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Fier op de Zaanstreek
In 1985 werd ik gevraagd om directeur te worden van houthandel Rote te Westzaan.
Een grote eer, leiding te mogen geven aan een 100-jarig bedrijf. [In 1886 startte
Pieter Rot in Westzaan een handel in brandhout, die zou uitgroeien tot een
gerenommeerde houthandel. In 1945 werd de naam Rot (‘Rot-hout’ klinkt niet zo
lekker) veranderd in Rote.]
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Houthandel Rote, met medewerkers waarmee ik jaren daarvoor nog had samengewerkt, vóórdat ik als vertegenwoordiger in dienst trad bij houtbedrijf Fa. de Wed.
Stadlander & Middelhoven uit Zaandam. Kortom: voor mij een rentree! Maar wel
was ik nu verantwoordelijk voor 65 medewerkers en medeverantwoordelijk voor de
houtverkoop van de filialen, omzetten die nogal te wensen overlieten.
Twee maanden nadat ik in dienst trad, werd ik ontboden bij algemeen directeur J.W.
Rote. Ik kreeg de opdracht om een ‘hout-dag’ te organiseren, een symposium voor

Foto omslag: Gezicht op Westzaan met op de achtergrond
Zaandam. Foto van Tom Kisjes gemaakt voor de Natuuratlas
Zaanstad. Deze atlas vormt een uniek naslagwerk over de
Zaanse natuur voor natuurliefhebbers, beheerders, beleidsmakers en scholieren, zie ook Boekennieuws.

alle filiaalmanagers, met als thema: ‘Waarom verkopen wij niet meer (vuren)hout?’
Een pittige opgave, maar tevens een mooie opdracht die ik moeilijk kon weigeren.
Nadat we een datum prikten, stortte ik me op de voorbereiding. Onderwerpen
die aan bod dienden te komen, zo bedacht ik, waren de geschiedenis van de houthandel, de invoer van zaagstammen, zaagmethodes, kwaliteitskenmerken en
diverse toepassingen. Ik dook in de archieven, verdiepte me in de materie, maakte
aantekeningen die ik uitwerkte tot een mooi verhaal. In mijn garage, met de wekker
erbij, oefende ik de toespraken… Binnen 14 minuten had ik alles verteld, was alles
aan bod gekomen, alle info, bestemd voor een morgensessie van twee uur en een
middagprogramma, na de lunch, van dezelfde duur.
Wat nu te doen? Vanaf dát moment, ik was 42 jaar oud, heb ik de Zaanstreek pas
echt leren kennen. Ik werd stamgast van het Molenmuseum en het Zaans Gemeentearchief, kocht boeken over het Zaans cultureel erfgoed en maakte afspraken met
architect Jaap Schipper en Gerrit Gras, eigenaar van Houthandel Gras. Mijn
nieuwsgierigheid was grenzeloos en ik verzamelde ruimschoots genoeg materiaal
voor mijn presentatie.
De dag brak aan. De dame van de catering kondigde aan na de ochtendkoffie weg
te gaan om voor de lunch weer terug te keren. Echter, nadien vertelde ze me, dat ze
geboeid was blijven luisteren. Nog nooit was ze zo trots geweest op haar streek, na
het aanhoren van mijn verhalen. Haar bedankje was het grootste compliment dat
ik kon krijgen en nog altijd is het zo, als ik in het buitenland vertoef en mensen mij
vragen waar ik vandaan kom, dat mijn ego begint te stralen en ik desgevraagd graag

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of worden opgenomen in een elektronisch databestand zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
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mijn verhalen vertel over de Zaanstreek, de Zaan waar ik zo fier op ben.

Theo Hallingse.
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p.10 Een doorsnede van een pelmolen.

p.4 Tweedelige Geschiedenis van de Zaanstreek. Onder grote belangstelling
kondigt de eerste socialistische burgemeester van Nederland Klaas ter Laan in
1917 in Zaandam de nieuwe grondwet af. (Het Leven; Spaarnestad Photo)
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Op 8 november verscheen dan eindelijk de tweedelige Geschiedenis van de Zaanstreek. Pieter Helsloot vertelt waarom u dit
nieuwe standaardwerk niet mag missen.

8

Soms is verplaatsing de redding voor een historisch pand. Frans
Wytema vertelt waarom en hoe een oude molenaarswoning
van Assendelft verhuisde naar Zaandijk.

10

In de slotaflevering van zijn geschiedenis over der rijstindustrie
in de Zaanstreek doet Jur Kingma uit de doeken hoe de rijstpellerij is ontstaan uit de gerstpellerij.

14

In 1946 vierde de Zaandamse Schaakclub zijn door de oorlog
uitgestelde jubileum met een internationaal schaaktoernooi.
Cor van Dongen doet verslag.

18

In de serie Objecten uit het Zaans Museum heeft George
Slieker een bij de winter passend voorwerp uitgezocht: het
ijsschuitje.
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p.18 Het ijsschuitje

p.8 Achtergevel Smidslaan
met gerestaureerde put.

30 Dit jaar viert de (oud)katholieke schuilkerk in Krommenie
zijn 400-jarig bestaan. Hans Valk vertelt hoe het dit bijzondere
monument al die tijd is vergaan.
34 In het kleine Zaandijk bevinden zich vier bijzondere bespeelbare historische muziekinstrumenten. George Slieker en Frans
Wytema verzorgen een kennismaking, als inleiding op het
pianofortemuziekfestival van 22 tot 24 februari 2013.
36 Boekennieuws. Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek belicht.

20 Nog meer winter: de ijskoude avonturen van Zaandijker Gerrit
Janssen Mulder, die op handelsreis naar Noorwegen in 1810
door storm en sneeuw werd overvallen. George Slieker reisde
hem na.

40 Verenigingsnieuws. Berichten van de erfgoedverenigingen
die voor iedereen interessant zijn.

24 125 jaar Albert Heijn paste niet in één artikel. In dit nummer
deel 2 van die boeiende geschiedenis door Henk Elzenga.

42 Kroniek. Drie maanden de Zaanstreek, van juli tot en met
september 2012.

28 Mens in zijn Monument deel 7 en slot: de Maartenkerk aan de
Vinkenstraat in Zaandam.

46 Agenda. Tips voor uitstapjes en evenementen in het winterseizoen.
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KRITISCH NIEUW
FUNDAMENT VOOR DE ZAANSE
GESCHIEDENIS
Herontdekking van de regionale ‘eigenheid’
door Pieter Helsloot

DE PENDELBEWEGING IN DE GESCHIEDKUNDE

De Grote Verhalen zijn er niet meer, zegt men wel. Wereldbestormende doelen in de politiek zijn verdwenen; sociale rust in
eigen huis is belangrijker. Ook in de geschiedschrijving wordt
afstand genomen van de algemene, in principe volledige nationale historiografie. Zij is er natuurlijk nog wel, zoals min of meer
te zien is, vrij recent, in vele delen van de Nederlandse en de
Hollandse geschiedenis, die het algemene verhaal vertellen, eeuw
na eeuw weergevend, dus vooral chronologisch. In de imposante
vijf banden van de Geschiedenis van Amsterdam (2004/07) wordt
consequent het verhaal van Amsterdam, verdeeld over zeven
eeuwen, afgehandeld.
Maar het is het ondenkbaar dat één historicus zich nog aangordt
tot een alles omvattende studie, zoals Geyl deed vanuit een
Groot-Nederlandse gedachte en Romein vanuit een marxistische
opvatting. Er is duidelijk een soort pendelbeweging in de geschiedwetenschap. Er zijn perioden waarin het belangrijkste
werk de synthese is, de samenvatting in een grote visie. En er zijn
perioden waarin de analyse het belangrijkste is, waarvoor nieuw
onderzoek nodig is, nieuwe vragen gesteld moeten worden. In
zo’n tijd leven we nu: voor de Geschiedenis van de Zaanstreek gaf
men de voorkeur aan kritische beschouwing, verfijning van
onderzoek en deskundigheid, getoetst aan hoge maatstaven.
De laatste Zaankanter die voornemens was een algemene geschiedenis van onze streek te ontwerpen, was prof. Aris van
Braam (1923-2002). Het is tekenend dat hij zijn laatste jaren
besteedde aan doorwrochte Fragmenten van de Zaanse Geschiedenis,
waarin hij inging op dertig onderwerpen, die in geen enkel
verband met elkaar stonden.
UITGANGSPUNTEN VOOR EEN ANDERE STUDIE

