13. Noten, literatuur en websites


Indien niet anders vermeld, komen de documenten uit het archief van de gemeente
Zaanstad.
tekst waarop de noot betrekking heeft.
Titelblad
-“t Kan verkeeren“

bron
“Het kan veranderen”, zinspreuk
van de Amsterdamse dichter
G.A. Brederoo (1585-1618). In
de 17de eeuw werd deze zinspreuk reeds spreekwoordelijk.

1. Op zoek naar Kannen
-Dat lukte met het programma Aldfaer

-Al snel kwam ik terecht op de site van de Church of
the Latter Day Saints

-Wel dat hij belijdenis deed voor de Gereformeerde
kerk van Oostzaandam op 20 december 1722
-Afbeelding: Wapen met drie vergulde kannen

-Verder is bekend dat er in 1585 in de Warmoesstraat
in Amsterdam een Pieter Claeszoon Kan woonde.

-In Gens Nostra is na zijn overlijden een overzicht
gegeven van zijn voorouders.
-overzicht van de verspreiding van de naam Kan in
1947
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www.aldfaer.nl
Gratis
te
downloaden stamboomprogramma. (Hebt u het programma
gedownload en wilt u de
stamboom van de familie Kan
daarin opnemen, dan kan dit
bestand naar u verzonden
worden)
www.familysearch.org
Site van de Church of the Latter
Day Saints (mormonen) waar
honderdduizenden families (van
over de hele wereld) geregistreerd zijn.
Kerkenraadboek Gereformeerde
kerk Oostzaandam 1720-1732
inv. nr. 11 blz. 16
Dit wapen is afkomstig van de
Heraldische Databank van het
Centraal Bureau voor Genealogie. Er is geen enkele aanwijzing, dat dit wapen iets met
onze familie te maken heeft.
www.meertens.knaw.nl
Pieter Claesz. Kan, aangeslagene bij de capitale impositie
van 1585 te Amsterdam; zoon
van Claes Simonsz, loodgieter in
de
Vergulde
Kan
in
de
Warmoes-straat
J.G. van Dillen ed. pag. 26,
“Amsterdam in 1585, Het kohier
der
capitale
impositie”
(Amsterdam 1941).
[vgl. o.a. Elias p 159].
Gens Nostra jaargang 40 nr. 3
blz. 118
www.meertens.knaw.nl

-Idem 1993
-Er zijn nog twee andere (reeds
stambomen van families Kan bekend

www.familienamen.nl
uitgezochte) Piet Kan (Wieringerwerf) onderzocht een familie Kan uit Graft
en Sytske Kan-van der Veen
(Heerenveen) een familie Kan
uit Amsterdam
augustus 1679 notariële akte 5784-231

-In een notariële akte van 11
protesteert een Jan Claeszoon Kan
-In sommige hoofdstukken wordt (bijvoorbeeld bij de Berekeningen m.b.v. “The value
executie van een testament) vermeld wat een of the guilder” op www.iisg.nl
geldbedrag van toen, nu waard zou zijn
-Afbeelding: De dam in de Zaan (1673)
Uit: “De glorie van Zaandam”,
P.N.Helsloot, voorpagina
2. Onderzoek en Bronnen
-Afbeelding: doopboek
-Helaas zijn van bepaalde periodes geen gegevens
beschikbaar.

-Afbeelding: begraafboek
-een voorstel om een belasting op trouwen en begraven
in te voeren
-Bij het overlijden van Neeltje Bakker in 1808 staat
bijvoorbeeld
-Afbeelding: Staat en Bewijs van Goederen bij het
overlijden van Geertje Kan.
-Afbeelding: Lidmatenboek “Klaas Kan, Molepad”

Doopboek Gereformeerde kerk
Oostzaandam, 1745-1784, inv.
nr. 4
Doopboek: vanaf 1713
(geboortedata worden vermeld
vanaf 13-10-1771)
Trouwboek: vanaf 1731 (met
hiaten)
Begraafboek: vanaf 1686
Begraafboek
Gereformeerde
kerk Oostzaandam, 1770-1784,
inv. nr. 22
Voetnoot 123 bij een artikel van
Yvonne Prins, Jaarboek 1989
van het Centraal Bureau voor
Genealogie.
Impost begraven Zaandam Oost
inv. nr. 40 fiche 131
Oud rechterlijk archief Oostzaan
fiche 488-3 akte nr. 127
Handelingen
kerkenraad
Gereformeerd
Oostzaandam
DTB inv. nr. 9

3. Het begin
Oostzaandam
-meldt Nicolaas Struijk in zijn boek uit 1753

Kopie aanwezig in klapper
begraven Westzaandam 16941717
-Gescheiden dus, maar ook verbonden. Gescheiden Oostzaandam in de Banne van
omdat ze in verschillende "bannen" (rechtsgebieden) Oostzaan en Westzaandam in
lagen.
de Banne van Westzaan.
-Afbeelding: De Dam in 1648
Beeldbank Zaanstad
fotonummer 52.00679
Klaas, Geertruid, Antje en Jan
-Op de oostelijke Zaanoever werd rond 1656 Klaas
Klaaszoon Kan geboren
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Ik heb hierbij aangenomen dat
deze Klaas dezelfde is als de
Claas die wat verderop in akten
genoemd
als

stuurman/schipper. Die Claas is
in 1693 37 jaar en dus geboren
rond 1656.
Loenen, archief DTB RHC Vecht
-Het is een melding in een doopboek
Venen 1200, inventarisnummer
160, 06-11-1686, Loenen NH
dopen,
folio
157
(via
Openarchieven.nl
-in een notariële akte uit 1716
notariële akte 5856-187
-ging naar de Oost en overleed daar op zaterdag 7 april Nationaal Archief, Verenigde
1714. (en verdere vermeldingen omtrent Dirk in deze Oostindische Comp, archief
alinea)
1.04.02, inv.nr 5620, folio 36
(via openarchieven.nl)
-Dirk had in 1701 Oostzaandam verlaten
Attestaties 1697-1742
Gereformeerde kerk
Oostzaandam
(viavanPapiernaardigitaal.nl)
-vertrok Antje op 10 juni 1721
idem
-In de doopboeken van de Oosterkerk in die stad
DTB Dopen datum: 30-05(geldt voor de doop in 1722 en die van 1723)
1723, Amsterdam,
Oosterkerk
https://archief.amsterdam/ar
chief/5001/90
-In de boeken van de kerkenraad van Oostzaandam
Ned. Herv. Gem. Oostzaandam
KA-006
toeg.nr.006
notulen
verg. kerkenraad 1645-1719
-In een testament van 16 januari 1750
notariële akte 6042-5
-de belijdenis van Grietje in 1722
Ned. Herv. Gem. Oostzaandam
KA-006
toeg.nr.006
notulen
verg. kerkenraad 1645-1719
de belijdenis van Klaas Klaasz Kan
idem
-De oudste daarvan is van 1 maart 1689
notariële akte 5774-186
-Een tweede akte, uit 1693, beschrijft wederom een notariële akte 5807-327
belevenis van een Claes Claeszoon
-Afbeelding: fluitschip
http://home.hetnet.nl/~keeszoo
n/
Het fluitschip is een makkelijk te
herkennen scheepstype. Het
dek is veel smaller dan de romp
en van achteren gezien heeft de
romp de vorm van een peer.
Het schip was erop gebouwd om
het laadruim zo groot mogelijk
te maken. Juist met dit simpele
scheepstype hebben de Nederlanders de titel ‘vrachtvaarders
van Europa’ verworven. De fluit
was een echt ‘multipurpose’
schip. Het kende veel toepassingen en aanpassingen en
werd voor allerlei soorten vaart
en
lading
benut.
(tekst:
Scheepvaartmuseum, Amsterdam)
- Tenminste op 13 juli 1692 trouwde Sijmon Fijkes
Archief-Utrecht/DTB/Trouwen
Loenen/archief/DTB/RHC/Vecht
en Venen/1200, inventarisnummer 500, 13-07-1692, Loenen
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NH trouwen, folio 21
- Toen Neeltje en Sijmon op 10 juni 1696 een dochter, Regionaal Historisch Centrum
ook Neeltje genaamd, lieten dopen
Vecht en Venen te Weesp, DTB
Dopen, archief 1200, inventarisnummer 160, 10-06-1696, DTB
N-H kerk Loenen, deel 1,
doopregister, 1609-1741, folio
17
Afbeelding Oosterkerk
Afkomstig
van
website
Rijksmonumenten.nl
4. De stamboom van 1700 tot ±1811
-Uit die gegevens weten we bijvoorbeeld dat Pieter Kan Trouwakte
van
Pieter
Kan
op 20 augustus 1820 trouwde met Antje Stuurman.
Zaandam d.d. 20 augustus 1820
aktenr: 79
-Afbeeldingen: verklaringen omtrent de overlijdens- Bijlagen bij de trouwakte van
data van Jan Kan en Jopje Trommels
Pieter Kan Zaandam d.d. 20
augustus 1820 aktenr: 79
Dopen en trouwen
-Van de kerkboeken zijn namelijk klappers gemaakt.
-De maker van de klapper heeft

Deze klapper is aanwezig in de
studiezaal van het Gemeente
archief Zaanstad
De maker van de klapper is
(wijlen)
Gosse
Oosterbaan
(archiefmedewerker Zaanstad)

Jan Kan en Jopje Trommels
-De doopboeken van de kerk in Oostzaandam zijn www.geneaknowhow.net
beschikbaar op internet
-Bovendien worden vermeld Dirk (1734) en Lourens Lourens
wordt
soms
ook
(1745)
“Louris” genoemd. Ik heb overal
“Lourens” gebruikt.
-We vinden daar een document van 30 december 1742 notariële akte 5981-199
-Het testament van Jopje Trommels uit 1765
notariële akte 6048-15
Kinderen
-Pieters belijdenis staat dan ook in Oostzaandam Kerkenraadboek Gereformeerde
vermeld op 27 juni 1751
kerk Oostzaandam 1732-1760
inv. nr. 12 blz. 136
-en in het overzicht van vertrokken kerkleden staat dat KA 6 Attestatieboek 1697-1850
hij op 2 mei 1751 al verhuisde naar Oostzaan
Betr. vertrokken personen inv.
nr. 173
-Volgens de vertreklijst ging zij op 20 september naar Idem
Oostzaan
-Marietje overleed 15 oktober 1795
Impost begraven Oostzaandam
fiche 130
(overlijden aangegeven door
Lourens Kan)
-Uit andere bronnen (zie hfdst. xx) weten we, dat Berkhout DTB 13 HuwelijksLourens later verhuisde naar het plaatsje Berkhout (bij afkondigingen 1725-1805 fiche
Hoorn)
13/02 Westfries archief Hoorn
-Hij trouwde daar op 8 september 1798
Idem
-Geertje trouwde op 30 mei 1761 met Pieter Impost trouwen Oostzaandam
Swaardemaker
DTB inv.nr. 35 fiche 113
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Kleinkinderen
-Jopje, de jongste, trouwde in 1795 met Muus Moen.

