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2.14 Koopmanswoning Koog aan de Zaan  
Noord-Holland 

 
 

Inleiding 
In 1686 - 1687 laat Gerrit Caeskoper aan de Zaan het linker gedeelte van 
dit huis bouwen. Hij doet aan de zuidkant van zijn ouderlijk huis. In de 
decennia daarop wordt het steeds verder uitgebreid. Omstreeks 1740 
neemt de welgestelde familie Honig er z’n intrek en laat het huidige 
middenstuk langs de straat bouwen. Rond 1770 breidt Honig nog verder 
uit met het rechter gedeelte waardoor de u-vorm ontstaat.  In het 
‘luchthuis’, een soort serre met uitzicht over het water, ‘vermeien de 
dames en heren zich met een glas, een pijp en een spelletje’. Maar de 
koopman brengt waarschijnlijk de meeste tijd door in zijn kantoor rechts 
van de voordeur. Want de familie heeft aanmerkelijke belangen in de 
meest uiteenlopende ondernemingen. Van handel in oliehoudende zaden 
tot walvisvaart tot een bakkerij van scheepsbeschuit. In 1890 bouwen 
minder draagkrachtige bewoners het huis om tot twee woningen. Om 
ruimte te maken voor fabrieken moest de woning in Koog aan de Zaan 
worden gesloopt en is in 1940 in het museum weer opgebouwd. 
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Vertelpunten 
- Bouw eerste deel links 1686, nu Chinees restaurant gevestigd 
- Doodsdeur, steen met verschillende voegen en gepotdekseld hout. 
- Vanaf 1740 fam. Honig, breidt uit met middenstuk en verfraaid 
- In 1770 wordt het geheel uitgebreid met de rechtervleugel. 
- Binnen rechts kantoor 
- Links de salon met mahonie en wortelhoutenkast 
- Verder rechts oude woonkeuken met smuiger 
- Meidenvertrek met bedstede 
- Luchthuis 
- Buitenwas-/spoelbak met daaronder waterput met water vanaf dak 
- Achteraan keuken met pomp en binnentoilet, mond om de hoek uit in 

de Zaan 
- Keuken achter de Chinees heeft dubbele zwengelpomp en kranen 
- Links naast de schouw zit een warmwatervooziening 

 
Basisinformatie presentatie 

De Caeskopers woonden langs de Zaan in Koog aan de Zaan op het stuk 
dat later de Dubbele Buurt is gaan heten. Op 5 december 1665 brak de 
dijk bij Durgerdam en ook naast het huis van de Caeskopers brak de dijk 
op een zeer zwakke plek. Na de dijkdoorbraak heeft de vader van Gerrit 
de dijk laten repareren en is het hele dijkgebied verbreed, verstevigd 
(aangeplempt) en oorspronkelijke poldersloot verder landinwaarts 
gelegd. Op de nu verstevigde plek van de dijkdoorbraak is later door 
Gerrit (1686/87) het eerste, linker deel van de koopmanswoning 
gebouwd, naast zijn ouderlijk huis. 
Voor de dijkdoorbraak van 1665 woonde men tussen 'weg en Zaan', 
overigens was de weg meer een voetpad. Aan de westkant van de weg lag 
de dijksloot en daarachter lagen de polders. Het ouderlijk huis van Gerrit 
en zijn broer Claes en zus Trijntje lag op de dijk en de doorbraak was daar 
direct naast. Op de verbrede en aangeplempte dijk werd aan de overkant 
van de weg langzaamaan ook gebouwd. Veel later kreeg dit geheel van 
bebouwing de naam Dubbele Buurt. 
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Kaart noord-zuid. De zwakke plek in de 

dijk is op deze oude kaart duidelijk 
aangegeven. De familie Caeskoper 

woonde op het perceel ten noorden van 
de dijkdoorbraak. De hoek in de Zaan is 

op kaarten altijd goed te herkennen. 
Kaart voor 1665. 

Op deze kaart is de verandering 
geaccentueerd. Het blauwe deel is de 

landinwaarts verlegde sloot en het bruine 
deel is de Dubbele Buurt. Het roze 

ingekleurde pand is Dubbele Buurt 10-12 
(perceel 697), de koopmanswoning in het 
museum. Het groene deel is de overtuin 
die schuin tegenover het huis lag. Het 

perceel ten zuiden van de overtuin 
(perceel 694) was in eerste instantie 

gebouwd als stal- en wagenhuis. Later 
verbouwd tot deels winkel en woningen. 

