hoofdstuk 28 Zaandijk, Wormerveer en Capelle 
 
Tuinstraat 
Was mijn grootmoeder in 1947 vanuit Rotterdam in Westzaan op vertrouwd terrein 
terechtgekomen, twaalf jaar later was het net zo vertrouwd in Zaandijk. Woensdag 
18 november 1959 betrok ze een splinternieuw appartement in een bejaardencen-
trum voor zelfstandig wonende ouderen. Het lag in een zijstraat van de Lagedijk, die 
kronkelweg langs de westzijde van de Zaan met die prachtige bebouwing van rijke 
woonhuizen uit voorbije eeuwen die nog altijd staan te pronken. Nóg is het mooi om 
vanaf de Guisweg de Lagedijk op te rijden, door de bochten.  De huizen aan  de rivier-
zijde staan pal aan de straat, aan de overkant is het ruimer, omdat daar tot in de jaren 
20 een wegsloot lag, waarachter veel gegoede burgers die aan het water woonden 
een overtuin hadden laten aanleggen. De bekende beeldentuin tegenover het vroe-
gere raadhuis is er een resterend voorbeeld van.185 Altijd moest ik even naar die 
blanke figuren kijken. Meteen erna sloeg je linksaf de straat in waar oma was gaan 
wonen: Tuinstraat 4, flat 2. Ze was 66 jaar en blijkbaar reeds ‘bejaard’.  
 

 
 

Bejaardencentrum aan de Tuinstraat in Zaandijk, 1959-1965 
 
De hoofdingang leidde naar een ruime hal met een lift naar de twee verdiepingen. Je 
ging naar links aan de achterkant de benedengang in, middelste deur en je was er. 
Oma woonde tussen ‘buus’ Schagen op nummer 1 en ‘buus’ Weezel op nummer 3. 
Van haar flat zal ik maar niet zo’n binnenhuiselijke route beschrijven als ik deed met 
de boerderij. Een woonkamer, een slaapkamer, een keuken, een badkamer, een 
bergruimte en een halletje, dat was het. Laat ik maar benadrukken dat het huis een-
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zelfde sfeer ademde. Dat zal gekomen zijn door deels dezelfde meubelen, dezelfde 
dingen aan de muur, dezelfde rode vloerbedekking. In het keukentje stonden dezelf-
de groene en grijze petroleumstellen. Het theelichtje stond weliswaar niet meer voor 
het raam zoals in Westzaan, maar het was er nog wel – stond het ook hier niet 
gewoon op tafel, alleen niet meer voor het raam? Het smalle ledikant was er nog en 
ook de grote linnenkast met de spiegeldeur. En misschien het meest herkenbaar: het 
nieuwe huis was doortrokken van dezelfde geur als het oude. Zelfs later, toen mijn 
grootmoeder opnieuw was verhuisd naar Wormerveer, was er nog heel veel van die 
vroegere, veilige harmonie uit onze kindertijd bij haar over. Maar thuis raakte ik niet 
meer, omdat logeren in de vakantie niet meer mogelijk was; ik kwam er voortaan 
alleen nog op bezoek.  
 
Samenvatting van verwijderde paragrafen 
Han Rouwé-Glas woonde tot 1982 in dit huis in Zaandijk. Op bijna 90-jarige leeftijd 
verhuisde ze naar het verzorgingstehuis d’Acht Staten in de Warmoesstraat in 
Wormerveer. Bijna tot op het laatst bleef ze helder van geest, opgewekt en dankbaar; 
daarna pas werd ze stiller. In het jaar vóór haar overlijden werd het voor haar doch-
ters te bezwaarlijk bijna wekelijks van Rotterdam naar ‘de Zaan’ te rijden, zij waren 
inmiddels ook in de zeventig - mijn vader en oom waren overleden. Na enig zoeken 
konden ze hun moeder verhuizen naar de Capelse Verpleegtehuizen aan de Hoofd-
weg in Capelle aan den IJssel. Daar stierf ze na enkele maanden op zondag 7 maart 
1993, bijna 100 jaar oud. Enkele dagen later vond de crematie plaats in het cremato-
rium Schollevaar in Capelle aan den IJssel.  
 
Ze overleefde al haar broers en zussen aan de Glaskant, evenals haar schoonzussen 
en zwagers aan de Van der Woudekant. Hun geboorte- en overlijdensdata zijn voor 
zover mij bekend, te vinden in de kwartierstaat, die hierna is opgenomen. Zij allen 
waren de kinderen van mijn overgrootouders Van der Woude-Oortwijn en Glas-de 
Boer, negen en zeven personen, zestien bij elkaar. De kleinkinderen van mijn over-
grootouders zullen inmiddels gestorven zijn, maar van de generatie van hun achter-
kleinkinderen zijn de meesten nog volop in leven. En van ons hebben de meesten op 
onze beurt inmiddels ook al weer kleinkinderen en sommige zelfs achterklein-
kinderen. Om hoeveel mensen zou het gaan, een paar honderd? Ik blijf zulke obser-
vaties opmerkelijk vinden: je bent bloedverwant van elkaar in de zoveelste graad, je 
weet wel of niet van elkaars bestaan of alleen van horen zeggen, en toch hoor je op 
een natuurlijke manier bij elkaar. Ik ken de kinderen van mijn broers en zus. Met een 
beetje goede wil zullen zij elkaar als neven en nichten blijven kennen, maar van de 
volgende generatie, die van onze kleinkinderen, durf ik dat niet te beweren. Onze 
achterkleinkinderen zullen nog losser van elkaar raken, zoals wij los zijn geraakt van 
onze (achter)neven en –nichten en van hun kinderen en kleinkinderen. Opeen-
volgende generaties, sta je erbij stil, dan kan het je zomaar gaan duizelen van de 
aantallen mensen, allemaal familie van elkaar maar zonder het te weten. 
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Ik moet nu denken aan een oude Hebreeuwse uitdrukking “van eeuwigheid tot eeu-
wigheid,” afkomstig uit een van de psalmen. Een beetje zwaar, maar vooruit. Ik las 
eens (maar waar ook weer?) een betekenis van deze uitdrukking die me is bijgeble-
ven: “Van het verborgene in de achterliggende tijd tot het verborgene in de voor-
liggende tijd.” Zo’n beeld als dit, van die vier ons welbekende opeenvolgende genera-
ties, kan me raken, als ik erbij stil sta. En dan heb ik dit vergezicht alleen nog maar 
betrokken op de Van der Woudes en de Glazzen aan de kant van mijn moeder. In het 
andere deel van mijn familieverhaal kom ik aan de kant van mijn vader tientallen Van 
Westrenens en Van Suijdammen tegen, slechts enkelen uit honderden. Overweldi-
gend veel mensen. Zelf kreeg Johanna Glas van haar twee dochters zes kleinkinderen 
en (als ik goed tel) 13 achterkleinkinderen en (tot nu toe) 12 achter-achterklein-
kinderen. Het voert me in dit verband te ver om die allemaal in kaart te brengen – 
hopelijk vinden ze dat niet erg, wanneer ze dit misschien nog eens lezen. Van de 
kleinkinderen en de meeste achterkleinkinderen heeft ze overigens nog volop kun-
nen genieten. 
 
Onvoorstelbaar veel liet ze in haar lange leven achter zich. Niet alleen dat recht-
zinnige geloof van haar jonge jaren. Even onvoorstelbaar is wat er allemaal voor in 
de plaats kwam, in bijna die hele 20e eeuw die ze meemaakte. In de wereld, in het 
land, in de stad waar ze woonde, in de dorpen. Laat ik het in deze geschiedenis vooral 
klein houden: in haar eigen leven, met al die mensen die in dit verhaal zijn langs-
gekomen.  

De meesten heeft ze gekend, de alleroudsten niet: Huijbregt Glas en Jannetje 
Hollestelle niet, Jan van der Woude en Trijntje Botvanger niet. Jan de Boer ook niet, 
maar zijn vrouw Maartje Leegwater wel. En Johannes Glas en Prientje Fieman, die 
ook. Haar ouders natuurlijk, Jacob Glas en Antje de Boer, haar vier zussen en twee 
broers. En haar schoonouders Klaas van der Woude en Trijntje Oortwijn, met al hun 
negen kinderen, van wie de jongste haar het liefste was, Jacob. Allemaal kregen ze 
een plek in dit verhaal, met allen was zij op een of andere wijze verbonden. Zoals wij 
dat ook zijn. Niet in een soort voorouderverering, want daar moet ik weinig van heb-
ben. Bovendien heb ik daarvoor geen grond onder mijn voeten. Ik weet nauwelijks 
iets van hen, deed te weinig onderzoek, had geen mogelijkheid dieper door te drin-
gen in wie ze waren, wat voor mensen. Hier en daar kwam iets van hun karakter en 
persoonlijkheid tevoorschijn, veel was het niet en daar bleef het bij. Maar voor mij is 
het voldoende. 
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Kerkbuurt, 1950 
 
Achteromkijken 
Daar sta ik dan, als besluit van dit boek. Zoals ik ermee begon, met dat zonnige 
beeld van de Zaanse stolpboerderij van opa en oma Rouwé uit mijn kindertijd, zo wil 
ik er ook mee eindigen, min of meer als handtekening. Ook als een uitdrukking van 
wat allemaal op deze plek ooit is verdwenen en weer verschenen. Niet alleen hier, 
ook op al die andere plekken waarover ik vertelde.  