In een korte uiteenzetting aan het begin verklaren de hoofdredacteuren P. de Rooy en P. Visser waarom dit boek is gemaakt.
Ze noemen drie redenen. De eerste is dat de vorige historische overzichten, de Encyclopedie van de Zaanstreek (1991) en
de populaire bundel Ach Lieve Tijd (1992/93), een kwarteeuw
oud zijn en er nieuwe inzichten bestaan. Ten tweede, dat er een
nieuwe benadering van diverse onderwerpen is ontwikkeld door
twijfel aan stereotypen of ‘mythen’ die ingeslopen zouden zijn.
De derde overweging, dat als ‘zwaartepunt’ de eigenheid, de
4
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karakteristiek van deze regio, weer onderzocht moet worden,
lijkt enigszins in tegenspraak met de eerste motieven, maar het
pakt goed uit zoals zal blijken.
De redactie heeft aan de schrijvers en onderzoekers een aantal
vragen voorgelegd die hen uitdaagden hun specialiteit nog eens
fris te bekijken. Verontschuldiging wordt alvast aangeboden voor
het besluit om af te zien van een integrale streekgeschiedenis,
hetgeen strookt met bovengenoemde pendelbeweging. Ten slotte
wordt gewaarschuwd dat er na deze uitgave desondanks nader
onderzoek op verschillende terreinen nodig blijft. Het laatste
woord is volgens haar nog niet gezegd.
Wat de chronologie betreft: in vele hoofdstukken wordt het
onderwerp wel degelijk eeuw na eeuw besproken, wat bijdraagt
tot beter overzicht en tot het gevoel dat geschiedenis een
tijdsverloop is. Een beeldredactie zorgde voor een festijn aan
illustraties, die door puntige bijschriften de tekst ondersteunen.
Bijzonder is de volledige Westzijde-rol van eind achttiende
eeuw, met tekeningen van 143 houten huizen aan de Zaankant
(pag.472-491).
NIEUWE DESKUNDIGEN

Een groep van bijna 25 deskundigen bij evenzovele thema’s is
aangezocht om het licht te laten schijnen op ons verleden. De
eis van wetenschappelijke betrouwbaarheid – speciale kennis
van de Zaanstreek was blijkens de personalia niet per se nodig
– deed vooral gebruik maken van krachten van de Universiteit
van Amsterdam en andere wetenschappelijke instellingen en
andere professionele historici, waaronder overigens slechts drie
vrouwen. Een frisse kijk is in elk geval verzekerd. Daarbij is
volgens de annotaties flink gebruik gemaakt van de nauwelijks
meer te overziene Zaanse historische publicaties, die we maar
even voorstudies zullen noemen. De noten per hoofdstuk zijn
achter in het tweede deel bij elkaar gevoegd. De belangstellende
moet niet verzuimen er kennis van te nemen. Zij bevatten de
bronvermeldingen en vakliteratuur, en ook nog vele interessante
aanvullingen. De gewone tekst wordt er niet door gehinderd.
SCHATKAMER

Ieder zal naar eigen voorkeur een keus kunnen maken uit de zeer
diverse thema’s. Een volgorde is niet aangegeven, evenmin is er
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een zakenregister. Het wordt een speurtocht – wat wil men, het
is een schatkamer – die boeiende vondsten oplevert.
Ik raad aan te beginnen met de verrassende beschouwingen van
Eelco Beukers en Linde Egberts over de Zaansheid en de VerZaanse-Schansing (kende u die woorden al?). Deze gaan over de
essentie achter alle historische bijdragen. Hier zou de aangekondigde ontmythologisering moeten plaats vinden en enige
ironie klinkt dan ook duidelijk door. De Zaanstreek lijkt wel
Zaanser dan ooit, als het om de beeldvorming gaat, met het
groene houten huis als symbool.
De beelden stammen uit het verleden (‘herinneringscultuur’),
maar ze hebben nu ook waarde en staan fier overeind. De
schrijvers betogen dat de streek vroeger en nu als een apart
gebied wordt beschouwd, ook de andere schrijvers gaan daar
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meestal vanuit. Volgens de tijdgeest van deze jonge eeuw, de
obsessie met de identiteit, dient bewustzijn en kennis van voorgeschiedenis weer om het leven betekenis te geven. Daarbij past
regionaal bewustzijn. Daartoe bood de kleine Canon van de Zaanstreek in 27 verhalen (2009), vooral bedoeld voor de jongere generatie en het onderwijs, een goede aanzet.
In dit bestek is het onmogelijk elk prettig leesbaar artikel,
onderhoudend en met overvloed aan informatie, te bespreken
en moet een korte aanduiding volstaan. Een groot deel van de
thema’s is gewijd aan alles op bodem en water: dijken, paden,
veeteelt, visserij, woningbouw, ruimtelijke ordening, gemeentelijke herindeling. De typische padenstructuur (restanten nog
te bewandelen) is door Dirk Damsma in kaart gebracht; eens
woonde de helft van de bevolking op deze doodlopende straatjes
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Fasekaart die bij benadering een beeld geeft van het nederzettingspatroon
van de Zaanstreek van 1500 tot 2010. Atlas van de verstedelijking van
Nederland, te verschijnen in 2013. Cartografie: Arnoud de Waaijer.
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De drie burgemeesters van de bij het boek betrokken Zaangemeenten namen
de eerste exemplaren op 8 november jl. in ontvangst.
Van links naar rechts Peter Tange van Wormerland, Paul Möhlman van Oostzaan en Geke Faber van Zaanstad. (Foto: Pielkenrood Public Relations)

Oost- en Westzaandam en Amsterdam hadden al vroeg nauwe (handels)
contacten. Vanaf ongeveer 1600 was er een geregelde veerdienst over het IJ.
De Zaanse boten legden aan bij de Haringpakkerstoren op de hoek van het
Singel. Het huisje links van het midden is het veerhuis.
(Detail van een 18de eeuwse ets van J. Smit; stadsarchief Amsterdam)

met een sloot en met een soort eigen bestuur. Vibeke Kingma
heeft een ‘eerste poging’ gedaan de eeuwenlange frappante relatie
tussen Amsterdam en de Zaanstreek aan te tonen. Opvallend
is daarbij dat Zaandam geen voorstad van de hoofdstad is geworden. In bovengenoemde Geschiedenis van Amsterdam is aan deze
relatie volledig voorbij gegaan.
Wij komen dichterbij (1890-2010) met de boeiende bijdrage
van prof. Len de Klerk over de ‘Zaanstreekstad’, waarin we de
woningbouw, de stadsvernieuwing en de streekplannen kunnen
volgen. De chaotische ruimtelijke ordening is als zodanig uniek
voor Nederland. Het is vermakelijk het smadelijke lot van al die
optimistische plannen te zien. Hoewel De Klerk enerzijds de
streek thans ziet als een deel van de metropool Amsterdam (met
36 gemeenten en 2,3 miljoen inwoners) erkent hij toch dat hier
nooit een compacte stad is ontstaan, het bleef een ‘introverte
streek’, die hij grappig een ‘Randstad in het klein’ noemt. Elders
is de Zaanstreek in dit opzicht een paradox genoemd. Welkom
is het overzicht van ex-wethouder Hans Luiten die op nuchtere
wijze de vaak emotionele gang naar samenvoeging van tien naar
drie gemeenten sinds 1920 schetst, ook een verhaal van eindeloze
plannen.

van commerciële (handels) initiatieven. De Zaanstreek liep niet
voorop, maar was ook niet behoudend en door combinaties van
factoren sprong men vooruit. Alweer de paradox. Kingma geeft
een voortreffelijk overzicht van de grote nationale firmanamen
na het keerpunt 1885, die wij ons nog heugen. De jongste periode
1914-2010 toont de omslag na 1960 ten gevolge van wereldwijde
economische en technische revoluties, die helaas de ondergang
van een deel van de regionale industrie heeft ingeluid, neergezet
door Samuël Kruizinga.
Aan de interne bestuurlijke gebeurtenissen van de lokale
overheden wordt weinig aandacht besteed. Wel worden de
voor ons zo vreemde verbanden in de middeleeuwen en de
vroegmoderne tijd gedetailleerd uiteengezet door Arjen Nobel
en Hildo van Engen, die goed op elkaar aansluiten. Wat de
burger dagelijks heeft geraakt in de laatste tweehonderd jaren
door gemeentelijk bestuur, komt als totaliteit niet aan de orde,
misschien omdat dit tot de ‘algemene’ geschiedenis wordt
gerekend? Wie durft alsnog het titanenwerk te verzetten om de
archieven, gevuld met eeuwen notulen, raadsstukken, rapporten
en begrotingen van het plaatselijke bestuur, te bestuderen?
Wat in elk geval wel uitputtend is behandeld is onze kennis
van de Zaanse archeologie. Het is aan Piet Kleij en Chris de
Bont wel toevertrouwd om alle kennis nog eens samen te vatten
naar de laatste opgravingen en bodemvondsten. Voor de echt
geïnteresseerde een niet te missen kans om de voorgeschiedenis
vanaf 700 voor Christus van de streek te leren kennen.

