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VOORWOORD
[ColumnsenioradvisorPier vanLeeuwen, ZaansErfgoed,Voorjaar 2019]

EENWOONHUISMUSEUM ALSGEESTESKIND

Dit najaar bestaat het Honig Breethuis twintig jaar in de opzet als woonhuismuseum.Begin 2009
kreeg ik van Alice van Diepen, toenmalig conservator van het nieuwbakken Zaans Museum, de
opdracht de voormalige locatie van het ZaansHistorischMuseumher in te richten. Samenmet het
bestuur van de ZaanlandscheOudheidkundigeVereniging “Jacob Honig Jsz. Jr.” was er een nieuwe
opzet bepaald voor het monumentale pand aan de Lagedijk te Zaandijk. De beoogdeherinrichting
moest de bewoningssituatie in herinnering roepen tijdens het tweede kwart van de 19e eeuw.
Bepalend voor dezeperiode waren de uit 1830daterende behangselschilderingen in de tuinkamer
aan de dijkzijde en het luchthuis dat omtrent 1829aan het vroeg 18e eeuwse pandwas gebouwd.
Eengelukkigtoeval vormdehet feit datdevereniginginbezitwasvan ingelijstepastelportretten van
de bewoners: de papierfabrikeur Jacob Breet en zijngezin.Deopdrachtomschrijvingwaarmee ikals
gastconservator aan de slag ging, besloeg niet meer dan een A-4tje. Gelukkig had historica Rita
Hooijschuurwel archiefstudie gedaannaar de families Honig enBreet, die het pand vijf generaties
bewoonden.

Deklusmoestbinneneenhalf jaar wordenopgeleverd.Dit vormdeuiteraard eengroteuitdaging,die
ik met beide handen aangreep. In mijn loopbaan had ik meerdere grotere wisseltentoonstellingen
ingericht voor met name de gemeentelijke musea van Arnhem en Hilversum. Mijn brede
cultuurhistorische belangstellingkwamdaarbij goedvanpas. Het specifieke van de herinrichting tot
woonhuismuseumkwammet name voort uit het feit dat het een reconstructie behelsde van de
privésfeer van een bestaande doopsgezindefabrikeursfamilie. Daarmee moest de inrichting geen
verzamelingstijlkamersworden, maareen ensemble,dat een aannemelijke weerslagmoest vormen
vandebewoningsgeschiedenisvandedrie opeenvolgendegeneraties Breet. Voordemeubileringen
huisraad kon ik putten uit de rijke collectie van de Zaanlandsche Oudheidkundige Verzameling,
aangevuldmet essentiële stukkenuit de rijkscollectie, het Instituut Collectie Nederland. Zomisten
we in de eigencollectie onder meer een Biedermeier canapé, een meubelstukdat de toon zetqua
tijdbeeld.

Bestuurslid Leonore Olde-Verburgen penningmeester Gerrit Teders wist ik te overtuigen dat de
bruikleen van diverse meubelstukkenen aanvullende huisraad noodzakelijkwasom het historische
interieur te kunnen completeren. De kroon op het werk was de naamdie ik voor dit hernieuwde
museum mocht aandragen. Inmiddels – 20 jaar verder – lijkt het Honig Breethuis helemaal
ingeburgerd. Iets wat we bij oplevering slechts kondenhopen. Voor het tot leven brengen van de
bewoningsgeschiedenis wordt een groot beroep gedaan op het vrijwilligersteam. Dit wordt
aangestuurd door het verenigingsbestuur, waar ik de laatste jaren deel van heb mogenuitmaken.
Inmiddels ondersteun ikdit bestuur beleidsmatig alsadviseur. Sinds2014beschikthet museumook
over een vaste presentatie over het papierbedrijf C& J HONIGBREET. Vanwegemijn intensieveband
met het Honig Breethuis karakteriseer ik dit museum dan ook regelmatig met trots als mijn
geesteskind.
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[ColumnvoorzitterMaria Buren, ZaansErfgoed,Winter 2019]

EEN VERKNOCHTEHAARLEMMER MET HARTVOORZAANSERFGOED
De redactie van ZaansErfgoedkwamerachter dat ik sindsmeidit jaar voorzitter benvan het Honig
Breethuis in Zaandijk. Tevens wordt er in dit nummer aandacht geschonkenaan het twintigjarig
bestaan van het Honig Breethuis als woonhuismuseum.Dezeherbestemmingkreeghet huis nadat
het ZaansMuseumhaardeuren in1998opende.Alskersversevoorzitter maakikmeteen het feestje
van het jubileummee. Dusvandaar devraagof ikmet het schrijven van decolumneen extraduit in
hetzakjewilde doen:Tweevliegen ineenklap!

Maar ik gaeven terug in de tijd. Op3 januari 1993was het mijneerste werkdagbij Kunstdrukkerij
Mercurius in Wormerveer. Daar was ik aangenomen als contactpersoon voor de musea in
Amsterdamenomdeproductie van deboekenvanStichtingUitgeverij Noord-Hollandte begeleiden.
Dezeuitgeverij is in1983opgerichtdoorCeesWoudt, KlaasWoudt enGerbrandde Jong. Dezeheren
hebbenongelooflijkveel voorhet erfgoedvandeZaanstreekbetekend.

Mijn kennis over de Zaanstreek was toen heel beperkt en ik kwam niet verder dan waar de
Zaanstreek lag en het adres van mijn oudtante in Zaandam.Maar nu vijfentwintig jaar later is dat
gelukkiganders. Zelfs als verknochte Haarlemmer, denk ik, dat ik hier wel als bewoner zoukunnen
aarden. Door mijn werkzaamheden voor de uitgeverij ben ik in contact gekomenmet heel veel
gepassioneerde Zaankanters, die met hun onderzoek of publicatie ervoor hebben gezorgddat de
uitgeverij eenmooi fondsheeft opgebouwdover de rijke erfgoedgeschiedenisvande Zaanstreek. Er
verschijnenover dezestreekeen flinkaantal boeken,meerdangemiddeld.Datheeft DickSchuurhuis
vandeBruna inZaandammij ooit verteld.

Vorig jaar werd ik door Harm Jan Egberts benaderd met de vraag of ik hem wilde opvolgen als
voorzitter van het HonigBreethuis. Ik kende het museum,maar tot mijn schandeniet zogoed! Ook
wist ik niet dat het huis zoveel enthousiaste vrijwilligers en gastvrouwen heeft. Na een aantal
maanden te hebbenmeegelopenmet het bestuur zit ik daar inmiddels stevig in het zadel.Weer in
een omgevingwaar het erfgoedhooginhet vaandel staat endat met recht past inhet rijtje van500
uniekewoonhuismuseainNederland.

Het jubileum wordt gevierd met een prachtig boek en een expositie gewijd aan de Amsterdamse
behangselschilderWillem Uppink. Zijn behangselschilderingenvormen het sluitstuk van zijnoeuvre
en daarmee van deze specifieke Nederlandse interieurkunst. Het HonigBreethuis biedt bovendien
het enig publiek toegankelijke ensemble van deze herontdekte meester. De publicatie is geheel in
eigen beheer uitgebracht, wat een knap staaltje inhoudt voor het museum, dat volledig op
onbezoldigdekrachtendraait.

Kortom,weer een prachtigonderwerp eneen wezenlijkeaanvullingop de rijke erfgoedgeschiedenis
van de Zaanstreek, waarmee het Honig Breethuis als uniek woonhuismuseumstevig op de kaart
wordt gezet.Alsniet-Zaankantervoel ikmevereerd omdaarbijbetrokken te zijnendeaanaandacht
op te vestigen.
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Presentatie vanheteerste exemplaarvanhet Uppink-boekaanSannaMunnikendamdoorauteuren
bestuurslidGeorgeSlieker [Foto: ArjanGaarenstroom]

OnthullingvanhetportretdoorPiervanLeeuwenalsdeschilderWillem Uppink[Foto: ArjanGaarenstroom]



7

EENVERRASSINGVOORMEVROUW BREET
Werd het 400-jarigbestaan van Zaandijk in 1895gevierd met het kostuumstuk“De Bloem
vanZaandijk”, gesitueerd rondhet huwelijk van Klaasde Jager enzijnbruidMaartje Jans Nan in
1794; voor het 20-jarigbestaan van het HonigBreethuis werd het 35-jarighuwelijk van Jacob en
Grietje Breet in 1833 als onderwerp gekozen voor een luchtig toneelspel, verspreid over het
museumpand.Idee en regie waren in handen van Karin Kruyver. Historische input werd versterkt
door Pier van Leeuwen, die de rol van debehangselschilderen portrettist Willem Uppink voor z\ijn
rekening nam. De rollen van Grietje en Jacob Breet werden vertolkt door onze gastvrouw en
voormalig vrijwilligerscoördinatrice Hanneke Postmus en penningmeester Gerbrand Kruyver.
Educator Joke Fieseler speelde Neeltje Kool-deJager, de zuster van de bruid. Jacob, Grietje en
Neeltje figureerden overigens ook reeds in “De Bloem van Zaandijk”. Dochters Grietje en Maartje
werden vertolkt door Margriet van Lokhorst en TinekeMeijer en oud-voorzitterHarm-JanEgberts
namde rol van domineeArent Jan Berkhout voor zijnrekening.Veel hilariteit bezorgdenElla Visser
en Jos Dekker als roddelende dienstbodes Guurtje Verdonk en Trijntje Engel, terwijl muzikale
omlijstingwerd verzorgddoor Gerda Freeken en HansBlankendaal als nicht Neeltje Klaas Breet en
neef Jacob Klaasz.Breet. Hetoriginele toneelstukviel zeer indesmaakbijdeaanwezigegastenop30
oktoberen1en3november.De foto s̓ indit verslagzijnvervaardigddoorArjenGaarenstroom.

In 1833makendefamilieleden Breet enhundienstbodeszichopvoorhet 35-jarighuwelijksfeest van
de heer des huizes, Jacob Cornelisz. Breet en zijn huisvrouw, Grietje Jans de Jager. Jacob en zijn
schoonzusNeeltje Kool ontvangen de leraar der doopsgezinde gemeente, die een feestrede zal
houden,dochtersGrietje enMaartje versierendeSalon, nichtjesNeeltje enMaartje Klaas repeteren
een lied met pianoforte-begeleiding en de beide dienstbodes Guurtje en Trijntje bereiden
versnaperingenvoor. In de tussentijdbesprekenzijonderlinghet lief en leedbinnendefamilie.

Deenigedieongewisblijft van al dezevoorbereidingen, isdevrouwdeshuizes,Grietje Jans de Jager,
ofwel Mevrouw Breet. Zij rouwt nogoverdeverdrinkingsdoodvan haar tweede dochterAagjenegen
jaar tevoren.Hoewel de familiebegaan ismethaar verdriet, wil iedereenhaar tocheengepast feest
bereiden.Terwijl er inhethelehuisdrukwordt gewerktaan deviering,wordt Grietje indeTuinkamer
aan depraat gehoudendoordeAmsterdamsebehangselschilderenportrettist Willem Uppink,terwijl
hij een portret van haar maakt. Drie jaar tevoren voltooide hij de behangselschilderingen in de
Tuinkamer.Hoezaldebruidreagerenals de familiehet paar uiteindelijkzal toezingenen feliciteren?

Bruiloftskaartjesop50%vandewaregrootte
(SchenkingervenM.J.W. KnipscheerenE.M. tenOever)
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Neeltje Kool-deJagerzethettijdsgewrichtuiteen, waarin windkrachtwordtvervangendoorstoomen
behangselschilderingendoorgedruktpapierbehang.

JacobBreet vraagt Ds.Berkhoutdefeestredevooral luchtigtehouden.
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DeroddelendedienstbodesGuurtje enTrijntjenemenalvast eenglaasje brandewijnophetnaderende
huwelijksfeest.

Grietje Breet treedt schoorvoetendvoorhetdoekvanWillem Uppink.
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ZustersGrietje enMaartje (metbabyGeertje) bekokstovendeverrassingvoorhunmoeder.

Neef Jacob Klaasz. Breet speelt voor zijn zusterNeeltje een gelegenheidscompositie voor. Neeltje stond
volgensNeeltje Honig-Muldereenfraaie zangstem,wat doorGerdaFreekenovertuigendwerdgegevenaard!
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Dominee Berkhout haalt toepasselijke Bijbelcitaten aan voor het 35-jarigbruidspaar en het gezelschap.
Grietje Breet wordtgerustgestelddoorhaar echtgenoot.

Nicht Neeltje zingt het feestlied voor het aanwezige gezelschapt.g.v. het 35-jarighuwelijk van Jacob &
Grietje.



12

DomineeArentJan Berkhout DomineeArent JanBerkhout
[StichtingArchiefHonig(h)] [Zaanlandia Illustrata nr. 739-22]GAZ11.0682

Uit deParticuliere ArchievenindeZaanlanscheOudheidkundigeVerzameling:

PA-0082:OeconomischeTakvandeHollandscheMaatschappij derWetenschappen, Nationale
NederlandscheHuishoudelijkeMaatschappij, HollandscheHuishoudelijkeMaatschappij,
NederlandscheHuishoudelijkeMaatschappij enNederlandscheMaatschappij ter bevorderingvan
Nijverheid, departementZaandijk

A.J. Berkhout, predikant te Zaandijkvan1817tot zijnoverlijden in1858,was in1836secretaris.

PA-0023:Maatschappij vanMoederlijke Liefdadigheid,afdelingZaandijk

DeMaatschappij vanMoederlijke Liefdadigheid inKoogaandeZaanwerdopgerichtop24juni1839.
Initiatiefnemer washetdepartement Koog-ZaandijkvandeMaatschappij tot Nut van t̓ Algemeen.Dit
departement benoemdeindevergadering van30mei1838een commissieomzowel inKoogals in
ZaandijkeenMaatschappij vanMoederlijke Liefdadigheidop te richten, zoalsdieookinandere
plaatsenactiefwas.

Totcommissieledenwerden benoemd:ds.Berkhout enSimonDekkernamenshet bestuur,Dirk
Donkeren Jan SpekhamDuijvisnamensdealgemenecommissie,en JacobusKerbert enCornelis
Kuijpernamensde leden.
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Portret van een onbekendedame door Wilem Uppink uit1833, dat model stond voor het portret in het
toneelstuk “Een verrassingvoormevrouwBreet” (RijksmuseumAmsterdam, SK-A-3057).Eenaanvraag voor
langdurig bruikleen van dit portret, evenals voor de portretten van Willem en HarmanusUppink zijn in
behandeling.

“Wat goeddathetHonigBreethuiseententoonstellinggaatwijdenaanWillem Uppink.
Een beterpassendeplaatsisnietdenkbaar.”

[Josephina deFouw, conservator 18de-eeuwseNederlandse schilderkunstRijksmuseumAmsterdam,
ineenbericht d.d.26september2019aanPier vanLeeuwen]
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Paneel “HonigBreethuis20jaar woonhuismuseum”inGevelvitrine aanhetGemeentearchief Zaanstad

PUBLICITEIT
Het Gemeentearchief Zaanstad besteedde aandacht aan het 20-jarig jubileum middels een
informatiepaneel in een van de gevelvitrines. Pier van Leeuwen publiceerde in Zaans Erfgoed een
artikel over de bewoningsgeschiedenis van het museumpand. Het Noord-Hollands Dagblad
besteedde in 2019drie maal een dubbele paginaaan het HonigBreethuis. Dit was naar aanleiding
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vandeexpositieover Oostersporseleinuit Zaansbezit (11/7), eenkijkje inhet museumenhet depot
van het Gemeentearchief (27/7) en het boek en de expositie over Willem Uppink (14/10). Het
kwartaalblad ZaansErfgoed vroeg Pier van Leeuwen en Maria Buren columnste schrijven voor de
voorjaars- en wintereditie. De tekst is weergegeven als voorwoord bij Jaarboek. Ookpubliceerde
ZaansErfgoedeen boekbesprekingover deUppink-uitgave.