Dit is opnieuw de Kerkbuurt in Westzaan, zeventig jaar geleden. Ik sta voor 
het hek van het erf, voor de pruimenboomgaard naast de boerderij. De huizen 
achter mij zijn in de jaren 30 neergezet, het steen begon het hout te verdringen. Ik 
geef het direct toe, dit deel van de straat is nooit het mooiste van het dorp geweest; 
de huizen aan de andere kant van het Raadhuis zijn architectonisch van meer 
waarde en groter schoonheid. Niettemin, de dorpse sfeer van dit deel was zo 
zichtbaar en voelbaar dat ik er mijn levenlang mee verbonden ben gebleven, met die 
vroege ervaringen.  

De ironie wil dat deze stenen woonhuizen als enige van dit deel van de 
Kerkbuurt zijn opgenomen in het beschermde dorpsgezicht van Westzaan waar ik 
over schreef. Bijna al het hout, om het zo te zeggen, is nu weg. Overal steen. En 
‘blik’, dat ook - overal auto’s. De plek waar dat jongetje met z’n pofbroekje-met-
galgjes en zijn rieten mandje aan het stuur van die reuzenstep boodschappen had 
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gedaan, is in de moderniseringsgolf van de jaren 60 voor het dorp verloren gegaan. 
Er is hier weinig ‘dorps’ overgebleven. Juist daarom verdient dit boek het verhaal 
over dit stukje Kerkbuurt, om het onzichtbare voor een moment zichtbaar te maken.  

Historische lagen openleggen is voor weinig mensen dagelijks werk. We zijn 
met tegenwoordige mensen en zaken bezig, met toekomstige. Gelukkig zijn er velen 
die van tijd tot tijd met aandacht terug willen kijken, achterom, waar we vandaan 
komen. Om vooruit te kunnen kijken, waar we naartoe gaan. In een besef dat we 
deel uitmaken van een geheel, in plaats en in tijd, ondeelbaar. Meer hoef ik er denk 
ik niet over te zeggen.  
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Kwartierstaten 
 
Tijdens de langdurige inventarisatie van de papieren erfenis van mijn moeder en 
vooral na mijn pensionering begon ik via internet gegevens te verzamelen over mijn 
voorouders: data en plaatsen van hun geboorte, huwelijk en overlijden, kinderen, 
woonadres, beroep, godsdienst. Dat soort informatie. Zo ontstond een verzameling 
van feitelijke gegevens die me hielpen van mijn onderzoek een verhaal te maken.  

Ik ben hierbij niet tot het uiterste gegaan, omdat zulk werk niet blijvend mijn 
belangstelling kan vasthouden en ik het uithoudingsvermogen mis om goed te zoe-
ken in de overvloed aan bronnenmateriaal. Wel volgde ik enige systematiek om een 
zogenoemde kwartierstaat te kunnen samenstellen, een overzicht van mijn recht-
streekse voorouders. Een beknopt overzicht hiervan nam ik vooraan in dit boek op, 
hierna volgt een uitgebreidere versie in een andere vorm: die van mijn beide groot-
ouders naast elkaar. De opgave is eenvoudig gehouden, wie de volledige onderzoeks-
gegevens wil inzien, kan mij daarover mailen. 

Van elk voorouderlijk echtpaar noteerde ik de kinderen (met de data van hun 
geboorte en overlijden) om inzicht te krijgen in de gezinnen waarin mijn voorouders 
werden geboren en opgroeiden. De nazaten van hun broers en zussen heb ik niet 
gevolgd, op een enkele uitzondering na. Daar krijg je immers van die stamboom-
achtige, uitwaaierende overzichten van, waarop alle nakomelingen van een bepaalde 
voorouder staan; zulk werk laat ik liever aan anderen over. 

In deze navolgende kwartierstaten heb ik alleen de ouders, grootouders en 
overgrootouders van mijn beide grootouders opgenomen, zoals ik dat ook deed voor 
de voorouders van mijn vader. De totale verzameling voorouders van mijn moeder in 
rechte lijn telde 85 namen. Zoals gezegd deed ik geen uitputtend onderzoek. Ik liep 
dus betrekkelijk snel vast, de meeste stamreeksen eindigen in de 18e eeuw. Voor de 
aardigheid loop ik even de gevonden stamreeksen na. Ik zou zeggen: hou je vast, 
want de voor- en achternamen vliegen je om de oren, net als de familierelaties. 

Eerst aan de Van der Woudekant, beginnend bij de overgrootouders van mijn 
grootvader Jacob. Die vier echtparen staan allemaal in het beknopte overzicht voorin. 
Van Klaas van der Woude, de eerste overgrootvader, heb ik geen gegevens gevon-
den, ik weet niet wie zijn ouders zijn. Zijn vrouw Guurtje Sparreboer baarde in 1808 
hun zoon Jan en hertrouwde kort daarna; haar volgende kind kreeg ze in haar tweede 
huwelijk met ene Jan Baars of Baarste, waarna er nog acht kinderen volgden. Haar 
overlijdensakte vermeldt nogal droog: “vroeger gehuwd aan Klaas van der Woude.” 
Of ze van hem scheidde of zijn weduwe werd, staat er niet bij; van deze Klaas weet 
ik dus verder niets. Van de Sparreboeren heb ik alleen Guurtjes vader Cornelis ge-
vonden, vermoedelijk geboren in het derde kwart van de 18e eeuw. De vader van 
Jacobs derde overgrootouder, Klaas Botvanger heette ook Klaas, getrouwd met Dirk-
je Steckman of Steegman, verdere gegevens ontbreken. De ouders van de vierde 
overgrootouder, Geertje Grootschoen, waren Jan Grootschoen en Neeltje Prins (een 
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andere natuurlijk dan de moeder van Trijntje Oortwijn, die ook Neeltje Prins heette); 
zij zullen rond 1750 geboren zijn, maar waar en uit wie is mij niet bekend.  

Trijntje Oortwijn had natuurlijk ook vier grootouders. Wie de ouders van haar 
eerste grootouder Jan Oortwijn waren, heb ik niet gevonden. Van zijn vrouw Wijntje 
Dunning vond ik alleen de ouders, Ide Dunning en zijn vrouw Maartje Steijl, waarna 
het voor mij ophield. De ouders van Neeltje Prins waren Maarten Prins en Neeltje 
Blaauw. Maartens vader was Auwel Prins, getrouwd met ene Neeltje Kunst, verder 
kwam ik niet. De vader van Neeltje Blaauw, Jacob, en haar moeder Guurtje de Vries, 
zijn ook de vroegste in deze reeks. Tot zover de voorouders van Jacob van der Woude, 
mijn grootvader.  
 
Aan de kant van mijn grootmoeder Johanna Glas kon ik in een paar stamreeksen 
verder terug in de tijd komen, dat wil zeggen niet ikzelf, maar iemand anders die zich 
met genealogie bezighoudt en langs een andere weg bij mijn voorouders terecht-
kwam. Ik begin bij de Glazzen, bij mijn zogenoemde oudvader Huijbregt Glas. Zijn va-
der heette Andries, getrouwd met Anna Breas, zijn grootvader heette ook Huijbregt. 
Deze Huijbregt was getrouwd met Geertruijd Fierse, zij zijn de oudsten in hun reeks. 
Van Anna ken ik de naam van haar ouders, Jan Breas en Anna van Driele. De vader 
van haar vader heette Adriaan, die van haar moeder, geboren in 1742, Bartel, waar-
schijnlijk aan het begin van de 18e eeuw geboren, en daar blijft het aan deze kant bij. 
De tweede overgrootouder van onze oma was Jannetje Hollestelle. Van haar vond ik 
alleen haar ouders, Marinus en zijn vrouw Pieternella Munter, allebei tussen 1750 en 
1775 geboren. 
                Dan kom ik bij haar derde en vierde overgrootouder, Jacobus Fieman en 
Leijntje Geelhoed. De ouders van Jacobus waren Christoffel Fieman en Prientje Pig-
gel, van wie ik alleen weet dat ze in 1815 en 1814 in Geersdijk zijn overleden; daar 
houdt de informatie op. Leijntjes vader en moeder waren Maarten Geelhoed en Lena 
Boot, ook uit Geersdijk; ik heb alleen data van hun begrafenis, in resp. 1808 en 1795. 
                De vijfde en zesde overgrootouder van oma komen van de kant van haar 
moeder. Van Hendrik de Boer vond ik zijn vader Gerrit en zijn moeder Maartje Groot. 
Gerrits vader heette voorspelbaar Hendrik, zijn moeder was Jannetje Veenis, allebei 
in het midden van de 18e eeuw geboren. De vader van deze ‘stokoude’ Hendrik heet-
te Gerrit, die uit het eerste kwart van de 18e eeuw zal stammen. Via Maartje Groot 
kom ik verder. Haar ouders, allebei in 1755 in Westzaan geboren, waren Gerrit Groot 
en Dieuwertje Dekker. Gerrits vader was Claas Groot, ook van Westzaan, evenals zijn 
moeder Aagje Jum; we zijn dan in 1720 aangekomen. Van Claas weet ik verder alleen 
dat zijn vader Willem heette, vermoedelijk kort vóór het jaar 1700 geboren. Aagjes 
vader was Gerrit Jum, haar moeder is niet bekend, maar wel nog haar grootvader 
Hendrik Jum, die ergens in het derde kwart van de 17e eeuw ter wereld zal zijn geko-
men. Dieuwertjes vader was Gerrit Dekker, haar moeder Maartje Iets, ook allebei van 
Westzaan. Alleen van Gerrits vader is de naam bekend, Arend, verder loopt het spoor 
dood. Gaan we even terug naar Jannetje Veenis. Zij kwam van Assendelft, net als haar 
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vader Wouter, rond 1725 geboren. Die was getrouwd met Aaltje Timme. Wouters 
vader was Jan Veenis, zijn moeder heette Engeltje Wouters. Jans vader was Gerrit 
Veenis, vermoedelijk ook ergens tussen 1650 en 1675 geboren, net als Hendrik Jum. 
Meer weet ik niet van deze familietak De Boer. 