Kaart 1812. 
Bij de uitbreiding/verbouwing van 1740 werd tevens het hele gebouw 
gemoderniseerd naar de heersende stijlopvatting. Het kreeg gedeeltelijk 
bakstenen façades, houten topgevels met "kuiven" en ander snijwerk. De 
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uitbreiding was overigens het gevolg van het feit dat de familie meer 
woonruimte nodig had. 
Later werden de buitendeuren door de huidige vervangen. Zo groeide 
deze koopmanswoning tot een gebouw met een U-vormige plattegrond, 
rond een binnenplaats - het zg. achteruit - die in de oorspronkelijke 
situatie, evenals nu in het museum, op het water uitkeek, nl. op de voor 
het Noord-Hollandse industriegebied zo belangrijke rivier de Zaan.  

Aan de straat in het oudste deel is 
een zgn. dooddeur, die alleen 
gebruikt wordt bij sterfgevallen en 
huwelijken. De deur voor dagelijks 
gebruik kon men bereiken via een 
steeg langs de zij- of achterkant. 
Als je naar binnen gaat zie je rechts 
allereerst kantoortje. Hier hield de 
koopman zijn omvangrijke boeken 
bij. Men had o.a. belangen in de 

houthandel, houtzagerij, scheepsbouw, olieslagerij en -handel, 
papiermakerij, walvisvaart, zeilmakerij, verffabrikage, pellerij en 
bakkerijen (voor scheepsbeschuit), enz. . 
Het gebouw is grotendeels ingericht naar de smaak van de welgestelde 
burgerij tegen het einde van de 19e eeuw. Dit spreekt natuurlijk het 
sterkst in de salon links van de gang. Oudere meubelstukken, die niet met 
de nieuwe smaak overeenstemden, werden hieruit overgeplaatst naar 
nevenvertrekken. Zo verdween 
'de fraai beschilderde zg. 
Assendelver kast uit ca. 1700 
naar het kantoortje. 
Verder naar achter in de gang 
ligt een woonkeuken met een 
typisch Noordhollands model 
schoorsteenmantel, een zgn. 
smuiger, bekleed met de 
toentertijd in massa 
vervaardigde wandtegels met 
geschilderde Bijbelse 
voorstellingen. Er is een afgescheiden dienstbodenkamertje met een 
bedstede. Je kunt hier goed zien hoe de gehele constructie, zowel de 
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dragende delen als de wanden geheel van hout zijn. Alleen stookplaats en 
rookkanaal zijn gemetseld. 
Het achterste deel van deze vleugel is het zg. luchthuis dat oorspronkelijk 
los gestaan heeft. Iedere koopmanswoning had een dergelijk vertrek, bij 
voorkeur met uitzicht op de Zaan. Het is een soort serre met veel ramen, 
waar men zijn vrije tijd doorbracht onder het genot van koffie en thee. De 
mannen rookten hier hun lange stenen pijpen en dronken er een glaasje; 
de vrouwen zaten er te handwerken. Men deed er gezelschapsspelen 
maar vooral genoot men van de levendige scheepvaart op de Zaan. In 
zo'n luchthuis was vaak een kabinet waar de eigenaar voorwerpen in 
bewaarde die met een loupe of met een microscoop werden bekeken, 
bijv. insectendelen, maar ook instrumenten etc. Uit zo'n verzameling is 
het Teylers Museum in Haarlem ontstaan, het oudste museum van 
Nederland. De inrichting nu geeft bovendien aanvullingen te zien van vele 
overgeërfde stukken uit vroegere perioden. 
In dit huis zijn nog onderdelen aanwezig vanuit die tijd, zoals behang, een 
trap en diverse balken.  
De koopmanswoning is bijna 200 jaar (tot 1884) bewoond geweest door 
mensen met een zekere familiebetrekking tot elkaar, na 1740 was dit 
vooral de familie Honig, al eeuwen een bekende naam (Honigfabrieken).  
Op een moment zijn de overtuin en het wagenhuis 
met paardenstal schuin aan de overkant van de 
woning aangelegd en gebouwd. Dit moet voor 1812 
zijn geweest, omdat op een kaart van dat jaar die al 
zijn aangegeven. De situatie in het museum nu doet 
in dat geval meer recht aan de Dubbele Buurt van 
voor 1970. De Honigfamilieleden hebben zich 
beziggehouden met de olieslagerij (oliemolens) en 
papiermolens. Een enkeling was tevens koopman, 
reder, eigenaar van suikerplantages in West-Indië 
en maire of burgemeester. De presentatie over 
Evert Smit en zijn activiteiten rond de slavernij staan 
los van de Honigs. Evert Smit was aangetrouwd, 
maar de Honigs hadden een zeer beperkt deel in aandelen in Suriname en 
geen eigen activiteiten in en rond de slavernij. Hun nering lag vooral in de 
landen rond de Oostzee met vooral hennep, hout, graan en zaden. 