RobLengerstoont schatten uit deZaanlanscheOudheidkundigeVedrzameling
[Foto: ErikRietman, Noord-HollandsDagblad]

NETWERKEN
Voorzitter Maria Buren nam deel aan de netwerkbijeenkomst, georganiseerd door de Vereniging
Zaans Erfgoed. Judith Sanders en Pier van Leeuwen woonden het halfjaarlijkse Historisch
Interieursymposium bij. Van Leeuwen bezocht tevens het halfjaarlijkse symposium van de
Textielcommissie.nl. Daarnaast was hij actief in zowel de landelijke als de Zaanse Stichting
Papiergeschiedenis. Voorts lever hij een bescheiden bijdrage aan de totstandkoming van een
tijdelijke expositie en magazineover de locale papiergeschiedenis door de Historische Vereniging
KoogenZaandijk.HiergafbestuurslidFloorMeijboom eendemonstratiepapierrestauratie. Ookdeed
zijonderzoeknaardeWestzijderol, dieblijkt te zijnvervaardigdoppapier van de firmaD& CBlauw.
Pier vanLeeuwen leverde voorts een bijdrageaaneen special van ZaansErfgoed,geheel gewijdaan
Wikje enRuudvanRitbergen. Wikje was jarenlang werkzaamals secretaris vanonsbestuuren Ruud
verzorgde enige jaren de Nieuwsbrief. Tevens woonde Van Leeuwen het 25-jarigbestaan bij van
kostuumvereniging ʻDeZaanseKaper̓ .
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Pier vanLeeuwengeeft uitleg overdebehangselschilderingen[Foto: ErikRietman, Noord-HollandsDagblad]

Kijkjeindevoormaligebedsteemetarcheologischevondstenuit dewaterput vandevoormalige
koetsierswoningvandefamilieBreet [Foto: ErikRietman, Noord-HollandsDagblad]
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WIM KORINK:BRONSPLASTIEKEN
Van 9 februari t/m5mei 2019organiseerde het HonigBreethuis een expositie van beeldhouwwerk
van Wim Korink.Korink (*1937) was in zijnarbeidzame leven werkzaaminhet grafische bedrijf. Hij
ontwikkelde al vroegeen uitgesprokenbelangstelling voor de beeldende kunst. Alsbeeldhouwer is
Wim Korink een laatbloeier en autodidact. Dat neemt niet weg dat zijn oeuvre getuigt van een
jeugdige spontaniteit en een doorleefd gevoel van esthetiek. Zijn figuurstudies laten veelal
jongensfiguren zien in ongedwongen en speelse poses. Maar ook vrouwen en oudere mannen
vormen een gewild onderwerp binnen zijn werk. Zijn portretkoppen zijn karakteristiek en zijn
penningen monumentaal in de geabstraheerde vormgeving. Zijn oeuvre omvat ruim driehonderd
werken, goeddeelsontstaan tussen1979en2009.

FIGUURSTUDIES

Korink is in zijnbronsfigurenopzoeknaar karakteristieke en natuurlijke poses. In de loop der jaren
ontwikkelde hij een persoonlijke band met veel van zijn modellen, waaronder de jonge musicus
Sybren Bijleveld en oud-directeur van Museum Boijmans Van Beuningen, Coert Ebbinge Wubben
(1915-2014).Detentoonstelling bevat ondermeer een staande Sybrenmetklarinet (1992). Bijleveld
en Wubben exposeerden onder meer ook voor de beeldengroep “Gastmaal / Symposion” (2007).
Deze bestaat uit tien figuren en refereert aan Plato s̓ gelijknamige filosofische beschouwing over
Eros. Korinksfiguurstudies lijkeneen onderlingewisselwerking aante gaanenontlokkendezeookbij
debeschouwer.

PORTRETKOPPEN

In zijn portretkoppen legt Korink ook veel inlevingsvermogen, getuigend van zijn persoonlijke
betrokkenheid bij zijnmodellen. Hieronder bevinden zichkunstbroederszoalsRuvan Rossem(1924-
2007), José Vermeersch (1922-1997)en Kevin Hammilton (1922-2011)en de drie voormalige oud-
directeuren van het Rotterdamse Museum Boijmans Van Beuningen: voornoemde Coert Ebbinge
Wubben,Wim Beeren (1985)enWimCrouwel(1928).

PENNINGEN

In zijn penningen of plaques weet Korink zijn plastische kwaliteiten tot op enkele centimeters te
concentreren. Juist inditmediumwordtdekunstenaaruitgedaagdtot deessentiedoor tedringen.

KARELVANVEEN

Naastbeeldhouwer isKorinkal jaren actief als kunstverzamelaar.Binnenzijncollectie neemtmodern
glas een centrale plaats in naast onder meer papierkunst. Aan de expositie van bronsplastiekenen
penningen zijnenkele schilderijen toegevoegd uit de privécollectie van de kunstenaar. Het betreft
met nameportretten door de Rotterdamse kunstschilderKarel Johannes van Veen (1898-1988),die
ondermeervier generaties vande familie Korinkvastlegde,waaronderdeexposantzelf.

[PvL31.01.2019]
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Beeldhouweren collectioneur Wim Korinkinde Zaankamertijdensde opnamevan een interview opcamera
overzijnexpositie inhetHonigBreethuisop21april 2019.Optafel: Glasservies,Leerdam, 1929(Coll. PvL).

TentoonstellingsaffichedoorLauraVerburg. W.Korink: Sybrenmetklarinet (1992)Foto: PvL
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CHINEESBLAUWWIT UITZAANSBEZIT
Chineesporseleinuit deCollectie “Jacob HonigJsz.Jr.”

DeZaanlandscheOudheidkundigeVerzameling“Jacob HonigJsz. Jr.”, vernoemdnaar degrondlegger,
de bekende Zaandijker notabele en collectioneur Jacob Honig Jsz. Jr. (1816-1870),omvat ruim 320
stuksChineesporselein.Daarbij gaathet ineerste instantie omde inhoudvanhetporseleinkabinet in
de salon van het Honig Breethuis. Deze stamt uit bezit van de Westzaner houthandelaar Cornelis
Kruijt (1809-1856)en zijn echtgenote Gesina Beatrix Brat (1814-1866).Daarnaast zijn er reeksen
borden uitgestald op richels in de woonkeuken en de kraamkamer en een kleine hoeveelheid
miniatuurgoed in een wandkast naast de smuiger in de keuken. En voorts enkele kopschotels met
f̒amille roseʼdecoratie indezilverkastindesalon.

Hetporseleinkabinet
Het porseleinkabinet in deSalon van het HonigBreethuis dateert van rond1750en is uitgevoerd in
Lodewijk XV of rococostijl (schelpmotief en asymetrisch). De fraaie uitstalkast stamt uit de
Zaanstreek en is afkomstig uit de bekende rolredersfamilie Kaars Sijpesteijn uit Krommenie. Het
kabinet dient ter vervangingvande in1775inopdracht van Cornelis JacobszBreet (1739-1806)door
meubelmaker Pieter Uylenburg gemaakte ʻextra fraye Porceleijnkast̓ . De huidige kast staat op
dezelfdeplaats alsdestijdsde kast van Uylenburg,zoalsaangegevenopeen plattegrond vervaardigd
doorG.J. Honiginhet jaar nahet overlijden vanJan Jbz.Breet.

GesinaBeatrix Brat enCornelisKruijt
Het Kangxiporseleinuit het kabinet stamtoorspronkelijkuit het bezit vanGesinaBeatrix Brat (1814-
1866)uit Oostzaan.Zijwas gehuwdmet Cornelis Kruijt (1809-1856),houthandelaar en eigenaar van
de zaagmolens ʻDe Kruytbergʼ en ʻDe Tweelingen .̓ Het echtpaar woonde op Zuideinde 127 in
Westzaan. Van hun vijf kinderen overleefde slechts dochtertje Jannetje. De porseleinverzameling
werd nahetoverlijden vankleindochter Ina vanRhijn in1967doorneefArnoldvanRhijn inbruikleen
gegeven aan de Vereeniging tot instandhouding en uitbreiding der Zaanlandsche Oudheidkundige
Verzameling “Jacob Honig Jansz. Junior”. In mei 1972 werd het porselein aangekocht door de
vereniging.

ClaasjeJansNan
DevermogendeClaasjeNan(1769-1854)bezateen grote verzamelingChineesenoverig porselein.
Naastmeerdanduizendstuksporselein liet zetevens drieduizendkopenschotelsna.Het portret
vanClaasjeenhaarechtgenoothangeninhetkantoortje omdehoekvanhet porseleinkabinet inde
salon.

[PvL-25.06.2019]
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DeexpositievanChineesporselein inhet tentoonstellingskabinetje metlinksMing-en rechtsQing-porselein.

ZOK-Porseleinkast, sept. 1947[FotoWoudt Kooga.d. Zaan] GesinaBeatrix Brat [1814-1866]
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EXPOSITIE WILLEM UPPINK (1767-1849)
“De laatste grotebehangselschilder”
DeAmsterdamsebehangselschilderWillem Uppinkwerd in 1788lid van het schildersgildeSt. Lucas.
In hetzelfde jaar schilderde hij een zelfportret, dat zich in de collectie van het Rijksmuseum
Amsterdam bevindt. Bovendien nam hij kort daarop samen met Jan Hulswit (1766-1822)de
behangselfabriekvan Jan Smeijersover.

Tussen 1803en 1805schilderde hij samen met Cornelis de Kruijf (1774-1828)in opdracht van de
vermogende wijnhandelaar Willem Wreesman het eerste panorama van Amsterdam, dat werd
tentoongesteld ineen rotondeophet Leidseplein.

Tussen 1807 en 1820 schilderde Uppink meerdere behangsel-ensembles, vooral in opdracht van
gegoede Amsterdamse kooplieden, gevestigd aan de Heren-en Keizersgracht. Hiervan zijn er nog
drie insitubewaard gebleven inHuisdeVisscheraandeKeizersgracht.

In 1809 werd Uppink lid van het Departement Teekenkunde van Felix Meritis, het elitaire
genootschapvan kunsten wetenschap, waar ookzijn latere leerling HermanusKrumpelman (1790-
1875)lidvan was.Een andere leerling vanUppinkwas Jacob Bruggink(1801-1855).

Tussen 1830 en 1832schilderde hij zijn beide laatste behangselensembles voor papierfabrikeurs-
woningente Zaandijk:Het huidigeHonigBreethuis enhet pandaandeLagedijk110.Dezeensembles
vormen het sluitstuk van zijn oeuvre en markeren het einde van een karakteristieke vorm van
Nederlandse interieurkunst.

HUWELIJKSLEVEN

In1800trouwdeWillem Uppinkmetde toeneenentwintigjarigeHendrica JosinaNoorthout.Het
echtpaar Uppinkkreegtwaalf kinderen,onderanderen eendoodgeborenzoonin1803eneen
tweeling (twee dochters) in1812.Vandezetwaalf kinderenbereiktendriedochtersenéénzoonde
volwassen leeftijd. Blijkenshet bevolkingsregister(registratie vanaf1851)zijnAlidaHendrica (1806),
Wilhelmina (1809)en Josina Alida (1819)ongehuwdgeblevenenwoondenzijbij hunmoeder ineen
huisaandeRozengracht. JanWillem (1815-1848)wasde jongstezoonuit het gezin.Bij zijnhuwelijk
in1841metCatharinaKoelmanwordt hij vermeld als s̒childer̓ .

LANDSCHAPPEN

Naastbehangselschilderingenvervaardigde Uppinkooklandschappenalskabinetstuk.Vanzijn
tussen1835en1847geschilderde landschappenwerden ermeerdere tentoongesteld opde jaarlijkse
tentoonstelling van levendemeesters.Dezelandschappenvertonen groteovereenkomstmetde
compositiesvanzijnbehangsels.Eenongedateerd landschapbevindt zichindecollectie van
RijksmuseumTwenthe inEnschede. In2018werd er eenfraai landschapuit1835,geschilderdop
koperplaat, aangebodendooreenDuitsveilinghuis.

Tevensvervaardigde Uppink landschapsstudiesnaardenatuur, zoalsopde landgoederenBeekhuizen
(gemeenteRheden) enElswoutonderOverveenbijHaarlem.
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PORTRETTEN

VanUppinkzijnvoortsenkeleportretten bekend.Dezezijngeschilderdineenmeernaïeve trant. Het
RijksmuseumAmsterdambeziteenvermeendzelfportret eneenportret vanHarmanusUppink,
broer vandeschilder, alsmedeeenportret vaneenonbekendedameuit1833.Alledrie deze
portretten stammenuit denalatenschap vanHendrika Josina Uppink (1843-1927).

In2018verwierf hetHonigBreethuis eenportret vaneenvoornaamgezinineen interieur,
gesigneerdengedateerd in1798.Mogelijk stelt dit hetgezinvoorvan deNederlandsHervormde
predikant GosseliusHabbema,dieop25mei1794vanOud-BeijerlandnaarPurmerend werd
beroepenendaar op12mei 1812overleed. Zijnechtgenotewas Elisabeth JohannadeVries.

HERMANUS NUMAN (1744-1820)

Ineen aantal gevallen liet Uppinkzichvoorzijnbehangselsinspirerendoorbestaandeprentenvan
buitenplaatsen, in1797vervaardigddoorHermanusNuman.Ditgeldt tenminstevoor taferelen uit
deTuinkamervanHuisdeVisscheraan deKeizersgracht te Amsterdam,gesigneerden1820
gedateerd,waarvoor deGrootecoepelopVoorlandaandeRingdijkenhet landshuisHoffwerkaan
deVechtbij Breukelenmodelstonden.

Een tafereel uit hetensemblevanombekendeherkomst,eveneensgedateerd1820en thans inHuis
deWierse, isherkenbaaralsdebrugfollyopbuitenplaatsVelserbeeknaareenprent vanNuman.

Voorhet grote landhuisophetcentrale gesigneerdeen1832gedateerde behangselvakuit het Honig
Breethuis stondnaar allewaarschijnlijkheideenprentdoorNumanvanElswoutonderOverveenbij
Haarlemmodel.