Kom ik bij de familie Koelewaart, bij Antje, oma’s zesde overgrootouder, met 
wie ik dit boek begon. Jan heette haar vader, geboren in Knollendam en getrouwd 
met Lijsbeth Marees. Maarten was zijn vader, Grietje Voogd zijn moeder. Daar stopt 
zijn reeks. Haar ouders zijn mij onbekend. 

Het vierde overgrootouderlijk echtpaar van onze oma begin ik met de Leeg-
waters, met Klaas, wiens vader Arien heette, een volslagen onbekende van wie ik 
alleen weet dat hij in Oudendijk is doodgegaan. Arien was met Trijntje de Boer ge-
trouwd, geen idee of ze familie was van de De Boeren die we hiervoor opsomden. Ze 
was in 1770 in Berkhout geboren, vlakbij Oudendijk dus, onder Hoorn; verder geen 
informatie.  
                Tenslotte nog Antje Petiet, grootmoeder van de ons bekende Antje de Boer, 
die haar voornaam dankt aan haar andere grootmoeder, Antje Koelewaart. Van haar 
ouders Cornelis Petiet en Freekje Boerman weet ik dat ze behalve Antje nog een zoon 
Luit hadden; daar houdt ook deze informatie op.  
                De stamreeksen komen dus via oma Rouwé het verst uit. Twee koplopers 
gaan allebei vanaf haar moeder Antje de Boer de geschiedenis in: naar haar groot-
vader Jan de Boer, de timmerman, haar overgrootvader Hendrik de Boer, de schip-
per, haar betovergrootmoeder Maartje Groot, haar oudvader Gerrit Groot, haar oud-
grootmoeder Aagje Jum, haar oudovergrootvader Gerrit Jum en tenslotte haar oud-
betovergrootvader Hendrik Jum.  

De andere reeks komt even ver uit: vanaf haar betovergrootvader Gerrit 
Groot naar haar oudmoeder Jannetje Veenis, haar oudgrootvader Wouter Veenis, 
haar oudovergrootvader Jan en tenslotte haar oudbetovergrootvader Gerrit Veenis. 
Hendrik Jum en Gerrit Veenis zijn zogenoemde stamvaders van mijn moeder en mijn 
stamgrootvaders, ze zijn stamovergrootvaders van onze kinderen en stambetover-
grootvaders van onze kleinkinderen. Dat zijn dertien generaties, ergens tussen 1650 
en 1675 of daaromtrent begonnen. Nu ja, begonnen ...     
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I kwartierdragers 
I-1 Jacob van der Woude 

geb 12 jul 1891 Westzaan 
overl 19 jun 1937 Rotterdam (45) 
huwelijk 14 jun 1917 Westzaan 
boerenknecht, fabrieksarbeider, 
handelsreiziger 

Johanna Glas 
geb 24 aug 1893 
Assendelft/Nauerna 
overl 7 mrt 1993 Capelle aan den 
IJssel (99) 
huwelijk 14 jun 1917 Westzaan 

 Klasina Johanna 13 mei 1918 - 6 jan 2009 (90) 
Anny 15 aug 1922 - 3 dec 2014 (92) 

 
 
II ouders 
II-2 Klaas van der Woude 

geb 6 mei 1845 Krommeniedijk 
overl 21 dec 1917 Westzaan (72) 
huwelijk 30 okt 1870 Uitgeest 
boerenknecht, koopman, 
veehouder 

Jacob Glas 
geb 16 mei 1867 Wissenkerke/ 
Geersdijk 
overl 1 dec 1906 Assendelft (39) 
huwelijk 13 jun 1889 Westzaan  
werkman, landbouwknecht, 
landbouwer 

II-3 Trijntje Oortwijn 
geb 17 okt 1846 Graft Noordeinde 
overl 4 mrt 1927 Zaandijk (80) 

Antje de Boer 
geb 15 februari 1864 Westzaan 
overl 5 mei 1945 Assendelft (81) 

 Trijntje 24 aug 1871 – 20 mei 1948 (76) 
Hendrik 8 nov 1873 – 7 mrt 1946 (72) 
Jan 30 sep 1876 – 25 jun 1945 (68) 
Maarten 13 sep 1879 – ? 
Cornelis 27 dec 1881 –  11 okt 1966 (85) 
Dirk 26 apr 1884 – 28 sep 1954 (70) 
Neeltje 17 okt 1886 – 17 jun 1982 (95) 
Klaas 3 sep 1888 –  30 jul 1966 (77) 
Jacob 12 jul 1891 – 19 jun 1937 (45) 

Jasperina 12 mrt 1890 – 25 sep 1979 (89) 
Maartje 19 feb 1892 - 17 nov 1970 (78) 
Johanna 24 aug 1893 – 7 mrt 1993 (99) 
Antje 29 nov 1897 – 27 jul 1990 (92) 
Jacoba 24 sep 1900 – 13 jun 1950 (49) 
Johannes 24 sep 1900 – 22 aug 1917 (16) 
Jan 21 sep 1902 - ? 

 
 
III grootouders vaderszijde 
III-4 Jan van der Woude 

geb 24 jul 1808 Oterleek/ Schermer 
overl 14 okt 1849 Krommeniedijk 
(41) 
huwelijk 8 jun 1834 Krommenie  
wever, visser, slager, slachter 

Johannes (Johannis) Glas 
geb 3 sep 1831 Wissenkerke/ 
Geersdijk 
overl 21 mei 1917 (85) Westzaan 
huwelijk 17 dec 1851 Wissenkerke  
arbeider, landman, zetboer, 
werkman. 

III-5 Trijntje Botvanger 
geb 21 aug 1810 Krommeniedijk 
overl 27 jan 1864 Krommeniedijk 
(53) 
winkelierster 

Jasperina (Prientje) Fieman 
geb 29 jul 1829 Wissenkerke/ 
Geersdijk 
overl 27 jan 1906 Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude (77) 
dienstmeid, arbeidster 

 Geertje 27 jan 1835 – 22 okt 1871 (36) 
Guurtje 14 nov 1836 – 22 apr 1901 (64) 

Jannetje (1) 9 jun 1852 – 24 sep 1852 (3 m) 
Lientje 3 jun 1854 - 21 jul 1859 (5) 
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Klaas 1838/39 – 15 nov 1844 (5) 
Cornelis 30 mrt 1842 – 5 feb 1888 (45) 
Klaas 6 mei 1845 – 21 dec 1917 (72) 
Jan 3 okt 1848 – 2 okt 1924 (75) 

Jannetje (2) 12 aug 1855 – 27 aug 1855 (14 d) 
Jacob (1) 30 aug 1856 – 5 nov 1857 (14 m) 
Jannetje (3) 7 jan 1858 – 16 apr 1873 (15) 
Jacoba 11 jul 1859 – 30 mrt 1934 (74) 
Huberta Dina 3 jul 1861 - tussen 1 apr 1925 
en 12 aug 1931 (63-70) 
Christiaan Stoffel 1 dec 1862 – 7 aug 1938 
(75) 
Andries 12 sep 1864 - 4 nov 1864 (2 m) 
Naamloze jongen 6 mrt 1866 (levenloos 
geboren) 
Jacob (2) 16 mei 1867 - 1 dec 1906 (39) 
Anna 31 mrt 1870 – 14 jul 1956 (86) 
Cathalina 12 dec 1873 – 27 dec 1931 (58) 