ZAANSE ONDERNEMINGSLUST

Uiteraard wordt veel aandacht geschonken aan de economie
en de bedrijven; het gaat om een vanouds zeldzaam industrieel
gebied. Het rijke materiaal van vier deskundigen laat zien dat er
continuïteit is tot heden sinds de opkomst in de zeventiende eeuw.
De ervaring werd van geslacht op geslacht doorgegeven, zodat
de ondernemingslust van de tweede helft van de negentiende
eeuw een basis vindt in het voorgeslacht. Karel Davids verwijst
naar het historische regionale verschijnsel van collective invention,
onderlinge informaties die stapsgewijs de technische voortgang
hier mogelijk maakten. Herman Kaptein, voor de periode 16001800, en Jur Kingma voor 1870-1914, laten zich ook in die geest
uit bij de verklaring van de voortgang van de nijverheid en vooral
6
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VAN KRACHTEN EN MENSEN

De hier omschreven hoofdstukken hebben betrekking op
de ‘harde’ kant van de samenleving: gebouwen, bedrijven,
fabrieken, schepen, huizen, handel, grond en wateren. Daarbij
ligt de nadruk op materiële ontwikkelingen en berekeningen;
de drijvende krachten hierachter worden blootgelegd, maar
wel bijna allemaal zonder mensen met name te noemen. Heel
anders gaat het in enkele artikelen met een verhalend karakter.
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Assendelftse molenaarswoning uit circa 1660
overgeplaatst en gerestaureerd in Zaandijk
Op 8 november 2007 werd vanuit particulier initiatief de Elout Wytema Stichting opgericht met als doel
het behoud van monumentaal Zaans erfgoed. Op 27 december daaropvolgend werd voor deze stichting
een perceel grond verworven aan de Smidslaan, aansluitend aan het meest zuidelijke stukje beschermd
dorpsgezicht in Zaandijk.
door Frans Wytema
Foto's: Wim Giebels

BROODNODIG

Dat een stichting die zich inzet voor het behoud van het Zaans
erfgoed, broodnodig is, bleek al direct: nauwelijks drie dagen later
kon zij meteen aan de slag. Tijdens de jaarwisseling 2007-2008
werd bekend dat de gemeente een onherroepelijke vergunning
had verleend voor de sloop van een niet beschermd zeventiendeeeuws pand in Assendelft. De sloop zou 3 januari beginnen.
Daagstevoren kon met de eigenaar worden afgesproken dat
het pand niet door een sloper zou worden vernietigd, maar dat
de stichting het pand voorzichtig zou ‘uitpellen’, fotograferen,
documenteren, opmeten en demonteren ten behoeve van
herbouw op een passende plaats.
MOLENAARSWONING

Het pand bleek de uit circa 1660 stammende molenaarswoning
van de in 1907 gesloopte meelmolen ‘De Blijdschap’ te zijn. In
Assendelft is vanaf 1441 meel gemalen. Dat maakt dat het om
een historisch zeer interessante plek gaat. Doordat het pand van
buiten en van binnen door vele verbouwingen onherkenbaar was
geworden is het kennelijk aan het oog van historici ‘ontsnapt’ en
buiten alle inventarisaties gebleven.
ZWAANHALSKORBELEN

Het betreft hier een uitzonderlijk gave, vrijwel volledig complete
houtskeletbouwconstructie, waarschijnlijk uit het midden van de
zeventiende eeuw, met drie zwaanhalskorbelen aan de zuidzijde
en twee holle en een zwaanhalskorbeel aan de noordzijde, waar
de bedsteden waren. In de oostgevel bevindt zich centraal een
zeventiende-eeuws deurkozijn met een bovenlicht waar glas en
lood in heeft gezeten. De originele puibalk is hier aanwezig.
Bijzonder is, dat zich in deze gevel ook het oorspronkelijke
buitenschot nog grotendeels bevindt. Aan de westkant hebben
nog twee traveeën gezeten, die waarschijnlijk in 1936 zijn afge8
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broken. Daaronder bevond zich aan de noordwestzijde een
kelder van vier bij twee meter met groengele plavuizen. Deze
kelder werd aangetroffen en opgegraven. Daarboven bevond
zich een opkamer.
DRAGENDE CONSTRUCTIE

De onderdelen van de dragende constructie, zoals de puibalk
aan de achterkant en de opvolgende balk, alsmede de laatste
kapspanten, zijn onder de vloer als onderslagen teruggevonden,
zodat het hele houtskelet praktisch compleet is en herbouwd
kon worden. In de zuidgevel waren de inkepingen van de drie
kruiskozijnen duidelijk aanwezig. Daartussen heeft een bakstenen klamp gezeten. De kap was praktisch gaaf en nog in
goede staat, met kapspanten, gordingen en een nokbalk die werd
onderbroken door een schoorsteen die op oude foto’s is te zien.
Het dakbeschot kon niet meer worden gebruikt omdat de pannen
reeds waren verwijderd en het door regenbuien was aangetast.
In het interieur was veel eiken wagenschot aanwezig, afkomstig
van de betimmering van de opkamer en een tussenwand. Deze
binnenbetimmering uit eiken wagenschot was uit de bouwtijd.
Ook de verdiepingsvloer was vrijwel compleet aanwezig met
uitzondering van de laatste twee traveeën. Op het erf werd één
van de twee zeventiende-eeuwse haardplaten teruggevonden.
Stenen, enkele plavuizen van de kelder en de voet van de
stookplaats konden worden bewaard. Kortom, verlies van dit
bijzondere erfgoed zou doodzonde zijn.
HERBOUW AAN DE SMIDSLAAN TE ZAANDIJK

Het pand werd gedemonteerd omdat overplaatsing in zijn
geheel om logistieke redenen niet mogelijk was. Een gevelwand
kon in zijn geheel met puibalk en oorspronkelijk schothout uit
de bouwtijd worden overgeplaatst. Deze bevindt zich aan de
Smidslaan. In het interieur is onder de opkamer een kelder uit
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Opkamer met eikenwagenschotwand weer op de oorspronkelijk
plaats gezet.

Aanzicht Smidslaan

Interieur met gerestaureerde kastjes onder de kruiskozijnen. Tussen die
kozijnen een zwaanshalskorbeel geschilderd in marmerimitatie.

