8. De negentiende eeuw
We hebben de achttiende eeuw iets langer laten duren namelijk tot 1813. De,
na de intocht van de Fransen gestichte, Bataafse Republiek (1798-1806), was
geen succes en Koning Lodewijk Napoléon (1806-1810) was, volgens zijn
broer Napoléon Bonaparte, veel te vriendelijk voor de Nederlanders. De Franse
keizer had genoeg van het gerommel in de Nederlanden en lijfde in 1810 het
hele gebied bij Frankrijk in. Oost- en Westzaandam werden samengevoegd tot
“Ville Zaandam” en de gemeentelijke administratie werd opgezet naar Frans
voorbeeld. Helaas voor Napoléon werd hij bij Leipzig verslagen en daarna
gevangen gezet op Sint Helena. In Nederland werd de zoon van stadhouder
Willem V, de latere koning Willem I, feestelijk ingehaald op het strand van
Scheveningen.
Een snuifdoos
Natuurlijk was er bij de Kannen weer hoop dat na het vertrek van de Fransen
alles beter zou gaan. Enthousiast zullen ze in juli 1814 op de Dam hebben
staan juichen bij de aankomst van Willem l en Alexander, de Russische tsaar
die met heel wat meer waardering het Czaar Peterhuisje bekeek dan Napoleon
drie jaar eerder had gedaan. Er zal in huize Kan gepraat zijn over de mooie
erebogen met opschriften als: "Door Alexander den Gezegenden-Vrede" en
over de enorme vloot van zeilschepen die zich verzamelde op de Voorzaan.
Misschien hebben de dochters met jaloerse blikken gekeken naar de "zestien
jongejuffrouwen", die bloemen mochten strooien langs de weg die de
vorstelijke personen liepen naar de herberg den Otter, waar ze zich voor de
ramen van de bovenverdieping vertoonden aan de juichende Zaandammers.
Het bezoek van tsaar Alexander had veel later nog een onverwacht gevolg
voor Klaas Kan (1770-1848), kleinzoon van Jan en Jopje. Jacob Hoogerbeets,
een timmerman uit Zaandam en een neef
van Klaas, had een model gemaakt van het
Czaar Peterhuisje. Dit werd aangeboden aan
tsaar Alexander. Als beloning voor zijn werk
ontving Jan Hoogerbeets vanuit Sint
Petersburg een gouden snuifdoos met
inscriptie.
Jaren later kwam Jan Hoogerbeets in
moeilijke omstandigheden en in die nood
werd hij geholpen door zijn neef Klaas. Om
hem te bedanken voor die hulp, gaf Jan
Hoogerbeets de snuifdoos aan Klaas Kan. De
nakomelingen van Klaas zijn zeer zuinig
geweest op de snuifdoos, want de doos is
De snuifdoos
nog steeds in het bezit van de familie.
Dan terug naar Willem I. De bevolking hoopte op veranderingen na de slechte
ervaringen met de Fransen en de koning deed zijn best. Maar erg snel gingen
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de veranderingen niet. In 1817 was er al weer sprake van mislukte oogsten,
wat landelijk gezien leidde tot een enorme verpaupering van de bevolking. In
de grote steden steeg het aantal bedelaars tot recordhoogte. Koning Willem l
trachtte de economie te stimuleren. Kanalen werden gegraven, handelmaatschappijen opgericht en er werd een, aarzelende, start gemaakt met het
aanleggen van spoorlijnen.
Maar al spoedig zat hij met een ander probleem: oorlog met België! In 1815
hadden de leiders van de Europese landen besloten dat er een sterke natie
moest komen ten noorden van Frankrijk. De Zuidelijke en Noordelijke
Nederlanden werden samengevoegd tot Groot-Nederland. In 1830 liep dat al
fout. De Belgen verklaarden zichzelf onafhankelijk en Willem l viel met een
leger België binnen (de tiendaagse veldtocht). Bij Leuven en Hasselt werden
de Belgen verslagen.
Soldaat-fuselier
We weten in ieder geval zeker dat Cornelis (1807-1854), het oudste kind van
Jacob Kan en Aagje Groot, toen soldaat was. Zoals alle jongemannen in die
tijd, moest Cornelis mee doen aan de loting voor de militaire dienst.
"De registratie van dienstplichtigen vond plaats op hun achttiende jaar in de
gemeente waarin ze woonden. De dienstplichtigen traden in hun twintigste
levensjaar in dienst. Het korps van dienstplichtige militairen heette de
Nationale Militie. Tot 1898 kon iemand die was ingeloot zich laten vervangen
door een remplaçant. Bij een wetswijziging werd in 1898 dit stelsel afgeschaft
en werd de persoonlijke dienstplicht ingevoerd. Het lotingsysteem werd in
1938 afgeschaft." (tekst Zeeuws Archief)
Pieter Kan (1794-1858), de zoon van Klaas Kan en Jopje
Swaardemaker, had kennelijk geld genoeg om een remplaçant
te betalen en hij liet zich vervangen door ene Jan de Liefte.

korporaal der
infanterie in
1830
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Cornelis werd ingeloot, had geen geld om een remplaçant te
bekostigen en moest dus in dienst. Hij werd op 1 mei 1826
geplaatst in de reserve van "de tiende afdeeling infanterie".
Dit weten we omdat al deze gegevens werden bijgehouden in
zogenaamde stamboeken. Elk regiment had zo'n stamboek der
onderofficieren en minderen. Ze zijn nu nog in te zien bij het
Nationaal Archief in Den Haag. In deze grote en dikke boeken is
elke dienstplichtige opgenomen onder een stamboeknummer.
Het stamboeknummer van Cornelis was 20480. Achter de naam
is ook een signalement vermeld. Cornelis was: “1 el, 7 palmen,
3 duimen en 2 strepen lang” (ongeveer 1 m 75); hij had “een
lang aangezicht, een rond voorhoofd en een gewone neus,
mond en wenkbrauwen”. Hij had: “blond haar, blauwe ogen en
blonde wenkbrauwen”. Hij had geen opvallende kentekenen.
Op 1 maart 1827 kwam Cornelis in actieve dienst in de vesting
Bergen op Zoom. Op 27 januari 1831 werd hij overgeplaatst
naar de 17e afdeling Infanterie, waar hij diende als soldaat100

fuselier en op 1 juni 1833 werd hij bevorderd tot korporaal. In de stamboeken
is ook een rubriek "gedane veldtogten" en daar staat vermeld: "Bij het mobiele
leger bij gelegenheid van den opstand in België in 1831-1832, 1833 en 1834.
Uit dienst 13 november 1835 met paspoort wegens EVD" (Eervol Verlaten van
de Dienst).
Hier hebben we een mogelijkheid om na te gaan wat onze Cornelis heeft
meegemaakt. Er is van deze veldtocht een beschrijving bewaard gebleven die
gemaakt is door een infanterist (uit een ander regiment dan dat van Cornelis).
Het geeft een beeld van wat Cornelis heeft beleefd.
"In Januari na De Graaf en Hertoogenbos en Loon op Zand op Breda. En hier
hebben wij eenige dagen in de kazerne geleegen en zijn in het laatst van
diezelfde maand vertrokken na Rijsbergen. Hier kwamen wij bij de boeren in
kwartier, zonder voeding, met zogenaamde Vivers (rantsoenen), welke wij om
de andere dag uit Breda ontvingen. En dan moesten wij 's-nagts
kompagniesgewijs in het dorp in de schuuren slaapen, omdat het op de
voorposten was. En dan om de andere nagt op wagt en die waaren bijna alle
op het bloote veld, zonder eenig verblijf. En dan moesten wij, als wij niet op
wagt waren, morgens een uur of twee onder de wapenen staan, totdat
veldontdekking terugkwam. En dan
had ieder man een deeken op de
ransel en kreegen wij de kleeding niet
uit, als dat wij ons verschoonden. En
dat was, zoals ligt te begrijpen is,
oorzaak dat wij hier lang niet zonder
ongedierte waaren. En in April vandaar
na Breda en hier weer enige dagen
geleegen en in dezelfde avond vandaar
na het Ginneke en Ulvenhout en hier
heb ik met dertig man bij een boer
geleegen en om de andere nagt op
wagt en hier zijn mij de pokken
ingeënt. En in het eerst van Mei
Legerkamp Rijen
vandaar na Zon en Bruegel. Hier
laagen wij met voeding bij de boeren en hoefden weinig wagt te doen en in
Junij vandaar naar Oorschot en in dezelfde maand vandaar na het Kamp van
Rijen. Den 2 Augustus vandaar naar België voorbij Poppel tot Ravels. Hier
ontmoeten wij het eerst de vijand”.
Tja en hier stoppen we de beschrijving. Er werd, speciaal voor deelnemers aan
deze veldtocht, een herinneringskruis ontworpen. De kruisen werden gemaakt
van het metaal van kanonnen die men tijdens de veldtocht in Hasselt op de
Belgen had veroverd. In de stamboeken is vermeld wie de eer te beurt viel
zo'n kruis in ontvangst te mogen nemen. Had men zich niet goed gedragen,
dan ging dat natuurlijk niet door. En........ Cornelis staat niet in de lijst. Wat is
er aan de hand?
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´Dagorder’ van de Prins van Oranje bij het begin van de veldtocht