Oostzaandam DTB inv. nr. 77
fiche 21
-Vader Klaas kocht in 1778 een huis in de Noord
Oud rechterlijk archief Banne
van Oostzanen 29-07-1778
-1.Handtekening Pieter 1772 (1800, verklaring na notariële akte 6449-14
overlijden vader Klaas)
-2.Handtekening Pieter, getrouwd met Neeltje Bakker
notariële akte 6128-21
-3.Handtekening Pieter 1772 (1820, huwelijk Antje Bijlagen bij de trouwakte van
Stuurman)
Pieter Kan Zaandam d.d. 20
augustus 1820 aktenr: 79
-Het woord “weduwnaar”, vermeld bij het huwelijk van Gerecht Zaandam Oost Trouwen
Jacob en Aagje in het oud rechterlijk archief
inv. nr. 28 (DTB 42) fiche 1
Begraven
-... is er ook een klapper “begraven”
-Data in lijst begraafboek en/of Impost

-Dit wordt bevestigd in het oud rechterlijk archief.
-Afbeelding: Op 13 mei 1739 is overleden: "Jan Blok
zijn kint Claas Kan zijn zoon"
-Ook Grietje Klaasse Kan doet haar belijdenis op die
dag.
-Afbeelding: Staat en Bewijs van Goederen, overlijden
Grietje Barkhout

-Volgens de Franse arts Nicolas Venette (1622-1698)

-Een aanwijzing voor de geboorte van een kind in 1805
vinden we in een aantekenboekje van de Zaandamse
vroedvrouw.

Deze klapper is aanwezig in de
studiezaal van het Gemeente
archief Zaanstad
De data in deze lijst en in de
rest van het hoofdstuk kunnen
data zijn van: het overlijden, de
aangifte van het overlijden, de
begrafenis of de datum van de
betaling van het impostbedrag.
Het is onmogelijk bij elke datum
steeds de juiste betekenis aan
te geven. De diverse data zullen
elkaar
overigens
niet
veel
ontlopen. (Behalve misschien de
datum van de betaling van de
impost)
Gerecht Zaandam Oost overlijden inv. nr. 29 DTB 46 fiche 1
Impost begraven Zaandam Oost
inv. nr. 38 fiche 120
Kerkenraadboek Gereformeerde
kerk Oostzaandam 1720-1732
inv. nr. 11 blz. 16.
Oud rechterlijk archief Oostzaan Staatboek, register van
akten waarin kindsdelen van
een erfenis zijn vastgelegd fiche
485-7 akte nr. 317
Nicolas
Venette:
“Venus
minsieke Gasthuis”, Amsterdam, 1687, 118 geciteerd in
“Overvloed en onbehagen”, blz.
521 Simon Schama
Aantekeningen van de vroedvrouw te Zaandam 1786-1823,
archief overheid voor 1813
Oostzaandam inv. nr. 161
Gerecht Zaandam Oost overlijden inv. nr. 40 fiche 131
Idem

-Afbeelding: 24 augustus 1796 dood ter “waereld”
gekomen kind
-Afbeelding: 27 januari 1803 Neeltje, “huisvrouw van
Pieter Kan” overlijdt.
-In het oud rechterlijk archief vinden we bij dit Gerecht Zaandam Oost overoverlijden de aanvullende mededeling:
lijden inv. nr. 29 (DTB 46)

30-12-2020

203

fiche 1
Belijdenis
-Na het doorbladeren van honderd jaar kerkhistorie Deze data komen uit de
hebben we de volgende lijst
kerkenraadboeken
1700-1800
van de Gereformeerde Kerk in
Oostzaandam inv.nr. 11 e.v.
-Verder vinden we nog dat Aagje Kopjes op 25 juni Kerkenraadboek Gereformeerde
1797 met attestatie vanuit de Koog komt en Jan kerk Oostzaandam 1792-1798
Klaasz. Kan op 30 december 1792 uit Purmerend
inv. nr. 14 blz. 142
-Op 20 december 1722 doen Jan Klaasse Kan en Grietje Kerkenraadboek Gereformeerde
Klaasse Kan belijdenis
kerk Oostzaandam 1720-1732
inv. nr. 11 blz. 16
-Uit testamenten weten we, dat Grietje en Jan broer en notariële akte 6042-5
zus zijn
-In dezelfde testamenten vinden we dat Jan en Grietje Bij de executie van het testanog een zuster hadden: Neeltje
ment van Saartje Jansz.
(notariële akte 5977-27) krijgen
Jan Klaasz. Kan, Grietje Claas
Kan en Neeltje Claas Kan een
bedrag. Mede vanwege de
redenering
rond
de
handtekening van Jan is het
aannemelijk dat zij tot hetzelfde
gezin behoren.
-Grietje maakte zelf ook een testament
Notariële akte 6042-5
Een of twee Jannen?
-We weten uit notariële akten dat Jan Klaaszoon Kan notariële akte 5981-199
eerst timmerman was en later herbergier
(tapper=herbergier)
notariële akte 5860-134
(timmerman)
-In haar testament van 24 augustus 1736 vermaakt notariële akte 5890-127
ene Saartje Jans een twaalfde deel van haar erfenis aan
Jan Klaaszoon Kan
-1726: handtekening onder een akte over het nameten notariële akte 5860-94
van een erf van derden.
-1727: handtekening onder akte m.b.t. de vernieling notariële akte 5860-134
van een schuurtje
-1729: handtekening onder het document van de Oud rechterlijk archief Oostweeskamer
zaan, Staatboek, register van
akten waarin kindsdelen van
een erfenis zijn vastgelegd fiche
485-7 akte nr. 17
-1741: handtekening bij de executie van het testament notariële akte 5977-27
van Saartje Jans
-1750: handtekening onder de rekening van de Oud rechterlijk archief Westcompagnie tot aankoop van loten
zaan
gerechtelijke
boedel
vereffeningen inv. nr. 1556
boedel van Teeuwis Rogge
-Grietje maakte zelf ook een testament
notariële akte 6042-5
“Hij werd geboren. Hij leefde, nam een vrouw en Citaat in “een dorp in de
stierf”.
polder”, van Deursen p. 65
5. Leven en sterven (1700 tot ± 1811)
Geboorte
-Zij assisteerde bij bevallingen
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van

de

vroedvrouw
1786-1823
Overheid
voor
1813,
Oostzaandam inv.nr. 161
-De regenten van Oostzaandam stelden in 1778 een Concept instructie vroedvrouw
instructie op
Ingek./uitgegane
stukken
Regenten van Oostzaandam
inv.
nr.
170
1778
en
Resolutieboek der Regenten
(1742-1794) inv. nr. 30
-Men ging in die tijd niet zachtzinnig om met Ach Lieve tijd, Tien eeuwen
ongehuwde aanstaande moeders.
Zaanstreek, de Zaankanters en
hun armen en zieken blz. 258
-afbeelding kraamvrouw en baker
Beeldbank Zaanstad
Fotonummer 13.0193
Huwelijk
-Men had daarvoor in de Zaanstreek een bepaald De Speelwagen (Tijdschrift voor
ritueel dat “aanpraten en opzitten” werd genoemd.
folklore en geschiedenis in
Noord-Holland) 1951 blz. 165
t/m 167 Berg nr. 17E1 t/m
17E10
En: “Zeden en gebruiken aan
de Zaanstreek”, G.D.J.Schotel,
1874, bergnr. 04113
Overlijden
-Er vertrok (in de winter) zeven keer per dag een Reise- en zakatlas Uitgegeven
trekschuit uit Hoorn naar Amsterdam:
1773 door Jan Christiaan Sepp,
Amsterdaam
(Facsimile uitgave uit 2007,
uitgeverij Twaalf Provinciën te
Lansmeer)
-een brief, geschreven door Klaas Dirksz. Kan, de zoon Familiebezit Cees Kan
van Dirk Kan en Trijntje Barkhout
Eindhoven
-Als er iemand was overleden werden de luiken “Zeden en gebruiken aan de
gesloten en werd de klok geluid.
Zaanstreek”,
G.D.J.Schotel,
1874 Bergnr. 04 113
-Onderstaande tekst beschrijft de herinneringen van De Zaan en Waterland: Een
een Zaankanter bij het overlijden van zijn vader:
kijkje
in
Noord
Holland,
De Aarde en haar Volken
(1887). Schrijver onbekend.
www.gutenberg.org
-Afbeelding familie rond kist
Beeldbank Zaanstad
Fotonummer 11.0494
(half-) wezen
-Functioneren weeskamer
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komen
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Aantekeningen
uit
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weesboeken
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Rijnsburg
(1686-1771) door J.B. Glasbergen,
(http://home.hccnet.nl/jb.glasb
ergen/) en een verslag van een
lezing gehouden op dinsdag 20
mei
1997
door
mevrouw
A.A.Th. Dunselman-Borgers bij
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de afdeling Amersfoort en
Omstreken Nederlandse Genealogische Vereniging
(http://amersfoorteo.ngv.nl)
-Zo is er ook een “Staat en Bewijs van Goederen” die Oud
Rechterlijk
Archief
werd opgesteld na het overlijden van Geertje Kan
Oostzaan inv. nr 488
In de kerk
-Afbeelding interieur Oostzijder kerk
-Dit werd geadministreerd in het stoelenboek
-Trijntje
Barkhout
(overleden
grafnummer één in de eerste laag

in

1804)

kreeg

-Ook Klaas Kan Dzn. (kleinzoon van Jan en Jopje;
1770-1848) staat in het grafboek van de Oostzijder
kerk