Voorde Jubileumexpositie kondenwij beschikkenoverdevolgendewerkeninbruikleen:

DesalonvanBeekhuizenvanafhetzuiden.GesigneerdʻW. Uppink̓, ca. 1790-1849.Peninbruin,
penseel in grijsoppapier,27x21,2cm. (Gelders Archief, Arnhem)
DevijvervanBeekhuizenmetwaterval. Gesigneerdopversol.o. ʻWm UppinkopBeekhuizen,̓
1775-1798.Penenpenseel in groenenbruin oppapier metwatermerk vanC& I HONIG, 37,3x46cm.
(FransHalsMuseum,Haarlem)
Duinlandschapmethoutenbrug(Elswout, Overveen). Willem Uppink, 1777-1849.Tekeningop
papier, zwartkrijt, penseel inkleuren inwaterverf, 27,9×42,9cm.(Rijksprentenkabinet, Amsterdam,
bruikleengemeenteAmsterdam)
Elegantpaarbijeenherberg,genaamdʻDeRustplaats̓ metrechtseenprivaat, 1820.Olieverf op
doek,123x52cm.Afkomstiguit HuisdeVisscher,Keizersgracht teAmsterdam. (Particulier bezit)
Landschapmethengelaarseneenhooiwagen.Olieverf opdoek,22,5x27cm. (Particulier bezit)
Landschapmetfigurenaanderandvaneenstad(1812?).Gesigneerd opverso ʻWm Uppink̓ , z.j..Pen
enaquarel, 26,5x31cm.(Particulier bezit)
Landschapmethoeveen rustendefigurenlangseenweg. (toegeschreven) Sepia, 20x24cm.
(Particulier bezit)
Landschapmetruïneenherdermetvee (toegeschreven) Sepia, 20x24cm. (Particulier bezit)
GildepenningSt. Lucasgilde, 1788,Willem Uppink(RijksmuseumAmsterdam)

[PvL-31.10.2019]
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Hetschilderij vandeschuilendekoeienindekerkopdeexpositie inhetMolenmuseum.
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INRICHTINGLINNENKABINETHONIGBREETHUIS
Het wortelnotenhouten spiegelkabinet in LouisXVI stijl wordt gebruiktals linnenkast uit
ca. 1770[ZOV-05095]is in 2013door meubelrestaurator Frederik van Eck gerestaureerd
teneinde deze bij gelegenheid te kunnen openen en de inhoud te tonen aan
geïnteresseerde bezoekers. Tenbehoeve vanhet openen vandezwarespiegeldeurenzijn
door restaurator Wibout Loonen in 2019maatregelen getroffen die de constructie bij
openstellingwaarborgen. Degereconstrueerde inhoud isglobaalgebaseerdopde inhoud
vanhet Kabinet uit dewel zeer rijke INVENTARISVANDEBOEDELVANWIJLEN CORNELIS
CLAASHONIGENWIJLEN AAGJE CORNELISBREET, TEKOOGAANDEZAAN, NO. 181, 1845
JUNY 12. Een afschrift van deze boedelbeschrijving is ons ter hand gesteld door mw.
Welmoet HonigvandeStichtingArchiefHonig(h), waartoe ookhet originelepastelportret
vanAagjeHonig-Breetbehoort.

Gestreefd isnaar:

1. Een zomogelijk gereconstrueerde inhoud van het kabinet (behoudens de inhoud van de
laden) m.b.v. gemerkt rekwisietmateriaal. Daarbij gaat het omzowel tafellinnen, bedlinnen
enkleding.Devermeldeaantallen wordenniet alsbindendbeschouwd.

2. Een boekwerkjemet daarin gespecificeerd de inhoudvan het oorspronkelijkekabinet, maar
ookde alle overige textilia uit dezeboedel, zoalsverspreid over ladenkasten, chiffonnières,
bureau, linnenpers, enz. Liefst voorzien van een alfabetische toelichting bij vreemde
aanduidingen, zoalsboezeroen, casekien, kamisool, peuluwdoek, wagd, enz. En zomogelijk
ookafbeeldingenvanvoorbeeldenuit deZOV-collectie[in voorbereiding].

3. Een verzamelingmonsterdoekjester illustratie van de soortenmaterialen als vermeld. [nog
te verwerven].

Voor het openen van de kabinetdeur(en) zullenduidelijke richtlijnen worden opgesteld.Daarbij zal
doorde ingewijdegastvrouwhet verhaal moetenwordenverteld over hetbezit aan linnengoedinde
boedel vangegoedeZaansefamilies, zoalsdatvan het gezinHonig-Breet.

NB: Helaas zijn er diverse kledingstukken,die niet vermeld worden in het kabinet, maar wel in
overige meubelstukken ruimvoorhanden, zoalsmutsen, schortels, enz.Misschien dat een deel van
hetoverige rekwisietmateriaal kanwordenondergebracht indekastenvandekraamkamer.



26

CornelisKlaasz. Honig [1773-1845] Aagje Cornelisd. Breet [1772-1830]
[Coll. VZM] [Coll. SAH]

De Boedel van Aagje Jacobs Breet [1772-1830]en de Kooger koopmanen oliefabrikant Cornelis
Claasz. Honig [1773-1845],gehuwdop25augustus1793. Aagje isgeboren in het HonigBreethuis
als oudere zuster van de papierfabrikeurs Jacob en Klaas Breet. Hun portretten hangen als
reproductie aan de wand van de Zaankamer, samenmet drie van hunvijf kinderen: Machteldje
[1797-1828],Neeltje [1802-1823],Klaas[1805-1837].VanzoonCornelis [1808-1826]isgeenportret
bekend. Van Gerrit [1817-1843]hangt een portret in het tussenvertrek, samen met een
kwartierstaat vanzoonKlaas. Het gezinHonig-Breetwoonde in deDubbeleBuurt te Koogaan de
Zaan. CornelisHonigwaseigenaarvan29molens.

Dit echtpaar (gezin) bezat eenwerkelijk gigantischehoeveelheid bezittingen, roerend enonroerend.
Uit de totale opsommingzijnde textilia geselecteerd, waaronder ookgordijnenenvloerkleden. Dit is
verspreid over diverse ruimten en meubelstukken. [Somszijn in de laden ookkleinere voorwerpen
genoemd,zoalseen verrekijker, die hier buiten beschouwingzijngelaten.]. Daarbij valt (behalve de
grote hoeveelheid) op dat het linnengoed in de beide linnenkabinetten [62-95en 605-651]bestaan
uit zowel beddengoed, tafellinnen en kleding, zoals hemden, mouwen en mutsen, kroplappen,
enz).De laden bevatten overkleding, zoals rokkenen casekienen.Wel worden in het eerste kabinet
voorts: "16 vrouwenrokkendivers, Chits" en andere genoemd, almede "3 hoofdmanteltjes en eenig
divers",die klaarblijkelijk op een of meerdere van de planken lagen. Toch lijkt het patroon:
beddengoed, tafellinnen en hemden,mutsen, zakdoekene.d. opde planken; en rokken, casekienen,
japonnen,mantels,kamisolen,wagden,boezelaars, enkapersinde laden.

Vooronsverhaal is het vanbelangte vermeldendatbehalve het linnenkabinet, de chiffonnière [168]
ende linnenpers [108] ookde ladenvan het porseleinkabinet ['Glazen kasten': 243,384& 412] voor
kledingopslag zal zijn gebruikt, en welke andere opslag-plaatsen [kleederkasten, bedsteden,
ladentafels, bureaux,kastjes, kabinetten, enz]maar tebedenkenvallen.
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Hetkabinet vanhet echtpaarHONIG-BREETbevattedevolgendeinhoud:

INHETKABINET:
26bedlakens f60,00
11peuluwdoeken f14,00
8mannenhemden f12,00
21vrouwenhemden f34,00
20mannenhemden f30,00
7damastentafellakens f45,00
eendito tafellakenmet12servetten f24,00
12servetten f16,00
11dito f 16,00
28ditodivers f 40,00
3tafellakensen6servetten f12,00
4damastenkleden f10,00
16vrouwenrokkendivers, Chitsenandere f 60,00
12linnen zakdoeken f6,00
2overhemden,6gebreideondermutsenen4paarmouwen f1,50
eendamastenfeitel en3akerdoekjes f3,00
3hoofdmanteltjeseneenigdivers f2,00
een laadjewaarin eenige lapjesservets linnenenneteldoek f40,00
22doekendivers f8,00
eenigediverse linnenmouwenendiergelijke f1,50
INDEBOVENSTE LADE:
eenigekleedenvanwagden f6,00
een peuluwdoeken12sloopen f8,00
eenig luijermandsenkindergoed f2,00
eenwit linnenboezelaar,2halfjes,3peuluwdoekenmetkant f4,00
INDETWEEDE LADE:
4casekieneneneen kamisool f6,00
2zijdenrokken f14,00
4stoffieschecasekienen f4,00
7bloemdedito f7,00
INDEONDERSTELADE:
3zijdenrokken f20,00
4wollen rokken,eenzwartezijdenmantel eneen jakje f 12,00

INHETSPIEGELKABINET INHETZOGENAAMDEOOMETJES-END:
12mannenhemden f24,00
44vrouwenhemden f88,00
70lakens f210,00
10lakens f30,00
34mannenhemden f68,00
6peuluwdoeken f12,00
6overhemden,8paarmouwen f6,00
14doeken f 10,00
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6linnenoverhemden f6,00
8mutsen,2paarmouwenen3kroplappen f2,00
5mutsenen3kroplappen f2,00
22doeken f10,00
6paar lubbenenkantdoeken f18,00
6kantdoeken,2paar lubben, 8doeken,4
mutsen f25,00
5damastenfeitels f6,00
18damastenservetten f30,00
16dito servettendifferent f 26,00
13ditoen 6dito f 30,00
24dito, zijnde2verschillende douzijnen f40,00
12dito f 20,00
12dito f 20,00
12dito f 20,00
6dito f 14,00
16dito, verschillendwerk f25,00
eendito tafellakenen12servetten f36,00
eendito tafellakenen12servetten f36,00
eendito tafellakenen12servetten f40,00
3damastentafellakens f18,00
3dito f 18,00
2grootedito f 20,00
8dito f 40,00
12kussensloopen f18,00
12dito f 18,00
12dito f 18,00
7kussensloopen f10,00
9peuluwdoeken f20,00
INDEBOVENSTE LADE:
4kapersmetgoudenkaperhaakjes f.50,00
2paarwantjes, eneeniggoudenzilver lint f 10,00
eenzwartzijdenboezelaarendoek f2,00
INDEMIDDELSTELADE:
5katoenen jakkeneneenschoudermanteltje f6,00
3japonneneneenkatoenen jak f20,00
eenblauwzijdenrokeneenborstrok f8,00
INDEONDERSTELADE:
22zijdenjakkeneneen japoneneen rok f50,00
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Bruiloftskaartje vanCornelisHonigenAagjeBreet (1793)[Zaanlandia Illustrata nr. 794]

Kwartierstaat vanKlaas CornelisHonig(1805-1837)[GAZ,ZOV-Collectie,12.0161]
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PORTRETCHRISTINADELANGE (c.1835)
In 2019kon een portret van een Zaanse jongedame voor onze collectie en museum-
presentatie indewachtwordengesleept.Hetbetreft een frontaalportret vanChristinade
Lange [1810-1862]in olieverf op doek, dat eerder door de Utrechtse kunsthandelaar
Haffmans werd aangeboden. Nadat de kans op verwerving voor onze collectie
aanvankelijk aan onze vereniging voorbij ging, kon het portret dankzij bemiddeling en
voorfinanciering door toenmalig bestuurslid Collectiezaken Pier van Leeuwen alsnog
wordenverworven.
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Portret vaneenvrouw in Zaanseklederdracht.Degeportretteerde isn.a.w. ChristinadeLange(1810-
1862).Olieverf opdoek,52,5x42cm.Ongesigneerd, toegeschreven aanAdrianusHendrikusvan der
Tak (1816-1897,als portrettist regelmatig werkzaam in de Zaanstreek). Metannotaties op de
keerzijde. Inmatigeconditie, metouderdomssporen.
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Het frontale olieverfportret vandeZaansejongedame(wrsch. ChristinadeLange)is tamelijkuniek in
zijnsoort.Degeportretteerde isgehuldindeZaansestreekdracht, bestaandeuit eenkantenkapjeen
goudenhoofdsieraden en krulletjes van kunsthaar.Omde halsdraagt de jongedameeen zogeheten
ʻbootjeskettingʼ eneen langergoudencollier.

De kleding bestaat voorts uit een Biedermeier lijfje met daarin een kanten fichu. De staat van het
portret is slecht. Het doek is losgescheurdvan het spieraam en bevat bovenaan twee in het oog
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springendescheuren.Tochvallen debeschadigingenbinnenhetportret mee. Ingerestaureerde staat
betekent het portret eenabsolute aanwinstvoordepresentatie vanhetHonigBreethuis, waarinhet
zekerniet zoumisstaan inhet Slaapvertrek opdebovenverdieping inde onmiddellijkenabijheid van
dekaptafel, hetboudoirkastje endevitrine methoofdsieradenenbootjesketting.

[Foto s̓: Kunst-enantiekhandelMr. F.J. Haffmans]



34

StamboomvanChristinadeLange[26Mei 1810– Zaandam,24Jan. 1862],dochter van
Pieter deLange(1787-1826)enNeeltje Corver (metdankaanHesterWandel, Z.M.):

Pieter de Lange (1734-1783)&(1)Maartje Groot; (2) Sara de Berg

|

Allert de Lange (1765-1810)&(1)Stĳntje Sem; (2) Catharina Noome

|

Pieter de Lange (1787-1826)&(1)Neeltje Corver; (2) Hillegonda de Lange

|

Christina de Lange (26Mei 1810-24 Jan. 1862)

Neeltje Pieters Korver [geb. 22mei 1787;gedoopt23 feb. 1806,Westzaandam; gest. 17 feb. 1813,
Zaandam], 1e echtgenote van Pieter Allertsz de Lange [1787-1826]en de moeder van Christina de
Lange(1810-1862)stierf1813tijdens debevalling vanhaar tweede dochter. Vader Pieter Allertsz.de
Lange hertrouwde met Hillegonda de Langemet wie hij nog vier kinderen kreeg. Christina bleef
ongehuwd.

T.b.v.debeoogderestauratie zalfinanciële ondersteuningwordenaangevraagd,alvorens tot
restauratie kanwordenovergegaan.

PORTRETVANONBEKENDE JONGENMET POEDEL
Voor2020isdoorhet bestuureenvoorstel tot restauratie geaccordeerd. Zoookvanhet portret van
een onbekende jongen met poedel, dat zich reeds in de Zaanlandsche Oudheidkundige
Verzameling “Jacob Honig Jsz. Jr” bevond. Het doek is van de hand van Petrus Antonius
Ravelli [Amsterdam, 1788– Amsterdam, 1861] en gedateerd 1826. In de Verzekeringslijst
vande collectie ZaansHistorischMuseumdoorPaul Brandt d.d.1994ishet werkopgevoerd
onder volgnummer1159als:

“Een schilderij doorP.A.Ravelli , voorstellende: eenjongetje ineenvoornaamZaansinterieurdieeen
zwarte poedelkunstjes leert. Doek,geleden,100x70cm.Gesigneerdengedateerd 1826rechtsonder.
In lijst. Taxatiewaarde: NGL4.000,-“.

GeorgeSliekerheeft eenonderzoeknaarhetportret endeschildergestart enbereidt eenartikel
voor inZaansErfgoed.Nadatmeeroverdeherkomstvanhetportret aanhet licht isgebracht,kan
wordenbeslotenofer tot restauratie zalwordenovergegaan.
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ZOV-07031:PetrusAntoniusRavelli: Portret vaneenjongenmetpoedel, 1826.

Petrus Antonius Ravelli (Amsterdam, 12 juni 1788 – aldaar, 8 februari 1861) was een zoon van
deschoorsteenveger Giuseppi Ravelli en van Anna Ravelli, beiden afkomstiguit Italië. Hij was een
leerling van de schilders Pieter Barbiers en Charles Howard Hodges en gaf op zijn beurt les aan
CornelisKruseman.Ravelli wasportret-,genre-enfiguurschilder enschilderdeookminiaturen.



36

ASSIGNAATOPPAPIER VANC& I HONIGBREET (1824)
FransWytema schonkons26april een assignaatoppapiermet watermerk vanC& I HONIG.
Het waardepapier, genummerd188, vertegenwoordigde 1.000Roebels en is uitgeschreven
op8oktober 1824.Tevensschonkde heer Wytema monster Zaansgrauwpapier, afkomstig
uit het pandaanhet Verlanenpad 2te Zaandijk.DestukkenzijnovergedragenaanhetGAZ.
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DENEDERLANDSCHEMUZENALMANAK [1819-1837]
5 juni heeft onze bestuursadviseur bij Antiquariaat Aleph te Utrecht voor € 75,00 negen
antiquarische exemplarenvan deNederlandscheMuzenAlmanakin de wacht gesleept. Het betreft
jaarlijkse dichtbundeltjes uit de jaren 1819-1837,samengesteldenuitgegeven door J. Immerseel Jr.
met gedichten van Bilderdijk, Feith, e.a., met titelpaginaʼs, dichtersportretjes en prentjes in staal
gravure. Alsmede 3 exemplaren in 1841, 1848 en 1855 uitgegeven door J.H. Laarman en een
exemplaarvandeAlmanakvoorhet SchooneenGoedevoor1843,uitgegevendoorG.J.A. Beijerinck.