Westzaan geplaatst evenals een spiltrap uit de Damstraat in
Zaandam die al vijftig jaar lag opgeslagen. Het eiken wagenschot
is gerestaureerd en op zijn oorspronkelijke plek teruggeplaatst.
De dubbele schouw is weer aangebracht en voorzien van tegels
uit de bouwtijd. De gepleisterde wand tussen de kruiskozijnen
is voorzien van plinten met tegels uit het midden van de zeventiende eeuw.
NAZAAT VAN LAATSTE MOLENAAR

Een aardige bijzonderheid is dat tijdens de bezichtiging op de
open monumentendagen (8 en 9 september 2012) een nazaat van
de laatste molenaar een boedelbeschrijving uit 1860 verschafte,
waaruit het hele interieur kon worden afgeleid. Zelfs de inhoud
van de kastjes onder de ramen, die weer zijn teruggeplaatst, was
beschreven. Op enkele zwaanhalskorbelen en een stijl bevond
zich imitatiemarmer-schilderwerk dat weer is aangebracht.
Een gaaf stuk kon in het zicht worden gelaten. De wanden
en het plafond zijn geschilderd met verf waarvan het pigment
afkomstig is van molen De Kat en de lijnolie van molen Het
Pink. Ontbrekende delen van het wurmt werden gezaagd door
molen De Poelenburg.
ZEVENTIENDE-EEUWS BEELD

Het exterieur en interieur geven een zeventiende-eeuws beeld.
De gehele restauratie is te zien op You Tube onder ‘Otter dvd
bij Blijdschap’. (Via google komt u daar het snelst). Het is verleidelijk om een vergelijking te maken tussen dit Assendelftse
pand en de houten huizen die te zien zijn op het onlangs
tevoorschijn gekomen en in Londen geveilde schilderij van de
niet verafgelegen Kerkbuurt uit 1643 van Pieter Saenredam.
Deze panden zijn echter alle rietgedekt en dus duidelijk van een
vroegere datum.

Schouw voorzijde

t
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VAN GERST EN RIJST
Twee eeuwen innovatie in de Zaanse pellerij

Het octrooi dat Albert Vis in 1841 verkreeg voor verbeteringen in de rijstpellerij, was het sluitstuk van een
lange ontwikkeling in de Zaanse windpellerij en machinale gerst- en rijstpellerij.
door Jur Kingma
Illustraties: GAZ

Op 23 september 1846 werden Albert Vis Jz. en Neeltje Groen
vanwege hun zilveren huwelijksfeest toegezongen. Een van de
feestliederen was gewijd aan de vele activiteiten van Albert Vis:
hij was gerst- en rijstpeller, had een meel- en zaadhandel, een
stijfselmakerij, een olieslagerij en een oliedikkokerij, een siroop-,
zaad- en graanhandel. Eén couplet van dat lied ging over het
octrooi dat hem grote welvaart bracht. Dat octrooi was hem
op 3 maart 1841 voor tien jaar verleend op de werktuiglijke
rijst- en parelgortpelderij. De firma Albert Vis had zelfs voor
de allereerste wereldtentoonstelling in 1851 in Londen geparelde
gerst, havergort en stijfsel ingestuurd.1 Dit artikel belicht deze
innovaties en het belang van de Zaanse pelderij, die begon met
de eerste gerstpelmolen in Koog aan de Zaan.
GERST, GORT EN GRUTTEN

Gort is de eetbare vorm van gerst. Tot ver na de middeleeuwen
was het in West-Europa een belangrijk volksvoedsel, dat werd
gegeten als brij. Het werd langzamerhand verdrongen door
tarwe. Gort verdween definitief van het dagelijkse menu door
de opkomst van aardappels. Gerst werd ook gebruikt voor het
maken van bier en als veevoeder. Vanwege het lage glutengehalte
is het niet zo geschikt om brood van te bakken. Om het eetbaar
te maken moet eerst een vliesje worden verwijderd. Dat is de
basis van de grutterij en de pellerij.2 Gort kan worden gemaakt
in de vorm van grutten of parelgort. Grutten zijn gebroken
korrels van granen, zoals boekweit, gerst en haver. Naast de
vele pelmolens telden de meeste Zaandorpen een grutterij. De
Gortershoek in Zaandijk is waarschijnlijk naar een grutterij
genoemd. Van de voorlopers van het pelproces is weinig bekend.3
Te denken valt aan stampen 4; later werd gerst mogelijk door
een breeksteen gebroken tot grutten. De doppen werden van
het meel gescheiden. Breekstenen lijken op maalstenen, maar ze
verschillen in diameter, steensoort, de vorm van de windkerven
en de afstand tussen de loper- en liggersteen van een koppel
maalstenen. Het woord ‘grutterij’ of ‘grutmolen’ heeft betrekking
op het bedrijfje waar boekweit-, haver- en gerstkorrels eetbaar
werden gemaakt door ze te breken in kleine stukjes.5 Daarnaast
werd ‘grutterij’ ook de naam van de winkel waar grutterswaren
werden verkocht. In 1612 gaven de Staten-Generaal een octrooi
aan twee inwoners van Middelburg en een van Rotterdam om
met een molen het kaf van het koren te scheiden. Het werktuig
was ook geschikt voor haver, gerst, boekweit, rogge en bonen.6
10
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In 1623 kreeg Pieter Jansz. Gorter in Alkmaar een octrooi voor
een werktuig om met hand- of windkracht gort te reinigen.7
Rond 1630 waren er in Alkmaar zo’n zeventig grutmolens. In
1636 was er ook een windgrutmolen. 8 Twee jaar later kreeg
Philips Laurensz in Utrecht een octrooi voor een molen om
gepelde gerst te malen. Hij was afkomstig uit Baden.9 Weer een
jaar later kregen twee Rotterdammers een octrooi om gerst te
maken die beter en schoner was dan de Duitse gepelde gerst en
veel langer houdbaar was.
DE WINDPELMOLEN

Naast de grutten kwam ook gepelde gerst op als voedsel. Ook
hier sprak men van gort. Maar het gaat om een ander product.
Van oudsher wordt aangenomen dat de oudst bekende pelmolen
op windkracht in Koog aan de Zaan stond. De ontwikkeling
van de Zaanse windpelmolen begon waarschijnlijk vanuit een
molen uit 1639. Simon Jansz van Zaandijk kreeg de windbrief.
Later kreeg deze molen de naam ‘De Oude Pelmolen’ en nog
later ‘De Pellekaan’.10
De eerste pelbaas op de molen was een Duitser: Sebastiaan Folz,
die wegens vervolging was gevlucht uit de Pfalz.11 Geleidelijk
breidde het aantal pelmolens in de Zaanstreek uit tot zo’n tachtig
aan het einde van de achttiende eeuw. Vanaf de zeventiende
eeuw werden ook pelmolens gebouwd in de drie noordelijke
provincies. In de achttiende eeuw waren er pelmolens in OostFriesland, Sleeswijk-Holstein, Schotland en Denemarken.
Zuidelijker dan Vlaanderen is de pelmolen niet gekomen, maar
het is opmerkelijk dat twee Zuid-Duitsers bij de ontwikkeling
van de pellerij waren betrokken: Philips Laurensz in Utrecht
en Sebastiaan Folz in Koog aan de Zaan. Het lijkt erop dat
de voorloper van de peltechniek uit zuidelijke Duitse gebieden
afkomstig was.
DE TECHNIEK VAN HET PELLEN

Bij het pellen draait de bovenste steen in een mantel van plaatijzer waarin puntjes zijn geslagen die naar binnen wijzen. Tussen
de rand van de molensteen en deze ijzeren puntjes wordt het
schilletje van de gerstekorrel afgeraspt. De techniek werd
waarschijnlijk in fasen verbeterd. Volgens Boorsma werd op de
eerste pelmolens waarschijnlijk gewerkt met een eenvoudiger
systeem, maar daarover is niets bekend. Mogelijk ontwikkelden
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de pelstenen zich uit de breekstenen van de grutterij. Op 17 april
1710 sloot de Schotse molenaar Andrew Fletcher een contract
met molenmaker James Meikle12 om in Holland uit te zoeken
hoe een gerstpelmolen werkte. Het kan haast niet anders dan
dat Meikle naar de Zaanstreek trok, omdat daar toen de grootste
concentratie van pelmolens in Europa stond. Daarmee zien we
een interessante parallel met de reizen van de verschillende
buitenlandse technici die op zoek waren naar de geheimen van
de Zaanse witpapierfabricage. Behalve de pelstenen was er nog
een innovatie in de pelmolens: de waaierij of wanmolen. Ook
die werd overgenomen door James Meikle, die sprak over ‘Dutch
fanners’.13