-Vanaf 1 januari 1813 werd het begraven in “kerken,
tempels, sijnagogen, hospitalen, publieke kapellen of
plaatsen ten dienste der begraving”

Beedlbank Zaanstad
Fotonummer 22.02745
Kerkelijk archief KA 6
inv. nr. 157
Kerkelijk archief 6 inv. nr. 159
1800-1820 graven en zitplaatsenboek
Grafboeken van de Oostzijderkerk een 5-delige reeks (19a
t/m 19e) 15e laag grafnr. 24
Het is ook mogelijk dat Klaas
hier staat omdat hij de rechten
voor het graf van zijn moeder
Trijntje Barkhout betaalde.
Verzameling van afkondigingen
en bekendmakingen vanwege
het bestuur der Stad Zaandam
(1812) Bergnr. 6 E 34

6. Wonen en werken (1700 tot ±1811)
Een groot en rijk dorp
-“Nieuwe Geographische
Zakatlas

Nederlandsche

Reise-

en Reise- en zakatlas, uitgegeven
1773 door Jan Christiaan Sepp,
Amsterdaam
(Facsimile uitgave uit 2007,
uitgeverij Twaalf Provinciën te
Lansmeer)

Een groot dorp
-Het al eerder genoemde boek van Nicolaas Struijk uit Kopie aanwezig in klapper
1753
begraven Westzaandam 16941717
Tsaar Peter
-Tsaar Peter

Overal waar verwezen wordt
naar een Russisch monarch heb
ik de schrijfwijze “tsaar” gebruikt. Waar verwezen wordt
naar het bekende huisje in
Zaandam, gebruik ik het woord
“Czaar”, omdat dat in die combinatie gebruikelijk is.
-Afbeelding: Dam met overtoom
Beeldbank Zaanstad
fotonummer 22.03746
-Aannemer IJsbrand Corneliszoon van de Diemerbrug Bron: De Glorie van Zaandam,
bouwde voor 8000 gulden een nieuwe
P.N.Helsoot blz. 41
-Afbeelding: Grote Sluis
Beeldbank Zaanstad
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fotonummer 21.25706
Timmerman
-Zo’n attestatie hebben we uit 1726
notariële akte 5860-94
-In een akte van 27 april 1727 wordt Jan weer notariële akte 5860-134
genoemd, weer als timmerman
Tapper(s)
-Een andere notariële akte (1742) vertelt over de ruzie
tussen een Zaandammer, Gerrit Doek en een
impostmeester
-wel weten we dat in dat jaar de herberg genoemd
wordt in het testament van ene Jan Schoorl
-In een overzicht van onroerende goederen uit 1740
staat de herberg nog steeds op de naam van deze Jan.

notariële akte 5981-199
notariële akte 5927-70

Ligger of maatboek van alle
onroerende
goederen
te
Oostzaandam
opgemaakt
in
1740 inv.nr. 12 Waterlands
archief Purmerend.
-Uit het testament van Jopje Trommels uit 1765
notariële akte 6048-15
-Later woonde Dirk (de tweede zoon) in de herberg
Ligger of maatboek van alle
onroerende
goederen
te
Oostzaandam
opgemaakt
in
1783 inv.nr. 13 Waterlands
archief, Purmerend.
-Het kasboek van Oostzaandam van 1785 meldt dat Overheid voor 1813 kasboek
aan hem ruim 49 gulden werd betaald
Oostzaandam 1782-1795
inv.nr. 2
-In een brief van december 1798 verzoekt Dirks Overheid voor 1813, Oostweduwe, Trijntje Claas Barkhout
zaandam inv. nr. 173 volgnr.
375
-Trijntje liet in 1802 haar testament opmaken en daarin notariële akte 6126-45
wordt de herberg weer genoemd
-Bij de executie van het testament na Trijntjes notariële akte 6131-41
overlijden, in 1804, vermeldt het document dat Klaas
de herberg inderdaad koopt.
-Misschien dat Jan Kan achter de tap van Spitsbergen Overheid voor 1813, Ooststond
zaandam inv. nr. 175 volgnr.
693
-Er is in de archieven van Zaanstad wel een “lijst van SA Zaandam inv. nr. 285 map
inslagen der tappers en slijters op vervoer en 13
geleidebiljet”
-In het testament van Pieter uit 1821 zien we dat hij notariële akte 6264-263
ook herbergier is.
-Afbeelding: Herberg Spitsbergen
Beeldbank Zaanstad
fotonummer 22.10785
Spitsbergen
-Afbeelding: Opening Wilhelminasluis
-Het café moet al in de zeventiende eeuw
ontmoetingsplaats voor zeelieden geweest zijn
-In een oud exemplaar van het blad Panorama
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Beeldbank Zaanstad
fotonummer 22.05641
een www.dezuidkanter.nl
Kijk onder “historie”
Een afdruk van het artikel
(Panorama 1953 nr. 30) is te
vinden op:
www.oudheidkameroostzaan.nl
U moet inloggen (gebruikersnaam:
“gast”,
wachtwoord:
“gast”) om het artikel te kunnen

zien in de rubriek “verhalen”.
-In ieder geval komt de herberg voor in een notariële Notariële akte 5764-226
akte van 1673
-en staat hij aangegeven op een kaart die in 1678 werd Beeldbank Zaanstad
getekend door landmeter Frans de Groot
fotonummer 54.00009
(afbeelding niet beschikbaar via
internet,
wel
aanwezig
in
archief)
-In het boek “Rond Dam en Oostzijde”,
H.Roovers berg. nr. 05.240
-De Zaanse geschiedschrijver Jacob Honig vult daar op Historische,
oudheiden
aan
letterkundige studiën, J. Honig
Jz. Jr. deel 2 blz. 193 berg nr.
22G 5-8
-En verder, in een beschrijving van een wandeling door Historische, oudheid- en letterZaandam:
kundige studiën, door J Honig.
1866 via Google Books
-Afbeelding: Aquarel achterzijde Spitsbergen
Beeldbank Zaanstad
fotonummer 11.0132
-Het kadaster vermeldt Jacob Kan
Kadaster
1832
Zuiderpolder
Oostzijde, Sectie D art. alfb.
Lijst 519 perceel 729
-Afbeelding advertentie
De Zaanlander 19-10-1901
Eene compagnie tot aankoop van looten
-Een dorpsgenoot van Jan, Teewis Rogge zon op Oud rechterlijk archief Westmogelijkheden om de kansen in een loterij te vergroten zaan
gerechtelijke
boedel
vereffeningen inv. nr. 1556
boedel van Teeuwis Rogge
en: “Het geslacht Rogge”,
J.Rogge, 1948 berg nr 3 C 21
-ƒ 0 : 0 : 8 (8 cent), een uur te laat ƒ 0 : 2 : 0 (2 Een gulden was verdeeld in 20
stuivers),
stuivers, een stuiver in 16
penningen
-Afbeelding: Honderdvijf guldens in Hollands zilvergeld idem
De kinderen
-We vinden zijn beroep in zijn testament
notariële akte 4139-103
-Later verhuisde Pieter eerst naar Noord-Scharwoude Ned.
Hervormde
gemeente
en daarna naar Berkhout, een lintdorp vlak bij Hoorn.
Noord-Scharwoude kerkenraad
Algemeen inv. nr. 68 besluiten
en notulen 1732-1794
Regionaal archief Alkmaar
-Afbeelding: kaart Berkhout
www.kuijsten.de
-(Zijn taak wordt omschreven als: “Ondergaarder der Onderwijsenquête 1799:
Gemeene middelen”)
http://www.inghist.nl/Onderzoe
k/Projecten/BataafsFranseBronn
en/enquete
-En ....... Pieter had nog een functie. Hij was “dorps- Rekening en verantwoording
schrijver”.
voor het bestuur van Berkhout
door de kerkmeesters, armenvoogden en administrateurs van
nalatenschappen aldaar 17331841 toegangsnummer 1322
inv. nr. 71 Westfries archief
Hoorn
-Het “Register betreffende het taxeren van nagelaten Register betreffende het taxeren
goederen i.v.m. het invorderen van de collaterale van nagelaten goederen i.v.m.
successie” staat vol met door Pieter geschreven het
invorderen
van
de
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teksten.
-In een aantal van zijn bewaard gebleven voordrachten
is zijn enthousiasme voor de zaak van de Bataafse
republiek duidelijk te merken.
-In de notulen van het Comité van Algemeen Welzijn
noteert dezelfde Abraham Commer