Portret samenstellerJ. ImmerzeelJr. entitelblad 16eJaargang1834.

OmslagenDeNederlandsche Muzen-Almanak1821&1823;1833&1834
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SCHULDBEWIJS AANGRIETJE KLAASNEN, 17Dec.1810

Grietje KlaasNen(1744-1826)wasdeweduwe vanwitpapierfabrikeur CornelisBreet (1739-1806)
enmoedervanAagje, Jacob enKlaasBreet. Samenmethaarmanvormdezijsinds1770dederde
generatie bewonersvanhetHonigBreethuis. CornelisJacobsHonigwaseerder gehuwdgeweestmet
Trijntje ArisdeBoer (1738-1765).NadedoodvanzijnmoederMaartje Breet in1779kreegCornelis
Breet hethuisofficieel toebedeeld.Hijwoondeeerst opLagedijknr. 16,deoudefamiliewoning
(thans chocolaterie “Smells likechocolate”) enwastevens eigenaarvandeBredenhof.
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FotokopieVerzoekschriftuit naamvanGrietje KlaasNen(31Mrt 1808)
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Maartje JacobsBreet (5september1807– 5maart 1885)[foto StichtingArchiefHonig(h)]
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SCHENKINGVOORWERPEN, FOTOS̓ENDOCUMENTEN
M.B.T. NAZATENMAARTJEHONIGH– BREET

Op 8 september 2019 ontvingen wij van de erven MARTINUS JOHANNES WILLEM
KNIPSCHEER(Dinxperlo, 31augustus1908– Sevilla (Spanje), 24mei1985) en ELISABETH
MAARTJE TEN OEVER (Bandung, 7 augustus 1923 – Amersfoort, 20 februari 2017), de
volgende objecten en documenten betreffende voorouders MAARTJE JACOBS BREET (5
september 1807– 5maart 1885)en WILLEM ADRIAANSZ. HONIGH (18maart 1809– 28
februari 1871), hun dochter Maartje Honigh v̓an Brielle̓ (15 september 1843 – Geel
(België), 30april 1918),gehuwdmetHendrik tenOever (Hoogeveen, 28november1847–
Kampen, 6mei1934)endienskinderen.

[UITTREKSELUITHETFAMILIEREGISTER VANEVERTDEJAGER:]

15Juli 1798zyn getrouwd Jacob Breet geb. 3Juni 1778en Grietje de Jager geb. 4Aug.
1776.Grietje deJager is geborenuit het huwelijk, dat5 juni 1768isgeslotentusschenJan
de Jager, geb. 6 Jan. 1742enAgie Willems Ayer, geb. 3Oct. 1742.Uit het huwelijk van
Jacob enGrietje deJagerzyndevolgendekinderengeboren:

179925April: GRIETJE BREET

18007Augustus: CORNELISBREET

180216Januari: AGIE BREET

18043April: JAN BREET (jonggestorven)

18075September: MAARTJEBREET

180927December: NEELTJE BREET

181125Maart: JANBREET

181524April: JANBREET

MAARTJE JACOBS BREET (1807– 1885)en WILLEM ADRIAANSZ. HONIGH (1809 – 1871),
koopman en oliefabrikant te Zaandijk met molens de Roggebloem, de Ezel en de Vlijt,
huwdenop16september1832.Uit dit huwelijk werden achtereenvolgensgeboren: Geertje
(4 oktober 1833-1882),Grietje (13november 1835-1891),Trijntje (28mei 1838-1911),Aagje
(12augustus1840-1901),Maartje (15 september 1843– Geel (België), 30april 1918), Jacob
(1844-1887)enWilhelmina (1850-1924).Geertje, Grietje en Jacob bleven ongehuwd.Trijntje
huwde1861destoomolieslager HendrikHonig;Aagjehuwde 1864dewitpapierfabrikeur Jan
Honig Cz.;Maartje Willems huwde 1873de landmeter Hendrik ten Oever (Hoogeveen, 28
november1847– Kampen,6mei1934)enWilhelmina huwdede landmeter Jan Cornelis van
derVeur.
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Maartje JacobsBreet (1807– 1885)enWillem Adriaansz.Honigh(1809– 1871)
[foto̓s StichtingArchiefHonig(h)]

Willem Adriaans Honigh was een zoon van Adriaan Cornelis. Honigh en Geertje Willems
Couwenhoven. Tijdens zijn huwelijk met Maartje Breet worden zoals gebruikelijk diverse
liedjes gezongen.Op 26Augustus 1866koopt Willem Honigh voor f 8.000,-het zogeheten
ʻGroote Huis̓ aan de Lagedijk146, in1831/1832gebrouwdin opdracht van Cornelis Kuyper.
NaMaartjes dood in1885wordt haar zeeruitgebreide boedel geveild. Het woonhuiswordt
op27Juni 1885voor f5.000,-verkocht aan Jacob Latenstein.

“Het gebouwstaatvanoudsbekendals “Het GrooteHuis” enheeftinhoofdzaakzijn oorspronkelijkenvormbehouden;
verdwenenisechterbovendevoordeurhetbalkon, datoptweekolommenrustte, alsmededehoutenbalustrade dielangsde
dakgootwasaangebrachtendepilaartjes metijzeren kettingen, dievoorhethuisstonden.De architect wasdeheerKuyper
vanAmsterdam;mr.timmermanisgeweestJanvanderMeerenmr.metselaarGerrit Meyer, beideteZaandijk; volgens
overleveringzoudendebouwkostenf80.000,- hebbenbedragen.Een afscheidingvanhethuismetdenwegdoorpilaren en
kettingenkwamzoovermij bekendbij geenderandereZaandijksche huizenvoor.”

[Uit: Gerrit Jan Honig:VaneenNoordHollandschDorpZaandyk,1911]
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Ingelijste aquarel vanhetGroote Huis,1831[ZOV-03966;Foto: ZaansMuseum]
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Houtenschooltas, Grietje Willems Honigh, 1840[1914.180.h.; ZOV-01497]enkerkstoofje[ZOV-08669]

Grietje enMaartje WillemsHonigh(Foto̓s schenkingFam. Knipscheer)
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Maartje WillemsHonigh
[Foto StichtingArchiefHonig(h)]
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MAARTJEWILLEMS HONIGH V̓AN BRIELLE̓ (1843–1918)enHENDRIKTENOEVERSR. (1847
–1934)Maartje enHendrikkregenvijf kinderen:

Maria RudolphinatenOever (Den Briel, 22augustus1874– 1945)
JohannesWillem tenOever(Den Briel, 3oktober1876– Oudewater, 14december1911),
wasvan1895– 1900medischstudent inAmsterdam.Rosmalen,psychiatrische inrichting.
HendriktenOeverjr. (Zwolle, 22april 1878– Zeist, 23juli 1957)
WillemJohannestenOever(I) (* Zwolle, 2maart 1882.Jonggestorven)
Willem JohannestenOever(II) (Haarlem, 22september 1883– DenHaag,1december 1969)
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Maartje tenOever-Honigh

Marie tenOever
[Foto s̓ StichtingArchiefHonig(h)]
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Maria RudolphinatenOever(DenBriel, 22augustus1874– 1945)enG. Robbersjr
(Foto schenkingFam. Knipscheer)

Maria RudolfinatenOever(*22 augustus1874–1945)huwt 19augustus1897te Haarlem Jacobus
GeorgeRobbers(* 12augustus1872),directeur Elsevier.
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JohantenOever JohantenOever
[Fotoʼ sStichtingArchiefHonig(h)]

HendriktenOeverjr. HendrikteOeverjr.
[Fotoʼ sStichtingArchiefHonig(h)]
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Johanna vanLingen(1880-1972)&Hendrikten Oever jr. (1878-1957)
[Collectie Jannie Remijnse-Timmerman,kleindochtervandit echtpaar]

HuwelijksfotovanDr.HendriktenOeverjr. (1878-1957)enHerminaPetronella TheodoraMargje Borren
(Asch, 21februari 1891– Zeist, 24februari 1967),Surabaya, 24december1918.

[Collectie YvonneGrossniklaus,kleindochter vandit echtpaar]
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Willem tenOever
[Foto StichtingArchiefHonig(h)]
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WillemJohannestenOever(II) (Haarlem, 22september1883– DenHaag, 1december1969),4
februari 1909

(Foto schenkingFam. Knipscheer)
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Dr.HendriktenOeverjr. (1878-1957)wasHoofdinspecteurBoswezen inNederlandsch Oost–Indië
engedecoreerdalsOfficier indeOrdevanOranjeNassau.Hij huwde inoktober1901te Bandung
met JohannaPetronellavanLingen(Drachten, 1december1880– Eindhoven, 1 juni1970),dochter
vanDs.Wouterus vanL.en JohannavanRijn.Hendriken JohannaPetronella kregendrie kinderen:

MariaWilhelminatenOever(Surakarta, 25oktober 1902– Bergen opZoom,9augustus
1984),gehuwdmetCornelisTimerman(Dordrecht, 17augustus1899– Eindhoven, 25juni
1982).Zij kregeneendochter: Jannie (* 19juli 1944).
JohannaWoutera tenOever(Semarang, 10januari 1905– Ambarawa, 1oktober1945),
gehuwdteBandung,11oktober1924metCornelisAdriaanScheepens (Buitenzorg, 7
september1898– Haarlem,1 januari1987).Zij kregenvijf kinderen,alle vijf gelukkig
getrouwd: SonjaAline Johanna (*Buitenzorg, 1925);HendrikAntoine (* Malang,1928);
JohannaElza (* Bandung,1934);Marijke Yvonne(* Malang,1937)enAlineClemence
Christine (* Malang,1937).
WilhelminaAnnaMaria tenOever(Madiun, 1 juli1906– Batavia, 26februari 1942),gehuwd
metCurtiusAlbrecht (Surabaya, 2april 1897– PakanBaru, 20augustus1944).Zij kregeneen
zoon:Johan (Hans) HendrikCurtius (Surabaya, 19juni1927– Ulvenhout, 19september
1996).

Dr. HendriktenOever jr. (1878-1957)hertrouwde24december 1918te Surabaya metHermina
PetronellaTheodoraMargjeBorren (Asch,21februari 1891– Zeist, 24februari 1967),dochter van
MarinusBorrenenElisabeth EngelinaBacker. Uit dit huwelijkwerdengeboren:

Elisabeth(Ellie) Maartje tenOever(Bandung, 7augustus1923– Amersfoort, 20februari
2017),gehuwdop25augustus1943te ZeistmetMartinus JohannesWillem Knipscheer
(Dinxperlo,31augustus1908– Sevilla (Spanje), 24mei1985.Zij kregenvier kinderen: Jan
Willem (*31augustus1944),Mienke Johanna (* 7januari 1946),HendrikChristian(* 18juni
1947)enElisabethEngelina (Elselien)(* 24juni1949).
Henriette (Hetty)Maria tenOever(Salatiga, 2 januari1926– 19januari 1986),gehuwdte
Zeist, 30januari 1945metHervé ChristianGrossniklaus (22maart1915– 11november
1994).Zij kregenvier dochters:Henriette RosaHermina (Interlaken, Zwitserland,28.12.1945
– Bern, 15.04.2013),ChristinaElisabeth (Interlaken, Zwitserland, 16.03.1947-Zürich,
04.09.2007),Rose(Marie) (* Interlaken, Zwitserland,30.11.1949)enYvonneMarjolijn
(*Tanga,Tanzania, 22.09.1951).

FOTOS̓:

GrietjeWillemsHonigh(opschrift: s̓childeresvangebakschoteltjes̓ )
Maartje tenOever–HonighdoorA.Greiner, Amsterdam.
HendriktenOeversr., echtgenoot vanMaartje HonighdoorFr. Jul. vonKolkow,Groningen
GrafzerkHendriktenOeversr.door G.deWeert, Kampen.
Maria RudolphinatenOever (DenBriel, 22augustus1874– 1945)enKoosG.Robbers door
Wegner&Mottu, Amsterdam.
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Willem JohannestenOever(II) (Haarlem, 22september 1883– DenHaag,1december 1969)
door J.H. vander Laay,Wageningen,4 februari 1909,metuittreksel geboorteregister d.d.19
oktober 1945.

VOORWERPEN:

Zilverengedenkpenning“AandenHeer JacobBreet toterkenningvanXXV JarigeDienst
alsThesaurier in hetDepartement Zaandijk 5Juni 1836”NederlandscheMaatschappij Ter
BevorderingvanNijverheid. KeerzijdeEERENVOORDEELmettwee staandefiguren
Mercurius(?) inlegeruitrustinglauwert Fortuna(?) methoorndesovervloedsenbijenkorf.
[G.HoltzheyFec.] Voor beeldzijde vgl. zov-02129]

NB: Dezenevenfunctie van Jacob Breet wasnogniet eerder gedocumenteerd! In 1811en 1817was
hij tevens benoemd als lid van de municipale raad van Zaandijk en in 1825als plaatsvervangend
schout. Voorts was hij regent van het weeshuis en armenvoogd (1811-1814;1815-1818);diaken bij
de doopsgezinde gemeente Koog en Zaandijk (1816-1847);buitenvader van het weeshuis (1808-
1810); lid van het leesgezelschap te Koog en Zaandijk (1800); vrijmetselaar ingewijd in de Loge te
Amsterdamenmedeoprichter van deLogete Zaandam(1817); lid vandeMaatschappij tot Nut van t̓
Algemeen; lid van de plaatselijke schoolcommissie; 2e luitenant van de 6e compagnie bij de
Landstorm(1813) en 1e luitenant van de 5e compagnie (1814), alsmede commandeurvan de kleine
pompvanbrandspuit 2 teZaandijk.

De Maatschappij is een Nederlands genootschap ter bevordering van de handel, nijverheid en
welvaart. Dit genootschapbiedt een netwerk voorondernemendemensenuit overheid, bedrijvenen
kennisinstellingen.Het organiseert bijeenkomstenen bedrijfsbezoeken, en stimuleert verdere idee-
enkennisuitwisseling.

Het genootschap is in 1777 opgericht binnen deHollandse Maatschappij van Wetenschappen te
Haarlem als deOeconomischeTakvan de HollandscheMaatschappye der Weetenschappen, en is in
1797verzelfstandigd. Van 1836tot 1902te boek als Nederlandsche Maatschappij der bevordering
vanNijverheid.
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ZilverenlakstempelmetnaamW.A. HONIGH [Willem AdriaansHonigh(1809– 1871)]

Goudenhaarsieraad (hangertje) metdata29Jan 1782;24Oct 1838(Geertje Willemsdr.
Couwenhoven(Jisp, 29januari 1782-Zaandijk, 24oktober 1838),moedervanWillem
Adriaansz.Honigh.
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2Goudenhaarsieraden(oorknoppen)metmonogramAWA (Agie Willem Ayer?, (Koogaan
deZaan,3oktober 1742.-KoogaandeZaan, 28oktober 1819),moedervanGrietje Jans de
Jager)

NB: In September1824verdrinktMaartjes ouderezusterAagjeindeZaan.Haar verloofde Jan Alberti
sterft het jaar er opvanverdriet.Moeder Breet laat eenhaarsieraadmakenwaarin deinitialen van
Aagjeen Janwordenverwerkt. Deverblijfplaats vandit haarsieraad isonbekend.