Even verderop vinden we nog een lijst, met als titel: "Aan eenige twijfel
onderheevig". Er zijn in deze lijst verschillende redenen te vinden waarom er
getwijfeld werd over de uitreiking van het kruis: "Wegens dronkenschap in de
vesting Maastricht" en: "Wegens slecht gedrag en insubordinatie" of "Wegens
ongeschiktheid".
Wat deed Cornelis verkeerd? Gelukkig heeft hij zich goed gedragen, maar
werd op 2 augustus "ziek terug gezonden". Het verhaal uit het dagboek geeft
aan, dat men op 2 augustus België introk richting Poppel en Cornelis heeft dus
de veldtocht niet meegemaakt.
Cornelis was overigens niet de enige die ziek werd. “Het was een warme dag,
die 2de augustus 1831 toen de opmars naar Belgisch gebied begon. Aan de
voedselvoorziening van het oprukkende leger mankeerde echter van alles. Zo
was er op die hete dag nergens water te vinden. Bij een aantal onderdelen
was ook de voeding beslist onvoldoende. De soep was dikwijls zo zout dat de
dorst alleen maar erger werd. Opvallend is dat in de lijsten van (…) schutters
die worden voorgedragen voor Het Metalen Kruis op 2 augustus 1831 veel
aantekeningen voorkomen van opnamen in een hospitaal. Mogelijk ook
veroorzaakt doordat velen het marcheren door het rulle zand op snikhete
dagen teveel werd. Het geweer op zich met vijftig patronen was al zwaar. Dan
nog een broodzak met wat levensmiddelen en een veldfles. (die
overigens meestal leeg was) en dan nog een ransel van 10 tot
15 kg. Om de bepakking lichter te maken werden allerlei
overbodige kledingstukken stiekem weggegooid en lag de weg
bezaaid met uitrustingsstukken. Het aantal achterblijvers
groeide gestadig. Van hen moesten zeker twee de mars met de
dood bekopen. Ook nam het aantal deserteurs toe”.
Uiteindelijk kreeg Cornelis het herdenkingskruis toch dankzij de
beslissing van het Departement van Oorlog op advies van de
"Commandant van het Regiment der Ligte Dragonders nr. 5, de
Lieutenant Kolonel Dullanceau". Hij besliste dat degenen die
ziek teruggezonden waren ook de medaille zouden krijgen:
"omdat ze niet zelf zijn teruggebleven, maar terug zijn
gezonden".
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De strijd met België duurde slechts tien dagen, maar omdat officieel de vrede
pas in 1839 werd gesloten, bleef het leger nog lang gemobiliseerd aan de
zuidgrens (Cornelis bleef nog tot 1835 in dienst).
Ook na de veldtocht was de ellende voor de soldaten nog niet voorbij: “De
legerkampen op de Brabantse heide waren vaak op onbeholpen wijze
geïmproviseerd. Zelfs naar Nederlandse begrippen waren de sanitaire
voorzieningen ten hemel schreiend. Goed drinkwater was nauwelijks aanwezig
en van wassen was helemaal geen sprake. Het was geen wonder dat op 29
augustus 1832 in het kamp te Oirschot de cholera uitbrak. In snikhete tenten
lagen de zieke soldaten bij tientallen op het stro dat door hun diarree was
bevuild en begon te stinken. Er waren nauwelijks hospitaalsoldaten. Vaak
waren dat sappeurs (geniesoldaten). Ook de dienstdoende militaire
geneesheren konden nauwelijks iets uitrichten”.
Cornelis trouwt Eijtje
Toen Cornelis in 1833 wilde trouwen met Eijtje Luijten had hij toestemming
nodig van de kolonel. Die toestemming kreeg hij, mits zijn huwelijk niet zou
leiden tot enige financiële verplichting voor het leger.
Rond het huwelijk van Cornelis deed zich nog een ander probleem voor. Bij elk
huwelijk moest een aantal documenten overlegd worden. In ieder geval een
bewijs dat de bruidegom voldaan had aan de dienstplicht (of een bewijs dat hij
was uitgeloot) en een geboortebewijs van bruid en bruidegom. Helaas, van
Cornelis was dat geboortebewijs niet te vinden. Daarom verschenen op
donderdag 22 november 1832 zes (!) getuigen (vader Jacob, moeder Aagje en
nog vier familieleden) op het stadhuis van Zaandam om te verklaren dat
Cornelis wel degelijk was geboren en wel op 13 december 1807.

De toestemmingsbrief van de kolonel. Cornelis wordt in deze brief “flankeur” genoemd.
Flankeurs waren soldaten te voet die, naast hun gewone taak als infanteristen, ook geoefend
waren in speciale taken zoals het beveiligen van de “flanken” van een leger in opmars.
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Dirk en het Blauwepad.
Naast de in eerdere hoofdstukken genoemde archieven als de burgerlijke
stand en de doop-, trouw- en begraafboeken, kunnen we over onze familie ook
informatie vinden in het kadaster.
“Het kadaster is een Franse uitvinding. Als in 1810 het koninkrijk Holland
wordt ingelijfd bij het Franse keizerrijk heeft Napoleon voor zijn
veroveringsdrang veel geld nodig. De invoering van grondbelasting ziet hij als
een goed middel om daaraan te komen. Om een redelijke grondslag voor de
heffing ervan te verkrijgen, wordt in Frankrijk in 1808 begonnen met een
georganiseerde wijze van opmeting, schatting en tenaamstelling van
grondeigendom; de vervaardiging van een kadaster dus. De naam kadaster
komt oorspronkelijk via het Franse cadastre van het Latijnse catastrum, dat
grondbeschrijving betekent. Een Keizerlijk Decreet gelast ook voor de
Hollandse departementen een kadaster naar Frans model te vervaardigen. De
allereerste opmetingen in Nederland vinden in 1811 en 1812 plaats. Na de val
van Napoleon in 1813 wordt onder Willem I in 1832 het Kadaster in Nederland
-behalve in Limburg (1841)- officieel ingevoerd”.
In het kadaster van Zaanstad vinden we gegevens over Dirk Kan. Dirk was de
achterkleinzoon van Jan en Jopje en werd in 1802 geboren. Hij trouwde eerst
met Aagje Eijdenberg en later met Fayke Zeilemaker. Het kadaster vermeldt
dat Dirk eigenaar was van een huis, twee erven en een schuitenmakerswerf.
Alles gelegen in de Noorderpolder aan de westzijde van Zaandam. Bovendien
had hij een tuin in dezelfde polder.
Zaandam was in secties verdeeld en de eigendommen van Dirk lagen in sectie
G. Alle percelen hadden een nummer. Het huis en de werf hadden de
nummers 469 en 469a; het erf had nummer 470 en de tuin had nummer 442.
We vinden deze percelen op de kadasterkaart (minuutplan) van 1832.

De vermelding van Dirk in het kadasterboek……..

De Zaan

……… en de weergave op het minuutplan.
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Het huis, het erf en de schuitenmakerswerf liggen in het vierkantje. Langs de
huizen loopt een pad: het Jacob Claes Noomen- of Blauwepad. Over dit pad is
veel bekend dankzij de bewaarde “padreglementen”.
Vanaf de weg langs de Zaan liepen meerdere paden het land in. De bewoners
van deze paden waren gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud ervan
en om dat onderhoud goed te regelen werd een “padreglement” opgesteld dat
officieel werd vastgesteld bij de notaris.
Dit gebeurde bijvoorbeeld op 5 februari 1783. Vijftien “Eijgenaren van huizen
en Erven staande en gelegen binnen gemelde stadt (Zaandam) op het Jacob
Klaasz. Nomes, bijgenaamd Blaauwepadt” verklaren “bij vernieuwing,
ampliatie en alteratie” (uitbreiding en verandering) dat “ieder eijgenaar en
inwooner (...) en de overlieden van dien” zich moeten houden aan de nieuw
vast te stellen regels. Het ging hier om een uitbreiding en verandering, dus er
was al een ouder contract. De Zaanse geschiedschrijver Lootsma vond al een
padreglement uit 1650 en er is ook nog een “Accoord nopende het blauwe pat
gearresteerd den 30 November 1692”.

het Blauwepad

Wat regelde men zoal in het padreglement? De artikelen 1 tot en met 4 van
het contract uit 1783 gaan over het onderhoud van de straat, de sloot en de
brug. In artikel 5: “Dat niemand op dit padt eenig huijs of gebouw zal mogen
afbreken zonder de padlasten tien jaar vooruit te betalen”. Het bedrag dat elke
huiseigenaar bijdroeg aan de kosten van onderhoud, werd padlast genoemd.
Als er huizen gesloopt werden, waren er minder bewoners die mee konden
betalen aan het onderhoud en werd het onderhoudsbedrag per persoon hoger.
Men kon de schade beperken door een voorschot van tien jaar te eisen.
Bovendien moest men, als een huis werd gesloopt: “een schutting, digt
ineengewerkt ter hoogte van zes voeten Amsterdamse maat” neerzetten op de
plek waar het gesloopte huis had gestaan. Het oog wil ook wat.
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In 1832 leverde Dirk voor viereneenhalve gulden teer en haagel(?). Waarschijnlijk voor het
onderhoud van het pad.

Om ervoor te zorgen dat de voorschriften van het padreglement werden
nageleefd, werden padmeesters aangesteld die in ieder geval een keer per jaar
een bijeenkomst van bewoners organiseerden. Deze bijeenkomst werd
gehouden: “ten huijze van een der padmeesteren tegens betaling van
kamerhuur, vuur en ligt en de vertering welke in niets anders bestaan zal
mogen dan in tabak en bier”

1/3 vat bier, huis, vuur, ligt, tabak en pijpen voor 5 gulden 65 cent.