VAN GERST NAAR RIJST

Rijst is een eenjarige grassoort die voor een groot deel van de
mensheid het dagelijks voedsel is. In Azië werd de rijst gedorst
en gedopt in zogenoemde rijstblokken met behulp van stampers.
Als na tien minuten stampen het stro was verwijderd bleef er een
mengsel over van gepelde en ongepelde rijst, zemelen en doppen.
Dat werd op een groot bord gelegd, geschud en opgeworpen.
Door de wind vond een schifting plaats in lichte en zware
deeltjes. De zwaardere deeltjes werden gebruikt als veevoeder;
de lichtere deeltjes werden opnieuw gestampt en daarna opnieuw
gesorteerd.14 In 1819 werd in Amsterdam voor het eerst een
rosmolen gebruikt voor het pellen van rijst.
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Een van de feestliederen die werden gezongen bij de zilveren bruiloft van Albert Vis en Neeltje Groen op 23 september 1846.
De bruiloftsgasten hebben hoge verwachtingen van het octrooi van Albert. Albert overleed 2 jaar later, maar de rijstpellerij zou een
hoge vlucht nemen in de Zaanstreek. (GAZ bibliotheek 04.526)
Zaans Erfgoed - 43

11

Op deze foto van het Oostzijderveld zijn
9 windmolens te zien. Daar zijn een aantal
pelmolens bij zoals de Jonge Abraham, de
Hondeman, de Boerenjonker en de Sint
Willibrodus. Er hebben ongeveer 70 pelmolens in het Oostzijderveld gestaan. Deze
foto is van voor 1898. (GAZ 2207291)

TERUG NAAR ALBERT VIS

De Pellekaan was de eerste wind-pelmolen In de Zaanstreek en vrijwel
zeker ook in de wereld. De eigenaar kreeg op 4 juli 1639 een windbrief.
In 1754 werd hij omgebouwd tot oliemolen. De molen is in 1877
gesloopt en overgeplaatst naar Balk in Friesland. (GAZ 21.06308)

Albert Vis werd 6 oktober 1801 geboren in Oostzaandam.
Hij trouwde er op 23 september 1821 met Neeltje Groen en
overleed op 11 maart 1848 in Wormerveer. Het echtpaar had
twaalf kinderen.15 Albert Vis werkte bij het kantoor van de grote
molenfirma Vas & Co. in Wormerveer. In 1825 kon hij met
financiële ondersteuning van de grootmoeder en een oom van
zijn vrouw voor zichzelf beginnen. Hij huurde de pelmolen ‘De
Jonge Voorn’ van de weduwe van Jan Vas en daarnaast huurde
hij een stijfselmakerij. Hoewel het pellen zelf een matig resultaat opleverde, deed hij goede zaken door de aankoop van de
goederen van de weduwe Jan Vas. De koopman Jan Laan van
Wessanen & Laan was een goede afnemer van zijn pellerijproducten. Op 7 mei 1827 kocht hij ‘De Jonge Voorn’. Het jaar
daarop was een goed jaar in de stijfsel: hij kocht de stijfselfabriek
en het pakhuis Riga. In 1829 nam hij Hendrik Koekebakker in
dienst, die eerder werkte bij notaris Donker in Zaandijk. In 1830
was het door de Belgische afscheiding voor velen een slecht jaar,
maar Vis maakte als pelder en handelaar in levensmiddelen een
forse winst. Hij nam ook de oliedikkokerij van zijn oom Jacob
over, die hem opnieuw met geld en goede raad bijstond. Hij
kocht dat jaar ook een partij rijst. Na nog twee goede jaren liepen
in 1833 de prijzen van gort en stijfsel flink terug. De rijstprijzen
waren stabieler.16 Op 17 maart 1848, twee jaar na de zilveren
bruiloft, schreef Neeltje Groen aan de zakenrelaties van haar
man dat zij treurde om het zware verlies van zijn dood, maar dat
ze voornemens was de handel in granen en zaden, de pelderij, de
stijfselmakerij en de olieslagerij van de firma Albert Vis voort te
zetten. Zij nam haar oudste zoon Jan Vis op in de zaak. Die werd
bijgestaan door de procuratiehouder H. Koekebakker, die ook al
het volste vertrouwen van Albert Vis had genoten.17
VIJFTIG ZAANSE PELMOLENS

Een doorsnede van een pelmolen in 1848. Op deze tekening van
molenmaker Adriaan Ullen is goed te zien dat de pelstenen onder de
zoldervloer liggen. Dit in tegenstelling tot de maalstenen in een meelmolen die op de zoldervloer liggen. Op de begane grond is een waaierij
te zien. (GAZ 5200027)
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In 1855 telde de Zaanstreek nog ongeveer vijftig pelmolens die
rijst, gerst, haver en boekweit verwerkten.18 De rijstpellerijen
leverden gepelde rijst en gebroken rijst. De gebroken rijst ging
naar brouwerijen en stijfselfabrieken. Gerst had zes pelgangen
nodig, rijst maar drie. Na de laatste pelgang verkreeg men tafelrijst. Een afvalproduct van de eerste pelgang was bruinmeel en
van de laatste pelgang was dat witmeel. Dat werd verkocht als
veevoeder. De tafelrijst werd gepoetst en soms gekleurd met
onder andere saffraan of geolied. Het pellen stelde hoge eisen
aan de pellers: het was een zeer gecompliceerd proces.
HET EIND VAN DE GORT

Tot het midden van de twintigste eeuw werd er in de Zaanstreek
gerst gepeld. Een aantal fabrieken pelde zowel rijst als gerst.
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De pelmolen De Grootvorst afgebeeld op briefpapier van de
firma Pieter Couwenhoven Jzn. Couwenhoven afficheerde zich,
net als veel andere collega’s, als rijst- en gortpeller. De Grootvorst
was de grootste Zaanse pelmolen. Deze uit 1697 daterende molen
verbrandde in 1928. (GAZ 3100645)

Krampachtig probeerden de gerstpellerijen nog een aandeel te
houden op de markt van volksvoedsel. In de Eerste Wereldoorlog gaf de firma Zwaardemaker nog een brochure uit over
gort als voedsel voor mensen.19 Het bedrijf wees op de grote
voedingswaarde van gort. Om gerst via veevoeder om te zetten
in varkensvlees was ook lang niet zo effectief als gerst rechtstreeks voor menselijke consumptie geschikt te maken. Men deed
allerlei aanbevelingen aan de consumenten, van het gebruik van
gortewater voor zuigelingen tot het maken van een tulband van
gortmeel. Veel gort werd inmiddels in melkfabrieken tot gortepap
verwerkt. Het paste in de trend van het toenemende gebruik
van kant-en-klare voeding. De rol van gerst in de volksvoeding
raakte uitgespeeld. Rijst speelt nog steeds een belangrijke rol in
ons consumptiepatroon.

is de overgebleven pelmolen ‘Het Prinsenhof’ een belangrijk stuk
erfgoed uit de geschiedenis van de volksvoeding.
Met dank aan dr. Herman Kaptein voor zijn waardevolle opmerkingen
Noten:
1

G. Doorman, Het Nederlandsch Octrooiwezen en de techniek der 19de eeuw

2

A.J. IJzerman, ‘Barley-peeling mills. An introduction’ in: Transactions of

(’s-Gravenhage 1947) 232-233.
CONCLUSIE

Er liggen twee eeuwen tussen de eerste gerstpelmolen en de
eerste rijstpelmolen. De gerstpellerij met pelblik was vrijwel zeker
een Zaanse uitvinding die net zo belangrijk was als de Hollander
in witpapierfabricage. In 1841 kreeg Albert Vis uit Wormerveer
een octrooi voor een mechanische rijst- en parelgortpellerij. Het
belang ervan was dat men eerst waarschijnlijk de rijst brak in een
rosgrutmolen. Nu kon men ook in een gerstpelmolen rijst pellen.
Dat was een nieuwe fase in de mechanisatie van huishoudelijke
taken. De vroege geschiedenis van de ontwikkeling van de
gortproductie is nog enigszins in nevelen gehuld. Het was een
van de processen waarbij een van de zware lichamelijke taken
van de vrouwen werd gemechaniseerd. Het stampen van rijst en
andere eetbare zaden was tot voor kort een dagelijkse taak van
miljoenen vrouwen in Azië en Afrika.
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11 G. Husslage, Windmolens (Amsterdam 1965) 79-91.
12 James Meikle is de vader van de bekende Schotse molenmaker Andrew

HET COLLECTIEF

Meikle, de uitvinder van de mechanische dorsmachine, die als een van de

In de onlangs verschenen Geschiedenis van de Zaanstreek betoogt
Karel Davids dat de ontwikkeling van de techniek in de zeventiende en achttiende eeuw in de Zaanstreek niet het resultaat
was van grote technische doorbraken en evenmin van de recent
geherwaardeerde gilden. Het geheim schuilde in het collectief,
de combinatie van partenrederijen, onderlinge verzekeringen en
de molenmakerijen.20 De ontwikkeling van de gerstpellerij in de
zeventiende eeuw past in dit model.

sleutel-uitvindingen wordt gezien van de revolutie in de Britse landbouw
in de achttiende eeuw.
13

John Shaw, Water power in Scotland 1550-1870 (Edinburgh 1984) 39.