Zilveren luciferdoosje metafbeelding vanpaardje, 5September 1807–1867(toebehoord
hebbendeaanMaartje Honigh-Breett.g.v. haar60steverjaardag).
9porseleinenschoteltjesmetaanzichtenvanbezienswaardighedenrondKleef.

NB:Deportretfoto vanGrietje Willems Honighvermeldt opdeachterzijdehetopschrift: s̓childeres
vangebakschoteltjes.̓ Dit suggereertdatzijdezeschoteltjes wellicht eigenhandigbeschilderde.

NB: We kennen een J̒ournaal vanEeneReisevanPlaizier gedaanvan5July tot1Augustus(A. 1809)doorJacob
Breet& vrouwmettweehunnerkinderenGrietje & Cornelis& DienstboodmetJacobVis & vrouwmet2hunner
kinderenJanenMaartjeVis & EenDienstbood̓,waarbijhet gezelschap deCleefseberg, Wezel, Santen,
Kalker, Rees,Co,Emmerik,Cleef enElten aandeed. [StichtingFamilie Vis vanZaandijk].Voorts een
J̒ournaal eenerreis, gedaanindemaandJulij 1836methetdoelomnaar Kleef tegaan,dochdoorziekte opreisverhinderd
gewordenennietverdervolvoerddannaar Gelderland. Door JacobBreet enZijne Vrouw enhunnekinderen,Klaas Smit en
Zijne Vrouw enhunnedochterGrietje, CornelisBreet, Willem HonighenZijne Vrouw, methunnekinderenGeertjeen
Grietje,benevensMaartjeHuisman,hunnenaaister̓.[GAZ,Stichting Archief Honigh: Archiefmap Honig Nr. 28;
DoosBreet nr.2.;Mapzondertitel]

Tijdensdereisuit 1809deedhet gezelschapookhet landgoedBeekhuizenaan,waar Willem Uppink
later de Salonenvijver vastlegde, dienuindeexpositiete zienwaren! Jacob schrijft hierover:
"Den volgendeDagzijnde Woensdagden13dedesSmorgenshalf elf urengeredennabeekhuizen. bezigtigdedefonteinenen
Watervallen, onderdelaatstebevondzicherEen (...) 28Voetenbedraagt,enzichineenbeekjestort, enaanhetEinde van
hetbeekjeeenKoepel,waarmeneenFray gezigtopdenWaterval heeft;dezeKoepelstaat openvoorieder, zelfskanmener
dengeheelendaggebruik vanmakenmidsmenhemvoorafbespreektendeEigenaars erzelfsgeengebruik vanmaken."
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NB: Deaquarel vandevijver op landgoedBeekhuizen[FransHalsmuseum]is vervaardigdoppapier
vande firmaC& J HONIGBREET!
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ARCHIVALIA:
Bundel”Liederen voorendoorVriendenvanVrijheid VaderlandenOranje” teHaarlem,
bijA. Loosjes,Pz.MDCCCXIV(1814). Met exlibris JacobBreet(ininkt) enW. Honigh(inpotlood)
OphandgescheptvergépapiermetwatermerkBROUWER & COMP,;HollandseLeeuw
VRYHEYDCONCORDIAEJUSQUE CRESCUNT.[=Eendracht maaktmacht;Wapenspreuk
Republiek der Verenigde Nederlanden, 1588-1795].
BUNDEL”Bloemlezing vanGezangen” teWormerveerbijW. Briel1834.Met exlibris Jacop
Breet(inpotlood) enW. Honigh(inpotlood). Ophandgescheptvergépapier metwatermerk
VANGELDER.
Gravure”Gezigt langsdeNieuwe VaartZaandijk, nadeoverstromingvanden5February
1825.”A Kramerdelin.
Gravure”Onze Vijf Molenlied aanhetZilverPaar denHeer enMevrouwHonig
toegewijd”.Met aanzichtvanmolenHetOudeBonte Kalf doorR.J.C., Uitg. P.F. Cladder,
Singel 436Amst.
Doosjemet B̓ruiloftskaartjes ʼmet opschriften JongeheerW.HonigCz.;Mej.w.G. Honigh;dito
blanco (2 stuks); Mejufvr.GrietjeHonighWd.met lied opwijze ʼWien Neerlandsch bloed̓ ; dito
zonderopschrift (5stuks);2verschillende kaartjes (monochroom;blinddruk)metopschrift
DeJongeJufvrouwM.Breet;6verschillende gekleurde kaartjes met opschrift MejuffrouwMaartje
Breet;2gedrukte,polychroomgedecoreerde kaartjesmetopdrukBRUIDEGOM/BRUID.

Bruiloftskaartjesop75%vandewaregrootte
(SchenkingervenM.J.W. KnipscheerenE.M. tenOever)
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BruiloftskaartjesMaartje JacobsBreet (ca. 1830)(75%grootte)
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BruiloftskaartjesMaartje Breet; GrietjeHonighenWillemHonigh(75%grootte)
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LossebladenAlbumAmicorum,waaronder: Potloodtekening boerderij (22October1853);
Aquarel watermolen (24October1855);Collage met veren (vanUwLiefhebbendevriendinGr.Breet,
Zaandijk,4Juny1856);Aquarel van bloemen (M.C. Honigh,28Februari1856);Aquarel rozen (Jb.
HonighWz., October1860);Potloodtekening landelijke scene (A. deBruyn,Aug.1860);
Krijttekeningkasteel (J.J.C.); Aquarel brug;Aquarelrozenenviooltjes (A. Vis Gdr.18
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November);Gedicht A̓ls gemoedevandenarbeid, Eens wilt rustenonder t̓ lommerIn deschaduwvanden
palmboom,Kiesudaneenlieflijk plekjeAan denvoetvandeez̓kolossus,Koningvan t̓ boomenrijk̓.

Geaquarelleerde AlbumAmicorumbladenvanMaartje C.Honigh(1856),Grietje Breet (1856)
enJacobWz. Honigh(1855en1860)opwaregrootte.
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GedrukteHuwelijksaankondigingT.deJongenD.S. Dekker.Receptie Kooga/dZaan2
October1864,Westzaan, 9October1864.Drukv.G. de Jong. In enveloppe geadresseerdaan
DenHeereW HonighteZaandijk.
3Kaartjesmet foto̓s vanAnsichten (19eeeuw): D̓ie Struve̓scheMineralwasserAnstaltim
FurstgartenbeiCleve̓; A̓nsicht desSchlossesvonCleve̓; A̓nsicht desAmphitheatres̓.
”OudZaanschBruiloftsfeest bewerktnaarhetnaspelvandeBloemvanZaandijk”, dram.
Schetsuitde jaren1793en1794,vanG.J. HonigenC.v.d. Zeyde,doorGerrit JanHonig
(Firma P.Out, KoogaandeZaan,1895.Stoomdrukkerij E.N. SmitEz. ,KoogaandeZaan).

Het bekendehistoriserende kostuumstukdraait omdebruidegomKlaasde Jageren zijnbruid
Maartje JansNan.OnderdebruiloftsgastenfigurerenEvert de Jager, broeder vandebruidegomen
zijnevrijster Lijsjede Jong,Neeltje de Jager, zustervandebruidegomenhaar vrijer Jan Jacobsz.Kool,
alsookGrietje de Jager, zustervandebruidegomenhaar vrijer Jacob Cornelisz.Breet, die inhet
Tweede Bedrijf aanMaartje een glaswijn geeft met de tekst: Zie zoo,eenroemervol!Nuwiezeterreisop!
Waarop allen een lied aanheffen. Daaroproepen allen juichende uit: Hoezee,hoezee.–Zwik!Zwik!(De
bruidegomkust hetbruidje, ookanderenvolgenhetvoorbeeldmethunnedames.Eenige oogenblikken vanopgewondenheid,
hettoneelwordtgevuld.)WaarnaJacob Breet dewoorden spreekt: Nu, deBruigom!

”Van eenNoordHollandschdorpZaandykin3gedeeltenbeschrevendoorGerrit JanHonig
entoegelicht doorafbeeldingennaarteekeningen, prentenenphotographische
opnemingenvandefirmaJ. BreebaardAo1869,Corn.a Honigenanderen”. Uitgave
Tijdschrift ”Het Huis”, OudenNieuw, Amsterdam.(Dit boekje isgedruktter stoomdrukkerij
P.J. Out –Zaandijk,Mei 1911).IndezepublicatiebeschrijftGerrit Jan HonighetHonig
Breethuis:

“Het huis in1709 voorCornelis Jacobsz. Honig gebouwd,eenkloek gebouwvantweeverdiepingen,datechtereensombere
voorgevelheeft,wasmeerZaanschingericht. In later jarenwerdhierin dekameraandestraat gerestaureerdinLod. XV stijl
metgeschilderdbehang,enomstreeks1840meenik, werdereenfraaie Zaankamer ofluchthuis aangebouwd,meteengoed
typegevelin driehoekvorm,waarin gebeeldhouwdeenbijkorf temiddenvanpakken papier, betrekking hebbendeophet
papiermakersbedrijfderfirmaC. & J. HonigBreet.Dit huiswasnl. evenalsdepapierzaakderfirmaC. & J. Honigdoor
erfenisgekomenaandefamilie Breet; hetis nakinderloosoverlijdenvanJan Jacobsz.Breet in1891in anderehanden
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gekomenenis nogaanwezig, dochwordtnudoormeerdaneengezinbewoond.Toenik in 1888 genoemdenoudenheerBreet
bezochtvondik debovenkamernoggeheelouderwetschingericht metZaansch blauwgeschilderdezoldering en
wagenschotbetimmering,mattenopdevloer enoudemeubelen,o.a. eenfraai glazenzilver- enporceleinkast.”

“In Juni 1804werdindezewoning,toenmaalsbewoonddoorCornelisBreet, enin hethuisvandiensbroederArent de
Fransche generaalMarmontmetzijnen stafontvangen.Het gezelschap,60personen,wasvanZaandam in8boeierste
Zaandijk aangekomenenwerdtoenin een10-tal glazententjachtjes (eeneigenaardigvervoermiddelvoordiesnorrebaardenen
vuurvreters derFransche Republiek!) gebrachtnaar denpapiermolendeVeenboer, behorendeaangenoemdeheerenBreet,
welkemetbelangstellingwerdbezichtigd.”

Inhet boekjekomteldersookdeBredenhof ter sprake:

“De tuin enhetBoschvandenheerJan Breet, metzijn vijver, waarin Kaapscheeenden,enmetzijn pauwen,isbij velennog
in goedegeheugenis.Inhetmiddender19deeeuwdroeghetdennaamAurora, later Brederode,eneindelijk Bredehof.De
pogingenvandenlateren eigenaaromdebezitting toteenopenbarezomertuinmetmuziektent envermakelijkheden in te
richten, hebbenschipbreukgeleden;daarna ishetterrein meerendeelsalsbouwterreinverkocht.”

Overde fabrikeurswoningaandeLagedijk48schrijft Gerrit Jan Honig:

“De mooisteZaankamer teZaandijk bevindtzichinhethuisvaneenjongerentak vanhetgeslachtBreet, datnogdoordeze
familie wordtbewoond;dezekamergebouwdindenaanvangder19deeeuwrust gedeeltelijk oppilaren enis opdiewijze over
eendeelvanheterfgebouwd,eendenkbeeldreedsdoordeluiven aangegeven.”

“Ik houdhetervoor,datnahetmiddender18deeeuwdeZaanschedorpenzichhetmeesttothuntypeontwikkeld hebben,
welkeperiodegeduurdheefttotomstreeks1830, waarna heteigenelangzamerhandwegraakt enmeerenmeerverdwijnt en
zich in hetalgemeeneverliest.”

Tenaanzienvandemolennijverheid inZaandijksmeldtGerrit Jan Honig:

“De molensteZaandijk bedroegeninde17deen18deeeuweeneerbiedwaardiggetal; eerstwarenzij klein vanomvang,maar
opheteindeder17deeeuwwerdenhetreedsdegrootegebouwendiewij nogkennen, vooral depapiermolensmethungrote
langedroogschurentrokkendeaandacht.In Zaandijk hadzichdanookdeZaanschepapierfabricatie hetmeest
geconcentreerd,erstondeninde18deeeuwmeerdan10papierfabrieken, waarvan eenachttal hetwitpapier, endeoverigehet
pakpapier fabriceerden,verdereen7-tal oliemolens,2verfmolens,1pelmolen,2houtzaagmolens,eenpaar tabaksmolentjes,
eenblauwselmolen,terwijl bij hetnoordelijk beginvanhetdorpdewatermolen“het Leven” stond,sedertenkelejareneen
watermachine,enaanhetzuidelijk einde“deDood”, diethansnoginwezenisendeszomersdetalrijke toeristenvanafzijn
hoogemolenstellingeenprachtiguitzicht biedtoverhetZaanlandsch landschap.”

“Na hetmiddender19deeeuwverminderdehetelementvandenkoopmanenfabrikant, vooraldepapierfabrikatie, die
eenmaalteZaandijk eencentrumhadgevonden,kwijndeengingteniet. Deoudegeslachtenstiervenuit endefirma̓s hielden
optebestaan.”
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CORRESPONDENTIE:

Brief d.d.28Maart 1866vanWilhelmina (Wildschut) aanhaarnichtjeGrietje (Honigh),
betreffende huwelijksaanzoek:

”Lieve Grietje!

In plaats udezeweekteontmoetenzooals ik verledenweekdingsdaguzoowat beloofdhad, degelegenheidontbreekt wel
wat, schrijf ik uenwelopverzoekvanmijnbroederWildschut, gelijk geweldenkenkunt, hebik geheelzijn vertrouwenen
deeldehij mijmededathij gaarnenaderekennismakingmetuzouverlangen.Eigenhandig hetadresaanuteschrijvendaar
zenatuurlijk zijn handkennen,vondhij in zakevangeheimhoudingnietzeerteverkiezen, daaromverzochthijmij in
liggendbriefjeaanutoetezenden.Gij kunt begrijpenik dit gaarnedeedwanthetzoumij zooaangenaamzijn deplaats die
ik eenmaalmetzooveelgenoegenbijhembekleedde,dooruhoewelin veelnauwerebetrekking tothemwerdingenomen;
vooral terbevorderingvanzijn eigengeluk,wantik weethetnubij eigenondervindinghoehetlevensgenotgrootis, alsmen
elkander lief heeft,menleeftvoorelkander, menweetwaarvoormenleeft, ookvoormij zelfszouik hetzoozeerbegeren,was
hetmij altijd totgrootgenoegenubij onstehebben,hoeveelzoudenwij danniet aanelkander hebbenals gij zoodigtbij mij
woondetenniet eennichtjemaareenzustervanmijwerd,bij degedachteaandatalles voelik mij blijde enbenverlangendeu
gevoelentevernemen.Hopendeudezeninwelstandmetuwefamilie ontvangenmoogt,groethenhartelijk vanWildschut als
ookvanUweuliefhebbendeWilhelmina.Jisp 28Maart 1866.”

Brief d.d.30Maart 1866vanGrietjeHonighaanhaarnichtje (Wilhel)Mina (Wildschut) ,
betreffende huwelijksaanzoek:

” 30Maart1866.