Watermerk Honig. 
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De Dubbele Buurt in Koog aan de Zaan. Achter de mensen de 

koopmanswoning, daar schuin links tegenover de overtuin en links op de 
voorgrond de wagenschuur en stal.  Datum foto rond 1870. 

Bij de herbouw bleken achteraf gezien wel fouten te zijn gemaakt. Deze 
zijn bij de restauratie in 2001-2002 onder leiding van de 
museummedewerker Simon Honig zo veel mogelijk ongedaan gemaakt. 
De reconstructie betrof vooral het oudste gedeelte. 

 
Verdieping 

Werkzaamheden 
Gerrit had ervaren Nederlandse handelsagenten in o.a. Köningsberg, Riga 
en Danzig en handelde in eerste instantie in zaden voor zijn oliemolens. 
Ook handelde hij in granen, lijnzaad, hout, potas, vlas, hennepproducten 
en allerhande zaken waarmee hij iets zou kunnen verdienen. Zijn 
handelsagenten hielden hem op de hoogte van prijzen en kwaliteit en 
mochten binnen bepaalde marges qua prijs, hoeveelheden en kwaliteit 
zelf handelen.  De handel met Oostzeelanden, Duitsland, Zweden, Polen 
en de Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen), was veel 
belangrijker dan die met Oost- en West Indië en ook veel ouder. Uit oude 
tolregisters blijk dat in 1497 meer dan de helft van de schepen die in de 
Sont tol betaalden Nederlandse schepen waren. Vanuit Zuid Europa 
werden zout en wijn naar de Oostzee vervoerd en werd er o.a. met de 

https://beeldbank.zaanschemolen.nl/beelden/detail/458f78cc-29f3-11e5-ae22-9395ffd42d48/media/dbbfa1b7-448d-6ba3-e2e2-7efca73c1944?mode=detail&view=horizontal&q=dubbele%20buurt&rows=1&page=18
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eerder genoemde producten teruggevaren. Naast de Zaanlanders 
handelden ook de Hanzesteden vooral met de Oostzeelanden. 
De keuken achter de Chinees 
Buiten in de hoek bij de keuken is een aanrecht spoelbak met daaronder 
een opslag voor regenwater. De afvoer van de spoelbak kwam uit op de 
Zaan. 
Een slaapkamerinrichting in het oudste deel heeft plaatsgemaakt voor 
een grote keuken. Hier komt men vanaf het binnenplaatsje. In de keuken 
zit een hardstenen aanrecht en een grote dubbele zwengelpomp (achter 
de Chinees). Links naast de schouw en de kachel zit een voorziening om 
warm water te tappen. In het  gangetje achter naar de spoelkeuken is 
een ruim binnentoilet (plee) met afvoer in ‘de Zaan’. Die afvoer is goed te 
zien  achter de balustrade onder in de muur bij het water. (vgl. het 2.11 
arbeiderswoninkje, daar bevindt zich de plee buiten boven ‘de Zaan’.) 

  
Van de dubbele zwengelpomp in de keuken is (nog) geen beschrijving 
over de werking gevonden. Het meest waarschijnlijke is dat de ene 
zwengel met kranen (groot en klein) water uit de Zaan pompte, en de 
andere water uit de waterbak met regenwater. 
Over deze warmwatervoorzienig schrijft Simon Honig in 1970: “Het 
volgende vertrek in deze vleugel was voorheen keuken, hetgeen te 
verklaren is aan de aanwezigheid van de regenwaterbak onder de vloer 
en de fundering van de schoorsteen met daarnaast ruimte voor de 
mengketel - een waterreservoir van koper, ingemetseld naast de 
stookplaats, waardoor het water door de warmte van het vuur 
verwarmd wordt, een oud soort boiler dus - en deze situatie dient 
hersteld te worden.’’  
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De warmwatervoorziening 
en divers keukengerei. 

De dubbele zwengelpomp 
met dubbele kranenset. 

De plee boven de Zaan. 