 
 
III grootouders moederszijde 
III-6 Hein (Hendrik) Oortwijn 

geb 1813/14 Buiksloot 
overl 7 jul 1876 Markenbinnen (62) 
huwelijk 15 apr 1838 Graft 
broodbakkersknecht, broodbakker 

Jan de Boer 
geb 8 mei 1835 Westzaan 
overl 31 dec 1895 Westzaan (60) 
huwelijk 22 mrt 1863 Oudendijk 
timmermansknecht, timmerman 

III-7 Neeltje Prins 
geb 1813/14 Graft 
overl 3 apr 1899 Wormer (85) 

Maartje Leegwater 
geb 19 jan 1841 Oudendijk 
overl 2 apr 1919 Westzaan (78) 
dienstbode, koopvrouw 

 Neeltje 1838/39 – 17 dec 1911 (72) 
Jan 1839/40 – 4 jul 1925 (85) 
Wijntje 1840/41 – 12 juli 1908 (67) 
Naamloos meisje 15 aug 1842 (levenloos 
geboren) 
Guurtje 1843/44 – 
Trijntje (1) 1844/45 - 23 sep 1846 (1) 
Maarten (1) dec 1845 – 16 sep 1846 (10 m) 
Trijntje (2) 17 okt 1846 – 4 mrt 1927 (80 ) 
Maarten (2) 15 dec 1847 – 
Dirk 31 dec 1848 – 8 jun 1928 (79) 
Jacob 30 mrt 1850 – 27 mrt 1921 (71) 
Hein 3 jun 1851 – 5 jan 1929 (77) 
Helena Maria Christina 28 sep 1852 – 31 aug 
1921 (68) 
Grietje 15 aug 1854 – 24 jan 1894 (39) 
Dina 25 jan 1857 – 26 feb 1858 (1) 
Willem 4 mrt 1858 – 8 apr 1917 (59) 

Antje de Boer 15 feb 1864 - 5 mei 1945 (81) 

 
 
IV overgrootouders vaderszijde 
IV-8 Klaas van der Woude 

geb 
overl  
huwelijk 

Huibregt Glas (Hubregt) 
geb 23 mei 1791 Colijnsplaat 
overl 2 feb 1861 Wissenkerke/ 
Geersdijk (69) 
huwelijk 26 mei 1813 Colijnsplaat 
journalier (dagloner), arbeider 
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IV-9 Guurtje Sparreboer 
geb 10 mei 1788 Wormerveer 
overl 13 aug 1849 Krommeniedijk 
(61) 

Jannetje Hollestelle 
geb 4 aug 1792 Wissenkerke /  
Geersdijk 
overl 21 mrt 1870 Wissenkerke/ 
Geersdijk (77) 
journaliere, arbeidster 

 Jan 24 jul 1808 – 14 okt 1849 (41) Maria ± apr 1813 – 8 sep 1813 (5 m) 
Andries 8 aug 1814 – 18 jan 1875 (60) 
Pieternella (1) 27 jan 1816 – 2 apr 1816 (9 w) 
Marinus 10 mrt 1817 – 22 okt 1856 (39) 
Anna (1) 2 aug 1819 – 29 okt 1820 (15 m) 
Pieter (1) 4 sep 1820 – 26 sep 1820 (3 w) 
Pieternella (2) 6 sep 1821 – 16 nov 1821 (2 
m) 
Anna (2) 19 dec 1823 – 16 sep 1824 (9 m) 
Pieter (2) 24 dec 1824 – 26 dec 1824 (2 d) 
Anna (3) 28 feb 1826 – 4 feb 1849 (22) 
Pieternella (3) 23 nov 1827 – 13 feb 1829 (14 
m) 
Pieternella (4) 4 aug 1829 – 5 sep 1903 (74) 
Johannes 3 sep 1831 – 21 mei 1917 (86) 
Willem 16 okt 1833 – tussen 12 nov 1902 en 
22 jan 1908 (69-74) 

IV-10 Klaas Botvanger 
geb 5 mrt 1779 Edam 
overl 31 jan 1854 Krommenie/ 
Krommeniedijk (74) 
huwelijk  
veehouder 

Jacob(us) Fieman 
geb 1795/66 Kortgene 
overl 19 aug 1862 Kortgene (66) 
huwelijk 18 feb 1822 Wissenkerke 
arbeider 

IV-11 Geertje Grootschoen 
geb 5 aug 1776 Edam 
overl 17 feb 1822 Krommenie/ 
Krommeniedijk (45) 

Leijntje (Lena, Lijntje, Lientje) 
Geelhoed 
geb 1784/85 Wissenkerke/ 
Geersdijk 
overl 5 mei 1863 Kortgene (78) 
dienstmeid, arbeidster 

 Dirkje 1806/07 – 6 feb 1869 (62) 
Klaas 31 jan 1808 - 17 jun 1886 (78) 
Trijntje 21 aug 1810 – 27 jan 1864 (53) 
Maartje 11 feb 1813 – 20 okt 1875 (62) 

Christoffel 14 apr 1822 – 10 aug 1822 (4 m) 
Lena 17 sep 1823 – 19 feb 1897 (73) 
Christoffel 29 okt 1826 – na 16 apr 1894 
Jasperina 29 jul 1828 – 27 jan 1906 (77) 
Susanna 15 aug 1831 - 

 
 
IV overgrootouders moederszijde 
IV-12 Jan Oortwijn 

geb 1780/81 
overl 16 apr 1850 Harenkarspel 
(69) 
huwelijk 
landman, schipper, arbeider 

Hendrik de Boer 
geb 1798/99 De Rijp 
overl 7 feb 1846 Westzaan (47) 
huwelijk 26 jun 1825 Westzaan 
schippersknecht, schipper 

IV-13 Wijntje Dunning 
geb 1778/79 

Antje Koelewaart 
geb 1797/98 Westzaan 
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overl 24 nov 1853 Delfshaven (74 j) overl 10 jan 1862 Westzaan (64) 
winkelierster 

 Dirk 1807/08 – 18 jul 1866 (58) 
Ide Gregorius Jacobus 1809/10 – 21 jul 1872 
(62) 
Lena Maria 1811/12 – 31 jan 1882 (70) 
Hein 1813/14 - 7 jul 1876 (62)  
Maartje 1814/15 – 25 jun 1844 (29) 
Jannetje 1816/17 –  12 jan 1892 (75) 
Willem 1818/19 – 
Dina 1822/23 – 

Maartje 15 sep 1832 – 30 apr 1860 (28) 
Jan 8 mei 1835 – 31 dec 1895 (60) 
Gerrit 8 dec 1837 – 26 jan 1894 (56) 

IV-14 Maarten Prins 
geb 1786/87 Jisp 
overl 17 dec 1836 Jisp (49) 
huwelijk 31 mei 1812 Graft 
landman 

Klaas Leegwater 
geb 1804/05 Westwoud, Zwaagdijk 
overl 6 nov 1858 Oudendijk (53) 
huwelijk 26 mei 1827 Oudendijk  
schipper, vleeshouwer 

IV-15 Neeltje Blaauw 
geb 1788/89 Graft 
overl 17 nov 1831 (42) Graft 

Antje Petiet 
geb 1804/05 Oudendijk 
overl 21 sep 1872 Oudendijk (67) 
dienstmaagd 

 Neeltje 1813/14 – 3 apr 1899 (85) Cornelis 1831/32 – 24 jan 1900 (68) 
Arien 1832/33 – 8 jul 1893 (60) 
Freekje 1834/35 – 24 okt 1901 (66) 
Jan 1836/37 – overl 12 aug 1857 (20) 
Dirk 1838/39 - 
Maartje 19 jan 1841 – 2 apr 1919 (78) 
Pieter 1843/44 – 10 mrt 1877 (33) 
Abraham 1845/46 – 27 apr 1923 (77) 
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Verantwoording 
 
Dit is geen wetenschappelijke publicatie. Daarom voel ik me vrij aan het eind van dit 
boek een niet-wetenschappelijke verantwoording op te nemen. Wel wil ik inzage ge-
ven in de bronnen die ik heb gebruikt, voor zover deze van groter belang voor mijn 
onderzoek zijn geweest dan voor het vinden van een enkel, ondergeschikt feit. 
 
Dank 
Met veel dankbaarheid noem ik de inlichtingen die ik kreeg van mijn zus Carla en 
zwager Jan, mijn broer Joost en schoonzus Karen, mijn broer Marc en van mijn nicht 
en haar man, Bea en Wim Hildering-van Wageningen. De datering van hun reacties 
is in de noten opgenomen. Heel bijzonder was de bereidwilligheid van de verre ach-
terneven Koos Tanger en Arie Flipse om mij te woord te staan en veel waardevolle 
gegevens over de familie Glas te verstrekken. Van Jan van der Male van het Gemeen-
tearchief Zaanstad en René Bloemberg van de Westzaanse Digitale Beeldbank kreeg 
ik eveneens welkome hulp, waarmee ik een stuk verder kwam met mijn onderzoek.  