-Afbeelding: kerk Berkhout

-Afbeelding: Grafboek

collaterale successie inv. nr. 69
1759-1811 Westfries archief
Hoorn
Citaat uit: Westfrieslands oud
en nieuw 1992. 59e bundel van
het Historisch Genootschap Oud
West-Friesland blz. 78-79 door
J. de Bruin
Notulen van de vergadering van
het
Comité van
Algemeen
Welzijn te Berkhout 1795-1796
inv. nr. 77 Westfries archief
Hoorn
Berkhout, kerk en omgeving.
Tekening uit omstreeks 1780,
toegeschreven aan J.Bulthuis
(1750-1801)
Rijksarchief
Haarlem Provinciale atlas
Grafboek van de kerk te Berkhout Geref. gemeente 17921828 inv.nr. van Es nr. 96 I
Het graf van Pieter heeft als
nummer: rij L nr. 11 folio 116.
Westfries archief Hoorn
notariële akte 6078-94

-In 1777 gingen Dirk en veertien van zijn collega’s naar
de notaris
-“geklamyt en tot aan de barghoute toe hadden geklamyt: klamaaien is een
verbreeuwd”
ander woord voor het schoonmaken van de breeuwnaden of
openmaken daarvan. (verklaring gegeven door het Scheepvaartmuseum)
barghoute: houten banden om
het schip.
verbreeuwen: de naden van een
vaartuig dichtmaken.
(Verklaringen uit: De Digitale
Bibliotheek voor de Nederlandse
Letteren.)
-Lourens, de derde zoon kwam uiteindelijk ook terecht Lourens wordt in het boek
in Berkhout.
vertrokken
lidmaten
uitgeschreven op 18 augustus 1798
kerkelijk archief Oostzaandam
inv. nr. 173 1697-1899
-Lourens hertrouwde in Berkhout met Reintje Warnaar. Berkhout DTB 13 huwelijksafkondigingen 1725-1805 fiche
13/02 Westfries archief Hoorn
- de ondergaarder van Oterleek, was Jacob Warner
Besluiten der Eerste kamer van
het
Vert.
Lichaam
des
Bataafschen Volks. Opgave van
’s
Lands
Bediendens.
Via
www.Delpher.nl
- zowel bij Reintje als bij Jacob de namen Warner DTB 777 Ned. Herv. Gem.
Harmens en Geesjen (Jacobs)
Wolvega doop 1766-1811
-Afbeelding: overlijdensakte Lourens Kan
Akten van overlijden Berkhout
1823-1827 fiche 5 Hoewel er in
de akte staat dat Lourens 89
jaar werd, is het verschil tussen
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de datum van zijn doop (04-121735) en zijn overlijden (22-091824) toch echt 88 jaar. Hij
overleed ruim twee maanden
voor zijn 89ste verjaardag.
Westfries archief Hoorn
-Afbeelding: De Dam met herbergen en de Voorzaan Uit: “De glorie van Zaandam”,
met diverse schepen
P.N.Helsloot, blz. 44-45
Stormvloed
-Afbeelding: kaart met de precieze schade van de Beeldbank Zaanstad
stormvloed in 1775
fotonummer 51.00091
Patriotten en Orangisten
-Afbeelding: Willem V

Schilderij van Johann F.A.
Tischbein, 1789, Rijksmuseum,
Amsterdam
-Plakkaten met de volgende tekst werden in het dorp Alle informatie over de schutopgehangen
terij in Oostzaandam komt uit
het artikel: “De schutterij in
Oostzaan en Oostzaandam van
1785 tot eind 1787”, door
M.Molenaar-Valk, uit: “Zaanstreek-Waterland in genealogisch perspectief” uitgave van
NGV Zaanstreek Waterland. De
originele stukken worden bewaard in het Waterlands archief
in Purmerend
-Afbeelding: de schutterij (Hier is de schutterij van www.engelfriet.net
Rotterdam afgebeeld)
Onrust in Zaandam
-Bij de Groote Sluis zagen ze een grote groep mensen Bron: “De Glorie van Zaandam”
staan met in hun midden een paar mannen van wie P.N.Helsloot
bekend was dat ze patriotten waren.
-“De Zaandammers hebben moeds genoeg gehad
De Nederlandsche Stad- en
Dorpbeschrijver
Lieven
van
Olfen
Uitg
1796
Via
www.earlydutchbooksonline.nl
De Fransen komen
-Afbeelding: vrijheidsboom

Beeldbank Zaanstad
fotonummer 12.0253
Dagboekschrijver Cornelis Dekker klinkt niet echt Aantekeningen uit het dagboek
enthousiast als hij de omwenteling beschrijft (en van Cornelis Dekker, 1766-1813
verdere citaten in dit hoofdstuk)
Berg nr. 8 G 18
-In het “Nieuwe Nederlandsche Jaerboek” klinkt meer Nieuwe
Nederlandsche jaerenthousiasme
boeken,
of
vervolg
der
merkwaerdigste
geschiedenissen, die voorgevallen zijn in
de Vereenigde Provinciën, de
Generaliteits Landen en de
volkplantingen van den Staet.
1795 (via Google Books)
Molenbaas Jan Haremaker tooide de wieken
Citaat uuit:Ach Lieve Tijd, Tien
eeuwen Zaanstreek enz. deel 8
blz. 192
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Voorop liep de schutterij en daarna:”Een maagd, in ’t Naauwkeurige beschrijving der
wit gekleed
statelijke inwijninge van de
vrijheidsboomen,
Berg
nr.
01.420 Archief Zaanstad
-Volgens de Zaanse geschiedschrijver Jacob Honig
Citaat uit het werk van Honig
in: “De Glorie van Zaandam”
P.N. Helsloot.
-Afbeelding: Oostzaandam 1793
Beeldbank Zaanstad
fotonummer 11.0284
Nog meer veranderingen
-In het archief van het Oostzaandamse dorpsbestuur is Overheid voor 1813, Oosteen formulier te vinden
zaandam, inv. nr. 31 24-091796 bijlage 71
-Afbeelding: Raadhuis van Westzaandam
Beeldbank Zaanstad
fotonummer 11.0154
-Alle nieuwe voorschriften voor de stad Zaandam van Verzameling van afkondigingen
het jaar 1812 zijn gebundeld
en bekendmakingen vanwege
het bestuur der Stad Zaandam
(1812) bergnr. 6 E 34
Oorlog
-Engelse en Russische legers landden, onder dekking www.oneindignoordholland.nl
van scheepsgeschut van de Engelse vloot
http://home.planet.nl~awaan
http://members.chello.nl/krom1
-In ieder geval zetten Oranjegezinde Berkhouters de “Geschiedenis der landing van
bestuurders (municipaliteit) van het dorp al onder druk het Engelsch-Russische leger in
Noord-Holland” door L.C.Vonk
Uitg. Bohn Haarlem 1801
Via Google books
-“De municipaliteit te Berkhout, aan alle hunne mede idem
ingezetenen Heil en Broederschap
- Onze dagboekschrijver Cornelis Dekker meldt dat er Aantekeningen uit het dagboek
op “23 augustus, zijnde vrijdag van Zaandammer van Cornelis Dekker, 1766-1813
kermis
Berg nr. 8 G 18
Regelgeving
Bronvermelding volgt
Opstand
-Volgens de Zaanse geschiedschrijver Jacob Honig was
er veel volk op de been, maar "uitte men zich niet in
luide vreugdekreten"
-Hij beschrijft verder:
-Ook
Jacob
Rek,
een
Westzaandammer,
was
verontwaardigd.
-Cornelis Dekker, een inwoner van Zaandam, hield in
die tijd een dagboek bij (en verder in het vervolg van
dit gedeelte)
-“een fles goede wijn, goed eeten en goede bedden”

Geschiedenis der Zaanlanden
door Jacob Honig Jzn Junior via
Google Books
Idem
Idem