WEW. Heer,

Het is altijd onaangenaamalsmennahetlezenenherlezenvanbrievengevoelt,dataanverzoekendaarin gedaan,nietkan
wordenvoldaan.Hij dieietsverzochttreft teleurstelling, zodraervanweigeringsprakeis, enzij diehaargeeft,handeltzeker
volgenseigenegedachtesziendeopeigengeluk. Mij spijt hetduszeerdatuonzekennis niet genoegisdaar gijmeerverlangt
danik kan vervullen; Ik geefdusaanonsverlangengeengevolgenverandernimmerinditmijngenomenbesluit.Niet vooru
kunnendezijn watgij gaarnewenscht,blijf ik echternagroeteUweutoegenegeneGrietjeHonigh

LieveMina,

Gij hebtgeschrevenalseneliefhebbendezusteromtrenteenenbroederenzijn verzoekbepleit als debesteadvocaat.Maar
menigmaalniet tegenstaandedit alles lijden wenschenenverwachtingenschijnbreuk; Menscheptzichidealenmaarveelal
verdwijnenzein rookendewerkelijkheid verschilt veelvandevoorstelling.Met genoegenwasikveelal tenuwent,mij kwam
alsgijmijvraagdet,daar ik zaghoewelkomdatuenneefwas.Dat gijmijgaarnealsuwezusterzoudtzienisnatuurlijk,
maaralsmijnbesluit ubekendwordt,blijf danvoormij zooalsgij totnogtoevoormijzijt geweest,danwil ik ookgaarnena
velegroetenaanuenneeftehebbengedaanblijven Uweuliefh: G: Honigh.”

NB: Grietje Willems Honighblijft haar leven langongehuwd.
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Brief d.d.30Augustus1868vanWillem Honighaanzijndochter Griet. (met blinddruk
stempelWILLEM HONIGHZAANDYK):

”Zaandijk 30Augustus1868

LieveGriet!

Uw aangenameBrief vangisterenwasonshartelijk welkom,welspeethetons,uweverkoudheidnogniet overwas,hopende
hetthansmogebeteren.Wij bevindenonsallen gezond, ik zelf gevoeldemijdingsdagenookdonderdageenweinig
koortsachtig, zoodatik erdonderdagmaardadelijk doorDr. Mulder, eenigepillen voorheblatenvoorschrijven,zoodatnu
wederbeteris, ik benerniet vanin huisgebleven,enschreefhetenkel aandeveranderendeweersgesteldheid,nadewarmte
toe,enbegreep,omdathetnajaar is, ermaardadelijk bij tewezen.

De logeevanWim isgisterenwedervertrokken zij beveelonswel.WoensdagkwamdelanggewenschteBriefvanMa aan,
evenals vroegerwelishaar schik endankbaar voorhetoverigeheelgunstigewedervooral degroeteaanU. In deandereweek
dachtzij thuis tekomen.Ik schreefhaar vrijdag tedenkenomdevollebootenmogelijkmetdeZaandammerkermis.

Greet houdtzichvrij goedenMoeisookheelbest. OomCornelis heeftgisterenookdekoortsgekregen,enis hedenooknog
ongesteld,zoodatTante, mogelijkweldoordedrukte, ookwedernietzoo(…) enophalendeis. Hedentreft gij hetdunkt
mij, methetwederuitmuntendenzal zulks veeltoedoen,omU goedteamuseren.Dat gij verderveelgenoegensmaaktzal
onsbijzondergoeddoen!Met blijdschap vernamenwij, detijding vanP.M. wegenszijnegezondheid.

Groet vooralonzegeachteenhooggeschattevriendMuller enMevrouwzijne Echtgenootevanons.Zijn aangename(…) zal
mijwelimmerbijblijven. Vooral deGroetevanMoe,dezusters,Jacobenz.Uw logeerkamerbevaltU best,mogtookalles
U welbevallen enGij U goedamuserenengenoegenhebben.

Nogmaalshartelijk gegroet,iknoemmijals altijd Uw liefstetoegenegenVaderWillem Honigh”

Brief d.d.17September1872van JanWillem KracheniusaanMargo,betreffende
huwelijksaanzoek.(met transcriptie):

”Amsterdam 17September1872

MejuffrouwMargo!

Mogedepersoonlijke bekendheidmetelkander vankortenduurslechts,ookgeringzijn tenoemen,nietteminismij de
kennismaking aangenaamenvererendengaatbij mij totwenschenover,diewelligtmij totgelukkondenzijn. Neemmij de
vraagnieteuvelaf, wanneerik dietotU metwelgemeendebedoelingrigt,zoudtgij ookbereidkunnenzijn, U in liefdemet
mij tevereenigen,endaardoormij hetlevengelukkig engenotvoltemaken? terwijl werddievraagdoorU meteengoed
gunstigantwoordvereerd,mijnerzijdsch dochdeverzekeringU zougegevenwordenmijnebedoelingzouzijn, al datgeneaante
wendenwatwederkeerigU totvreugdeengelukzoukunnenzijn. Uw leeftijd naar ik geloof36Jaren, komtmijnsinziens
goedmetdemijnevan40Jaren enmogeerin uiterlijke vormofbedoelingeenigverschil in Geloofsbegrippenbestaan, degrond
van t̓ geheelisnaar ik geloofnietveelverschillend, waaromik hoopdit bij U geenwettigbezwaarzal opleveren.

Mijne hoofdbedoelinggeldtslechtseenstil huiselijk geluk, ietswatik geloofenvertrouwookUwmeeningzalzijn. t̓ Zal
zekerzijn, dateenenandervalt tebespreken,terwijl ik tochovertuigdmij gevoel,datUw beslissendantwoordopdezeniet
onverwijld volgenzal, maaromdatantwoordmij tegeven,zouals datmoetzijn, beveelik aanUwetoegevendeinzigten,
beveel ik in eerbiedaanHooger,beveelik tevensaandevriendelijke toegevendheidvanMevrouwUweMoeder,maarhoedat
antwoordmogezijn, ik wenschgoedgunstig,zoowil ik nogbeleefdelijk aanUwediscretieaanbevelen,terwijl ik na
vriendschappelijke groetenwenscheengoedgunstigantwoordtezullen ontvangenmij in stilte reedsdurf tenoemenUw
LiefhebbendeJanWillem Krachenius.
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D.B. ZoalsU isbekendismijnadresalhierLeidschestraatbovendeWinkel vanVlijt. ”

Ongedateerdeenongeadresseerdeconcept-brief,betreffende huwelijksaanzoek:

”Uw schrijven is doormij woensdagmorgenontvangen,enhoeweluwewenschen,uwbescheidenvragenvereerendvoormij
zijn, zoogeloofengevoelik naernstigenrijpelijk overwogennietdepersonetezijn omuzoogelukkig temakendateene
vereenigingvan liefde tusschenonskan totstandkomen.Laat dusonzekorte kennismaking genoegzijnengeenenietmeer
wenschenomtrentmijmeergekoesterdworden,dieonvervuldzullen blijven, daar zij nietwederzijdschzijn. Onzejarennoch
hetverschil vanGeloofsvormen(…) maarheeftmeneenmaaleenleeftijd bereikt danheeftmenookleerenzichzelf genoegte
zijn enweetzijn gelukin zichzelftevinden.Dat hetlevenzeldenongestoordvoortgaatweetik, maardit kan ik (…) hulp
enraadnoodighadik hetaltijd dengoedenenlievenGodafvroegen(…) Zij erthansnadit levenookteleurstelling, daar
iedergaarnezietwathij wenscht,zoozal juist onzekortekennisvanelkander, hetverzachten,daarhetharteerallicht niet
onderlijdt. Mijne groetenals ookdievanMoewordenugegevenenzij hetookmetalseneliefhebbendedoel(…) ik

(In potlood: Wordt uookteleurstellingbereid,zoozal juist dekortekennisvanelkanderhetonvermogenverzachtendat
eenmaal(…) alshij zijn wenschenonvervuldziet.Ontvangdegroetenvanmij alsookdievanMoeentotmijblijven Uw
toegenegenMargoHonigh)

Brief d.d.30Augustus1874vanM. ten Oever aanzijnschoonzusterMej. G.Honigh,AdresDen
WeledelenHeerH. KrusemanteHaarlem(Op t̓ Singel):

”Brielle 30Augustus1874

LieveZuster!

Negendagenzijn erverloopen,sedertdekleine wereldburgeresonshuisgezinmeteenlid kwamvermeerderen.Totmijne
blijdschap kan ik umeldendatgedurendealdezedagenalles bij onsnaarwenschisgegaan.Zoozelfs, datMaris geen
greintje koorts heeftgevoeld.Ze gevoeltzich danzeeropgewekt,temeer,daar hetmetdekleine ookgeheelvoordewindgaat.
Als alleszooblijft voortgaan,watik welvertrouw,danzal Maris zekeral spoedigweerindegewonehuiselijkekring op
kunnentreden.Wat is intusschendateeneveranderinggeworden.Voortaan, wanneerik zooeensafwezigben,heeftzesteeds
dierbaar gezelschapbijhaar. Wat natuurlijk opwekkendmoetwerken.Dedoktorkwamhedenvoordelaatstemaal. We
ontvingengisterenookeenbrief vanC. vanderVeur Witteveen. Ze schreefonsdatzezeerwelwasenhaar ookspoedigde
grootegebeurtenistewachtenstond.

Met1vetabeyhoopik, datJohanhierkome.Wesprakenerlaatst van,alsofhij nogmaar1maalaantexamenkan
deelnemen.Ik heberovernagedachtenbentotdeconclusiegekomen,dathij nog2maalkomenkan. Hij is namelijk onder
dewerkingvant vorigeKoninklijk Besluit aspirantgeworden.Bijdatbesluitisnamelijk bepaald,datdeAspiranten 4
maal tot t landmetersexamenkondenwordentoegelaten,dusnog2maal.

Bij hetlaatst Kon. besluit isvastgesteld,datzemaar3maalmogenkomen,maardit geldtvoorhemniet.

Ik schrijf natuurlijk niet, omdatik zouvreezen,hij voorde3demaalnietzouslagen,maaromdatik heteenplezierigidee
vind, dathetexamentochnogniet voordelaatste maalondernomenzalworden.

Vele groetenvanMarie envanUweliefhebbendeBroederM. tenOever”
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Brief d.d.7December1875vanH.KrüsemanaanGrietje:

“Haarlem7 Decbr. 7̒5

Waarde juffrouwGrietje,

Wat washeteenegrooteverrassingtoenik Zondagavondhetpakje vond,datmij naopeningenbezichtiging, envooral nahet
lezenvanhetversjewelgeenoogenblikdeedbewtijfelen, vanwiehetkwam.Het wasinderdaadeenealleraardigste surprise
voorme,endaarombenik gaarnebereiduspoedigdeverzekering tegevendathetZoofijne ennetteknutselwerkje goedis
aangelendeneenenanderzéértengenoegenvanm̓noudersenmij dooruisbedachtenprachtig uitgevallen is. Met demooie
kaarten hopenwemenigspelletje nogtedoenenkonhetzijn, danzoudenwewelheelgraagziendatzeookin gezelschapvan
uwerdeningewijd endatuverderin onsmiddennogaanveleopgewektespelletjes ermedezoudtkunnendeelnemen.Dan, bij
voorbaatdank ik uhierbij hartelijk voordelievewijze, waaropumebedachthebt,in dehoophetlater in persoonnogeenste
kunnenoverdoen.Allen, dietotfamilie enkennissenbehoorenzijnheelwel;tanteSuzeisal heellanginZwol bij Ds.
Kerbert enjufr. Dina Salm gelogeerdgeweest,maarhadvastplangemaaktmorgenweerthuis tekomen.We hopendusmaar
datwehaarwerkelijk morgenterugzullen zien.

Gaarne hadik ueensin verswillen antwoorden,omdatmendandikwijls beterzijne dankbaregevoelenskanuitspreken,
marhetantwoordkonnuniet bestlangerwachten.Als ik later nogeensin degelegenheidmogtzijn, danzal ermisschien
nogweleensietsvankomen.Pa enMoezijn beidennogalwelenlaten uzeergroeten;delaatste zal uwaarschijnlijk ook
zeerheelspoedigeenigeregelenschrijven.

En nu,juffrouwGrietje, zal imaarbesluiten;nogmaalszegik uhartelijk dankvoorhetmijgezondene,ennavele
cvomplimentenvanm̓nouderswil mij steedsgeloven,Uw toegenegenVriend, H. C. Krüseman.”

Brief d.d.3September1878vanA.C.LegrandaanMevrouw deWed. W. Honigh,Zaandijk:

“MevrouwdeWed.W.HonigZaandijk

Mevrouw!

Hierbij gaandehebik deeerU degebakschotelterugtezendenbenevenshetkoppenwerklaatste totmijn innig leedwezenbij
hetinpakken gevallen& gebrokenis; ik hebereenwit terremplaceringbijgevoegd,mogthetuwverlangenzijn datwij het
zooveelmogelijknaschilderenbenik hiertoevolkomengenegenenverzoekU in dit gevalbeidekopjestewillen retourneren.

Hoogachtend,

Amsterdam3Sept.1878 (…) dienaarA.C. Legrand”.
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DOORE.E. VANIJKEN– KNIPSCHEER, AMERSFOORT,OP11/9/2019NAGEZONDENDOCUMENTATIE:

Brief d.d.23november1940vanGerrit Jan HonigaanHendriktenOever betreffende viering
verjaardag; bijdrage inrichtingZaanlandscheOudheidkamerengenealogie (Familielijst
Honigh-Haremaker);broersAdriaan CornelisHonigh(gest. 1672),Jacob CornelisHonighen
SimonHonighmethunafstammelingen:

”Met genoegenhebikgeziendatgeookeenbijdragevoordeinrichting vanonsnieuweMuseumhebtgezonden.Vriendelijk
dankdaarvoor; wij kunnenhetbestgebruiken,wanthetbenoodigdegeldisnogniet volledigaanwezig.De restauratiekosten
vallen geduchttegen.”

”De komstuit Duitschland betrefteenfamilie Ayer, verwantaandeJager. Een Grietje deJagerwasgehuwdmetJacobBreet
endezewarendeoudersvan jegrootmoederMaartje envanoomJan Breet.”

Uittreksel uit het familieregistervan Evert de jager,betreffendedekinderenvan JacobBreet
enGrietje deJager. (Zie boven).
Aantekeningd.d.27augustus1941vanGerrit Jan HonigaanHendrik tenOever betreffende
genealogie Jan SymonsHonigh(ca. 1570? –1627/1628);Cornelis Jansz.Honigh(1610–
1668);AndriaanCornelisHonigh(1783– 1857);Willem Honigh(1809– 1871).
Brief d.d.30november1942vanGerrit Jan HonigaanHendriktenOever betreffende
oorlogsomstandighedenengenealogie familie de Jager.
Ansichtkaartd.d.23mei1952vanAgaathaanWim tenOever, DenHaag.Fotovan ”Huize
Groenevecht ” Breukelen, voorzienvan aantekening ”Hier woondetussen1936– 1969nicht
AgaathgetrouwdmetG.Vis. ”
HandgeschrevenstamboomWillem Adriaansz.HonighenMaartje Breet (waarschijnlijk
opgetekenddoorSimonHonig).OpkeerzijdeaantekeningenopgetekenddoorElisabeth
Maartje Knipscheer– tenOever:

”Frank vanBerk, arts in Leiden, heeftin1772eenboekgeschreven(medisch),beschreefdaarindelichamelijke gesteldheid
vandeNoordHollanders. Daarin wordtal beschrevendatdeZaankanters moeilijkekarakters hadden,omdatzij naar
buitenemotieloosschenen,maarinnerlijk tochheelgevoeligwaren.”

”Jacob Klaasz. Breet, componist(1814– 1884). Haarlem. Leraar vanBéegaffeestavond.Iedermoestzijnzingstem
meenemen.Alleendefamilie vandeZaandijk Honigwerdenbij voorbaatgeëxcuseerd,wantdiestondenbekenddatzij niet
kondenzingenenarythmischwaren.”