Marjolein, mijn vrouw, ben ik wel het meest dankbaar voor alle keren dat ze 
klankbord voor mij was, met me meelas en van begin tot einde actieve belangstelling 
toonde voor mijn onderzoek.  
 
Bronnen in de familie 
Zoals ik in de inleiding heb toegelicht is de papieren nalatenschap van mijn moeder 
verreweg de rijkste bron waaruit ik kon putten. De inventaris die ik van 2009 tot 2012 
in honderd afleveringen voor mijn zus en broers opstelde, vormde een goede basis. 
In beperkte mate benutte ik de inventaris die ik in november 2008 maakte van de na-
latenschap van de tweede man van mijn grootmoeder, Hendrik Rouwé; dit dossier 
betrof de periode 1956 tot 1963.  

Veel belangrijker was het Gedenkboek dat mijn oudoom Klaas van der Wou-
de jr in 1945 samenstelde bij de honderdste geboortedag van zijn vader, Klaas van 
der Woude sr. Het album kwam na het overlijden van oom Klaas in 1966 in bezit van 
zijn zoon Klaas jr jr; na diens dood in 1986 bleef het bij zijn vrouw, Nel van der Woude-
Huizinga. Zij heeft het na verloop van tijd aan mijn moeder gegeven, omdat die er 
veel belangstelling voor had. Inmiddels heb ik het overgedragen aan het Gemeente-
archief Zaanstad in Zaandam. Datzelfde deed ik namens mijn nicht Bea Hildering-van 
Wageningen met een andere schriftelijke bron, het informatieve notitieboekje waar-
in mijn betovergrootvader Jan de Boer zijn timmermanswerk noteerde.  

Mijn moeder interviewde ik de laatste periode van haar leven meermaals in 
de jaren 2001 tot 2008. Die tien interviews bleken achteraf veel te weinig. Na haar 
overlijden kon ik iets goedmaken in zes vraaggesprekken met haar zuster, Ans van 
Wageningen-van der Woude, die ik samen met Marjolein voerde in 2010 en 2011. 
Van de vele opgenomen citaten uit de gespreksnotities die hiervan gemaakt zijn, heb 
ik de data niet in de noten vermeld.   
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Websites 
Zonder internet valt niet te werken. Het aantal surfbewegingen voor zo’n onderzoek 
als dit loopt in de vele duizenden. Gericht zoeken op websites van vooral archief-
instellingen, historische verenigingen en kerkgenootschappen levert enorm veel in-
formatie op. Zoekwoorden brachten me bij treffers op honderden websites, waarvan 
ik de meest gebruikte hier opsom:   
archief.zaanstad.nl, archieven.nl, beeldbank-nh.nl, boerderijenstichting.nl, 
books.google.nl, cbg.nl, colijnsplaatarchief.nl, conam.info, dbnl.org, 
familysearch.org, fotografen.nl, gereformeerdekerken.info, gergeminfo.nl, 
google.nl, hetoudekinderboek.nl, historiek.nl, historischeverenigingkoogzaandijk.nl, 
jeugdsentimenten.net, joostdevree.nl, katerstede.nl, maps.google.com, 
meertens.knaw.nl, militieregisters.nl, molendatabase.org, myheritage.nl, nai.nl, 
nationaalarchief.nl, nauerna.com, nl.geneanet.org, noord-hollandsarchief.nl, 
online-begraafplaatsen.nl, projects.knmi.nl, regthuyswestzaan.nl, 
regionaalarchiefalkmaar.nl, reliwiki.nl, rkd.nl, stadsarchief.amsterdam.nl, 
stadsarchief.rotterdam.nl, vakbondshistorie.nl, vlasmuseum.nl, watwaswaar.nl, 
westfriesgenootschap.nl, westzaan.info, westzaan.nl, 
westzaansedigitalebeeldbank.nl, wiewaswie.nl, nl.wikipedia.org,  
zaans-industrieel-erfgoed.nl, zaanwiki.nl, zeeuwengezocht.nl, zeeuwseankers.nl 
 
Digitale documenten 
Adresboeken Assendelft, Koog aan de Zaan, Westzaan, Zaandam en Zaandijk 
Bevolkingsregisters Assendelft, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Westzaan, 
Wissenkerke, Zaandam en Zaandijk 
Bouwvergunningen Westzaan 
Doopregister Hervormde Gemeente Colijnsplaat 
Kadastrale Leggers Assendelft, Westzaan en Zaandijk 
Kranten- en tijdschriftartikelen: Dagblad voor de Zaanstreek De Typhoon, NRC, 
Reformatorisch Dagblad, De Zaanlander, Zaanlandsche Courant, Zaanlandsch 
Nieuws- en Advertentieblad, Het Weekblad - Anti-Rev. Orgaan voor de Zaanstreek 
en Het Weekblad voor Noord-Holland boven het IJ. 
Registers van de Burgerlijke Stand (geboorte, huwelijk en overlijden) van 
Amsterdam, Assendelft, Barsingerhorn, Broek in Waterland, Buiksloot, Delfshaven, 
Etersheim, Graft, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Harenkarspel, Koog aan de 
Zaan, Kortgene, Krommenie, Middelburg, Oudendijk, De Rijp, Rotterdam, Schagen, 
Sloten, Uitgeest, Westzaan, Wijdenes, Wissenkerke, Wormer, Zaandam, Zaandijk 
Register van kentekenbewijzen van motorrijtuigen van Noord-Holland 
Wijkregister, Woningkaarten en Nummerlijsten van huizen van Westzaan 
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Illustraties 
 
Gemeentearchief Zaanstad 
blz 15 - 22.01037, blz 17 - 21.46449, blz 18 - 41.01212, blz 19 - 41.01128,  
blz 22 - 21.53718, blz 38 - 41.08922, blz 137 - 91.002974, blz 159 - 41.01126,  
blz 170 - 21.51894, blz 173 - 21.11119, blz 203 - 53.01034, blz 204 - 91.000236,  
blz 221 - 41.01230, blz 222 - 41.01088,  blz 224/225 - 53.00626, blz 226 - 52.00847,  
blz 233/234 - OA-0204/1558, blz 235/236 OA-0204/1557, blz 250 - 22.06741,  
blz 255 - 22.19110 en 22.19105, blz 258 - 41.01074 (onderaan), blz 259 - 22.01051. 
 
Westzaanse Digitale Beeldbank 
blz 155, 223, 256, 258 (bovenaan) en 260. 
 
Zeeuws Archief 
blz 44 - 11251, blz 45 - 9799 en blz 72 - 9784. 
 
J. Tanger, Bewaard en Vermaand: blz 56, 65, 68, 101 en 102. 
 
Foto’s van familieleden:  
Wim Hildering: blz 27, 152 en 154. 
Carla en Jan de Vries-van Westrenen: blz 29 en 30. 
 
Foto’s en scans van voorwerpen en documenten uit de erfenis van  
Ans van Wageningen-van der Woude: blz 23, 25, 26, 39, 95, 103, 177, 179 en 211.  
 
Foto’s van de schrijver: 
blz 67, 70, 180, 195, 204, 207, 263 en 264. 
 
Officiële akten en documenten, gedownload van gedigitaliseerde archiefdossiers, 
neem ik niet in dit overzicht op. Alle overige afbeeldingen zijn afkomstig uit de 
nalatenschap van mijn moeder. Ik bespaar me de moeite de bladzijden op te 
sommen; het zijn er tientallen.   
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Noten 

Inleiding 
1 Douwe Draaisma, Vergeetboek, Groningen 2010.  
2 Olivier Blanc, De laatste brief. Authentieke afscheidsbrieven van slachtoffers van 
de Franse Revolutie, Amsterdam 1988. 
 