En: “Al wat op de vergadering van eigenaren besloten wordt, zal geschieden
bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden”. Het was dus een
redelijk democratische organisatie. Een voorbeeld van “bewoners-zelfbestuur”.
Er waren drie padmeesters “waarvan een als secretaris zal fungeeren en
waarvan het eene jaar een en het volgende jaar twee zal of zullen aftreden”.
Elke aftredende padmeester mocht zelf een opvolger kiezen. Ook Dirk viel de
eer te beurt als padmeester op te treden. Hij was de boekhouder van het
drietal en dat beviel kennelijk goed want hij bleef dat van 1858 tot 1866.

Dirk Kan, boekhouder
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Tijdens Willem ll en Willem lll
Dit is een periode, waarin er voor alle Nederlanders veel verandert. In 1850 is
Nederland nog de traditionele maatschappij waar handwerk en thuisarbeid of,
in Zaanse termen, zeilen en wieken de boventoon voeren. In 1900 is stoom
belangrijker dan wind en hebben nieuwigheden als telegraaf, telefoon, fiets en,
direct na 1900 de auto, hun intrede gedaan.

Een foto van fotograaf J.Hondius Hz., gemaakt vanaf de Oostzijderkerk in 1895.

Ondanks die veranderingen was de aanblik van de stad kennelijk nog vrij
traditioneel. De Italiaanse journalist Edmondo De Amicis bezocht Zaandam
rond 1873 en zag “huizen van hout, van ééne verdieping, met spitse gevels en
bijna alle groen geschilderd. Er zijn gansche straten waarin men geen andere
kleur ziet.(…) De dakpannen zijn geglazuurd, de vensters met gordijnen en
bloemen versierd, de straten beklinkerd en zoo schoon als de vloer van een
zaal. In de vensterruiten, in de koperen platen op de deuren, in de voorwerpen
die op de vensterbanken staan, overal kan men zich in spiegelen. Over de
gansche stad ligt een waas van vroolijkheid, frischheid en eenvoud”.
Een anoniem gebleven reiziger die in 1887 Zaandam bezocht vult daar op
aan:“Schier bij elk huis behoort een grooter of kleiner tuintje; langs den weg
zijn boomen geplant, oude, eerwaardige boomen ook, die hun lommer
uitbreiden over de stille woningen, en door wier gebladerte het zonlicht zoo
geestig speelt op de bont gekleurde geveltjes. Straks krijgt de straat nog meer
het karakter van een buitenweg. Ter linkerhand loopt langs den vrij smallen
weg eene tamelijk breede sloot, en over die sloot welven zich tal van,
natuurlijk wederom beschilderde, houten brugjes, die toegang geven tot de
erven en woningen aan de overzijde. Hier en daar wordt de reeks der
eenvoudige zaanlandsche woningen afgewisseld door een molen, waarvan de
kap wederom groen is geverfd met roode en witte banden; door eene fabriek,
waarvan de donkere muren en de hooge schoorsteen een scherp contrast
vormen met deze ouderwetsche omgeving; door een of ander heerenhuis of
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villa in modernen stijl, die de plaats heeft ingenomen der voorvaderlijke
woning. Somwijlen ook krijgt ge nog enkele exemplaren te zien van den
echten, ouderwetschen tuinaanleg: geschoren hagen, regelmatig afgepaste
perkjes, die geometrische figuren vormen”.

Zaanse klederdracht, eind
19e eeuw

Edmondo De Amicis bezocht Zaandam op een
zondag en bekeek de kerkgangers met verbazing.
Veel vrouwen droegen nog de Zaanse klederdracht
met veel kant, goud en zilver. “Veel vrouwen zijn
(…) op die wijze opgeschikt, en ze zijn allen blank
van vel en rood van wangen en met dezelfden
valschen smaak gekleed, zoodat een vreemdeling
een boerin niet goed van een dame onderscheiden
kan. Kinderen, mannen, meisjes, vrouwen, oude lui
en jongelieden hebben allen het aanzien van
menschen die tevreden zijn, iets primitiefs, iets
onbedorvens, iets nieuws”.

Toch was er al veel veranderd. Als de Kannen rond 1880 van Oost- naar
Westzaandam wandelden (of omgekeerd, want ze woonden nu in beide
stadsdelen), dan was hun omgeving anders dan bijvoorbeeld Jacob Kan en
Aagje Groot in 1800 hadden gezien. De hoge palen met draden verwezen naar
het “telephoon" verkeer; ze konden boodschappen doen bij Simon de Wit en
misschien kocht Jacob Kan (Hij trouwde in 1901 met Antje Sibie) wel
gereedschappen bij de firma Perk. Grote kans dat ze een man met een
"photographie" toestel zagen staan, een zwarte doek over zijn hoofd.
Misschien kletsten ze met andere Zaandammers over de man die ze in een
bootje op de Zaan zagen schilderen. Het gerucht ging dat het een Fransman
was die door de politie in de gaten werd gehouden (Claude Monet).

De Dam vanaf de Achterzaan, in 1871 geschilderd door Claude Monet.
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Nog andere zaken beïnvloedden het leven van de Zaandammers in die tijd.
Het vooral bij stormen gevaarlijke IJ werd drooggelegd en na de opening van
het Noordzeekanaal kwamen grote stoomschepen tot vlak bij de stad.
Waarschijnlijk zijn Kannen in 1878 gaan kijken bij het station vanwaar de
eerste treinen over de nieuwe Hembrug naar Amsterdam vertrokken en zo een
snelle verbinding verzorgden met de rest van het land. Dat was prettig, want
er waren al Kannen uit Zaandam vertrokken. Neef Klaas en nicht Neeltje
woonden in Delft en zo kon je met het spoor toch mooi een dagje heen en
weer naar de familie.
Je kon bijvoorbeeld om 14 over negen met de Hollandse IJzeren Spoorweg
Maatschappij vertrekken uit Zaandam om dan om iets voor half tien op
Amsterdam Centraal aan te komen. Om tien voor tien vertrok de stoptrein
naar Rotterdam, met om zestien over elf een stop in Delft. De hele reis duurde
2 uur en 2 minuten. De gele Intercity’s van de NS doen er vandaag 1 uur 2
minuten over.

Spoorboekje uit 1891: Van Amsterdam over ’s Gravenhage naar Rotterdam

Olie, sigaren en ….. de gevangenis
Het is een rare combinatie van woorden in bovenstaande titel: “olie, sigaren
en ….. de gevangenis”. Toch geven ze de inhoud van dit gedeelte goed weer.
Het begon met een vondst in het register van het huis van bewaring in
Zaandam. Daarin staat vermeld dat Jan en Klaas Kan op 5 mei 1855 door de
Zaandamse gerechtsdienaar W.Kruijt werden overgebracht naar Haarlem
vanwege een diefstal.
Het gaat hier om vader Jan (1814-1856, getrouwd met Trijntje van Elsland) en
zoon Klaas Kan (1840-1916, later getrouwd met Neeltje Rot) die kennelijk
samen op dievenpad gingen. Ze werden naar Haarlem overgebracht om daar
voor de Arrondissementsrechtbank te verschijnen.
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De vonnissen van die rechtbank zijn bewaard gebleven en in het vonnis met
het nummer 104 van het jaar 1855 vinden we het hele verhaal: Jan en zijn
zoon Klaas werkten, in vaste dienst, als olieslagersknechten op de molen de
Vergilius.

De molen Vergilius in het Oostzijderveld te Zaandam

Tijdens de rechtszitting bekende Jan dat hij, samen met een andere olieslager,
Cornelis Blik, in de nacht van 15 april 1855 twintig kannen olie (twee emmers)
uit de oliebakken van de molen had ontvreemd, of, zoals het vonnis het
noemt, “arglistig (uit de bakken had) geschept en voor ƒ2,50 aan Jacobus
Goris (had) verkocht met wie Cornelis Blik had afgesproken dat (hij) die nacht
met een schuitje aan de molen (zou) komen”. Jacob Goris was kennelijk beter
op de hoogte van de waarde van de buit want hij verkocht de olie voor negen
gulden.
Gerrit Beudeker (meesterknecht van de molen) trad op als getuige. Hij miste
de volgende dag de olie en wist dat Jan en Cornelis in de nacht van 5 april op
de molen waren geweest. Een andere verdachte, Cornelis Betlem, als “jongen
in vaste dienst” op de molen werkzaam, was die nacht ook aanwezig, zag de
diefstal gebeuren, maar deed verder niet mee en kreeg (waarschijnlijk om te
zorgen dat hij zijn mond hield) 50 cent van de opbrengst. Die 50 cent moest
hij delen met Klaas Kan (de zoon van Jan). Klaas was volgens het vonnis, niet
op de molen aanwezig. Hij sliep thuis, maar kreeg van Cornelis Betlem de
volgende morgen alsnog 15 cent.
Cornelis Betlem en Klaas Kan werden vrijgesproken, maar Cornelis Blik en Jan
Kan kregen een flinke straf. Ze werden beiden veroordeeld tot een
gevangenisstraf van twee jaar en dat voor een diefstal van olie ter waarde van
twee gulden vijftig. (ongeveer 20 Euro in 2011). Bovendien werden ze
veroordeeld tot het betalen van de kosten van de rechtszaak: 18 gulden
(ongeveer 150 Euro in 2011). Verder in dit hoofdstuk over de negentiende
eeuw zien we het huishoudboekje van Klaas Ris. Hij verdiende als arbeider
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rond 1860 ongeveer zes gulden (per week). Het huishoudboekje geeft aan dat
hij dat zelfde bedrag ook wekelijks weer uitgaf aan levensonderhoud. Het
betalen van de 18 gulden vanwege de kosten van het proces was nog een
flinke extra straf.
Jan werd dezelfde dag (31 mei 1855) nog overgebracht naar de gevangenis in
Hoorn. Zijn vrouw, Trijntje, bleef in Zaandam achter met vijf kinderen: Aagje
(17), Klaas (15), Guurtje (11), Maartje (6) en Adriana (4)