 
Eind september 1944 wordt het museum 
bewoond door zo’n zeshonderd 
Arnhemse evacuees die door operatie 
Market Garden de stad moesten 
verlaten en tot eind december van dat 
jaar onderdak vonden in het museum. In 
de koopmanswoning woonde directeur 
Glazema die het oostelijke deel ter 
beschikking stelde als ziekenzaaltje en 

een spreekkamer op zolder. Op het dakbeschot boven de zolder van de 
het linker deel staan nog de aanduidingen van de medicamenten die 
daar in de evacuatieperiode hebben gestaan. De koopmanswoning 
diende toen voor een deel als hospitaal.  
Enkele honderden mensen hadden in het museum noodgedwongen hun 
toevlucht gezocht. 
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Van Caeskoper naar Honig 
Na de afbeeldingen wordt er nog een uitleg gegeven waarom een door 
Gerrit Caeskoper gebouwd huis in handen van de familie Honig kwam en 
nog wat extra info. 
 

Linken  
- Oostzeehandel, Historiek.net, link 
- Beeldbank Zaansche Molen, link 
- Beeldbank Noord-Hollands Archief, link 
-  

Literatuur 
- B&M 1972 no. 1, B&M 1977 no. 2, B&M 1983 no. 1 
- Jaarboek 2000 pag. 218 e.v. `Wegens bewoning gesloten' van Ad de 

Jong (NOM 2004) 
- gids 2014 
- De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw, Bert 

Koene (aanwezig in de bibliotheek NOM) 
- Voor foto’s archief NOM, Zaans Archief, 
- Beeldbank Zaansche Molen 
- Archiefstukken NOM, o.a. van Simon Honig 
 

 
 
  

https://historiek.net/oostzeehandel-moedernegotie-voc/76139/
https://beeldbank.zaanschemolen.nl/beelden/?q=dubbele%20buurt&mode=gallery&view=horizontal
https://noord-hollandsarchief.nl/beelden/beeldbank/?gclid=CjwKCAjwkaSaBhA4EiwALBgQaBZYY04fd3X6xGZ_BCtDmz0cjcB8zLUGYIIF8CecptR5DPY0s7gbmBoCJS8QAvD_BwE&mode=gallery&view=horizontal&q=dubbele%20buurt&page=1&reverse=0
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Afbeeldingen (er is veel materiaal) 

 
Dubbele Buurt. Groene woningen achter 

de handkar is de koopmanswoning. 

 
Dubbele buurt rond 1920. 
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De koopmanswoning aan de Zaan. Het gaat om het linker groene pand. 
Achteraan bij de keuken van de linker vleugel was destijds een schuurtje 

aangebouwd. 
 

 
De woning vanaf de Zaan. 
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Dubbele Buurt 10 t/m 12, 1900-1939. Het linker deel heeft een andere raam- 

en deurindeling. Het middendeel heeft een dakkapel en een schoorsteen. 
Ook het raam in de rechter vleugel heeft een andere indeling. In de loop 

van de tijd is er nogal wat aan de woning verbouwd. 
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De bouwfases van de 
woning.  
 
1686 oorspronkelijke 
deel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1740 situatie bij 
overlijden van de 
schoonzoon van Gerrit, 
Claas Jasperz Visser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1767 situatie na de 
uitbreiding door Claas 
Gerritsz Honig . Deze 
situatie lijkt wat op de 
huidige.  
 
Bron Simon Honig. 

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-cardinaal/I2260.php
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De dienstbodenkamer met o.a. een linnenpers  

en een bedstede. 

 
De voormalige keuken met smuiger in de rechter vleugel. 
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Na de bommen in 1943. 
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Notenhoutenkast en mahoniehouten meubel. 
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In de rode rechthoek is de hele woning aangegeven, roze is de binnentuin. 

Groene in rechthoek is de overtuin. In rode cirkel de Kogerkerk. 
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Omgeving Koog aan de Zaan 1912. 

Rode rechthoek ligging woning en overtuin. 
Rode driehoek molen Pink/Het Pink, oliemolen waarvan Gerrit 

Caeskoper mede-eigenaar was. 
Rode cirkel de Kogerkerk. 