NB: De foto s̓ enarchiefstukkenzullenwordenondergebracht inhetGemeentearchief Zaanstad,
voorzienvanbovenstaandedocumentatie.Deobjectenzullenwordenopgenomenindecollectie
“Jacob HonigJsz,Jr.” endeel gaanuitmakenvandevastepresentatie inhetHonigBreethuis. Eind
2019waren zijreeds tijdelijk opgesteldinde tentoonstellingsvitrine indekeuken.

[PvL, September2019]
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DENAZATENVANKLAASCZ.BREET (1784-1846)

KlaasCorneliszBreet [ZOV-03618]

28.09.1846AlgemeenHandelsblad
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Hetluchthuisachterdefabrikeurswoningaan deLagedijk48,J. Breebaard, 1869(GAZ25_017_00612)

KlaasCz.Breet huwdeop3augustus1806Guurtje Jacobsde Vries. Hetechtpaar kreegdevolgendekinderen:
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Pastelportret Neeltje KlaasBreet (8December1823-8juli 1893)doorNelly Gretha Honig[ZOV-01273].

Neeltje waseendochter vanKlaasCornelisz.Breet enGuurtje Jacob deVries. Zij huwde13juni1847
Gerbrand DekkerCornelisz..VolgensNeeltje Honig-Mulderhadzijeenmooie zangstem.

Neeltje Dekker-Breet[portretfoto StichtingArchiefHonig(h)]
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SCHENKINGENBRUIKLEEN ERVENDE JONG
D.d. 10 september 1999ontvingen wij van wijlen Jacob Cornelisde Jong reeds de volgende
objecten endocumenten tengeschenke:

6Daguerrotypes,voorstellende:
- CornelisKlaasz.Breet [1818-1869]metechtgenote entwee kinderen;
- Neeltje CornelisdDekker [1821-1889],echtgenotevanCornelis Klaasz.Breet;
- Grietje Jacobsd.Breet [1799-1867],echtgenotevanKlaasEvertsz. Smit (of Grietje Klaasd.

Breet);
- Grietje Klaasd.Breet [1809-1888],echtgenotevanKlaasVis;
- onbekendkinderportret. [Overgedragen aanGAZ]
- Jacob Cornz.Breet [1755-1894]enechtgenote Trijntje Dekker[1858-1934],1883.

Afdrukvan de daguerreotype uit 17augustus 1850van papierfabrikeur Cornelis Klaasz. Breet [1818-1869]
met echtgenote Neeltje CornelisdDekker[1821-1889]endochtersMaartje (l.) en Guurtje (r.). Corneliswas
samenmetCornelisJacobsz.Breet enJanJacobsz. Breet op30november1847eenvennootschapaangegaan,
papierfabriekenenhandel daartoe onderdefirmaC& JHONIGBREET.

28.05.1869AlgemeenHandelsblad
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AfdrukvandedaguerreotypevanGrietje Jacobsd.Breet [1799-1867],echtgenotevanKlaasEvertsz.Smit

Lithografie door S. Altman, 1869,steend. V.P. Blommers te s̓ Hage, voorstellende Cornelis
Klaasz.Breet (naar fotografie) [Presentatie 3GeneratiesC& J HONIGBREET]
RiemkapFijnVelin Papier C.& J. H. (onig) [LessenaarinKantoor]
RiemkapC.& I. H.“Libertate Pro Patria Ejusque” [idem]
Huishoudelijk reglement van de sociëteit “Onderling Genoegen” te Zaandijk (ca. 1869)
[Secretaire in Kantoor]
Spaarbankboekje Maartje Smit, voogdes kinderen Huisman (met handtekening Klaas C.
Breet), 1820-1834[per2/3/2020:GAZ]
3 Documenten ʻVerklaring medailles ʼC. Breet & G. Klaas Nen, 1792; C. Honig & A. Breet,
1818;ʻBant vanEendragt̓ [Ladevitrinekast Zaankamer]
Riemkap– GravureC& IHONIGmet ruiter (uitsnede) [Gang]
Riemkap C& I HONIGmetbijenkorf
Briefpapier C& IHONIG[op secretaire inKantoor]

Sedert 10september1999houdenwijreedsinbruikleenvanwijlen J.C. deJong:

Rijtuigklokjeuit het bezit van Jan Jacobsz.Breet (1815-1892)[Salon]
HoutenschooltasJ. Jz. Breet Anno1820met ruiter voorhuizen[Gaanderij]
Houten schooltas Cornelis Cz. Breet (1852-1901)Anno 1856 met molen De Veenboer
[Kantoor]
Houten schooltas Jacob Cz. Breet (1855-1894)Anno 1858met tuinhuis nabij Zaagselpad
(eigendomfamilieMartin-DeJong,Veldhoven) [Kantoor]
KnipwerkBarbertje Breet-Korver[Gaanderij]
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SpaarbankboekjeMaartje Smitmet linksonderhandtekeningKlaasBreet, 1825[SchenkingJ.C. deJong]
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Gelithografeerdportret vanCornelisKlaasz.Breet
doorS. Altman,1869,steend.V.P. Blommerste s̓Hage

08.11.1847AlgemeenHandelsblad
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HoutenschooltasCornelisCornelisz.Breet (Anno1856)metvoorstelling vanpapiermolenHetHerderskind
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HoutenschooltasJacobCornelisz.Breet (Anno1858)metvoorstellingvanluchthuisaan hetZaagselpad
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AlgemeenHandelsblad, 28.05.1869

AlgemeenHandelsblad, 21.06.1869

OpregteHaarlemscheCourant, 06.12.1869
[Bron: Delpher]
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CornelisKlaasz.Breet
[originele portretfoto inbezitvandefamilieDeJong]

Papierfabrikeur CornelisKlaasz.Breet (1818-1869)waseenzoonvanKlaasBreet enGuurtje deVries.
Hij huwde Neeltje Dekkermet wie hij de volgende kinderen kreeg: Guurtje Adriana Kluijver-Breet
(1846-?),Maartje van de Stadt-Breet (1848-1898),Neeltje Breet (1849-1850),KlaasCzBreet (1850-
1910), Neeltje van Doesburgh-Breet (1851-1932),Cornelis CzBreet (1852-1901)en Jacob CzBreet
(1855-1894).

JacobCz.Breet (Zaandijk, 11april 1855– Zaandijk1augustus1894), jongstezoonvanCornelisKlaasz.Breet
enNeeltje CornelisDekker.Makelaar ineffecten, gehuwdmetTrijntje GerbrandsDekker(1858-1934)

[Origineleportretfoto inbezitvandefamilieDeJong]



82

Advertentie VerkoopToebehorenvm. papiermolenDeVeenboer
MakelaarsC.A. Honigh,J. HonigenJ. BreetCz.

[Het nieuwsvandendag-KleineCourant, 16april 1879]

NederlandscheStaatscourant, 3maart 1892
[Bron: Delpher]
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Per 20november 2019verwierf het HonigBreethuis voor een periode van 20jaar (met
stilzwijgende jaarlijkse verlenging) een zevental meubelstukkenen een houten schooltas
inbruikleen, afkomstiguit denalatenschap vanJacobCornelisde Jong(Westzaan, 24mei
1924– Zaandam, 22februari 2007)en Janny deJong-van Dijk (Rotterdam, 27september
1927-KoogaandeZaan, 17november 2018). Debruikleen isaangegaanmet KeesdeJong
enJennyMartin-deJong,kinderenvanditechtpaar. Hetbetreft:

Houtenschooltas(schoolbord)metopschriftG.K. Breet, 1e kwart19eeeuw. Grietje Klaasd.
Breet (1809-1888)was de oudste dochter van Klaas Cz. Breet en Guurtje de Vries; 5
december1830gehuwdmetKlaasVis (*1809). Ziedaguerreotypie.
Porseleinkabinet,stammenduit bezit van Nelly Breet (Zaandijk, 5augustus1890– 30maart
1969)Op31augustus1921te Zaandijkgehuwdmet DirkPieter de Jong (Westzaan, 20april
1882-?).
Biedermeiereettafelmetextrabladenenvierstoelen, stammenduit bezit vanGrietje Breet
(Zaandijk, 7december1885-1985),apothekersassistente te Arnhem.
Cilinderbureau, stammend uit bezit van Cornelis Breet Jacobsz. (1884-1969),gehuwd met
Willy Sijtje Kist (1894-1974).

Cor,Grietje enNellywaren kinderenvan JacobCz.Breet (Zaandijk,11april 1855– Zaandijk,1
augustus1894),Makelaar ineffecten, enTrijntje GerbrandsDekker(1858-1934).JacobCz.Breet was
medeoprichter vandeVerenigingtot InstandhoudingenUitbreiding derZaanlandsche
OudheidkundigeVerzameling” Jacob HonigJansz. Jr.”

CornelisBreet Jacobsz.aanzijncilinderbureau NellyBreet inZaanskostuum
[originele portretfoto inbezitvandefamilieDeJong]
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KlaasCornelisBreet <3augustus 1806> Guurtje JacobsdeVries
(1784-1846) ( 1785-1826)
PAPIERFABRIKEUR
Woonachtig opLagedijk48
Pastelportret inZaankamer

|

CornelisKlaasz.Breet <28Augustus 1844> Neeltje Dekker

* Zaandijk,30december1818 *14 augustus1821
+Zaandijk, 21mei 1869 +1april 1889
PAPIERFABRIKEUR
Woonachtig opLagedijk48
Gelithografeerdportret in papierpresentatie

|

JacobCornelisz.Breet <14juni 1885> Trijntje Dekker

*Zaandijk, 11april 1855 *Westzaan, 12oktober1858
+Zaandijk,1augustus 1894 +Baarn,27juni 1934
MAKELAAR INEFFECTEN

|
CornelisBreet Jacobsz. | GrietjeBreet | NellieBreet
(1884-1969) (1885-1985) (1890 -1969
[Bureau] [Tafel& Stoelen] [Porseleinkabinet]

NB: De bruikleengevers, Pieter Dirk de Jong (* 1958),Cornelis (̒ Kees̓ ) de Jong (* 1959) en Jenny
Martin-deJong(*1962), zijnkleinkinderenvanNellie Breet &DirkPieter de Jong.
Hunouderswaren Jacob Cornelis deJong (1924-2007)enJenny deJong-VanDijk (1927-2018).
Jacob Cornelis (̒ Co )̓ de Jong was boekhouder bij Van Gelder, employé bij het gemeenschappelijk
administratiekantoor, bestuurslidderVerenigingJacob HonigJansz.Jr.”(1983) en lid vande logeAnna
Paulowna.
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Uit de nalatenschap van Jacob Cornelis de Jong (Westzaan, 24mei 1924– Zaandam, 22
februari 2007)en Janny de Jong-vanDijk (Rotterdam,. 27september 1927-Koogaande
Zaan, 17november2018)verwiervenwij op20november2019devolgendevoorwerpen:

HuwelijksbordJacobCz.Breet enGrietje JansdeJager, 15July1798

NB: Hetbetreft hier eenduplicaat vanZOV-03624
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Geborduurdbakerkussentje,J.C. B.& G.D.J., Anno1799[Vgl. ZOV-02815]

N.a.w. behoorde het kussentje toe aan JacobCornelisz.BreetenGrietje JansdeJager.Huneerste
dochter, GrietjeBreet (1799-1867)werdgeborenop25april 1799,een jaar nahet huwelijk. Grietje
trouwde zelfop4 juni1820metdekoopmanenoliefabrikant KlaasSmitmetwie zijop7september
1825eendochter kreeg,genaamdGrietje Smit.Wij bezitteneen pastelportret [ZOV-04388.01]en
een zilveren hengselmandje[ZOV-08229]vanGrietje Breet, beide uit 1817.
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Beschilderdhoutenspeelgoed,met initialen G:B (Grietje Jacobsd.Breet (1799-1867)).
AlseigenaressekomtookGrietje Klaasd. Breet (1809-1888)inaanmerking. 19eeeuw
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DienblaadjemetgekalligrafeerdopschriftʻG:K:Smit̓, 2ekwart19eeeuw

Grietje Klaas Smit(1825-1904)wasdedochter vanGrietje Jd Breet enoliefabrikant KlaasSmit uit
Kooga/dZaan.Zijwastevensdeoudstekleindochter van JacobBreet enGrietje de Jager.Ophaar
twaalfde jaarmaaktezevoorhaargrootouderseenborduurwerkje vaneen hond [ZOV-06753],te
zieninhet slaapvertrek opdebovenverdiepingvanhet HonigBreethuis. Ditgeschenkgingvergezeld
vanhet volgendeversje:

Ik hebietsvoorU watmagdatwezen
Vraagt gijwellichtJa wistgijdat
Het isgeenversdatmenkan leze
Ook niet ietsmetmijnwenschbevat
En tochhoopik datgijveeljaren

Het moogtaanschouwenaandewand
Hiernaarwil ik 't U maarverklaren
Ziehier ontvangthetuit mijnehand.

In1840maakteGrietje t.g.v. het twintig jarighuwelijksfeest vanhaaroudersKlaasSmit enGrietje
Breet eenborduurwerk,dat verwerkt is ineenspeeltafeltje [ZOV-09006],tezieninde tuinkamer.
Grietje KlaasSmithuwde in1820Willem Dekkerenerfde in1892alsuniverseel erfgenamehet
onroerendgoeduit nalatenschapvanhaaroomJan Jacobsz.Breet. Ziehiervoorookde ingelijste
aquarel "AangebodenaanMevr.Dekker-Smit1April 1894Souvenier.", voorstellende hetonroerendgoed
vande familie Breet bovendedeurnaar dewoonkeuken[ZOV-05101].
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WijnglazenmetradgravureDriemastermettekst “HETLANSWELVAREN“ (18eeeuw?)
enwijnrankenmetinitalen “G.D.Jz” (11/9/1858)

Het glasmet de initialen heeft toebehoord aan GerbrandDekkerJansz. (Westzaan, 11september
1824-Maarssen, 17januari 1897),zoonvan Jan Dekker (1801-1867)en Aagje Evers de Jager (1802-
1871), huwde 1848 Grietje Klaasd. Smit (1825-1904).11 september 1858 was Gerbrands 34ste

verjaardag. Gerbrand en Grietje kregen twee kinderen: Jan (ca. 1855-1931)enJacoba Maria (1863-
1948). Jan Dekker huwde Margaretha (̒Margot̓ ) Maria Honigh (1862-1916)en kreeg een zoon,
genaamdGerard Adriaan Dekker (* 1885). Jacoba Maria huwde 1886Cornelis Vis (1861-1921)en
kreegdrie kinderen, waaronder Jacob (1888-1828)enMargaretha (1890-1928).
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SchoolbordvanJan Jacobsz. Breet (1815-1892),1820(Bruikleen J.C. deJongsedert1999)
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WandklokvanJan Jacobsz.Breet (1815-1892),(BruikleenJ.C. deJong, sedert1999)
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Schooltasofzgn. s̒choolbord,̓ Grietje Klaasd.Breet (BruikleenFam.DeJong)

Grietje Klaasd.Breet (1809-1888)wasdeoudstedochter vanKlaasCz.Breet enGuurtje deVries;
5 december 1830gehuwd met de koopman en fabrikant Klaas Vis (1809-1859).Het echtpaar
bleef kinderloos.Ziedaguerreotypie.
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GrietjeVis-Breet(J.L. Breebaart) [StichtingArchiefHonig(h)]
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Pochbord,1ekwart19eeeuw

DeM staat voorMariage; de P voorPoch.
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POGCHEN
Dit spelwordt door vele personengespeeldmeteen spel kaartenvan 52bladen,uit hetwelk men,indien
slechts weinigen aanhet spel deelnemen,dezessen,vijven, enz. kan ter zijde leggen.Bij dit spel is echter
eenbord noodig, datop devolgendewijze is ingerigt enwaarvan elke rij door ieder spelermeteen fiche
wordt bezet.