14 H.C. Prinsen Geerlings, K.W. van Gorcom’s Oost-Indische cultures opnieuw
uitgegeven compleet in drie deelen Tweede deel (Amsterdam 1913) 5760.
15 De familie Vis van Zaandam-Wormerveer (1926) 50.
16 Idem VIII-XI.
17 Brochure, destijds in bezit van wijlen de heer G.J.Vis te Enkhuizen.
18 H. Blink, ‘Rijstproductie en Rijsthandel’, Tijdschrift voor Economische Geo-

WEINIG SPOREN VAN GORT

Gort liet weinig sporen na in de receptenboeken uit de zeventiende en achttiende eeuw. Er zijn ook weinig afbeeldingen van
maaltijden met gort. Mackie Messer zong in de Driestuiversopera: ‘Die im Dunkeln sieht man nicht’. Ook wat arme mensen
vroeger aten, werd grotendeels over het hoofd gezien. In die zin

graphie 5 (1914) 387-400.
19 N.V. Stoomgortpellerij J.Zwaardemaker Hzn, Gort als menselijk voedsel
(Zaandam z.j.).
20 Karel Davids, ‘Het geheim van het collectief. Technische vernieuwingen
in de vroegmoderne Zaanstreek’ in: Eelco Beukers, Corrie van Sijl
(eindred.), Geschiedenis van de Zaanstreek deel 1 (z.p. (Zwolle) 2012) 307-320.
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Herwonnen vrijheid op
de 64 velden
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Het Internationale Schaaktoernooi van
Zaandam in 1946

De Tweede Wereldoorlog was ten einde. De (schaak)wereld likte haar wonden. Het was tijd voor een nieuw
elan. Het vermaarde Hoogovenstoernooi in Wijk aan Zee was tijdens de editie van 1946 voor de eerste keer
internationaal. Ook Zaandam kende in dat jaar een internationaal schaaktoernooi van hoog niveau, het
uitgestelde jubileumtoernooi van de Zaandamse Schaakclub ZSC.
door Cor van Dongen
Illustraties: auteur, tenzij anders vermeld
We doen onze openingszet in het eerste oorlogsjaar, als aanloopje naar het enige grote, internationale schaaktoernooi dat de
Zaanstreek heeft gekend. Niemand van de Zaandamse schakers
kon op de jaarvergadering van maart 1940 bevroeden ‘dat dit
nieuwe clubjaar zo bewogen zou verlopen’. Voor de schakers
was er één troost: een schaakpartij, zo lezen we in de notulen,
doet de zorgen, de beslommeringen, de teleurstellingen en het
onheil dat over de wereld is gekomen voor enige uren vergeten.
Een jaar later komen we een soortgelijke passage tegen: ‘Wat
is het dan voor ons schakers een groot voorrecht dat wij onze
gedachten nog weer eens, tussen al het wereldrumoer door,
kunnen concentreren en verpozen in dit edele spel.’ ‘Niet alleen
doet een schaakpartij het leed en de ellende voor een moment
vergeten’, valt de notulist opnieuw twaalf maanden later in
herhaling. ‘Bovendien verstevigt het de persoonlijke onderlinge
vriendschappen.’
IVOREN TOREN

Het ‘negentiende Jaarverslag van de Z.S.C. d.d. Maart ‘43-‘44’
ademt voor het eerst een andere geest: ‘Zij die meenden dat dit
wereldgebeuren aan onze club zonder meer zou voorbijgaan,
vergisten zich terdege. Ook bij het schaakspel leven wij niet
in een ivoren toren der onbewogenheid.’ Ivoren toren: het is
een passende (schaak)beeldspraak bij het feit dat het ledental
‘noodgedwongen door allerlei omstandigheden’ in dat seizoen
daalde van boven de honderd tot 85. Het jaarverslag werd besloten met een persoonlijke hartenkreet van G.J. Hubach, de
secretaris van de in september 1924 opgerichte schaakvereniging.
‘Ik spreek de wens uit dat we ons twintigjarig bestaan mogen
vieren in vredestijd.’ We maken opnieuw een sprongetje van
een jaar. In de notulen van de door 43 leden bezochte jaarvergadering van maart 1944 werd voor de eerste maal serieus gerept
over een mogelijke viering van het twintigjarig bestaan, in
september van dat jaar. Na veel wikken en wegen vanwege ‘zulke
benarde tijden’ liet de vergadering zich door een vurig pleidooi
van de heer H.M. Hoogewoud meeslepen en werd door de
14
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aanwezigen besloten tot het oprichten van een feestcommissie.
De clubleden zagen de herdenking vol vertrouwen tegemoet.
De leden van het jubileumcomité zetten hun zinnen op de
organisatie van een toernooi, uitsluitend bestemd voor een
Nederlands deelnemersveld. Helaas zou dat schaaktoernooi er,
tot teleurstelling van de grote animator Hoogewoud, niet komen.
Althans niet in het jubileumjaar 1944, ondanks verregaande
voorbereidingen van de commissie, die reeds gestart was met
verlotingen op de clubavonden om ‘de feestkas te stijven’.
AVONDHUISARREST

De clubavonden vonden op dat moment plaats in een zaaltje van
etablissement de Nieuwe Karseboom op de Dam in Zaandam,
het beeldbepalende restaurant dat in 1965 is gesloopt (en waar
een glazen blokkendoos voor in de plaats werd gezet). ‘Zo sukkelden wij door tot aan de winter, toen de kolennood ook hier
een spaak in ’t wiel stak.’ Een stuk of tien aan het spel verknochte schakers vonden in het welwillend door houthandel
Verweij beschikbaar gestelde kantoorlokaal de gelegenheid hun
partijtjes te spelen.
Begrijpelijkerwijs ging ook de jaarlijkse ledenvergadering,
gepland voor de maand maart 1945, naar wat later blijkt aan
het eind van de Hongerwinter niet door. Het bestuur wenste
geen verantwoording te nemen voor het uitschrijven van een
vergadering op zo een kritiek moment. Verscheidene leden
hadden toen trouwens al te kennen gegeven, met het oog op
razzia’s, een eventuele vergadering niet te zullen bezoeken. De
bezetter had die laatste oorlogsmaanden een ‘avondhuisarrest’
ingesteld. Het was spertijd: alleen mensen met een speciale vergunning mochten ’s nachts ongestraft op pad, waarmee ook de
feestavond ter gelegenheid van het jubileum in het water viel.
VRIJE PARTIJEN IN EEN VRIJ LAND

En toen was de bevrijding daar. Secretaris Hubach noteerde
gortdroog: ‘Toen kwam de vierde Mei en was alles voorbij. We
konden beginnen met een vrije partij te spelen in een vrij land.’
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Hotel restaurant De Nieuwe Karseboom aan de Dam in Zaandam,
het vaste 'clubhuis' van de Zaandamse Schaakclub; het toernooi
werd hier overigens niet gehouden.(GAZ 21.02841)
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De omslag van het toernooiboek Internationaal
Schaaktournooi Zaanstreek 1946.