De gevangenis in Hoorn op het Oostereiland

Wat stond Jan te wachten daar op het Oostereiland? Hij werd bij aankomst
ontvangen door de commandant in de receptiekamer waar zijn gegevens
werden ingeschreven in de registers. Daarna werd hij geïnspecteerd door de
officier van gezondheid op ziektes en ongedierte, moest hij zich wassen en
kreeg hij gevangeniskleding. Elke gevangene die langer moest zitten dan zes
maanden moest gevangeniskleding dragen. Jan kreeg twee lange broeken
(een van laken voor de winter en een van linnen voor de zomer), twee
borstrokken, drie hemden, twee halsdoeken en een muts, twee slaapmutsen,
twee paar kousen en drie paar klompen.
De gevangenis in Hoorn lag (of eigenlijk: ligt, want het gebouw is er nog, nu
omgetoverd tot een cultuureiland [museum, filmhuis] met woningen) op een
eiland voor de haven en kreeg om die reden wel eens de bijnaam “Alcatraz
van Hoorn”. Het was een gebouw waar, in de tijd dat Jan daar zat, gemiddeld
zo’n 750 mannen hun straf ondergingen (vrouwen werden in aparte
gevangenissen ondergebracht). Ze werden er gemeenschappelijk opgesloten.
Dat wil zeggen dat er geen cellen waren, maar dat men werd ondergebracht in
grote slaapzalen in twee gebouwen van twee verdiepingen en een zolder,
rondom een binnenplaats.
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De zolder van de gevangenis

Nadat Jan zijn kleding had gekregen werd hem ook nog een strozak, een
kussen, drie lakens, twee wollen dekens en een hangmat uitgereikt waarna hij
alles kon opbergen op de slaapzaal. In elke slaapzaal sliepen vijftig à zestig
mannen in hangmatten die soms, als de gevangenis erg vol was, zo dicht bij
elkaar hingen dat je er nauwelijks tussendoor kon lopen en zelfs in twee rijen
boven elkaar hingen. Jan mocht een keer per week schone kleren aantrekken,
een keer per maand werden de lakens verschoond en een keer per drie
maanden werd er nieuw stro verstrekt.
Een dag in de Hoornse gevangenis was vooral een dag van arbeid. Van half
negen ’s morgens tot acht uur ’s avonds werd er gewerkt met korte pauzes
voor het ontbijt, de lunch en het avondeten. Men werd gewekt door een bel,
had daarna een kwartiertje om zich aan te kleden, moest vervolgens
aantreden voor inspectie, het ontbijt en een korte wandeling buiten. Het
ontbijt bestond uit een half pond roggebrood met warm water en melk, de
lunch (al om 11 uur genuttigd) uit anderhalve liter soep (vleessoep, gortsoep
of erwtensoep) en het avondeten (al om 16.00 uur) uit een kwart pond
gekookte aardappelen.
Het voedsel was lang niet altijd van een goede kwaliteit. In 1851 stuurde een
gevangene (anoniem) een brief aan de minister waarin hij klaagde over de
kwaliteit van de maaltijden. Er was te weinig voedsel, het was slecht
klaargemaakt, het brood woog te weinig en de soep was klaargemaakt met
zeewater. Drinkwater was trouwens regelmatig een probleem. Op de
binnenplaats werd regenwater opgevangen in tonnen en als dat niet genoeg
was moest het in schepen worden aangevoerd. Werd het water niet op tijd
geleverd dan nam men wel eens zijn toevlucht tot het water uit de toen nog
zoute Zuiderzee. In 1855 was er een meer dan gemiddeld aantal sterfgevallen
in de Hoornse gevangenis (Jan stierf in 1856). De Inspectie stelde een
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onderzoek in en concludeerde onder meer dat er aan de kwaliteit van het eten
wel het een en ander kon verbeteren.
Er moest dus dagelijks een flink aantal uren gewerkt worden. In de werkzalen
waren een weverij, een spinnerij, een kleermakerij, een borstelmakerij, een
schoenmakerij, een timmerwinkel, een draaierij, een kuiperij, en een smederij
gevestigd. In de weverij en spinnerij werden vooral producten gemaakt die
verkocht werden aan andere gevangenissen (kleding) of departementen
(handschoenen voor de marine). Sommige gevangenen werden ingeschakeld
voor de “huisdienst”, een dienst die zich bezig hield met het onderhoud van
het gebouw en het functioneren van de organisatie. Zo waren er gevangenen
werkzaam in de keuken (koks en aardappelschillers), de wasserij, bij het
beheer van de kleding en het beddengoed, op de administratie (schrijvers) en
er was zelfs een honderdtal gevangenen aangewezen als brandweerman. De
gevangenis was een oud ‘hokkerig’ gebouw (zeventiende eeuw) waarvan delen
nog uit hout waren opgetrokken en zou, in geval van brand, een groot gevaar
voor zijn bewoners opleveren.
De gevangenen verdienden wel iets met hun arbeid en er was een kantine
waar ze dat (zuur!) verdiende geld weer konden uitgeven. Ze konden er
bijvoorbeeld een pond kaas kopen voor vijftig cent, een pond leverworst voor
tachtig cent, een kan melk voor vijftien cent en een pond tabak voor een
gulden. Familieleden mochten de gevangene ondersteunen door het sturen (of
brengen) van geld, maar dat was gelimiteerd tot een bedrag van vijfentwintig
cent per week. Het is niet bekend hoeveel de gevangenen verdienden met hun
arbeid maar zelfs met ondersteuning van familie was er waarschijnlijk weinig
ruimte om in de kantine wat te kopen. We mogen aannemen dat Jan volledig
was aangewezen op het door hemzelf verdiende geld. Zijn vrouw Trijntje was
achtergebleven met vijf kinderen en er zal in dat gezin geen geld zijn
overgebleven om naar vader Jan te brengen.

De gevangenis van uit de lucht. Bij de pijl de twee gebouwen rond de binnenplaats.
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Jan had twee jaar gekregen en zou op 31 mei 1857 vrij komen. Helaas mocht
dat niet zo zijn. Hij overleed op 6 oktober 1856 in de Hoornse gevangenis. Jan
was niet de enige. De statistieken geven aan dat er in de jaren 1855 tot 1859
ongeveer 40 personen per jaar overleden (op een gemiddeld aantal van 700
gevangenen). In de archieven van de gevangenis is niets terug te vinden over
de oorzaak van Jans overlijden. Er is alleen een brief van Burgemeester en
Wethouders van Zaandam die informeren of “Jan Kan (…) ook (…) voor
begraafkosten of iets anders schuldig is gebleven, alzoo de betrekkingen
bereid zijn dit aan te zuiveren”. Wie die “betrekkingen” zijn wordt niet nader
omschreven. Is dat de Gemeente Zaandam of wordt daarmee Jans vrouw
Trijntje bedoeld? Op deze brief is met potlood vermeld: “Bedrag uitgaansgeld
ƒ156,83” en “voor doodskist ƒ 375,--“. (Het lijkt een hoog bedrag voor de
kist) Op 25 oktober krijgt de gevangenis antwoord van B. en W. van
Zaandam: “Wij hebben de eer u (…) te zenden een postwisseltje groot ƒ218
½. Dit is precies het verschil tussen het bedrag van het “uitgaansgeld” en de
kosten voor de doodskist. En daar mee was de zaak dus afgehandeld (althans
administratief).
Dit “olieverhaal” heeft nog een vervolg want in het hierboven al genoemde
Register van het Huis van Bewaring in Zaandam vinden we de zoon van Jan
Kan en Trijntje van Elsland, Klaas, nog een keer. Op 27 november 1857 is hij
“op bevel van de heer commissaris van politie te Zaandam” voor de tweede
maal gearresteerd en wordt hij, weer onder begeleiding van de
gerechtsdienaar W.Kruijt, opnieuw naar Haarlem overgebracht.
Klaas (dan 17 jaar oud) was werkzaam op de molen de Jasper in Zaandam. Hij
was daar als handwerksman in vaste dienst.

De molen de Jasper in het Westzijderveld

Het vonnis vermeldt dat Klaas op 20 november 1857 “een door hem
meegebracht flesje arglistig (had) gevuld met raapolie (…) en dit flesje in de
zak van zijn jas (had) verborgen”. Klaas bekende dat hij al sinds 1856
“gemeenlijk om de veertien dagen, op dezelfde wijze olie (…) (had) gestolen”.
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Dat laatste achtte de rechter, hoewel Klaas het bekende, niet bewezen, maar
vanwege het gestolen flesje olie werd Klaas toch veroordeeld tot een
gevangenisstraf van zes maanden cel. Daarbij hield de rechter nog rekening
met de jeugdige leeftijd van Klaas en “de omstandigheid dat de ontvreemde
olie moest dienen om in ’t huishouden zijner moeder in de lamp gebrand
moest worden”. Bovendien moest Klaas de kosten van het proces betalen,
zijnde ƒ 8,15.
Al met al een trieste geschiedenis. Vader Jan was in de gevangenis in Hoorn
overleden, moeder Trijntje thuis met vijf jonge kinderen, waarvan er drie in
ieder geval de leeftijd hadden dat ze iets konden verdienen (Aagje, Klaas en
Guurtje) en nu verdween ook Klaas voor een half jaar achter de tralies.
Dan: ….. de sigaren! Helaas heeft dat ook weer te maken met een diefstal en
inderdaad een diefstal van sigaren. Deze diefstal werd gepleegd door Andries
Kan. Andries woonde op het moment van de diefstal (1874) op het Weiver in
Krommenie en was getrouwd met Trijntje Sauer. Hij was van beroep gasfitter
en werkte in vaste dienst bij de gasfabriek in Krommenie.