Deel 1 
3 Auke van der Woud, Koninkrijk vol sloppen. Achterbuurten en vuil in de 
negentiende eeuw, Amsterdam 2010, blz 240. 
4 nl.wikipedia.org > telegrafie: in 1888 lag in Nederland een telegrafienet van bijna 
5000 km.  
5 Perceelsgewijze Kadastrale Legger Westzaan 1832-1875. 
6 Arnold Sol, Uit de historie van Westzaan, Westzaan 2017 blz 44-45. Ook de 
website gereformeerdekerken.info/de-gereformeerde-kerk-te-westzaan (gewijd 
aan de landelijke en regionale geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland (GKN) 1834-2004) is informatief.  
7 De Zaanlander van 4 jan 1896 en Zaanlandsch Nieuws- en Advertentieblad van 3 
jan 1896. 
8 Deze en de volgende persoonsgegevens zijn afkomstig van wiewaswie. nl.  
9 Bevolkingsregister Westzaan 1862-1891. 
10 Mail van Wim Hildering d.d. 13 mei 2016, 22 juni 2019 met een toelichting op het 
gereedschap, m.n. de stokpasser. 
11 Bevolkingsregister Assendelft, 1862-1880. 
12 E. Muns (1878-1964) had ook ateliers in Amsterdam en Vlaardingen. Op de 
beeldbank van archief.zaanstad.nl wordt een ander adres in Zaandam genoemd, 
het tegenwoordige pand Westzijde 79. Volgens de informatie bij documentnummer 
21.32658 op deze beeldbank werden zijn instrumenten na zijn dood opgenomen in 
de collectie van het Leids Prentenkabinet.  
13 Klaas Kornaat, Geschiedenis onder handbereik. De familiefoto als historische 
bron. In: Pieter Stokvis (red), Geschiedenis van het privéleven. Bronnen en 
benaderingen. Heerlen, Amsterdam 2007, blz. 352. 
14 Tames Woudt, geboren (1894) en overleden (1975) in Koog aan de Zaan (rkd.nl). 
15 Wandeling door Koog a/d Zaan en Zaandijk omstreeks 1900-1905, Zaandam 1964; 
Maannacht in de sneeuw, Zaandam z.j. 
16 W.F.W. Steenberg was burgemeester van 1888 tot 1913 (nl.wikipedia.org, > 
Westzaan > Lijst van burgemeesters).  
17 In deze ‘Nummerlijst van de huizen en gebouwen in de gemeente Westzaan, 
aangelegd den 1e Augustus 1899’ zijn de namen van alle hoofdbewoners van de 
huizen genoteerd, onderscheiden in links en rechts van de weg.  
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18 Jaap Klomp, De kleine ban in de rondte, Westzaan 2014. Het bevat op volgorde 
van de wandeling foto’s van vroegere locaties die kunnen worden vergeleken met 
de huidige situatie ter plekke. 
19 zaanwiki.nl, lemma Ban (banne). 
20 Woudt, Maannacht, blz. 99. Woudt heeft het over de Christelijk Gereformeerde 
Kerk, maar dat is onjuist. In deel 2 ga ik daarop in. 
21 C.A. van Swigchem, Het kerkgebouw van de gereformeerde kerk in het dorps- en 
stadsbeeld, in R. Steensma en C.A. van Swigchem (red.), Honderdvijftig jaar 
gereformeerde kerkbouw, Kampen 1986, blz. 16-25. 
22 Bevolkingsregister Westzaan 1862-1891. 
23 Cas Oorthuys en José Rozenbroek, De schoonheid van ons land, deel 4 
Klederdrachten, Amsterdam/Antwerpen 1962/2008, blz 15. 
 
Deel 2 
24 De informatie over de sociaal-economische omstandigheden is ontleend aan B. 
Wiegant, Een kleine geschiedenis van Noord-Beveland, z.p. 2018, geraadpleegd via 
noord-beveland.d66.nl.   
25 De informatie over de meekrapteelt is ontleend aan colijnsplaatarchief.nl en 
vooral aan de Canon van Zeeland, venster 14, via zeeuwseankers.nl. 
26 In 1874 bedroeg de grond bebouwd met meekrap nog 2700 hectare, in 1890 was 
dit teruggelopen naar 200 hectare.  
27 Doreen Gerritzen, De voornaam als schakel tussen generaties. In: P. Stokvis (red.), 
a.w., blz 21-31. 
28 Van Willem kon ik geen overlijdensdatum vinden. Bij het huwelijk van een 
dochter in november 1902 leefde hij nog en woonde hij in Amsterdam. Bij het 
huwelijk van een zoon in januari 1908 in Haarlem was hij inmiddels overleden.  
29 P.E. Treffers, Zuigelingensterfte en geboorte in de 19e en begin 20e eeuw, in 
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, jrg 2008 nr 51 (via ntvg.nl) en O.W. 
Hoogerhuis, Baren op Beveland. Vruchtbaar-heid en zuigelingensterfte in Goes en 
omliggende dorpen in de 19e eeuw, Wageningen 2003 (via edepot.wur.nl).  
30 Agnes Amelink, De gereformeerden, Amsterdam 2001, blz. 18-29. 
31 Jan van der Male. 
32 J. (Koos) Tanger, Bewaard en vermaand. 1888-2013, 125 jaar Gereformeerde 
Gemeente Westzaan, Westzaan 2015. 
33 Lucas Brouwers, Spaans bloed in zuidelijk Nederland blijkt te berusten op een 
mythe, in NRC Handelsblad van 16 januari 2018. 
34 familysearch.org > genealogiewerkbalk.nl.  
35 De informatie over de aanleg van het Noordzeekanaal en de drooglegging van de 
IJpolders is ontleend aan verschillende lemma’s op org.wikipedia.nl. 
36 s-gravendeel.net, grafiek 9 met een vergelijkend overzicht per provincie over de 
peiode 1875-1935.  
37 Tanger, blz 51. 
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38 Na samenvoeging van beide dorpen in één gemeente, midden 19e eeuw, is 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude in 2019 opgegaan in de gemeente 
Haarlemmermeer.  
39 Tanger, Familie Flipse te Assendelft e.o. (typoscript ontvangen 12 november 
2019). 
40 De roepnamen van de kinderen van Johannes en Prientje en de aantallen 
kleinkinderen ontleen ik aan J.C. van Blaaderen, Parenteel van de familie Glas 
(typoscript d.d. 13 dec 1994, ontvangen 18 nov 2019 van J. Tanger). De aantallen 
kleinkinderen in deze bronnen verschillen hier en daar. Evenmin zijn ze in 
overeenstemming met gegevens van de Burgerlijke Stand, geraadpleegd op 
wiewaswie.nl en op de website van het Gemeentearchief Zaanstad.  
41 Wikipedia verschaft in tal van lemma’s informatie over het vrijzinnige en 
rechtzinnige protestantisme. 
42 Wijkregister Westzaan 1886, nummer A50, vernummerd naar A90. In het 
wijkregister van 1891 is aan ‘Evangelisatiegebouw’ toegevoegd: Christelijk 
Gereformeerde Kerk.  
43 Wijkregister Westzaan 1891, nummer D21.  
44 Tanger, blz 43 en 57 en website Christelijk Gereformeerde Kerk, cgk.beverwijk-
westzaan.nl.  
45 Tanger, blz 59. 
46 Tanger, blz 60.  
47 Tanger, blz 71-72. 
48 Tanger, blz 79. 
49 Tanger, blz 72. 
50 Tanger, blz 73 en 74. 
51 Tanger, blz 124. 
52 Tanger, blz 73. 
53 Tanger, blz 89. 
54 Tanger, blz 91. 
55 Tanger, blz 139 en 140. Het huis is gesloopt. Op dezelfde locatie is een nieuw 
houten huis gebouwd.  
56 Tanger, blz 140. 
57 Tanger, blz 216-219, website Gereformeerde Gemeente Westzaan 
(gergeminfo.nl) en Christelijk Gereformeerde Kerk (cgkbeverwijk-westzaan.nl). 
58 Jan van ’t Hul, ‘De mooiste kerk van de GG’, in Reformatorisch Dagblad 22 juni 
2015. 
59 Gesprek op 12 november 2019. 
 