Aas
Heer
Vrouw
Boer
Tien
Mariage
Derdens, enz.
Poch!

Men geeftaanelk speler5kaarten – in 2of 3giften; -enblijven erdusvan10tot 16stuksopdetalon, van
welkedebovenste alstroef gekeerdwordt. Die het aasvan troef onderzijne kaartenheeft, trekt deninzet
die op het bord op de rij van het aas staat; en evenzoo winnen de andere op het bord vermelde
troefkaarten, als ook mariage van troef en een derde of vierde, enz. – in troef, wanneer dit
overeengekomenis. – De gekeerdetroefkaart kan door zeven worden geruild en daardoor ook tot het
winnen van het speldienen.Voor die troefkaarten,welkein detalon blijven endusniet winnen, blijft de
inzet ophetbord, in derij daarvoor dienende,staan,zoodathij die in eenvolgendspeldezerij trekt, eene
hoogerewinstheeft, daarbij iedernieuwspelelk spelereenfiche opiedererij vanhetbord zet.

Nadat de inzetten van het bord zijn genomen, is het spel nog niet geëindigd,want de inzet van de rij
“Poch” is er nog, endezemoet ook eerst enwel op denavolgendewijze afgespeeldworden. De aande
voorhand zittende speler zegtof hij Pocht of niet, d.i. of hij 2, 3 of 4 gelijke kaarten heeft, namelijk:
heeren, vrouwen, drieën, enz., en daarom eene zekere som voor den inzet van deze pot biedt. De
volgende spelers verklaren naarde rij af of zij meerderbieden dandedoor devoorhand genoemdesom,
of wel datzij passen(en hunnekaartenwegwerpen).De hoogstebieder trekt dengeheeleninzet, namelijk
wanneer de overigen of omhun geringuitzigt op winnen, of omdat zij meenendat de hoogst biedende
zeerhoogekaartenheeft, ookhunnekaarten, evenalszij die gepasthebben,wegwerpen.Zegt evenwel een
derzelve ik houdt”, d.i. dat hij derzelfde somop dezeninzet stelt, dan leggendemeestbiedendenhunne
kaartenopenendievan hendehoogstenheeft, trekt deninzetder“Poch!”. Uit devermelderangordeder
winnende kaarten volgt dat 2 tweeën het laagste, 4 azen het hoogste is om den inzet van de Poch te
winnen.

Nadat dezelaatste inzet getrokken is, wordt nogomdeminste kaartengespeeld.De voorhand speelt het
eerst; de kleur moet bekendworden, en ieder speelt zooveel bij als mogelijk is, terwijl de speler, die het
eerst van zijne kaarten bevrijd, van elke zijner is medespelerszooveel fiches ontvangt, als deze nog
kaartenin dehadheeft. Daarna vangtmeneennieuwspelaan.

[Uit: Practisch onderrigtof Handleidingomdemeest ingebruikzijndekaart-,bord-enbalspelen
grondigte leeren uitoefenen. Derdedruk,Utrecht, B. Dekema,1865]
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Miniatuur Biedermeierpoppenkleertjes,2ekwart19eeeuw
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Biedermeierpoppenkleertjes,2ekwart19eeeuw
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Biedermeierpoppenkleertjes,2ekwart19eeeuw



99

Biedermeier poppengoedenzakdoekje,2ekwart 19eeeuw
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KasboekjeDeSchoolmeester, 1852-1856

Gevlochtenopbergdoosjemetgemarmerdpapier, 1ehelft 19eeeuw
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Rekjesvoorkleineschepvormen(?), 19eeeuw

2zakkammenen2brillen, ca. 1900
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WERKEN VANTHOPASONDERDEHAMER [30/1/2019]

Op 30 januari 2019gingen twee werken van Johannes Thopasbij veilinghuis Sotheby̓ s New York
onderdehamer.Het betreffen eenportret vanCorneliaHessels (1586-1640)eneenvanitas-stilleven,
vervaardigd in loodstift en inkt opperkament.Het portret [309by235mm]waseerder inbezit van
achtereenvolgens Victor Winthrop Newman (tot 1920) en Prof. Einar Perman en is in 1953
tentoongesteld geweest inhet Nationalmuseet inStockholmen in1962inhet SingerMuseumLaren.
Het wisselde opde veiling van eigenaar voor $11.875,-.Eenpendant van dit portret, voorstellende
Cornelia's echtgenootGodert Kerkrinck,werdverkocht bij Sotheby's in2012enbevindt zichthans in
de collectie vanhet TheMetropolitan MuseumofArt,New York.Het tot nu toeonbekendestilleven
[191bij147mm]werd geveild voormaar liefst $21.250,-.

Literatuur: Ekkart, RudolfE.O.:Deaf,Dumb& Brilliant: JohannesThopas,Master Draughtsman
[2014].Hierin zijndezesThopas-portrettenuit deZaanlandscheOudheidkundigeVerzameling
afgebeeldentoegelicht.
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LANDSCHAPPENVANUPPINK GEVEILD [30/1en3/3]
Op dezelfde veiling werd een aquarel van Willem Uppink in New York geveild, die eerder in
Amsterdam van de hand ging. Het betreft een bosgezicht, gesigneerd verso: Wm UppinkNa E.
Vandrielst[255 bij 334mm]. Op 3 maart veilde het Duitse veilinghuis Lupertz te Keulen een door
Willem Uppink gesigneerden gedateerd 1835 landschap in olieverf op koperplaat [42,5 x63 cm].
[Auction 1046,Gemälde undZeichnungen15.-19. Jh., 18.03.2015,14:30,Köln. Veilingitem 11]. Het
werkje stamt uit Noord-Duitsprivébezit en gingvan dehandvoor €6.944,ca. €2.000,-meer dande
richtprijs. Met dank aan de beide veilinghuizen kon een kleurenafbeelding van de landschappen
worden opgenomeninonzeboekuitgave.

.
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Willem Uppink:Boomrijklandschap,gekopieerdnaarEgbertvanDrielst [Foto: Sotheby̓sNewYork]

Willem Uppink:Landschapmetherder,olieverf opkoperplaat, 1835[Foto: VeilinghuisLupertz,Keulen]
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DUITSEKUNSTOPPAPIER VANC& I HONIGBREET

AugustLucas(1803-Darmstadt -1863): ZweiMädchen, Deutsch, um1825/30.

29mei 2019zijn er voor € 1.250 (̒ inkl. Aufgeld )̓ twee Biedermeier portretten door August Lucas
(1803 -Darmstadt -1863) bij het Berlijnse veilinghuis Grisebach onder de hamer gebracht, die
vervaardigdzijnopvelijnpapier metwatermerk vanC& J HONIG (BREET) [19,6×15,1cm.].Het zelfde
veilinghuisveilde in2013aleens een tekeningvanMoritz vonSchwind en in 2017een tekeningdoor
Ernst Friesoppapier vanonzefamilie.
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MoritzvonSchwind[Wenen 1804– 1871München]: Figurenstudien.
Pen ingrijsopgegrondeerdpapier (Watermerk C& IHONIG). 29,1x25,2cm.

Verkocht voor €2.250,-(inkl. Aufgeld).

Auktionen 215-221Kunstdes19. Jahrhunderts, 27.November 2013
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ErnstFries[Heidelberg1801– 1833Karlsruhe]: Bospadtevendehelling vaneenberg.
Penseel inbruine inkt enpen inzwarte inkt opopgehoogdpapier (watermerk: C& IHonig) (32,1×47,7cm).

Verkocht voor € 16.250,-(incl. premium)

AutumnAuctions2017;19thCenturyArt, November 29,2017
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ANNO1819
ZAANSMUSEUM &GEMEENTEARCHIEFZAANSTAD

Portret vanAart vanWessem (1777-1819)Olieverfopdoek, 84.0x 73.0cm[ZOV-06319]

Portret van Aart van Wessem (1777-1819),de broer van Adrianus van Wessem (1775-1854).
Mansportret tenhalve lijve, frontaal naar rechts.Demanheeft eengebruindgelaat zwart achterover
gekamdhaaren zwarte bakkebaarden.Kledingzwarte jasmetwit hemdmetgoudenspeld.
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CornelisDekker(1736-1819),in1792gehuwdmetMaria Bonte (1739-1808).
Familieportret G.van Heijningen [GAZ22.06020]

P. Bleeker (geboren te Zaandam 10 juli 1819, overleden te 's Gravenhage 24 januari 1878), officier van
gezondheid, staatsraad in buitengewone dienst, schrijver van ʻAtlas Ichtyoloique des Indes Orientales
Neerlandaises.̓Aandeonderzijdezijnhandtekening.A.J. Ehnle;KoninklijkeSteendrukkerijC.W. van Mieling.

[Zaanlandia Illustrata nr. 726;GAZ11.0683]
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Kaart van de Zaanstroomen een gedeelte van het IJ, aanwijzende de stedenAmsterdamenZaandam, de
dorpenOost-enWestzanen enwijdersdie dorpen, welke aan denZaanstroomgelegenzijn, devoornaamste
straten, grachten, buurten, padenen gebouwenvanbovengenoemdesteden, als ookdenamenen soorten
dermolens,welkeaan deZaanenonderOost-enWestzanen zichbevinden.

OpgenomenenGecarteerd doorT.MonsieurM.Z. 1819.Gegraveerd doorC.van Baarsel enZoon. [50x66cm]

Volgensdezekaart waren er in 1819aan de Zaan, aan de Oost-enWestzijde, onder Westzanen en
langs de Nauernasche Vaart 358 molens als daar zijnde 100 zaagmolens, 111 olijmolens, 57
pelmolens, 27papiermolens, 15snuifmolens,29verfmolens, 4hennipkloppers,3blauwselmolens en
11schulp-,vol enmosterdmolens. [Zaanlandia Illustrata nr. 30;GAZ52.00217en52.00703]

AANDE WESTZIJDE:
79.DeEendragt
34.DeKruiskerk
90.DeKoehuid
111.DeWeever
112.DeKaarsemaker
113.DeWitteZaan
114.DeBonsem
115.DeByenkorf
116.DeWitteveer
118.Het Fortuyn

119.DeVeenboer*
125.DeHobbezak
131.DeHerderin
132.DeHoop
133.DeHerder
134.Het Herderskind*
135.DenIJver
137.DeRijzendeZon
138. DeOuderomp
141.DeBok
144.DeSoldaat

WESTZANEN:
1. DeSchoolmeester
4.Huis Assenburg
8. JongeDolphyn
14.DePronker

LANGS DE
NAUERNASCHE VAART:
6.DeHuisman
9.DeKool
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NB: DepapiermolensDeVeenboerenHet Herderskindwaren in1819inbezit vande firma
C& IHONIGBREET.
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Brandweerpenning Zaandijk Anno1819['Brandspuyt No1'] (ZOV-02041)
NB: Alsvermeldwas Jacob Breet commandeurvandekleinepompvanbrandspuit2te Zaandijk.

OnderlingeBrandwaarborg-MaatschappijaandeZaan(1819)en
Brandassuratiecontract vanMolens cumannexisaandeZaan(1733)

Inmiddels tweehonderd jaar geleden, in 1819werd door een aantal Zaandijkerpapierfabrikeurs de
Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij aan de Zaanopgericht. Dezewerd later voortgezet onder
denaamBrandwaarborg-MaatschappijKoning& Boeke.

Op24december1733wasreeds het “Brandassuratiecontract vanMolens cumannexisaande Zaan”
opgericht, waarbij 27molens waren aangesloten met een waarborgsomvan f 214.250.De eerste
bestuurders, gecommitteerdenofoverlieden vanhet contract uit 1733warenEngelHuijsmanenArie
van der Ley uit Zaandijk, Hendrik Papier te Krommenie en Cornelis Wildeman. In 1801werd het
contract vernieuwd met als gecommitteerdenen overlieden depapierfabrikeurs Jan Kool, Jacob en
Arent Breet te Zaandijk,Pieter SmidtvanGelder enCornelisDekkerJsz.teWormerveer.

OpregteHaarlemscheCourant26.08.1826
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DirectiegebouwderOnderlingeBrandwaarborg-Maatschappijaan deZaan, Anno1819.

In 1819onder bestuur van Jan Koning,directeur en zescommissarissen,KlaasMul, Zaandam,Westzijde, Dirk
van Voorst, Zaandam,Oostzijde,KlaasBaas te Koog,DirkStolp te Westzaan, Jacob Honig Jansz. te Zaandijken
Martinus vanGelder te Wormerveer (even daarna opgevolgddoorCornelis Prins) Op26maart 1820begonde
maatschappij haar werkzaamheden. Tot de bouw van het eigen kantoorgebouw Lagedijk no. 33, in 1896
voltooid,werdkantoorgehoudentenhuizevande fungerendedirecteur. Men vergaderdemeestal in koffiehuis
DeZwaanofbij dedirecteur thuis. Jan Koningoverleed in1838.In1833werdAlbert Boekemede-directeur.

[Drukwerk 1ehelft 20eeeuw; 7x12cm;GAZ31.00245]



114

KOOGENZAANDIJK ANNO1919

GedenksteenvoorJanMarinusVisaandeParklaan te Zaandijk.

De gemeente bouwde het in 1919en het is op 19 juli van dat jaar onthuld. Het monumentwerd
opgericht voor Jan Marinus Visgeboren in 1856en overleden in 1918te Zaandijk.Hij was directeur
van lakfabriek Jacob Vis, later officieel olie-industrie Jacob Vis Pzn. B.V. Jan Marinus Vis deed veel
sociaal werk in Zaandijk,hij organiseerde bijeenkomstenvoor algemeennut en genoegenenwas de
stichter van de centrale keuken. Een jaar na zijn overlijden is het monument onthuld. Hier de
onthullingmetveel genodigden.Het waseen werkstukvanzijnvriend A.H.Wegerif Gzn.architect te
Apeldoorn, A.H. Wegerif Gzn. heeft ookhet plan Parklaan ontworpen. Opde achtergrond links de
NederlandsHervormdekerken rechts desociëteit. Het monumentstond inde wegendaar het zeer
verweerd was ishet verwijderd. Hetmateriaal was echter niet weersbestendigen is opverzoekweer
verwijderd, ziehet raadsbesluit van14juni1961.

[GAZ 91.000296;91.000437]
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GevelvandeLeidscheAutogarage LATO,naar ontwerpvanarchitect H.J. Jesse(1860-1943),ca.1930.

Opde voorgrondoude auto's met chauffeurs. LATO,gevestigdaan de Steenstraat 53-55te Leiden,
kreeg in1915/1916denieuwe gevel, die een prijswon in de “Tweede Gevelwedstrijd te Leiden”. In
1919ginghet bedrijf failliet en kwameen restaurant/lunchroom in de voormaligegarage. Toenhet
pand inde sleutelstad moestworden gesloopt,werd de fraaie voorgevel in 1919overgebracht naar
het Zuideinde te Koog aan de Zaan. Hier vestigde zich taxibedrijf Aart Hogendijk, waar eerst
oliefabriek DeReuszat.

[GAZ21.00660;ZaanlandseOudheidkundigeVerzameling-Honigcollectie]
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FotovanhetpersoneninhistorischekostuumsophetZaansetentjachtje ter gelegenheidvandeoptochtop4
september1919inhet kadervanhet VaderlandschHistorischVolksfeestinhetNederlands
OpenluchtmuseumteArnhem. [Stichting Archief Honig(h)]
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Intekeningsbrochurevoordepublicatie “NederlandschVolksleven”n.a.v. hetVaderlandschHistorisch
Volksfeestop3t/m5september1919teArnhem. [Stichting Archief Honig(h)]