Aantekeningen uit het dagboek
van Cornelis Dekker, 1766-1813
Berg nr. 8 G 18
Overheid voor 1813, Oostzaandam,
stukken
onlusten
1813 inv. nr. 155
-Om deze mannen te begraven werden door de “Maire Idem
van de Stad Zaandam” 57 Zaandammers opgeroepen
-afbeelding “ter begraving van den ter dood gebracht Idem
wordende gevangenen“
-Afbeelding: Landing Willem op het strand van
www.engelfriet.net
Scheveningen
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Geld als water?
-In het testament van Klaas (getrouwd met Maritje notariële akte 5738-25
Leest)
-Pieter (oudste zoon Jan en Jopje) leende ook notariële akte 195-4 Joannes
vijfhonderd gulden
Dedonëus
Nording
Wilree,
notaris te Grosthuisen
Westfries archief Hoorn
-Voor zijn werk in de school en de kerk kreeg hij 170 Zie hoofdstuk Schoolmeesters
gulden per jaar
-“Opgave van ’s Lands Bediendens in de Gemeene Besluiten der Eerste Kamer van
middelen
het
vertegenwoordigend
Lichaam des Bataafschen Volks,
1798. Via www.delpher.nl
-Klaas Kan en Jobje Swaardemaker verkochten in 1795 notariële akte 6171-2189
een obligatie
-In de eerste plaats krijgt zijn eerste vrouw, Maritje notariële akte 6449-21
Leest,
-al wordt een deel verklaard door een erfenis van 500 notariële akte 6104-56
gulden
-Bovendien verklaarde Trijntje Pieters Oud
notariële akte 5503-6746
-De moeder van Maritje Leest was Lijsbeth Schaap
Klapper
DTB
Gereformeerd
Westzaandam inv. nr. 47-49
/51-53
-De rijkdom van Klaas blijkt ook nog uit de lijst van Alle informatie over de schutlotelingen voor de schutterij
terij in Oostzaandam komt uit
het artikel: “De schutterij in
Oostzaan en Oostzaandam van
1785 tot eind 1787”, door
M.Molenaar-Valk, uit: “Zaanstreek-Waterland in genealogisch perspectief” uitgave van
NGV Zaanstreek Waterland. De
originele stukken worden bewaard in het Waterlands archief
in Purmerend
-Een geschiedeniswebsite vermeldt, dat een geweer in http://members.home.nl/albert
die tijd ongeveer 18 gulden kostte
metselaar
-Jopje Trommels
notariële akte 6048-15
-Lourens en Maartje Pot
notariële akte 6048-22
-Klaas en Maartje Leest
notariële akte 5738-25
-Klaas en Jopje Zwaardemaker
notariële akte 6110-35
-Jacob en Aagje Koppies
notariële akte 6448-16
-Klaas en Antje Dekker
notariële akte 6448-29
-Antje Dekker
notariële akte 6449-13
-Trijntje Barkhout
notariële akte 6126-45
-Pieter
notariële akte 6128-21
De honderdste en tweehonderdste penning
-Aan het einde van de achttiende eeuw werd door de
http://de-wit.net
Staten van Holland een extra belasting ingevoerd
-In de Westzaandamse administratie van deze belasting Administratie 110e en 200e
op huizen en waardepapieren
penning Zaandam inv.nr. 82
Koplooper voor de weesen
-Zo kwam uit een archiefstuk met de titel “Verkiezing Overheid voor 1813, Oostvan ondergeschikte regenten en ambtenaren van zaandam inv.nr. 38 1767-1823
Oostzaandam”, het volgende lijstje te voorschijn
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-De plaatselijke elite en mensen uit de gegoede Het Beroepsnamenboek (Bemiddenstand kregen een wijk toegewezen en liepen roepsaanduidingen voor 1900 in
met “de kop” (collecteschaal
Nederland en België”, J.B.
Glasbergen
-In de achttiende eeuw was de zorg voor hulpbe- Jo Spaans, tijdschrift voor
hoevenden
zeer
plaatsgebonden.
(en
verdere sociale geschiedenis, themainformatie over de armenzorg in de 18e eeuw)
nummer “sociale zorg”, 1996 nr.
22
-“Rekening van Ontfangst en Uijtgaave van het
Overheid voor 1813, OostWeeshuijs tot Oostzaandam van 1800”,
zaandam, inv. nr. 175, 1800 nr.
784
-Afbeelding Armenbos
Ach Lieve Tijd, Uitg. Waanders,
nr. 11 blz.252
De mensen
Hoe zagen ze er uit?
-De Leidse dichter, “medicinae doctor” en lector in de
natuurlijke historie, Johannes le Francq van Berkhey
(1729-1812) beschreef zo omstreeks 1760 het typisch
Zaanse uiterlijk.
-Afbeelding le Franq van Berkhey
-”Haar zolen raken de straat niet aan”.

Lezen en schrijven?
Rond 1740 overlijdt ene Saartje Jans. Haar boedel
wordt publiek verkocht en op de lijst van kopers vinden
we Jan Blok.
-terwijl Trijntje Barkhout (weduwe van Dirk) 75 jaar
later, in 1802, nog een kruisje onder haar testament
zet
-De Amsterdamse archivaris Simon Hart berekende aan
de hand van huwelijksakten
Van Deursen komt voor het dorp Graft
Tenslotte
-Afbeelding Wind, wieken en zeilen

Citaat in “Ach lieve tijd” (Tien
eeuwen Zaanstreek en haar
inwoners)
Uitg.
Waanders
Zwolle, Deel 11 blz. 247 e.v
www.dbnl.org
Citaat in: Een dorp in de polder,
A.Th.van Deursen blz. 49

notariële akte 5977-27
notariële akte 6126-45
Een dorp in de polder, A.Th.van
Deursen blz. 131
idem
Herkomst onbekend

7. Schoolmeesters
-“Wij kunnen hem ons niet meer voorstellen, den
schoolmeester
-Oostzaan is een langgerekt dorp

-Er was één lokaal met een lengte van 10.5 el, een
breedte van 5,4 el en een hoogte van 4,3 el (ca.
10x5x4 meter)
-Afbeelding: Uit de aanstellingsbrief van Pieter
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Scholen en schoolmeesters : uit
vroegeren tijd /Honig Jz. Jr., J.,
1866 + 1867 Berg nr 17 B 6
www.oudheidkameroostzaan.nl
Klik rechtsboven op de banner
“Genea Logisch”. Log in (gebr.
naam:
“gast”,
wachtwoord:
“gast”) Kies het verhaal “Een
schoolgeld van vier stuivers”.
“De polder Oostzaan”, blz. 143
Schilstra, Hart, de Boer, v.d.
Waal aanwezig in studiezaal
Waterlands archief Purmerend.
Resolutieboek
Ambachtsbewaarders inv.nr. 88 blz. 29
Waterlands archief Purmerend

-Klaas werd aangesteld als “bijschoolmeester” aan de
school in de Noord in Oostzaandam
In zijn boek over Graft in de zeventiende eeuw
verklaart van Deursen dit verschil door de betrekking
van Klaas te betitelen als “bijschoolmeester”.
-Men leerde het ABC: het Alfabet, zodat men Bijbel en
Catechismus kon lezen
-Een reglement voor het onderwijs benadrukte nog
eens de band met het geloof
Noord-Scharwoude
-In de notulen van de kerkenraadsvergaderingen van
die plaats is nauwkeurig beschreven hoe die
aanstelling in zijn werk ging
-“heeft gemelde Jacob Vroon
sevenproef sommen om te cijfferen

(…)

opgegeven,

-Overigens heeft ook Klaas Kan gesolliciteerd.

-“Haast zonder uitzondering zijn deze toonschriften
ware prachtstukken
- Afbeelding: advertentie vacature Hilversum

Een schamel bestaan
-Dat dat geen vetpot was, is te lezen in een brief van
26 november 1785
-Pas rond 1800 ging men pogingen ondernemen om
schoolmeesters beter te betalen
-De meeste boekjes kostten bij inkoop ongeveer 2
stuivers en werden voor 4 stuivers verkocht.
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Resolutieboek
ambachtsbewaarders inv. nr. 88 blz. 49
Waterlands archief Purmerend
Een dorp in de polder, A.Th.van
Deursen blz. 76
www.verreverwanten.nl
http://de-wit.net

Ned.
Hervormde
gemeente
Noord-Scharwoude kerkenraad
Algemeen inv. nr. 68 besluiten
en notulen 1732-1794
Regionaal archief Alkmaar
De zevenproef is een, niet erg
nauwkeurige, manier om na te
gaan of de uitkomst van
(bijvoorbeeld) een vermenigvuldiging mogelijk goed is.
Voorbeeld: 123x397=48831.
123 is een 7-voud + 4
397 is een 7-voud + 5
De resten worden vermenigvuldigd: 4x5=20
20 is een 7-voud + 6
Het antwoord (48831) is ook
een 7-voud + 6, dus de
zevenproef laat zien dat het
antwoord (48831) goed kan
zijn. Kan zijn, omdat een fout
ter grootte van 7 niet als fout
wordt herkend. (Met dank aan
mijn leraar rekenen van de
kweekschool: Fred Goffree.)
Gens Nostra 1949 nr 4 blz. 199
en: Archief Hilversum Toeg. nr.
B39, Inv.nr. 3/1, Resolutieboek
schout enz.
De Wekker, nieuwe bijdragen
voor het onderwijs d.d. 16-021895 via
www.tijdschriften.kb.nl
Amsterdamsche Courant d.d.
28-05-1772 via
www.kranten.kb.nl

Overheid voor 1813, Oostzaandam, ingekomen stukken
26 maart 1799
Rapport commissie onderzoek
schoolboekjes archief overheid
voor 1813 In- en uitgaande

-Als er in februari 1799 een verzoek komt van “d’agent
van de Nationale opvoeding der Bataafse Republiek”
-“Het dorpschool van Dirk Spronk is een plaatselijk
eijgendom
-Dat verklaart ook een koopakte van 2 juli 1778
-Kaart uit 1794

-Schilderij Piet Clijnk
-Uit de notulen van de regenten van Oostzaandam tot
1795

stukken
Municipaliteit
van
Oostzaandam inv. nr. 171 volg
nr. 98
Overheid voor 1813, ingekomen
stukken 1799, inv. nr. 174
volgnr. 403 en 404
Idem
Oud rechterlijk archief Oostzaan
1777-1780 inv.nr. 458 fiche 3
akte 121a en b
Kaart van Jacob Oostwoud,
Kavels
en
landerijen
Oostzaandam
Oud
archief
Zaandam inv.nr. 217
www.pietclijnk.nl
Overheid voor 1813, Oostzaandam, inv. nr. 30, 17421794

Het onderwijs
-In 1797 lieten de bestuurders
Westzaandam een onderzoek doen

van

Oost-

en

-Afbeelding: Een schoolklas in de 18e eeuw
Maatschappij tot Nut van het Algemeen
-Als in 1795 (…) de nieuwe dorpsbestuurders een
commissie instellen, die onderzoek moest doen naar
het gebruik van schoolboeken voor “spellen en leesen”.