Deel 3 
60 Grote Historische Atlas van Nederland, deel I West-Nederland 1839-1859, 
Groningen 1990.  
61 Woudt, Maannacht, blz 5, met verklarende aantekening van oma Rouwé. 
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62 Geen van de verre neven en nichten die ik aan de Glaskant om informatie vroeg, 
kon mij over de reis inlichten.  
63 Van gezinnen met een oneven aantal zonen moest minder dan de helft in dienst: 
bij drie zonen één, bij vijf zonen twee, enz. De gegevens over de dienstplicht en 
Jacobs sigmalement zijn afkomstig van militieregisters.nl.  
64 nl.wikipedia.org 
65 Later is de naam gewijzigd in Parkstraat.  
66 Jan Breebaard (1835-1893) was van midden jaren 60 tot eind jaren 70 als 
fotograaf werkzaam, eerst in Zaandijk, daarna in Zaandam. Jakob Kuyper (1851-
1919) was in de jaren 70 assistent fotograaf in Zaandijk en Zaandam. Vanaf 1878 tot 
zijn dood was hij eigenaar van fotoatelier v/h J. Breebaard (fotografen.nl en rkd.nl).  
67 De informatie over deze fotografie is ontleend aan Klaas Kornaat, aangehaald 
artikel in Pieter Stokvis (red.), a.w., blz 342.  
68 Woudt, Maannacht, blz 7. 
69 Informatie op nauerna.com. 
70 Toelichting op wijkindeling Westzaan, archief.zaanstad.nl. 
71 Doreen Gerritzen, aangehaald artikel, in Pieter Stokvis (red.), a.w. blz 21 en 25. 
72 Informatie ontleend aan vlasmuseum.nl. 
73 zaansmedischcentrum.nl > organisatie > geschiedenis. 
74 Woudt, Maannacht, blz 7. 
75 Bevolkingsregister Assendelft 1862-1937. 
76 projects.knmi.nl/klimatologie/daggegevens De Kooy, 1 december 1906.  
77 Tanger, Familie Flipse in Assendelft e.o. 
78 De technische informatie is ontleend aan nl.wikipedia.org > hagelgeweer > haan, 
en aan retro.nrc.nl > profiel > jacht > hagelgeweer. 
79 Gesprek met J. Tanger d.d. 12 november 2019, mail van A. van Heemskerk-Glas, 
mede namens een familielid van haar, d.d. 10 december 2019 en een mail van A. 
Flipse, d.d. 25 februari 2020.  
80 Het titelblad vermeldt dat het register van de Gereformeerde Gemeente is, maar 
die werd pas in 1907 opgericht, zoals ik eerder vermeldde. In feite gaat het van 
1888 tot 1907 om lidmaten van de Westzaanse Gemeente onder het Kruis.  
81 Mail van Arie Flipse d.d. 14 maart 2020. 
82 Tanger, a.w. blz. 152. 
83 Lidmatenboek der Gereformeerde Gemeente te Westzaan, blz. 8, 10 en 12. 
84 Mail van Arie Flipse d.d. 25 februari 2020 
85 Tanger, resp. blz. 58, 100, 122 en 113-115. 
86 Woudt blz 95. 
87 Woningkaarten Westzaan, ±1900-1937. 
88 zaans-industrieel-erfgoed.nl. 
89 Gemeentearchief Zaanstad, beeldbank fotonummer 21.48647. 
90 Op de website van de Westzaner Gemeenschap: westzaan.nl/de-wessaner.  
91 Woningkaarten Westzaan ± 1900-1937 en Wijkregister 1930. 
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92 Met hulp van P. Kruizinga, De kadastrale legger en aanverwante bronnen, 1812-
1990, z.p., z.j. via recources.huygens.knaw.nl. 
93 J.C. van Blaaderen, Parenteel van de familie Glas, typoscript 1994. Deze Jaap Glas 
(geb. 1921) was een zoon van Pieter Glas, wiens vader de eerder genoemde 
Christiaan Stoffel Glas was, oudste zoon van ‘de oude Glas’.  
94 Gemeentearchief Zaanstad, Bouwvergunningen Westzaan, dossier 
DSOW/BVWZ/1838. Helaas zijn in dit dossier geen eerdere aanvragen voor 
verbouwingen opgenomen.  
 
Deel 4 
95 Het kinderboek was uitgegeven door Verlag & Eigenthum von Fried. G. Schulz i. 
Stuttgart. Friedrich Gustav Schulz was in de eerste helft van de 19e eeuw een van 
de eerste lithografische drukkers in Stuttgart. Hij gaf meertalige prentenboeken 
voor kinderen uit, speciaal voor de export (informatie ontleend aan 
hetoudekinderboek.nl). 
96 Via dbnl.org is een pdf met de complete uitgave te downloaden. 
97 Van Hein Oortwijn heb ik op internet geen informatie over geboorte, huwelijk, 
overlijden en beroep gevonden. In aktes betreffende zijn kinderen komt zijn naam 
ook als Hendrik voor. In sommige van die aktes worden Buiksloot en Landsmeer, 
dorpen aan de Noordgrens van Amsterdam, als zijn geboorteplaats genoemd.   
98 Doreen Gerritzen, aangehaald artikel, in Pieter Stokvis (red), a.w., blz 21-31. 
99 Ons Huwelijksboek, uitgegeven door N.V.Boekhandel W.P. van Stockum & Zoon, 
Den Haag, z.j.  
100 Mijn overgrootmoeder had een broer Maarten; mogelijk is de tekenaar zijn 
kleinzoon. De beeldbank van het Noord-Hollands Archief bevat bijna 700 
tekeningen van zijn hand; hij leefde van 1912 tot 1996.   
101 J. Girardin, Scheikunde voor den beschaafden stand en het fabrijkwezen, vol. 1, 
Gouda 1845, via books.google.nl. 
102 Opgave van Gemeentesecretarie Krommenie aan oom Klaas van der Woude d.d. 
25 feb. 1955. 
103 Oom Klaas schrijft dat zijn vader 12 jaar was toen zijn moeder overleed; dit is 
onjuist. 
104 Het vrijwilligersleger van beroepsmilitairen werd in de 19e eeuw via loting onder 
19-jarige mannen aangevuld met dienstplichtigen, de zogenoemde lotelingen 
(militieregisters.nl). 
105 Volgens Wikipedia waren deze benamingen het jaar ervóór al vervangen door 
die uit het metrieke stelsel. 
106 De minimum lengte voor goedkeuring voor militaire dienst was destijds 1.55 m 
(militieregisters.nl). 
107 De determinatie van het hoofddeksel is ontleend aan van-grinsven.nl.  
108 Emma Kirchner (1830-1909) was lange tijd een van de zeer weinige vrouwen met 
een fotoatelier. In Delft werkte ze van 1863 tot 1899 (journal.depthoffield.eu).  
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109 De informatie over dit type fotografie, waarvan in dit verhaal nog meer 
voorbeelden zijn opgenomen, is ontleend aan Klaas Kornaat, aangehaald artikel, in 
Pieter Stokvis (red), a.w. blz. 347-382. 
110 Klomp, blz 23. 
111 Oom Klaas spelde de naam verkeerd. P.B.J. Ferf (1854-1916) was van 1879 tot 
1888 burgemeester van Westzaan en daarna jarenlang in Haarlem gedeputeerde 
van Noord-Holland en lid van de Tweede Kamer (nl.wikipedia.org > Westzaan > Lijst 
van burgemeesters). 
112 Klaas Botvanger stierf in Alkmaar op 17 juni 1886. 
113 meertens.knaw.nl > De oude Nederlandse maten en gewichten.  
114 De meeste namen van de kleinkinderen vond ik op de website van het 
Gemeentearchief Zaanstad. De namen van de kinderen van Neel en Piet ontleen ik 
aan het autobiografische levensverhaal van hun zoon Jan Praag, Leven in Jisp aan ’t 
Zwet en in ’t Jisperveld, z.p., z.j. 
115 Zuideinde 65; in het volgende deel kom ik hierop terug. 
116 Tegenwoordige adres van de Noorder Vermaning is J.J. Allanstraat 463, dat van 
de Zuider Vermaning Zuideinde 233.   
117 Het genoemde Wijkregister loopt tot 1891, waaruit ik concludeer dat de 
kerkelijke overgang uiterlijk dat jaar plaats vond.   
118 orgels.noordholland1.50webs.com. In vervolg op de vorige voetnoot noteer ik 
dat ze niet eerder dan in 1885 van Kerk veranderden.  
119 C.R. van Dokkum (oom Klaas spelde zijn naam onjuist) vierde in 1898 zijn 25-jarig 
jubileum als doopsgezind predikant in Westzaan (Gemeentearchief Zaanstad KA-
0013/23). 
120 Tanger blz 49-51 en gereformeerdekerken.info. Het lidmatenboek van de 
Gereformeerde Kerk Westzaan dat in het Gemeentearchief Zaanstad berust (KA-
0037, nr 1.2.2) bevat slechts de gegevens van de periode 1921-1929).   
121 Het boekje kreeg ik van Nelly Bark-Nadort uit Jisp, kleindochter van Neeltje en 
Piet Praag, dochter van tante Trien. Haar oom Jan Praag leefde van 1914 tot 2006.  
122 terebinth.nl. 
123 Rechthebbende van graf N 201 is mevr. A.J. Couprie-Booij, bij mijn weten een 
kleindochter van Dirk en Jans. Via de beheerder van de begraafplaats heb ik 
tevergeefs geprobeerd haar contactgegevens te verkrijgen.  
124 Mails van mijn nicht Bea Hildering-van Wageningen d.d. 4 september 2012, 17 
mei 2013, 2 juli 2015, 27 juli 2015, 4 december 2015, 9 juni 2016. 
125 In de huwelijksakte van zijn oudste zoon uit 1921 wordt hij veehouder genoemd, 
in die van zijn tweede zoon uit 1924 brandstoffenhandelaar. 
126 Jan van der Male, Weer wat wijzer over het Weiver (1), op 
westzaansedigitalebeeldbank.nl > geschiedenisboek. Helaas ontbreken in de 
collectie Bouwvergunningen Westzaan van het Gemeentearchief Zaanstad 
gegevens over verbouwingen op aanvraag van Klaas van der Woude.   
127 beeldbank-nh.nl > goedjaarsend.  
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128 Telling op grond van de kadasterkaart Westzaan sectie A en B (Kerkbuurt en 
Weiver) met Guispad tot Zaandijk uit 1917 (archief.zaanstad.nl > afbeeldingen en 
kaarten > documentnummers 50.0144 en 53.01099). 
129 Toelichting bij het bestemmingsplan Landelijk gebied Westzaan > 
ontstaansgeschiedenis van het plangebied (durp.zaanstad.nl). 
 