De gasfabriek in Krommenie met gashouders en bijgebouwen

Vanaf 1859 waren in de Zaanstreek gasfabrieken in bedrijf, over het algemeen
door particulieren begonnen en later door de gemeenten overgenomen. Gas
werd aanvankelijk vooral voor straatverlichting gebruikt. Krommenie kreeg
reeds in 1860 een gasfabriek. Aan J.Rijkers. werd toestemming verleend een
fabriek neer te zetten aan het Weiver. Op 10 januari 1860 werd de eerste
gaslantaarn in deze gemeente aangestoken. Andries werkte als gasfitter bij dit
Krommeniese gasbedrijf.
In 1865 begon Simon Middelkamp een sigarenmakerij in een pandje aan de
Zuiderhoofdstraat. Hij verkocht onder andere sigaren van de merken "Primus"
en "Frederik de Grote".
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Reclame afbeelding van Sigarenfabriek Middelkamp.

Deze Simon Middelkamp zette zijn sigaren te drogen in het gebouw van de
gasfabriek, waar Andries en ook de stoker Reijer Boekelaar werkten. Ze zagen
dus dagelijks grote kisten met sigaren staan en kwamen in de verleiding om er
daar af en toe een aantal van mee te nemen om te verkopen. Het vonnis
spreekt van “enige honderdtallen sigaren (die) arglistig (werden)
weggenomen”. In totaal verdwenen er in de periode van februari tot en met
augustus 236 sigaren. Er werden tijdens de rechtszaak twee getuigen
opgeroepen (van der Hoeven en Aafjes) die in diezelfde periode steeds
partijtjes sigaren van Andries Kan en Reijer Boekelaar hadden gekocht.
De rechter veroordeelde Andries en Reijer tot een gevangenisstraf van een
maand en het betalen van de kosten van het geding: ƒ 10,59 (nu: ongeveer
105 Euro). Hij liet in zijn oordeel meespelen “de groote verleiding waaraan de
beklaagden zijn blootgesteld geweest, alsmede hunne gulle bekentenis”.
Overigens werd er zowel in het vonnis van Jan Kan hierboven als het vonnis
van Andries zeer de nadruk op gelegd dat de diefstallen gepleegd werden ten
nadele van hun werkgever waar ze in vaste dienst waren. Kennelijk was dat
een verzwarende factor.
Andries werd dus veroordeeld tot een maand gevangenisstraf waaraan in het
vonnis is toegevoegd: “in eenzame opsluiting”, terwijl Jan Kan zijn twee jaren
in de gevangenis moest doorbrengen op gemeenschappelijke slaapzalen. In
1851 al werd het stelsel van eenzame opsluiting ingevoerd. Gevangenissen
met aparte cellen waren toen echter nog niet overal beschikbaar. De
gevangenis aan de Weteringschans in Amsterdam was in 1851 al ingericht met
aparte cellen, maar daarna duurde het tot 1856 voor de gevangenis in Utrecht
werd aangepast en Rotterdam volgde pas in 1872.
Ter kerke
Op 23 januari 1579 werd de Unie van Utrecht getekend. In dit verdrag, dat de
basis vormde voor het gezamenlijk optrekken van de zeven Nederlandse
gewesten in de volgende 216 jaar, werd met betrekking tot de vrijheid van
godsdienst (een heikel punt in de strijd van de Nederlanden tegen de
Spanjaarden), vastgelegd dat de Hervormde (of meestal Gereformeerd
genoemde-) kerk de “publieke” kerk in de Nederlanden zou zijn.
Het werd geen staatskerk, zoals bijvoorbeeld in Engeland waar het staatshoofd
ook hoofd van de Anglicaanse kerk is, maar zij speelde wel een centrale rol in
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het dagelijks leven. Elke ouder die dat wilde kon er de kinderen laten dopen,
ze bevestigde de huwelijken van alle echtparen die daar prijs op stelden en het
kerkgebouw en het daaromheen liggende kerkhof waren begraafplaats voor
iedereen, ongeacht de religie van de overledene. Kerken werden gebouwd of
gerepareerd uit de algemene middelen en ook predikanten werden uit die pot
betaald. En, zoals we in het hoofdstuk over Pieter en Klaas al zagen, hadden
de notabelen van de Gereformeerde kerk bij de benoeming van
schoolmeesters (die les gaven aan kinderen van alle gezindten) vaak ook een
stevige vinger in de pap. In kleine gemeenschappen waren die notabelen
overigens vaak dezelfde als de regenten die het dorp bestuurden. De
Gereformeerde elite had zowel in de kerk als in een klein dorp als
Oostzaandam het heft in handen.
Andere godsdiensten (Katholiek, Luthers, Doopsgezind enz.) bleven echter
toegestaan. In het verdrag van 1579 was duidelijk omschreven dat mensen
van een andere religie hun godsdienst mochten blijven uitoefenen, maar er
werd wel van hen verwacht dat ze loyaal waren ten opzichte van de
Gereformeerde kerk en de Republiek.
Het is dus niet verwonderlijk dat de Kannen tot ongeveer 1810 de
Gereformeerde kerk bezochten. Die kerk bezoeken was de normale gang van
zaken, andere kerkgenootschappen waren de uitzondering.
Na de Franse tijd gaat dat veranderen. De tijd na Napoleon was voor de
Gereformeerde kerk niet bepaald een bloeiperiode. Men wilde vooral rust en
verdraagzaamheid en de vrijzinnigheid kreeg, mede onder invloed van het
Liberalisme, daarbij meer ruimte. Bovendien probeerde de overheid invloed in
de kerken te krijgen door het opleggen van een reglement. Deze
ontwikkelingen zorgden voor protesten in de kerk en later tot afscheidingen
(1834 en 1886). Deze twee afscheidingsbewegingen wilden weer terugkeren
naar het strikt luisteren naar de Bijbel en het serieus nemen van de
belijdenissen waarin de kerk altijd haar geloof had beleden.
Ook in Zaandam was zo’n ontwikkeling merkbaar. In het boek met
herinneringen van Klaas Kan Kzn. (Zie voor meer daarover hoofdstuk 9)
schrijft hij: “Het modernisme met zijn neutrale geloof, neutrale school, met
het opzij zetten van Gods Woord, is een vruchtbare bodem geweest voor het
Liberalisme, dat zulk een verderfelijke invloed op het
Nederlandsche volk heeft gehad in de tweede helft van de
19e eeuw en ook in Zaandam, waar het welig tierde.”
Deze
ontevredenheid
leidde
uiteindelijk
tot
een
afscheiding. De afgescheidenen noemden hun kerk
Christelijk Gereformeerd en ze benoemden drie jaar later
een dominee, die er voor zorgde dat deze kerk sterk
groeide: “Het was Ds. Lucas Lindeboom uit den Bosch.
Men had hem in Amsterdam horen preken en deze jonge,
vurige predikant had de broeders tot in het hart geroerd.
Op 2 februari 1873 hield Lindeboom hier zijn intredepreek
en dat luidde een nieuw tijdperk in. Zowel binnen als
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buiten de gemeente en ook binnen en buiten de Zaanstreek werd ds.
Lindeboom een persoonlijkheid, bekend om zijn spreekvermogen, durf en
geloof- en dadenkracht. (…) Op bijna iedere kerkenraads-vergadering kwamen
er wel mensen toegang tot de gemeente vragen, soms wel 20 tegelijk”.
De familie van Klaas Kan maakte ook deze stap. Klaas schrijft: “Zoover als
bekend is behoorden al van ouds de leden der familie tot de Ned.Herv.Kerk, en
wel aangesloten bij de kerk Oost-Zaandam. Al sedert jaren was de kerk
Westzijde vrijzinnig, terwijl in de Oostzijderkerk met betrekkelijk korte
onderbreking altijd een rechtzinnig predikant heeft gestaan. Vandaar de
voorkeur voor deze kerk.
Toen in later jaren tegenover de gasfabriek de afgescheidenen of wel de
Chr.Geref.Gemeente een eigen gebouw had, werden door onze familie de
samenkomsten daar vaak bezocht met als gevolg, dat toen in later jaren Ds.
Lindeboom in Zaandam was, de familie in haar geheel zich heeft onttrokken
aan de Ned. Herv. Kerk en zich aangesloten heeft bij de Chr. Geref. Kerk.”
Dominee Lindeboom hield zijn eerste preek op 2 februari 1873 en op 17 juni
van dat jaar stapte een groep Hervormden over naar zijn kerk, waaronder
Jobje en Kornelia Kan.