-De Zaandamse afdeling van het Nut had in 1790 een
beoordelingsexemplaar van dit boekje toegezonden
gekregen.
-De 25e les van dit boekje gaat over wreedheid
-Afbeelding: Trap der Jeugd en alle verdere tekst uit
dit boekje
-“de schoolmeesters dezer plaatse (…) zoveel mogelijk
te animeren tot het aanneemen en gebruiken der
schoolboekjens, door de Maatschappij uitgegeeven (en
alle bijzonderheden omtrent het Nut)
-De directeuren van het Nut in Zaandam hadden op
donderdag 20 mei 1790
-Afbeelding notulen Municipaliteit van Oostzaandam

Het tij keert
-In 1796 publiceerde het Nut het rapport “Algemeene
denkbeelden over het nationaal onderwijs”
-In 1799 was de oudste schoolmeester van
Oostzaandam. Cornelis Prins, 80 jaar oud
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Rapport
der
Vereenigde
Commissie
ten
einde
een
Ontwerp ter Verbeetering der
Schoolen aan beide Plaatsen te
rechtvaardigen. Bergnr. 05064
www.xs4all.nl/~remery
Rapport commissie onderzoek
schoolboekjes archief overheid
voor 1813 In- en uitgaande
stukken
Municipaliteit
van
Oostzaandam inv. nr. 171 volg
nr. 98
Particulier
archief
PA
247
Maatschappij to Nut van het
Algemeen inv. nr. 1a blz. 9
www.xs4all.nl/~remery
www.xs4all.nl/~remery
Particulier
archief
PA
247
Maatschappij to Nut van het
Algemeen inv. nr. 1a blz. 7
Particulier
archief
PA
247
Maatschappij to Nut van het
Algemeen inv. nr. 1a blz. 9/10
Overheid voor 1813, Oostzaandam, inv. nr. 32, 22 maart
1800
www.verreverwanten.nl
Overheid voor 1813, ingekomen
stukken 1799, inv. nr. 174
volgnr. 403 en 404

-Op 31 maart 1798 hingen er plakkaten
Oostzaandam
-Een maand later werd op grote plakkaten gemeld

in

-“Berkhout is vacant geworden”

- Afbeelding oproep sollicitanten Berkhout

-Uit notariële akten blijkt dat hij over flink wat kapitaal
beschikte
Schoolopziener
-Berigt van het School-Examen

Overheid voor 1813, ingekomen
stukken 1798, inv. nr. 173
volgnr. 269
“Bijdragen
betrekkelijk
den
staat ende verbetering van het
schoolwezen in het Koningrijk
Holland” Uitgave Mij. tot Nut
van het Alg. Gepubliceerd 1802.
(Google boeken op het Net)
Uit: de Oprechte Dingsdagsche
Haarlemsche Courant van 25
Mei 1802
(via www.kranten.kb.nl )
Zie:
Hoofdstuk
“Geld
als
water?”

Bijdragen betrekkelijk den staat
en de verbetering van het
schoolwezen in het Bataafsch
Gemenebest
1806
no
7
Via www.tijdschriften.KB.nl

Later
-Afbeelding verslag raadsvergadering Westdongeradeel

Nieuwe
Dockumer
vrijdag 11 juli 1975

Courant

8. De negentiende eeuw
Een snuifdoos
-Afbeelding: snuifdoos
-Om hem te bedanken voor die hulp,
Hoogerbeets de snuif doos aan Klaas Kan

gaf

Eigen foto. De snuifdoos is
familiebezit, Cees Kan Eindhoven
Jan “Van de voorouders”, familiegeschiedenis, K.Kan Kzn

Soldaatfuselier
-We weten in ieder geval zeker dat Cornelis, het oudste Trouwakte Cornelis en Eijtje
kind van Jacob Kan en Aagje Groot, toen soldaat was
Luiten Zaandam 06-02-1833
akte nr. 4
-“De registratie van dienstplichtigen vond plaats op hun www.zeeuwsarchief.nl
achttiende jaar in de gemeente waarin ze woonden ...
-Pieter Kan, de zoon van Klaas Kan en Jopje Bijlagen bij trouwakte Pieter
Swaardemaker, had kennelijk geld genoeg om een Kan en Pietje Droeviger d.d. 28remplaçant te betalen
05-1815 aktenr. 39
-Afbeelding: korporaal der infanterie in 1830
www.korving.demon.nl
-Het stamboeknummer van Cornelis was 20480
Nationaal Archief, Den Haag,
Stamboeken Onderofficieren en
Minderen na 1813, 1813-1924,
nummer toegang 2.13.09, inv.
nr. 187
-Er is van deze veldtocht een beschrijving bewaard www.robertvandermeer.nl
gebleven
-Afbeelding: Legerkamp Rijen
Schilderij Rijksmuseum inv. nr.
SK-A-4945 (deel van 1) olieverf
op doek, vervaardiger: Horace
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Vernet
Middelburgsche Courant, 04-081831 (via website
www.kranten.kb.nl )
-Afbeelding: herinneringsmedaille
www.onderscheidingen.nl
zie onder: Medailles en Metalen
kruis 1831
-Het was een warme dag, die 2de augustus 1831 toen www.friezen-in-de-tiendaagsede opmars naar Belgisch gebied begon
veldtocht.nl
-De legerkampen op de Brabantse heide waren vaak op www.friezen-in-de-tiendaagseonbeholpen wijze geïmproviseerd.
veldtocht.nl
-Afbeelding: dagorder voor het leger te velde

Cornelis trouwt Eijtje
-Cornelis was gelegerd in Hilvarenbeek

Zie ondertekening van de brief
van de kolonel.
-Afbeelding: toestemmingsbrief kolonel
Bijlage bij trouwakte Cornelis en
Eijtje Luiten Zaandam 06-021833 akte nr. 4. Hoewel de
kolonel “Antje” schrijft, is de
naam van de vrouw van
Cornelis toch echt “Eijtje”.
-Daarom verschenen op donderdag 22 november 1832 Bijlage bij trouwakte Cornelis en
zes (!) getuigen op het stadhuis van Zaandam
Eijtje Luiten 06-02-1833 akte
nr. 4
Dirk en het Blauwepad
- Het kadaster is een Franse uitvinding
www.dewoonomgeving.nl
-Afbeelding: kadasterboek
idem
-Afbeelding: minuutplan
idem
-Over dit pad is veel bekend dankzij de bewaarde Stukken betr. Mr. Cornelispad,
“padreglementen”.
Peperstraat, Bakkerspad, Blauwepad 1693-1917 PA-204,
-Afbeelding: Het Blauwepad
Beeldbank Zaanstad
fotonummer: 21.03413
-De Zaanse geschiedschrijver Lootsma vond al een Stukken betr. Mr. Cornelispad,
padreglement uit 1650
Peperstraat, Bakkerspad, Blauwepad, 1693-1917 PA-204
-Afbeelding: 1/3 vat bier, huis, vuur, ligt, tabak en Idem
pijpen voor 5 gulden 65 cent.
-Afbeelding: Dirk Kan, boekhouder
Idem
-Afbeelding: In 1832 leverde Dirk voor viereneenhalve Idem
gulden teer en haagel
Tijdens Willem II en Willem III
-Afbeelding: Een foto van fotograaf J.Hondius Hz.,
gemaakt vanaf de Oostzijderkerk in 1895
-De Italiaanse journalist Edmondo De Amicis bezocht
Zaandam rond 1873
-Een anoniem gebleven reiziger die in 1887 Zaandam
bezocht vult daar op aan

Uit: “De glorie van Zaandam”
P.N.Helsloot blz. 103
“Nederland en zijn bewoners”,
Edmundo de Amicis, 1876
De Zaan en Waterland: Een
kijkje
in
Noord
Holland,
De Aarde en haar Volken
(1887). Schrijver onbekend.
www.gutenberg.org
-Afbeelding: De Dam vanaf de Achterzaan, in 1871 Olieverf, in particulier bezit.
geschilderd door Claude Monet
Kopie uit: De glorie van
Zaandam, P.N.Helsloot, blz. 84
-Afbeelding spoorboekje
“Zomergids 1891” uitgegeven
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door Viëtor & Co te Groningen
Olie, sigaren en ….. de gevangenis
-Het begon met een vondst in het register

-Vonnis Jan Kan

-Vonnis Klaas Kan

-Afbeelding: molen Vergilius
-Afbeelding: De gevangenis in Hoorn op het
Oostereiland
-zijn gegevens werden ingeschreven in de registers

Met dank aan Dhr Krigee die mij
wees op deze vermelding.
SA Zaandam Register Huis van
Bewaring15 460 e t/m f 18211886
Jan: Register no. 1 sub 328, 3
mei 1855
Klaas: Register no. 1 sub 331, 3
mei 1855
452 Arr. Rechtbank Haarlem,
1838-1939,
inv.
nr
310,
vonnisnr. 104, Noord-Hollands
Archief
452 Arr. Rechtbank Haarlem,
1838-1939,
inv.
nr.
310,
vonnisnr. 104, Noord-Hollands
Archief
www.molendatabase.nl
www.oostereiland.nl