De toernooicommissie, onder de bezielende leiding van de heer
Hoogewoud, pakte de draad weer op en blies het idee van een
groot - ditmaal internationaal - schaaktoernooi nieuw leven in.
Het was een ware krachtmeting, financieel en organisatorisch.
‘Het moet voor hen [de organisatoren] een grote voldoening
zijn geweest toen aan het einde van dit luisterrijke toernooi
door allen, spelers zowel als officials, gezegd kon worden: het
is schitterend geslaagd en alles was af! (..) Ik wil besluiten met
de wens dat ook in het komende jaar de “Z.S.C” moge blijven
bloeien.’
PERFECTE ORGANISATIE

De organisatie was perfect: een enorm succes, dat de club
geen windeieren legde: het ledental steeg naar 115, ‘onder wie
twee dames’. Daarmee was ZSC op dat moment een van de
grootste schaakverenigingen van het land. Het evenement vond
een maand of drie na afloop van het toernooi zijn bekroning
in de verschijning van een fraai uitgevoerd (gebonden) toernooiboek met analyses en diagrammen van alle gespeelde
partijen in de hoofdgroep, verluchtigd met karikaturen van
de (groot)meesters. H.M. Hoogewoud, de trotse voorzitter
van de Stichting ‘Herdenkingsfonds twintigjarig bestaan
Zaandamsche Schaakclub’, bood in zijn voorwoord een kort
inkijkje in de wordingsgeschiedenis van het toernooi. ‘1944,
Twintigjarig bestaan van de Zaandamse Schaakclub. Nederland
bezet. Vliegtuigen, bommen, treinbeschietingen en dan aan
een schaaktoernooi te denken, te houden in september van
dat jaar! Het comité zette door. Op papier was alles in orde.
Het comité wikte, maar hogere machten beschikten. Dolle
Dinsdag, de bevrijders al in Nederland, wel, nog enkele weken,
Zaans Erfgoed - 43
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Het beroemde (inmiddels 75 jaar oude) schaakleerboek van
Euwe: 'Oom Jan leert zijn neefje schaken', voor velen een
eerste kenismaking met het schaakspel.

Boven: postzegel gewijd aan schaakgrootmeester Euwe, uitgegeven
ter gelegenheid van diens 100ste geboortedag.
Burgemeester In 't Veld tijdens zijn inhuldiging op 7 mei 1945 bij
het stadhuis op de Burcht. (GAZ 21.31750)

misschien enkele maanden uitstel, maar dan toch zeker begin
1945 jubileums- en gelijktijdig bevrijdingstoernooi. Lag dat niet
voor de hand?’ Het antwoord op die vraag gaf hij zelf: ‘Begin
1945 is er niemand die nog aan schaken denkt, en zeker niet aan
het organiseren van een groot schaakevenement. Hongertochten,
bomen hakken, hout sprokkelen, dát waren de partijen die
werden gespeeld. Remise (apathie) bestond niet, dat betekende
dood, dus winnen (leven) of verliezen (sterven), was de inzet,
was de strijd waarom het ging’, stelde de voorzitter, waarbij hij
het schaakjargon niet schuwde.
Zaandam Schaakstad, dat was de titel van de bijdrage van burgemeester Joris in ’t Veld van Zaandam. Ook hij stak de toernooiorganisatie met een voldaan gevoel ‘een schone pluim op
de hoed’: ‘Het schaaktoernooi heeft deuren geopend, waardoor Zaandammers een kijkje kregen in de buitenwereld,
maar omgekeerd die buitenwereld ook toegang kreeg tot
Zaandam.’ Ook de heer Zittersteyn, voorzitter van de KNSB,
de schaakbond, was een gelukkig mens. ‘De reactie na jaren van
barbaarse overheersing en geestelijke onderdrukking had zich
overal duidelijk geopenbaard, ook in kringen der schakers. Men
wenste op grootse wijze de herwonnen vrijheid te vieren. De
Zaankanters behoorden tot de eersten, die daartoe het initiatief
namen en niet enkel van de zijde der schakers, maar vooral uit de
kringen van handel en industrie ondervonden zij belangstelling
en steun.’ In het bijzonder doelde hij daarbij op de directie van
Albert Heijn N.V. Zaandam, die veel heeft bijgedragen aan
16
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het slagen van het toernooi. Iedere dag stroomden honderden
bezoekers naar de recreatiezaal van Albert Heijn, waar men de
partijen op grote demonstratieborden kon volgen.
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NEK-AAN-NEK-RACE

Voor de ware schaakliefhebber wordt het tijd voor een wedstrijdverslag. Het toernooi kende een onfortuinlijke start. De
beroemde grootmeester Szabo kwam na een avontuurlijke
reis een dag te laat, maar hij werd wel gewoon ingedeeld, en
begon met een overwinning op oud-wereldkampioen Euwe.
De schaakmeesters Kottnauer en Opocensky ‘konden geen
vliegtuig bekomen’ om hen van Moskou naar Zaandam te
brengen. Met enig passen en meten, door enkele schakers uit de
zogenaamde Internationale Reservegroep door te schuiven naar
de hoofdgroep, kwam alles op z’n pootjes terecht. Het toernooi
mondde uit in een nek-aan-nek-race tussen de Zweed Ekström
(‘Een stoer speler, onbevreesd voor complicaties en van een grote
slagvaardigheid’), de Hongaar Szabo (‘Een groot bewonderaar
van de oude meesters, die de partijen een combinatoire gestalte
trachtten te geven’) en onze landgenoot Max Euwe (‘We aarzelen
niet dr. Euwe’s resultaat – 9_ uit 11 – als een van de beste te
beschouwen uit zijn gehele schaakcarrière.’) Laatstgenoemde
bracht uiteindelijk het toernooi op zijn naam en zag zijn
inspanningen beloond met een eerste prijs van 750 gulden en
een luid door de schaakliefhebbers meegezongen Wilhelmus.
‘Vooral de avond van de prijsverdeling was de aandrang van
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EUWE – CHRISTOFFEL, RONDE 7, 10 JUNI 1946.

1. d4 Pf6 2. c4 d6 3. Pc3 e5 4. e4 Pbd7 5. Pf3 g6 6. Le2 Lg7
7. 0-0 0-0 8. d5 Pc5 9. Pd2 a5 10. Dc2 a4 11. Tb1 Pe8 12. b4
axb3 13. axb3 Ld7 14. b4 Pa4 15. Pxa4 Lxa4 16. Dc3 Ld7 17.
c5 f5 18. f3 Dh4 19. c6 Lc8 20. Ld3 b6 21. Pc4 Ta2 22. Ld2
Pf6 23. Le1 Dh5 24. Db3 Ta8 25. Ld2 f4 26. Ta1 Txa1 27. Txa1
g5 28. Le1 g4 29. Le2 Df7 30. Ta7 (Zie diagram.)
30. Pxe4 31. fxe4 f3 32. gxf3 gxf3 33. Lxf3 Dxf3 34. Dxf3
Txf3 35. Txc7 Lh3 36. Pd2 Td3 37. Kf2 Lf6 38. Ta7 Lg4 39.
Pf1 Lh4+ 40. Pg3 Tb3 41. Kg2 Lf3+ 42. Kf1 Lg4 43. Ta8+
Kg7 44. c7 Lh3+ 45. Ke2 Lg4+ 46. Kd2 Tb1 47. Kc2 Txe1
48. Pf5+ Lxf5 49. exf5 Lg5 50. c8D Tc1+ 51. Kd3 Txc8 52.
Txc8 Kf6 53. Tf8+ Ke7 54. Tb8 Lf4 55. h3 Kf6 56. Ke4 1-0.

Een karikatuur van (winnaar) Max Euwe
uit het toernooiboek.

het publiek zeer groot, en werden de volksliederen con amore
meegezongen’, lezen we in de nabeschouwing.
LAGERE GROEPEN

In de lagere groepen komen we slechts een paar Zaandamse
topspelers tegen, maar zij konden geen potten breken. De
schrijvers van het toernooiboek wisten het mooi omfloerst te
formu leren: ‘De plaatselijke coryfeeën, de heren Schoonhoven
en Smak, weerden zich dapper, maar misten de nodige toernooiroutine.’

op Christoffel is een schoolvoorbeeld van goede strategie. Partij
én toernooi mogen gezien worden als een belangrijk relict uit
de Zaanse schaakgeschiedenis. De partij werd gespeeld op
tweede pinksterdag. De vrije dag zorgde voor een recordaantal
bezoekers in de ontspanningszaal van Albert Heijn. ‘Talrijke
oud-schakers en veteranen konden de verleiding niet weerstaan
om het slagveld, dat elk toernooi nu eenmaal is, nog eens op te
zoeken…’

Bronnen: Het toernooiboek Internationaal Schaaktournooi Zaanstreek 1946
DAMESGROEP

In de damesgroep, met acht dames die voor een plaats in het
Nederlands dameskampioenschap streden, komen we de naam
tegen van de uit Wormerveer afkomstige schaakster mevrouw
Klijn die speelde bij de Schaakclub Krommenie. Sinds 1982,
het jaar waarin mevrouw Klijn tot erelid van de Schaalclub
Krommenie werd benoemd omdat zij toen vijftig jaar lid was,
wordt in Krommenie ieder schaakseizoen de Mevrouw Klijnbeker toegekend aan de schaker met het beste resultaat in de
externe wedstrijden.