Op 14 juni 1876 is er weer een groep afgescheidenen en onder hen is Klaas
Kan. (Klaas, Jobje en Kornelia waren kinderen van Dirk, de man van het
Blauwe pad)
Dominee Lucas Lindeboom was een ware inspirator voor zijn Christelijk
Gereformeerde gemeente en stond bekend om zijn daadkracht en inspirerende
preken. Hij richtte de begrafenisbond “Jozef” op (waarvan Klaas Kan bij de
eerste bestuurders hoorde), realiseerde voor de Christelijk Gereformeerde
gemeente de bouw van een nieuwe kerk, zorgde voor de oprichting van een
zondagsschool en organiseerde volksvoordrachten waarbij hij in debat ging
met de socialist Domela Nieuwenhuis.
In januari 1885 debatteerden Lindeboom en Domela in een bovenzaal van café
Suisse voor een gehoor van vijfhonderd mensen over christelijk geloof en
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klassenstrijd, bijna drie uur lang en zonder pauze. Snijdende uitspraken
flitsten over en weer. Domela: ,,Toen de kerk van hout was, was het
christendom van goud; toen de kerk van goud was, was het christendom van
hout.'' Lindeboom: "Het socialisme is uit den boze, van de Antichrist.''
Lindeboom werd binnen en buiten de Zaanstreek een bekend figuur. Hij werd
soms nageroepen met “Lindeboom, oh Lindeboom, wat maak jij die fijnen
vroom” en toen hij het voor elkaar kreeg dat de kermis pas na kerktijd mocht
beginnen, werden er koeken verkocht met het in suiker gespoten opschrift:
“O, foei wat een sinecure, de kermis begint pas om 7 ure”.

De mannenbroeders van de Christelijk Gereformeerde Gemeente in Zaandam met op de
bovenste rij, links: K. Kan Dzn. Volgens het boekje "Zaandam in oude ansichten, deel 3" is de
foto in mei 1890 genomen.

Waar de nazaten van de tweede zoon van Jan Klaaszoon Kan en Jopje Dirks
Trommels, Dirk (de hierboven genoemde Klaas, Jobje en Kornelia) een meer
rechtzinnige kerk opzochten, gebeurde met de nazaten van hun jongste zoon,
Klaas, het omgekeerde. Zijn, in 1807 geboren, kleinzoon Cornelis (die van de
tiendaagse veldtocht) was Doopsgezind, een veel vrijzinniger kerkrichting.
Jacob (1916-1999, verre nazaat van Klaas) werd in 1935 ook Doopsgezind
gedoopt. (Doopsgezinden worden gedoopt als ze volwassen zijn). Ter
gelegenheid daarvan kreeg hij van zijn grootmoeder, Anna Stroo, het boekje
“Achter de Maaiers” met voorin geschreven de volgende tekst:
Dit boek wil ik u schenken als een
gedachtenis Bij uw doop en Belijdenis.
Ik geloof niet, dat je dit voor de vorm
heeft gedaan. Maar, dat je ook gelooft
aan hogere macht, Die eeuwig zal
blijven voor bestaan. Dan zal die je
ook hoeveel moeijelijkheden het
leven je soms mag geven. Kracht
van Hem Ontvangen die altijd
over je waakt.
Je Groot Moeder
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Geld als water?
In het hoofdstuk over de achttiende eeuw hebben we, onder andere aan de
hand van notariële akten, vrij goed kunnen vast stellen dat de leden van de
familie Kan wat rijkdom betreft, ongeveer tot de middenklasse behoorden.
In de negentiende eeuw is het wat moeilijker om dat vast te stellen. Bij het
opstellen van een testament werd niet meer vermeld voor hoeveel men
“gegoed” was en belastingarchieven (zoals in de achttiende eeuw de begraafen trouwimpost) zijn minder goed toegankelijk.
Er is wel een ander middel om zicht te krijgen op de inkomsten van sommige
leden van de familie Kan. Voor Zaandam werd een boekje uitgegeven onder de
titel: ”Primitief kohier voor 1892 van den hoofdelijken omslag in de gemeente
Zaandam”. In dit boekje worden alle inwoners genoemd met hun adres, wordt
hun jaarsalaris vermeld en heeft men vervolgens iedereen ingedeeld in
salarisklassen. De laagste klasse begint bij een jaarsalaris van 400 gulden en
daarna lopen de klassen met eerst 100 gulden en later 250 gulden op tot
klasse 14 waarin de salarissen van meer dan 2250 gulden vallen. Zo vermeldt
de editie van 1887:




Jacob Kan (1838-1892), van beroep winkelier, wonende aan de
Oostzijde D 293, inkomen ƒ 500 wat een belastingaanslag opleverde
van ƒ 11,20
Mejuffrouw Jopje Kan, geen beroep vermeld, wonende aan het
Bouwmanspad F 373, inkomen ƒ 400, aanslag ƒ 4,89½
K.Kan Dzn., timmerman, Bouwmanspad F393, inkomen ƒ 1500,
aanslag ƒ 55,08

Het recht om te stemmen was in deze periode gekoppeld aan de hoogte van
het inkomen. Klaas Kan Dzn was, vanwege zijn verdiensten gerechtigd om te
stemmen voor de gemeenteraad en de Tweede Kamer. Jacob en Jopje
mochten helemaal niet aan verkiezingen deelnemen. Algemeen kiesrecht werd
(voor mannen en vrouwen) werd pas ingevoerd in 1919. Jacob overleed in
1892 en Jopje in 1913. Geen van beiden zou dus ooit de gang naar de
stembus maken.
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Hierboven, in het Primitief Kohier van 1892 de vermelding van Jobje (18321913) en Klaas Kan (1841-1919). Het kruisje voor de naam van Klaas geeft
aan dat hij mag stemmen. Achter de naam en het adres het jaarinkomen en
het bedrag dat men daarover aan belasting moest betalen.
Andries en Trijntje
Andries Kan, zoon van Jacob Kan en Antje Briel, werd geboren op 26
september 1847 en overleed op 30 december 1902. In 1871 trouwde hij in
Zaandam met Trijntje Sauer. Andries en Trijntje kregen 10 kinderen, waarvan
er zes overleden voor hun vijfde levensjaar. We kennen van Andries en Trijntje
een beetje de woonsituatie. Zo woonden ze bijvoorbeeld van 22 april 1874 tot
15 januari 1876 op het Weiver nummer 57 in Krommenie.

Het Weiver 1913

De foto hierboven is van bijna veertig jaar later en de fiets zal er rond 1875
niet geweest zijn, maar het beeld zal niet zoveel verschillen: houten huizen,
een smalle straat met achter de huizen een sloot waarboven “hoissies” oftewel
toiletten stonden. Ook huishoudelijk afval ging vaak zo de sloot in. Een
uitstekende plek voor ratten en ander ongedierte als verspreiders van ziekten.
Nederland en ook de Zaanstreek werd in de negentiende eeuw een aantal
malen geteisterd door cholera. In 1849, 1866 en 1867 woedde de ziekte op
zijn hevigst. In Zaandam stierven in 1867 221 inwoners aan cholera (op een
bevolking van 12000) Men brandde pektonnen bij de huizen om de ziekte te
verdrijven. Burgemeester en wethouders adviseerden “ingevolge advies van
de Heeren Geneeskundigen alhier” in hun woning “hier en daar een schotel
met carbolzuur te plaatsen”. Wie geen geld had voor carbolzuur en koolteer
(voor de pektonnen) kon het gratis op het stadhuis ophalen.
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Verder verordonneerde de gemeente dat mest- of andere vaalten uit de
bebouwde kom dienden te verdwijnen, afval en dode dieren niet in de sloten
langs de openbare weg gedeponeerd mochten worden en, als de ziekte toch
toesloeg, een bord aan het huis de aard van de ziekte moest aangeven. Als
iemand door cholera was overleden moest het lichaam direct worden gekist en
in de kist worden ontsmet. Kleren en beddengoed moesten na de ziekte
worden verbrand, ontsmet of gereinigd. Het gevolg van de voortdurende
dreiging van epidemieën was dat in alle Zaanse gemeenteraden de aanleg van
een duinwaterleiding een punt van bespreking werd en er in 1885 met de
aanleg van die leiding werd begonnen. In 1886 was de watertoren in
Assendelft gereed en werden geleidelijk aan alle Zaanse huizen op het
waterleidingnet aangesloten.
Vanaf 15 januari 1876 woonden Andries en Trijntje in Amsterdam, in de
Jordaan, op de Elandsstraat nr. 24 en in 1880 woonden ze in dezelfde straat
op nummer 18. In die tijd was de huisvesting van veel arbeidersgezinnen in
Amsterdam belabberd. De cholera epidemie had ook daar hard toegeslagen en
er waren honderden slachtoffers gevallen. Een commissie deed onderzoek naar
de woonsituatie in arbeidersbuurten en het eindrapport sprak van
mensonterende omstandigheden. Veel woningen in Amsterdam, ook in de
Elandsstraat, werden gerenoveerd.
In 1876 werd de woning Elandsstraat 18 verbouwd. Waarschijnlijk zijn Andries
en Trijntje er na de verbouwing ingetrokken. Hieronder de bouwtekening van
de verbouwing en foto’s van de Elandsstraat.

links nummer 18

Verbouwtekening uit 1876

nr. 24 (pijl)