73 Gevangenissen te Hoorn, inv
nr. 480, nr. signalementreg.
7172,
gevangenenr:
28782
Noord-Hollands Archief
-Bijzonderheden m.b.t. het leven in de gevangenis
Het leven in de gevangenis : het
huis van correctie te Hoorn
1830-1870 / Erna Ubink, NoordHollands Archief Bergnr. 40 G 7
En: Criminaliteit in de negentiende eeuw, door Sjoerd Faber
(1989 Uitg. Verloren)
En: Utrechts Archief
(www.hetutrechtsarchief.nl )
-Afbeelding: De zolder van de gevangenis
www.oostereiland.nl
-Afbeelding: De gevangenis van uit de lucht.
www.oostereiland.nl
-Er is alleen een brief van Burgemeester en Wethouders Ingekomen stukken Huizen van
van Zaandam
Correctie en Arrest te Hoorn
1831-1880 inv nr 379 (18541858) Noord-Hollands Archief
-Op 27 november 1857 is hij “op bevel van de heer SA Zaandam Register Huis van
commissaris van politie te Zaandam” voor de tweede Bewaring15 460 e t/m f 1821maal gearresteerd
1886 Register no. 1 no 493, 27
november 1857
-Afbeelding: De molen de Jasper in het Westzijderveld
www.molendatabase.nl
-Het vonnis vermeldt
452 Arr. Rechtbank Haarlem,
1838-1939,
inv.
nr.
312,
vonnisnr. 240, Noord-Hollands
Archief
-Afbeelding: De gasfabriek in Krommenie met
Beeldbank Zaanstad
gashouders en bijgebouwen
Fotonummer: 21.14312
en
Fotonummer: 22.00848
-Vanaf 1859 waren in de Zaanstreek gasfabrieken in
Beeldbank Zaanstad,
bedrijf
bijschrift
bij
fotonummer
21.14312
-In 1865 begon Simon Middelkamp een sigarenmakerij Beeldbank Zaanstad,
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-Reclame afbeelding van Sigarenfabriek Middelkamp.
-Vonnis Andries Kan

Ter kerke
-“Het was Ds. Lucas Lindeboom uit den Bosch

-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
-Op 14 juni 1876 is er weer een groep afgescheidenen
-In januari 1885 debatteerden Lindeboom en Domela in
een bovenzaal van café Suisse

-Hij werd soms nageroepen

-Afbeelding Lucas Lindeboom
-Afbeelding “mannenbroeders”
-van zijn grootmoeder, Anna Stroo, het boekje “Achter
de Maaiers”

bijschrift bij
fotonummer: 21.14338
Beeldbank Zaanstad
Fotonummer: 3100729_01
452 Arr. Rechtbank Haarlem,
1838-1939,
inv.
nr.
330,
vonnisnr. 98, Noord-Hollands
Archief
“Lucas
Lindeboom,
een
koninklijk
evangelist”,
Ds
W.A.Wiersinga, uitg. Stichting
Hoenderlo (1940) en “150 jaar
Gereformeerde kerk Zaandam”,
door
een
herdenkingscommissie. Berg nr. 11.583
Idem en KA 6 Ned. Herv. Kerk
Oostzaandam
Ledematenboek
1807-1892 inv. nr. 147
KA
6
Ned.
Herv.
Kerk
Oostzaandam
Ledematenboek
1807-1892 inv. nr. 147
Uit: “Ds. Willem Bax, socialist
en
pleitbezorger
van
de
zondagsrust”,
13-08-2005
door
Willem
Bouwman,
Nederlands Dagblad
“Lucas
Lindeboom,
een
koninklijk
evangelist”,
Ds
W.A.Wiersinga, uitg. Stichting
Hoenderlo (1940)
www.kok.nl/christelijkeencyclop
edie
Zaandam in oude ansichten,
deel 3
“Achter de maaiers” door
A.A.Sepp Uitg: Editio Hillegom
Familiebezit N.Kan Muiden

Geld als water?
-Voor Zaandam werd een boekje uitgegeven onder de Adresboek 1887 en 1892 Berg
titel: ”Primitief kohier voor 1892
nr. AB 30
Andries en Trijntje
-Afbeelding: Het Weiver 1913

Beeldbank Zaanstad
foto nr: 21.01328
-In 1849, 1866 en 1867 woedde de ziekte op zijn “Cholera eeuw geleden schrik in
hevigst.
de Zaanstreek” artikel in de
Typhoon
door
D.Kerssens
(datum onbekend)
-Burgemeester en wethouders adviseerden “ingevolge “Ach Lieve Tijd” deel 11 blz. 262
advies van de Heeren Geneeskundigen alhier”
-Verder verordonneerde de gemeente dat mest- of G.Oosterbaan “De kerk in het
andere vaalten uit de bebouwde kom dienden te midden” bergnr. 14 E 9
verdwijnen
-Vanaf 15 januari 1876 woonden Andries en Trijntje in
Amsterdam, in de Jordaan, op de Elandsstraat nr. 24 en
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in 1880 woonden ze in dezelfde straat op nummer 18
-Afbeelding: Links nr. 18.

-Afbeelding: Verbouwtekening uit 1876

-Afbeelding: midden nr. 24 (pijl)

-Afbeelding: Elandsstraat nu

Beeldbank Amsterdam: Elandsstraat 18, 16, 14 enz. (v.l.n.r.)
gezien van de Konijnenstraat
naar de Prinsengracht. datering:
05.1930. collectie: Volkshuisvesting; fotoarchief, vervaardiger: onbekend.
foto nr. 5293FO000471
Beeldbank Amsterdam: Elandsstraat 18, verbouwen van het
perceel.
Datering:
1876
Collectie: Bouw- en Woningtoezicht,
dienst
bouwtekeningen, vervaardiger onbekend.
foto nr. 5221BT912396.
Beeldbank Amsterdam: Elandsstraat 28-18, Rechts: Konijnenstraat. Datering: 1922 (ca.)
collecti: Fotoafdrukken
vervaardiger: onbekend.
foto nr. 010003014754
www.jordaanweb.nl

-Gerrit Achterberg schetste in zijn bundel “Ballade van
de gasfitter” (1953) een beeld van de zware
werkzaamheden.

bron: Ballade van de gasfitter,
(p. 426 [VG, p. 837]) Uitgever:
L. Stafleu & zoon, Leiden Zomer
1961
-Afbeelding huishoudboekje Klaas Ris
www.slierendregt.nl
-is een brief uit 1887
Burgerlijk wees- en armhuis te
Zaandam OA 55 in.nr 36
-“er geen flauw begrip van (…) hoe het eigenlijk komt Schuitemakers
Purmerender
dat de boerderij tegenwoordig zoo slecht gaat …”
Courant van 03-08-1887.
Via website Waterlands Archief
-Het duurde tot 1895 voordat (…) de kwaliteit van de www.zuivelhistorie.nl
boerenbedrijven zover verbeterde dat er weer winsten
gemaakt konden worden.
-Afbeelding: advertentie 25-jarige echtvereniging Dirk www.cbg.nl
en Trijntje
Palingoproer
-Op 25 juli 1886 ontstonden grote rellen in de Jordaan
-Afbeelding: palingtrekken
-Het Nieuws van de Dag meldde de volgende dag:
-Afbeelding: barricaden Palingoproer
-Het verslag van de inzet van de militairen in de krant.

Anna Stroo
-Afbeelding Jacob Kan en Anna Stroo
-Overlijdensakte Jacob Kan
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www.histotheek.nl
http://gemeentearchief.amsterd
am.nl
Nieuws van de Dag 28-07-1886
Koninklijke Bibliotheek
www.kranten.kb.nl
www.histotheek.nl
Nieuws van de Dag 28-07-1886
Koninklijke Bibliotheek
www.kranten.kb.nl

Familiebezit
Noord-Hollands
archief,
BS
overlijden, akte nr 18, 28-081893
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-Afbeelding rouwadvertentie
-Alle afbeeldingen m.b.t. de winkel van Anna Stroo
-Anna’s huis in 2020
Signalementen
-Klaas (1798-1825)

Nieuws van de Dag, 30-081893, via www.delpher.nl
Via www.delpher.nl
Eigen foto

Nationaal Archief, Den Haag,
Stamboeken Onderofficieren en
Minderen na 1813, 1813-1924,
nummer toegang 2.13.09, inv.
nr. 187
Huwelijkse bijlagen 23-08-1829
aktenr. 60
Huwelijkse bijlagen 06-02-1833
aktenr. 4
Huwelijkse bijlagen 8 mei 1836
SA Zaandam 15 460 e t/m f
1821-1886 Register no. 1 sub
328, 3 mei 1855
SA Zaandam 15 460 e t/m f
1821-1886 Register no. 1 sub
331, 3 mei 1855.
Familiebezit N.Kan-Kleyn
Krommenie
Familiebezit Cees Kan
Eindhoven
Familiebezit N.Kan-Kleyn
Krommenie
Familiebezit Cees Kan
Eindhoven

-Dirk (1802-1879)
-Cornelis (1807-1854)
-Jacob (1812-1866)
-Jan (1814-1856)
-Klaas (1840-1916)
-Afbeelding: Jacob (1863-1893)
-Afbeelding: Klaas (1880-1946
-Afbeelding: Jacob (1916-1999)
-Afbeelding: Willem (1910-1989)
9. Klaas Kan Kzn en zijn voorouders
Klaas Kan Dz. 1770-1848
-Afbeelding: brief Klaas over gebruik zegel

Notulen
Municipaliteit
Oostzaandam 18 april 1799 bijlage
413

Dirk Kan Kz. 1802-1879
-Op 28 Februari 1836 is Dirk Kan voor de tweede maal In het verhaal van Klaas wordt
gehuwd met Taijk Aukes Zeilemaker
Dirks vrouw “Taijk” genoemd.
Ook in officiële stukken wordt
deze naam gehanteerd. Onder
haar eigen testament ondertekent ze (in twee testamenten),
heel duidelijk, met Fayke:

Ik gebruik die laatste naam.
Overigens komen beide namen
voor in een lijst met Friese
meisjesnamen (De familie van
Fayke komt oorspronkelijk uit
Friesland)
Klaas Kan Dz. 1841-1919
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-Afbeelding: Klaas Kan Dz.