Snelweg kaart 2021 is de A4 

Omgeving Koog aan de Zaan 2021.
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De koopmanswoning van Caeskoper naar Honig 
De naam Caeskoper komt in verschillende schrijfwijzen voor. Ook als 
Kaeskoper en als Caescoper.  
Gerrit Arisz. Caeskoper was in 1665 de bouwer van de linker vleugel van 
de koopmanswoning in het museum. Dat er meer over Gerrit Arisz 
Caeskoper bekend is komt onder andere door zijn zes jaar jongere broer 
Claes, die vanaf zijn achttiende tot 10 dagen voor zijn dood op 78 jarige 
leeftijd een dagboek bijhield, het Nootysye Boeck. Door die notities is er 
ook meer bekend van Gerrit. Daarnaast liggen in archieven veel 
documenten en akten over allerhande zaken die (ook) Gerrit aangingen. 
Claes en Gerrit waren net zoals hun vader en grootvader olieslagers en 
handelden in oliën en veekoeken, maar handelden later in veel meer 
producten, vooral vanuit het Oostzeegebied. Gerrit hield zich ook bezig 
met de walvisvaart. 
Dat er veel bekend is over de Caeskopers komt ook doordat er in het 
Particulier Archief Honig veel papieren bewaard zijn gebleven. In het 
midden van de 18e eeuw is de mannelijke lijn van de Caeskopers 
uitgestorven en komt de band met de familie Honig in beeld. De beide 
dochters van Claes trouwden twee broers Honig. Omdat was geregeld dat 
de onderneming van Claes in zijn geheel in handen kwam van één 
kleinkind, kon dat het begin zijn van het levensmiddelenconcern Honig. 
Om de familierelaties rond het geslacht van Gerrit en Claes Caeskoper en 
later met de Honigs goed in beeld te krijgen, volgen hieronder eerst 
enkele stambomen. Dezelfde namen of combinaties ervan komen vaak 
voor en kunnen wat verwarrend zijn over wie nu precies wie was.  
Gerrit Arisz. Caeskoper had een jongere broer Claes Arisz. en een zus 
Trijntje Aris Caeskoper. 

 
Gerrit Caeskoper is twee keer getrouwd geweest en had uit  het eerste 
huwelijk een dochter, Aeltje Gerrits Caescoper. Zij trouwde met Claas 
Jaspersz. Visser die uiteindelijk ook een compagnon werd van Gerrit. Dit 

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-cardinaal/I2555.php
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-cardinaal/I2549.php
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-cardinaal/I1405.php
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huwelijk leverde wel nakomelingen op, maar die stierven allemaal jong. 
Hiermee stierf de lijn met Caeskopers via Gerrit uit. 

 
Gerrits broer Claes had vanuit zijn eerste huwelijk geen mannelijke 
nakomelingen om te erven. Uit zijn tweede huwelijk werd één zoon 
geboren die de bedrijven van zijn vader erfde. Maar deze Gerrit Claes was 
ongehuwd en had dus geen erfgenamen. Zijn twee zussen waren met 
twee broers Honig getrouwd. De Honigs hadden vooral oliemolens en 
papiermolen. Deze broers zaten in de papiertak van de Honigs. 

 
Bij testament vermaakte Gerrit Claes een groot deel van zijn zakelijke 
belangen aan zijn neef, zich noemend Gerrit Caescoper Honigzoon, de 
zoon van zijn zus Stijntje, maar een echte Honig. 
Een volgende vraag die zich aandient is wat deze woning dan met de 
firma Honig te maken heeft zoals wij de kennen van de soepen en de 
sauzen. 
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De eigenaren van de koopmanswoning 

 
 

Huwelijken tussen de Zaanse koopliedenfamilies 
Hierover zijn enkele leuke wetenswaardigheden te melden. 
Maartje Honig (1802-1866) ) huwde de olieslager Jan Spekham Duyvis 
(1825-1862) wiens zoon Teewis Duyvis Jansz (1823-1875, de 
grondlegger was van de oliefabrieken van Duyvis waaruit Duyvis van de 
borrelnootjes e.d. is ontstaan. Maartje was de achter-, achter-, achter-, 
achternicht van Gerrit Arisz. Caeskoper. 
Deze Teeuwis Duyvis was gehuwd met Debora Geertruida Verkade, 
1828-1904. Debora Verkade was een zus van Ericus Gerhardus Verkade, 
1835-1907. Ericus heeft de grondslag gelegd voor de bekende 
Verkadefabrieken. 
  

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-cardinaal/I7922.php
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-cardinaal/I7922.php
https://www.genealogieonline.nl/genealogie_mostert/I38764.php
https://www.genealogieonline.nl/genealogie_mostert/I38767.php
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Van de koopmanswoning naar de soepen en de sauzen 
De linken van de Gerrit Arisz Caeskoper de bouwer van het eerste deel 
van de woning naar de soepen en de sauzen. In het overzicht hieronder is 
lijn in beeld gebracht. 

 
 

 
 

-.-.-.- 