Elandsstraat 18 staat er nog steeds. Onderstaande foto werd niet zo lang
geleden op dezelfde plek gemaakt als de zwart-wit foto hierboven.
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Andries was van beroep gasfitter. Het gebruik van gas als energiebron was in
deze jaren in opkomst. Het was geen makkelijk beroep en de dichter Gerrit
Achterberg schetste in zijn bundel “Ballade van de gasfitter” (1953) een beeld
van de zware werkzaamheden:
Eindelijk is het kleine lek gedicht.
Ik zoek de spullen langzaam bij elkaar.
Mijn benen zijn als buizen lood zo zwaar.
Zweetdruppels lopen over mijn gezicht.
(...)
Ik beur de bak gereedschap van de vloer
en til hem op mijn schouder. Door de gang
wekken mijn voetstappen een hol gezang.
De deur valt in het slot.
Het straatrumoer
lijkt verder af. Er hangt een dikke mist.
Ik heb me dus voor deze keer vergist.
Geen vrolijk beeld, zeker niet voor Andries die, zoals blijkt uit zijn papieren
van de militaire dienst, last had van "ligchaamsgebreken". Of Andries veel loon
binnen bracht weten we niet. Het loon van een arbeider in die periode was niet
erg hoog zoals het volgende voorbeeld aantoont.
We zien het huishoudboekje van Klaas Ris, dat Multatuli publiceerde in zijn
Idee 451 (1864) om aan te tonen dat een arbeider de broekriem wel heel
stevig moest aanhalen. Ris had de cijfers echter wel enigszins gemanipuleerd.
Hij verdiende zes gulden per week, maar hij had het inkomen uit zijn
bijbaantje niet opgegeven en de gratis brandstof die hij van zijn werk
(houtzagerij) mocht meenemen kwam evenmin in het lijstje voor.
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Uitgaven
aan brood
aan hoofdspys
voor het middagmaal
dit bestaat uit 5 kop aardappelen
of 2 kop erwten of 2 pond meel
aan zout
aan boter ½ ons daags
aan vet ½ ons daags
aan peper, azyn, mosterd, meel
voor saus
aan koffie, 2 ons in de week
aan gebrande stroop id.
aan melk, ½ kan daags
aan karnemelk, eens in de week
4 kan ƒ-,10
3 ons meel ƒ -,06
1 ½ ons stroop ƒ -,04 ½
aan olie voor licht in de week
aan zeep, styfsel, blauwsel,
droogwater, id.
aan garen, band, sajet, id.
aan contributie aan ‘t begrafenisfonds, id.
aan schoolgeld voor een kind, id.
aan tabak, scheren, en soms een
glas jenever
Totaal

Centen
daags
22 ½
20

In de week
ƒ 1,57 ½
ƒ 1,40

5
5
-

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

3

ƒ
ƒ
ƒ

-,26
-,03
-,21

ƒ
ƒ
ƒ

-,20 ½
-,09
-,20

ƒ
ƒ`

-,20
-,18

ƒ
ƒ

-,10
-,40

ƒ

-,07 ½
-,35
-,35
-,15

5,77 ½

Dirk en Trijntje
Een goede illustratie van de armoe in sommige gezinnen in deze periode, is
een brief uit 1887 geschreven door Dirk Oly en Trijntje Exalto. Trijntje was een
dochter van Arend Exalto en Maartje Kan. Zij werd geboren in 1845 en
trouwde in 1868 met Dirk Olij. Het ging Trijntje en Dirk niet echt voor de wind.
Ze kregen 10 kinderen, waarvan er een levenloos ter wereld kwam en drie al
vroeg overleden. Dirk was boerenarbeider in het weidegebied rond Purmerend
en in de periode 1880 tot 1895 ging het zeer slecht in de landbouw.
In 1887 was de nood hoog in het gezin van Dirk en Trijntje. Er moesten vijf
kindermonden gevoed worden en Dirk verdiende als boerenarbeider niet erg
veel of had misschien zelfs helemaal geen werk. Dirk en Trijntje schreven een
brief aan de bestuurders van het Burgerlijk Wees- en Armenhuis in Zaandam.
Bij die instantie werden gelden bewaard uit erfenissen en jaarlijks werd een
bedrag aan rente uitgekeerd aan de erfgenamen. Hoe dat voor Dirk en Trijntje
geregeld was weten we niet precies. Ze ontvingen rente maar waarvan is niet
duidelijk. Dirk schrijft: “Als de heeren het willen kopen of voor het weeshuis, ik
wil het geschikt verkopen”. Er wordt nergens vermeld wat “het” precies is.
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De brief:
“Kwadijk Den 21 Augustus 1887
Weledele Heeren
Ik, ondergeteekende heb van armoe meine pen opgenomen om reden dat er
weinig of niets verdiend word. Om de heeren te verzoeken of ik een twintig op
voorschot kan kreigen van onze jaarleikse intreste dien wei in januarij halen.
Ik zou erg gaarne het geld noch wel eens los zien willen om reden dat er geen
werk meer is en van de wind kunnen wei toch ook niet leven en als ik het geld
los had kon ik mein brood er wel mede verdienen. Als de heeren het willen
kopen of voor het weeshuis, ik wil het geschikt verkopen. Als het gebeuren
kan verzoek ik de heeren of u zoo goed wil zein en stuur een lettertje terug.
De Groeten Van mei Dirk Olij en
Treintje Exalto”
(De interpunctie is hier en daar aangepast, de spelling is gehandhaafd)

Gedeelte uit de brief van Dirk en Trijntje.

De belangrijkste reden dat er voor Dirk niets te verdienen viel en hij “van de
wind moest leven”, was waarschijnlijk de grote landbouwcrisis die van 1880
tot 1895 agrarisch Nederland in zijn greep hield. Mechanisering en snellere
transportmiddelen (stoomschepen en -treinen) hadden er voor gezorgd dat de
concurrentie uit het buitenland (o.a. graan uit de V.S., boter uit Denemarken)
veel sterker werd, waardoor de prijzen snel daalden. Bovendien hadden de
boeren weinig kennis van efficiënte werkmethoden. Ze hebben “er geen flauw
begrip van (…) hoe het eigenlijk komt dat de boerderij tegenwoordig zoo slecht
gaat”. Ze doen “zoals hun voorouders deden”, aldus W.J.N.Landré (notaris te
Vlijmen) in Schuitemakers Purmerender Courant van 3 augustus 1887:
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Scholing was volgens Landré een eerste vereiste: “Matige arbeid in de
openlucht moge niet nadeelig zijn, maar men vergete niet, dat bij den kleinen
boer en arbeider de dag gemiddeld duurt van des morgens 5 tot des avonds 8
uren. En dat moeten duizende kinderen van minder dan 12jarigen leeftijd
doen. Leerplicht van 6 tot 12, liefst tot 14 jaren, zonder uitzondering en
zonder pardon is noodzakelijk om de landbouwende klasse op te heffen uit
haar staat van domheid en onwetendheid.”
Het zgn. “Kinderwetje van (minister) van Houten” (1874) had kinder-arbeid in
fabrieken verboden, maar landarbeid was wel toegestaan. Dat had volgens
Landré desastreuze gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen in de
agrarische gebieden. “’t Gevolg er van is dat de domheid bevorderd wordt en
veler werkkracht vernietigd (en) groei en ontwikkeling worden geknakt”.

Waarschijnlijk zullen Maartje (18 jaar), Cornelis (14), Derkje (12) en
misschien ook Arend (8) wel ingezet zijn om het gezinsinkomen te verhogen,
maar de tijden waren voor de landbouw dermate slecht dat het toch nodig was
het verzoek om de rente eerder uit te betalen te versturen. Hoe er op dat
verzoek gereageerd is, is in de archieven helaas niet terug te vinden.
Het duurde tot 1895 voordat, o.a. als gevolg van overheidsmaatregelen en –
subsidies, meer samenwerking (coöperaties), verbeterde fokmethoden,
landbouwonderwijs, boerenleenbanken enzovoort de kwaliteit van de
boerenbedrijven zover verbeterde dat er weer winsten gemaakt konden
worden. Dirk Olij heeft daar niet lang van kunnen profiteren. Hij overleed op
53 jarige leeftijd in 1901. Trijntje werd 92 en overleed in 1938. In 1893
vierden ze hun zilveren huwelijksfeest:
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Palingoproer

Op 25 juli 1886 ontstonden grote rellen
in de Jordaan (de buurt waar Andries
Kan en Trijntje Sauer woonden) toen de
politie het spelen van het verboden spel
palingtrekken aan de Lindengracht
probeerde te verijdelen. Het palingtrekken was een oud Amsterdams
gebruik. Over een gracht werd een touw
gespannen waaraan een levende paling
hing. De spelers moesten daar in
bootjes
onderdoor
varen
en
de
glibberige paling proberen te pakken
met het risico in het water te belanden.
Het palingtrekken was, als “wreed
volksvermaak” verboden.