Familiebezit Cees Kan
Eindhoven
-Afbeelding: de woning waarnaast de karren gesta- Beeldbank Zaanstad
tioneerd waren
fotonummer 21.03350
-Afbeelding advertentie
De Zaanlander 30 september
1892
-Afbeelding: K.Kan Dzn als lid van het burgerlijk arm- Beeldbank Zaanstad
bestuur
fotonummer 22.06147
K.Kan Kzn Geboren 1880
-Afbeelding: Bericht uit de Zaanlander over de benoeming van Klaas Kan tot wethouder
-Afbeelding: K.Kan Kzn, vooraan tweede van rechts1924
-Afbeelding: Bord Klaas Kanstraat in het centrum van
Zaandam

De Zaanlander
03-11-1923 2e blad
Beeldbank Zaanstad
fotonummer 21.31163
foto: Mary Alers-Brugman

10. K.Kan Kzn heipalen
-Afbeelding stoomheier

Beeldbank Zaanstad
fotonummer 22.05626
www.kleinknoevenoord.nl
Beeldbank Zaanstad
fotonummer 21.08640
De Typhoon 3 juli 1952

-Afbeelding Malle Jan
-Afbeelding Palenwerf
-Afbeelding krantenartikel
11. De twintigste eeuw
Klaas Kan en de Zeilemaker
-Afbeelding: De Zeilenmaker

Beeldbank Zaanstad
fotonummer 21.06200
-Afbeelding: De Grauwe Eend
Beeldbank Zaanstad
fotonummer 21.04992
-Afbeelding: De Zeilenmaker tijdens de overstroming Beeldbank Zaanstad
van 1916
fotonummer 21.27273
Verkade en Jacob
-Gegevens over Verkade en de Verkade winkels

-Afbeelding: de houten kiosk
-Afbeelding: Jacob achter de toonbank
-Afbeelding: advertentie Verkade
Watersnood 1916
-Afbeelding: Vluchtelingen in de Oostzijder kerk
-Afbeelding: Dijkbreuk in het Kleine Glop
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Noordhollands Dagblad editie
Zaanstreek 11-06-2008
en: www.verkade.nl
en: www.koninklijkeverkade.nl
en: “Honderd jaar Verkade
1886-1986” Klaas Woudt (tekst)
Willem Nieuwenhuys (fotogr.)
Archief Zaanstad
bergnr. 14 D 10
Met dank aan Brechje van
Asperen
van
het
Verkade
paviljoen in Zaandam
Idem
De Zaanlander 30-11-1901
Beeldbank Zaanstad
fotonummer 21.22374
Beeldbank Zaanstad
fotonummer 21.08984

Pieter Nicolaas
-Bijzonderheden over de echtscheiding van Pieter en Arrondissementsrechtbank
Johanna
Haarlem 1838-1937
Toeg. nr. 452 inv. nr. 777
-Bijzonderheden over Pieter in Lübeck
Standesamt (archief) Lübeck
-Afbeeldingen Pieter, Johanna, Zoon Jacob en Pieters Familiebezit N.Kan-Kleyn
graf
Amerika
-Afbeeldingen: administratie Ellis Island, USA
www.ellisislandrecords.org
-Afbeelding: advertentie faillissement Dirk Kan
www.cbg.nl
-Op 8 october 1925 trouwde zij in Grand Rapids www.rootsweb.com
(Michigan) met Henry Wessels.
Schatgraven
-Afbeelding: Madame Sylvia en Zaandamse notabelen
-Krantenbericht “Schatgravers”

Het
Leven
1930
via:
www.Spaarnestadphoto.nl
Soerabaijasch Dagblad 19-061930 via www.kranten.kb.nl

H.D.Kan
-Afbeelding schuren van de molen het Vette Schaap

www.molendatabase.org
Verzameling F.Rol
Alle berichten uit de krant
Via www.delpher.nl
-Afbeelding: Een ouderwetsche fabrieksbrand (+ alle De Zaanlander, 26-08-1932
andere informatie)
-Afbeelding: Brand fabriek H.D.Kan
Beeldbank Zaanstad
fotonummer 21.08464
-Afbeelding: Brand meester!
Beeldbank Zaanstad
fotonummer 21.08465
-Afbeelding: Kan’s fabrieken
Dagblad van het Zuiden
10 april 1942
-Afbeelding: liquidatie bedrijf
Dagblad voor Noord-Holland
13 februari 1942 pag. 4
Klaas Onrust
-Informatie m.b.t. het leven van Klaas Onrust

De Zaanlander 26-08-1936 (via
Delpher.nl
-Informatie m.b.t. verbod lidmaatschap S.D.A.P en de Historisch Nieuwsblad 10/2018
muiterij op de Zeven Provinciën
Muiterij op de Zeven Provinciën,
Angst voor een revolutie laait
op. Door: Rob Hartmans
-Foto Artillerie Inrichtingen
Bron onbekend
-Krantenkop “Ernstig ongeluk”
Nieuwe Apeldoornsche Courant
21-08-1936 via Delpher.nl
Het verhaal van Jaap
-Afbeelding: Jongensfoto Jacob Kan

Familiebezit N.Kan-Kleyn
Krommenie
Familiebezit N.Kan-Kleyn
Krommenie

-Afbeelding: Het huis in Westzaan

Kermis
-Gerrit Kuijper, kleinzoon van juffrouw Hille, kwam ook Brief (d.d. 15 maart 2008) van
vaak bij Opa Schotte over de vloer
Gerrit Kuijper aan de vrouw van
Jaap, n.a.v. de verschijning van
een deel van Jaaps verhaal in
de Krommeniër Kroniek
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-Afbeelding: De schuiten van Knap in de Nauernase Familiebezit N.Kan-Kleyn
Vaart
Krommenie
Naar Haarlem
-Afbeelding kantoor Grootes

www.westzaansedigitalebeeldba
nk.nl

Op de Schalkburgergracht
-Afbeelding: Huis op de Schalkburgergracht

Familiebezit N.Kan-Kleyn
Krommenie
-Afbeelding: Märklin
Familiebezit N.Kan Muiden
-Zou ik ooit nog eens in Amerika komen? Dat zou ik Ja, Jaap bezocht in 1992, sageweldig vinden.
men met mij en mijn vrouw,
Philadelphia, Washington D.C.
en New York en omgeving.
Een jongensdroom vervuld!
-Leerlingkaart Jaap Kan HBS Haarlem
Archief
Rechtsvoorgangers
Spaarne Scholengemeenschap
Toeg. Nr. 3525 Archief HBS-A
leerlingadm. Leerlingenkaarten
1923-1958 inv.nr. kaart 500
Crisis
-In het Antirevolutionaire blad de Standaard beschrijft Dagblad de Standaard 16-10hij de ontwikkelingen in die periode.
1933 Themanummer de Zaanstreek
Bibliotheek
Archief
Zaanstad Bergnr. 13.188
De Tweede Wereldoorlog
-Afbeelding de Zaanlander 10 mei 1940
-Afbeelding: briefkaart
-fragment brief Klaas Kan over Duitse inval
Arbeitseinsatz
-informatie “Arbeitseinsatz”
-Afbeelding paspoort aanvraag Christoph Kan
-Sterbeurkunde
-tekst “Hamburger krant”
-Afbeelding monument “Langer Morgen”
-Afbeelding kaart Willem Jacob Kan
Indië
-Overlijdensadvertentie

Gemeente Archief Zaanstad
Familiebezit N.Kan-Kleyn
Krommenie
Familiebezit Anneke Felderhof
Londen
www.gahetna.nl
(Nationaal
Archief)
http://stadsarchief.amsterdam.
nl/
www.cbg.nl
www.abendblatt.de
www.oorlogsmusea.nl
http://stadsarchief.amsterdam.
nl/

Website
Centraal
Bureau
Genealogie
-Hendrik ging in 1936 naar Rotterdam
Bevolkingsregister Haarlem
Noord-Hollands Archief
-Exercitieplein bij marinierskazerne in Rotterdam
www.engelfriet.net
-Op 12 februari 1937 vertrok hij naar Den Helder
Bevolkingsregister Den Helder
1917-1940 Gezins- en Dienstbodenkaarten Archief Alkmaar
-De kruiser Java vertrok, op 4 mei 1938, via de http://nl.wikipedia.org/wiki/Hr._
Middellandse Zee
Ms._Java
-Alle informatie over de slag in de Javazee (inclusief - www.visser-maritiem.nl
afbeeldingen) is afkomstig van de hiernaast genoemde - http://nl.wikipedia.org
websites.
- www.go2war2.nl
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- www.wereldoorlog2.com
- www.maritiemdigitaal.nl
-Afbeelding Hendrik Stremming
Familiebezit Anita van de Velde
-Afbeelding krantenartikel “Zware aanval op ned.- Haarlem’s Dagblad 06-02-1942
Indische vloot in de Javazee
(via www.kranten.kb.nl )
Herinneringen aan de oorlogsjaren van Rietje
Veeter
Verhaal en afbeeldingen
Rie Alphenaar-Veeter (dochter
van Trien Kan (1907-1996)
Bevrijding
-fragment brief Klaas Kan over sabotage
Familiebezit Anneke Felderhof
Londen
-Afbeelding Maria, Hendrik en Anneke
Familiebezit Anneke Felderhof
Londen
Strenge winters

Alle informatie in dit gedeelte
komt uit het familiearchief van
Jaap Kan (Nu bij Nico Kan)

De Vaartdijk (1945)
-Afbeelding: Nel voor het huis met Nico(1947) in de Familiebezit N.Kan-Kleyn
Krommenie
kinderwagen.
-Afbeelding Blauwe Arendstraat
Beeldbank Zaanstad
Fotonummer: 21.13481
Jaaps vrouw Nel gaat verder

Geschreven door N.Kan-Kleyn

12. Tenslotte
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