Deel 5 
130 qoop.nl > photographie instantanée. 
131 De naam Alban komt niet voor in de registers. Antonie Jacobus Allan (1835-1905) 
was vader van een gezin met elf kinderen. Een van zijn zonen (geboren in 1870) 
werd ook onderwijzer, maar woonde ten tijde van deze foto in Amsterdam, wat het 
niet waarschijnlijk maakt dat hij in Westzaan werkzaam was. 
132 Een tekening van het plan het schoolgebouw met vijf lokalen uit te breiden 
(1883)  is te vinden op de beeldbank van archief.zaanstad.nl, doc. nr. 52.00973. 
133 De fabriek was een aantal generaties eigendom van de familie Avis (nl. 
wikipedia.org). Hij was gelegen aan de Krabbelbuurt (Bedraiveghaid eut Westzaan. 
Een greep uit het beeldarchief van de westzaansedigitalebeeldbank, Westzaan 
2012, blz 72) . 
134 Pieter Jans Nieuwstad (1862-1919) werkte van 1892 tot 1903 in Koog aan de 
Zaan, adres Sluispad. Het atelier zal na zijn vertrek onder zijn naam zijn voortgezet 
door anderen (rkd.nl). 
135 J.C.P.W.A. Steenkamp, De grijs-groene uniform voor het Nederlandsche leger 
met 36 afbeeldingen in kleuren, ’s-Gravenhage 1912 (gezien op 
nederlandneutraal.nl). 
136 Albert Jacobus Fortgens (1886-1970) was fotograaf te Haarlem en Amersfoort 
(fotografen.nl). 
137 nl.wikipedia.org > dienstplicht en idem > dienstweigering.  
138 militieregisters > begrippenlijst > ziekten en gebreken. 
139 europeana1914-1918.eu.  
140 Machiel Hendricus Laddé (1866-1932) dreef op verschillende plaatsen in 
Amsterdam een fotoatelier in samenwerking met een andere bekende fotograaf, 
Johannes Wilhelm Merkelbach (1873-1922), zijn schoonvader (fotografen.nl, rkd.nl 
en nl.wikipedia.org > Laddé). 
141 remarkablevehicles.com.   
142 Zaanlandsche Courant 24 okt 1925. 
143 Zaanlandsche Courant 4 sep 1929, Het Weekblad, Anti-Rev. Orgaan voor de 
Zaanstreek, 7 sep 1929. Bijschriften bij deze foto en een andere van dezelfde 
gelegenheid met een veel groter gezelschap vermelden namen van een groot aantal 
personen, verwijzend naar op de foto’s geschreven nummers. Beeldbank 
Gemeentearchief Zaanstad.   
144 nl.wikipedia.org. 
145 De Typhoon 4 sep 1948. 
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146 De Zaanlander van 30 apr 1921; historiek.nl > Zaanse bedrijven en hun 
plaatjesalbums; Archief van Nederlandse Plaatjesalbums ANPA via 
plaatjesalbums.nl; historischeverenigingkoogzaandijk.nl. Het adres is Lagedijk 132. 
147 Jan Jacob Bes (1860-1940), was van ongeveer 1888 tot 1920 fotograaf te 
Zaandam. Zijn fotoatelier was gevestigd Rozengracht J 259 (fotografen.nl en rkd.nl). 
148 Tanger, blz 111-113. 
149 Mail van Carla van 30 jan 2010. 
150 Woudt, Maannacht, blz 50. 
151 Woudt, Maannacht, blz 13.  
152 Brief van 17 juli 1972. 
153 Nadat de Provincialeweg van Zaandijk naar de pont bij Buitenhuizen was 
aangelegd, via de nieuwe basculebrug over de vaart bij de watertoren, werd de 
ophaalbrug bij Vrouwenverdriet in 1934 afgebroken. 
154 Mail van 9 juli 2015. 
155 Zie hiervoor bijv. Amelink, a.w.  
156 noviomagus.nl > kelfkensbosch. 
157 stadsarchief.amsterdam.nl > entos. 
158 Het was de naam van een blauwselmolen die maar kort, van 1739 tot 1745, aan 
de Middel heeft gestaan, waar precies is onbekend (molendatabase.org).  
159 regthuyswestzaan.nl.  
160 Tanger, blz 67. 
161 In de papieren erfenis van mijn moeder trof ik een foto van het gezin van H. Valk. 
Zou mijn overgrootmoeder Antje die hebben gekregen, bijv. door haar contacten 
binnen het kerkgenootschap? 
162 De beschrijving is ontleend aan R. Kranenborg, Protestantisme. In E.G. Hoekstra 
en R.Kranenborg (red), Rituelen in religieus Nederland, Baarn 2001, blz. 230-232. 
163 Google Maps, Streetview, opname september 2020. 
164 Observaties van mijn broer Joost, mail van 19 april 2010. 
165 Volgens Google Maps (opname juni 2014). 
166 Mijn zus Carla bevestigde dit in een mail van 9 juli 2015. 
167 J.C. van Blaaderen, Parenteel van de familie Glas, 1994. 
 
Deel 6 
168 Enny de Bruijn, De hoeve en het hart. Een boerenfamilie in de Gouden Eeuw. 
Amsterdam 2019, blz. 44. 
169 meertens.knaw.nl > databanken > Nederlandse Familienamenbank > analyse en 
verklaring.   
170 Volgens Woudt, a.w. blz 100, heette hij Dirk, maar mijn oma noteerde erbij dat 
deze molenaar “de eerste man van Opa Rouwé zijn Moeder” was. 
171 Woudt, a.w. blz 103.  
172 De informatie in dit hoofdstuk is grotendeels ontleend aan Jan van der Male, 
Boeren Schoen deel 1, z.j., Westzaanse Digitale Beeldbank.  
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173 archief.zaanstad.nl > beeld > nrs. 52.00848 en 53.01098. 
174 Voor de bouwkundige kenmerken en begrippen heb ik de volgende websites 
geraadpleegd: ‘Oneindig Noord-Hollands’ (onh.nl), van de stichting ‘Vrienden van 
de Stolp’ (boerderijenstichting.nl), van Joost de Vree (joostdevree.nl), met name de 
download van Dick Verroen, Zaanse gevels, Zaanse pronk, een brochure bij de 
gelijknamige expositie in het Zaans Museum in Koog aan de Zaan in 2011, en ten 
slotte die van het Utrechts Documentatiecentrum voor monumentenzorg, 
bouwhistorie en cultuurhistorie (documentatie.org).   
175 Mail van 21 oktober 2020. 
176 Aanvragen van september 1921, 19 mei 1932 en 8 april 1936. 
177 Noord-Hollands Archief, dossier Registratie van kentekenbewijzen van 
motorrijtuigen, afgegeven aan in Noord-Holland wonende eigenaars of houders 
1906-1950. De datum was 28 november 1922. 
178 conam.info, website van de Contactgroep Automobiel en Motorrijwielhistorie. 
179 Mail van 12 juli 2015. 
180 Ik wist niet dat het bestond: google op ‘arwed van wemak’ en je vindt twee 
websites met een database waar zijn naam in voorkomt. Ik betwijfel of de gegevens 
kloppen, maar voel me niet geroepen het verder uit te zoeken. Op 
theborzoifiles.net staat 3 april 1944 als geboortedatum en borzoi-
pedigree.batw.net geeft 7 maart 1946. Veel van zijn voorouders zijn, met foto en 
geboortejaar, tot in het 9e geslacht terug te vinden.  
181 Het testament is binnen de familie niet overgeleverd; het belangrijkste deel is 
geciteerd in de ‘Memorie van aangifte voor het Successierecht’ uit 1960. Het 
archiefdossier over de erfenis waarin ik deze Memorie aantrof telt meer dan 120 
brieven en documenten. Ik neem geen afzonderlijke stukken uit dit dossier als 
bronvermelding op.   
182 Voor de vergelijking heb ik gebruikgemaakt van de kadasterkaart uit 1928, 
hierboven in dit hoofdstuk afgedrukt. De situatie op deze kaart verschilt nauwelijks 
met die van 30 jaar later.  
183 dezaanseschans.nl/historie 
184 Voor informatie over dit hoofdstuk heb ik geraadpleegd nl.wikipedia.org > 
beschermde stads- en dorpsgezichten noord-holland > westzaan > beschermd 
dorpsgezicht > aanwijzingsbesluit en andere documenten. De citaten zijn afkomstig 
van laatst genoemde link naar livelink.archis.nl. Interessant is ook een onderzoek 
van de afdeling monumenten van de gemeente Zaanstad in samenwerking met de 
afdeling Stedenbouw en Verkeer, geschreven door Marjorie Verhoek, 
Cultuurhistorische Verkenning Kerkbuurt, Westzaan, Zaanstad 2011, te vinden op 
westzaan.info, de website van de Westzaanse Gemeenschap. 
185 T. Woudt, Wandeling, blz. 100-101. 