Toen een aantal politieagenten het spel wilden verbieden en zelfs het touw
waaraan de paling hing doorsneden, waren de poppen aan het dansen. Een
woedende menigte, gesteund door een aantal socialisten die net naar een
toespraak van hun voorman Domela Nieuwenhuis hadden geluisterd, ging de
agenten te lijf.
Het Nieuws van de Dag meldde de volgende dag:
“Niet alleen dat men de agenten te lijf wilde, maar hier en daar werd de straat
opengebroken en slingerde reeds menige steen door de lucht. Een der
agenten, die daarop toevlucht zocht in de broodbakkerij van J.G.Wissingh (…)
zou het, ware hij er toen weer uitgekomen, zeer zeker hard te verduren
hebben gehad. Men riep toch niet minder dan “gooi er hem weer uit! Of stop
hem in den oven”. Gelukkig was den bakker humaan genoeg om noch aan den
eenen noch aan den anderen eisch te voldoen”. Een andere agent “drong men
in een kelder waar hij aan de mishandeling van de menigte was blootgesteld,
totdat er hulp opdaagde van het politie-bureel aan de Noordergracht”.
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De mensen juichten. Ze voelden zich sterk. Ze hadden een politieagent een
pak slaag gegeven. De menigte begon met stenen te gooien naar alles wat een
uniform droeg, maar de politie kwam terug met honderd man. Er werden
charges uitgevoerd en er werden mensen gearresteerd. De politie trad hard op
en wist uiteindelijk, ’s avonds rond 10 uur, de orde te herstellen.
Maar de volgende dag werd de strijd voortgezet.
Straten werden opgebroken en van de stenen
werden barricades opgericht. Rode en zwarte
vlaggen werden op de barricaden gezet. Trots
wapperde het linnen in de wind. Het stadsbestuur
raakte in paniek en vroeg om versterking. Het leger
moest komen. Een troepenmacht werd de stad
binnen gehaald. Militairen te paard en een afdeling
huzaren trokken de Jordaan binnen. Ze zouden de
Jordanezen wel even mores leren. Maar de soldaten
werden zo hevig met stenen bekogeld dat ze zich
moesten terug trekken.
De arbeiders dachten dat ze gewonnen hadden en
een oorverdovend gejuich steeg op. Maar de
soldaten kwamen terug. Ze hadden van hun
officieren opdracht gekregen om bij tegenstand direct met scherp te schieten.
Het verzet was hevig. Een regen van stenen daalde neer op de soldaten. De
bewoners stonden op de daken en gooiden van alles naar beneden:
dakpannen, stukken ijzer en zelfs bloempotten met de geraniums er nog in.
Het was een complete opstand. De soldaten voelden zich in het nauw
gedreven. Ze pakten hun geweren en schoten op alles wat bewoog. Rook
kwam uit de lopen. De kruitdamp bleef hangen in de nauwe straatjes. Mensen
gilden. Kermende mensen bleven op straat liggen. Zestien doden vielen er. De
mannen en vrouwen keken er met ontzetting naar. Veel mensen waren
gewond en het dodental zou nog oplopen tot vijfentwintig. Dagenlang bleef de
toestand gespannen. Duizenden soldaten waren naar Amsterdam gehaald. Ze
werden ondergebracht in de Noorderkerk en het paleis op de Dam. Maar de
opstand was bedwongen. De arbeiders gingen weer aan het werk.
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Het verslag van de inzet van de militairen in de krant.

We weten natuurlijk niet wat Andries en Trijntje in deze spannende dagen
beleefden, maar als ze thuis waren dan hebben ze de gebeurtenissen van
dichtbij meegemaakt.
Anna Stroo

Anna Stroo werd geboren op 15 juni 1862 in Wormerveer als dochter van
Pieter en Pietertje Stroo. Zij trouwde op 10 oktober 1886 met Jacob Kan. Zij
was 24 jaar oud en hij 23 jaar. Ze kregen drie kinderen. Hun eerste kind
Nicolaas Pieter, vernoemd naar zijn beide opa’s, werd geboren op 1 maart
1887 (zo’n zeven maanden na het huwelijk). De tweede zoon, Pieter Nicolaas
(wederom vernoemd naar de opa’s) werd geboren op 26 februari 1888 en
Hendrik Dirk, de derde zoon, op 19 juni 1889.
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Helaas, Jacob werd ziek en op 27 augustus 1893 overleed hij. Hij werd maar
dertig jaar oud en Anna bleef achter met drie jonge kinderen (6, 5 en 4 jaar),
zoals ze ook zelf in de rouwadvertentie aangeeft.

Wat nu te doen? De sociale voorzieningen waren nog niet zo goed geregeld en
Anna moest op de een of andere manier in haar levensonderhoud voorzien. Ze
ging niet bij de pakken neerzitten. Ze was kennelijk een zeer doortastende
dame want op 30 september 1893 (een maand na Jacobs overlijden) stond er
een advertentie in de krant waarin Anna mededeelde dat zij een sigarenzaak
opende op de Lagedijk in Zaandijk.

Haar winkel was gevestigd in het huis waar, zoals in de advertentie ook is
aangegeven, eerder “den Heer Jan Breet woonde”. Jan Breet (1815-1892) is
een van de leden van de familie Breet waarnaar het Honig-Breethuis is
genoemd. Het Honig Breethuis staat naast het vroegere winkeltje van Anna.
Het was in de negentiende eeuw een woning van rijke Zaanse
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fabrikantenfamilies (o.a. dus Honig en Breet) en is tegenwoordig een museum
(honigbreethuis.nl). Er is wel eens verondersteld dat Anna’s huis het koetshuis
was van de familie Breet. De huidige bewoonster, kunstenares Joanne
Zeegers, heeft een ander idee:
“Wij denken dat ons huis niet het koetshuis was (wellicht te smal en er was
vroeger geen voordeur aanwezig), maar de keuken van het Honig Breet huis.
We ontdekten een absurd grote keuken voor zo’n klein huis en er zat een
grote schoorsteen vroeger op het huis, meerdere asputjes en een koelputje
waren aanwezig. Er was ooit een doorgang naar de tuin van het museum: een
deur met aan weerszijde twee raampjes. Dus achter het winkeltje van Anna
zat meer dan je zou denken. De vloer is gedeeltelijk nog origineel: daar heeft
Anna nog op rondgelopen!”

Anna’s huis in 2019
Anna verkocht in haar winkel voornamelijk sigaren, maar er zijn ook
advertenties waarin cacao en chocolade genoemd worden. Beide zijn van het
merk Grootes, de cacao- en chocoladefabriek in Westzaan, waar haar zoon
Nicolaas Pieter later zou gaan werken. In 1894 wordt ze Rijksdepothoudster
voor de verkoop van postzegels.
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De zaken gaan kennelijk goed, want er is ook een advertentie waarin een hulp
in de huishouding gevraagd wordt.

In juni 1921, Anna is dan 59, draagt zij de winkel over aan D.Koene.

Vanaf 1939 woont Anna in het Doopsgezind Weeshuis in Wormerveer. Ze
overlijdt op 24 januari 1947 op 85-jarige leeftijd.
Signalementen
In het hoofdstuk over de achttiende eeuw hebben we al geconstateerd dat we
niet weten hoe onze familieleden uit die periode er uit zagen. Over de
negentiende eeuw weten we iets meer. Toen na 1815 de dienstplicht werd
ingesteld, werd er van elke dienstplichtige een signalement genoteerd bij de
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keuring. Bovendien hebben we nog signalementen van twee heren, die in het
Zaandamse huis van bewaring terecht kwamen. In totaal hebben we er zes:
Klaas
(1798-1825):
lang 1 el, 6 palm, 2 duim, 1 streep (ca.1 m 65);
aangezicht rond; voorhoofd ordinair (gewoon); blauwe ogen; blond haar; geen
merkbare teekenen.
Dirk
(1802-1879):
lang 1 el, 6 palm, 1 duim, 0 streep (ca 1 m 65);
aangezicht ovaal; voorhoofd rond; blauwe ogen; gewone neus en mond; kin
rond; wenkbrauwen bruin.
Cornelis
(1807-1854):
lang 1 el, 7 palm, 3 duim, 2 streep (ca. 1 m 75);
aangezicht lang; voorhoofd rond; blauwe ogen; blond haar; gewone neus,
mond; blonde wenkbrauwen.
Jacob
(1812-1866):
lang 1 el, 6 palm, 0 duim, 8 streep (ca 1 m 65);
aangezicht ovaal; voorhoofd rond; blauwe ogen; bruin haar; neus groot; mond
ordinair; kin rond.
Jan
(1814-1856):
lang 1 el, 6 palm, 5 duim, 0 streep (ca 1m 70);
aangezicht lang; voorhoofd rond; blauwe ogen; blond haar; gewone neus;
kleine mond; spitse kin; blonde wenkbrauwen; blonde baard; gezonde kleur.
Klaas
(1840-1916):
lang 1 el, 4 palm; 0 duim, 0 streep (ca 1 m 40);
aangezicht plat; voorhoofd rond; blauwe ogen; bruin haar; kleine en holle
neus; gewone mond; ronde kin; bruine wenkbrauwen; bleke kleur.
Men lette blijkbaar niet op “schrale kuiten”of “platachtige voeten”, maar de
blauwe ogen komen wel overeen met het door Le Francq van Berkhey in
hoofdstuk 6 geschetste beeld.
De eerste foto’s komen pas aan het einde van de negentiende eeuw. Hieronder
een foto van Jacob (1863-1893; nazaat van Jan en Jopjes jongste zoon Klaas)
en Klaas (1880-1946; nazaat van hun tweede zoon Dirk). In ieder geval
kunnen we constateren dat beide heren volgens de Zaanse traditie bij de
“langgeneusden” hoorden.
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Tenslotte
Aan het slot van dit hoofdstuk nog iets merkwaardigs: een advertentie uit de
Opregte Haarlemsche Courant van 10 januari 1826.

“Er wordt vermist een manspersoon” en er wordt een beloning van 25 gulden
(ruim 550 euro nu) uitgeloofd door Klaas Kan Dz, te Zaandam. Deze Klaas is
zonder twijfel de Klaas Kan die werd geboren in 1770 en overleed in 1848
(gehuwd met Jopje Swaardemaker), maar wie is de “manspersoon”? De
manspersoon is 55 jaar oud en zal dus geboren zijn in 1770 of 1771. Er is in
de Kannenstamboom (Behalve Klaas zelf) niemand die daar aan voldoet.
Raadselachtig!
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