(Amsterdam 1946); Notulen Z.S.C. sept. 1932 – april 1950.
In ’t Veld was burgemeester van Zaandam van 1937 tot 1941 en later van 1945
tot 1948. Na zijn eerste aantreden verwierf hij in betrekkelijk korte tijd een grote
populariteit, met name ook door zijn opstelling tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Conflicten met de Duitsers en vooral de NSB konden niet uitblijven. 4 maart
1941, kort na de Februaristaking volgde zijn ontslag; hij werd opgevolgd door
NSB-burgemeester Cornelis van Ravenswaay. Na de capitulatie op 5 mei 1945
werd hij per fiets uitbundig binnengehaald en direct weer als burgemeester
geïnstalleerd. Dit bleef hij tot zijn benoeming als minister van Wederopbouw
en Volkshuisvesting. Bij zijn afscheid in 1948 werd In 't Veld benoemd tot
ereburger van Zaandam, voorts werd er een park naar hem vernoemd. (Bron:

SLAGVELD

Wikipedia)

Uiteraard mag in dit artikel over het enige grote, internationale
schaakevenement dat de Zaanstreek gekend heeft, een schaakpartij niet ontbreken. De onberispelijke overwinning van Euwe
Zaans Erfgoed - 43
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Onbekende objecten uit
het Zaans Museum en de
ZOV-collectie
Zeilend over het ijs

Volgens een bekende soep- en rookworstfabrikant leeft bij veel Nederlanders nog altijd het verlangen naar
een ouderwetse Hollandse winter. Tot ver in de afgelopen eeuw hadden we zulke winters, waarin niet alleen
sloten en vijvers, maar ook grote waterwegen waren dichtgevroren. Toen kon men met een zogeheten
ijsschuitje grote afstanden over het ijs afleggen. In de botenzaal van het Zaans Museum bevindt zich een
dergelijk ijsschuitje (collectie ZOV-04301).
door George Slieker

IJSSCHUITJE

Een ijsschuitje bestond uit niets meer dan een klein schuitje
(meestal een platbodem-scheepje) dat op een onderstel met glijijzers werd geplaatst. Ook het roer werd voorzien van een ijzer,
zodat er ook kon worden gestuurd op het ijs. Er bestaan talrijke
afbeeldingen waarop dit goed is te zien. Al vanaf de zeventiende
eeuw werd er op ijs gezeild. Door het ontbreken van goede wegen
was het water tot ver in de negentiende eeuw een uitstekende
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manier van transport, zowel van goederen als personen. Door
een schuitje op ijzers te plaatsen kon men zich ook in de winter
verplaatsen. Eilanden als Urk, Schokland, Wieringen en Marken
waren in de vaak strenge winters van de zogenoemde Kleine
IJstijd (de periode met extreme kou in de zeventiende eeuw)
voor hun transportmogelijkheid van en naar de vaste wal van
deze vorm van vervoer afhankelijk. Vooral op grote ijsvlakten
kon men goed uit de voeten; door het brede onderstel met
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IJszeilen op de Zaan bij Zaandam. Op de achtergrond de molens
De Wachter, De Ooievaar, De Windhond en De Gans.
(Beeldbank GAZ, 21.43739)

uit leggers waren ijsschuitjes nauwelijks bruikbaar in kleinere
sloten en vaarten. Bovendien was het daar (mede vanwege de
extra breedte) nauwelijks mogelijk te laveren. Het ijsschuitje in
het Zaans Museum is vermoedelijk negentiende-eeuws en nog
geheel compleet met mast, zeilen, tuigage en blokken. Het uit de
familie Vis afkomstige schuitje werd aan het Zuiderzeemuseum
te Enkhuizen geschonken door J. Vis J. Czn. en is als bruikleen
van het ZZM aanwezig in het Zaans Museum.
ZEILEN ALS WINTERVERMAAK

Plezierzeilen met bijvoorbeeld kleine boeiers behoorde tot de
vermaken in de Zaanstreek. Maar ook zeilwedstrijden ‘om een
Vlag, Wimpel, of eenig ander Cieraad der Vaartuigen, door den
eenen of anderen Waard aangelegd’ werden regelmatig op de
Zaan gehouden. Dit schreef Petrus Loosjes in het Aanhangsel tot
zijn vaders uitgave Beschrijving van de Zaanlandsche Dorpen (1794).
Hij beschreef ook hoe de strenge winters het wedstrijdzeilen als
vermaak niet hinderden. Integendeel: ‘IJsschuitjes, meer en min
prachtig, zeilen met onverbeeldlijk snelle vaart over de gladde
oppervlakte, en leeveren een zonderling vertoon op, teffens ten
bewijze strekkende hoe verre men het in de Zeilkunst gebragt en
geleerd hebbe’. Ook de historieschrijver J. le Francq van Berkhey
beschreef het zeilen met ijsschuitjes. Vooral in Holland, Friesland
en Zeeland was ijszeilen geliefd. J. le Francq van Berkhey beschreef onder andere hoe de verstaging aan het onderstel werd
bevestigd om de bij het zeilen ontstane krachten beter te verdelen. Ook vinden we bij hem een anekdote van een Duitser die
met een ijsschuitje van Amsterdam naar Zaandam reisde. De
schipper gaf hem het advies zich in zijn mantel te wikkelen en
op de bodem te blijven liggen, dit alles vanwege de kou. Toen de
schipper na een (ogenschijnlijk) korte tijd liet weten in Zaandam
te zijn aangekomen, sprong de man uit het schuitje, menend dat
het door de duivel was bestuurd. Zulke hoge snelheden waren
immers onmogelijk voor een gewoon mens! De anekdote werd
in het Zaanlandsch Jaarboekje voor 1842 door een zekere H. op
rijm nog eens dunnetjes overgedaan.

WEDSTRIJDSPORT

Rond 1840 begon men ijszeilen te beoefenen als wedstrijdsport.
Tussen 1890 en 1940 werden internationale normen en klassen
voor de deelnemende vaartuigen vastgelegd en werd (met
name in Amerika) ijszeilen als wedstrijdsport ontwikkeld. In
de Zaanstreek was de in strenge winters dichtgevroren Zaan
vaak het toneel van wintervermaak en dan werd er ook op het
ijs gezeild. Daarbij werd niet alleen gebruik gemaakt van kleine
ijsschuitjes; er kwamen vooral later ook liefhebbers die hun
eigen lichtgewicht ijszeilers met groot zeiloppervlak bedachten
en bouwden. Ook de tegenwoordige officiële wedstrijdzeilers
zijn superlichtgewicht ‘bootjes’ met een groot, scherp gesneden
zeiltuig. Dat vereist van de piloot (zeiler) niet alleen uitstekende
kwaliteiten als zeiler, maar ook een grote beheersing van zijn
evenwicht en dat van het ‘vaartuig’. Door de veel geringere weerstand van ijs ten opzichte van water kunnen bij gunstige wind
enorme snelheden worden behaald. Het strandzeilen is een verwante vorm van zeilen, waarbij met ultralichte zeilwagentjes op
harde zandvlakten eveneens hoge snelheden kunnen worden
bereikt.
Met dank aan Hester Wandel, Zaans Museum.
Literatuur:
Adriaan Loosjes (vermeerderd door Petrus Loosjes),
Beschrijving van de Zaanlandsche Dorpen
(Haarlem, 1794).
J. le Francq van Berkhey, Natuurlyke historie van Holland
(Amsterdam 1769 – 1776) derde deel, 3e st., p. 1375 - 1381).

Linkerpagina: S. Loosjes: De Hollandsche Ysschuitjes, in verschillende standen, zeilende op
de Zaan. (1750). Op de voorgrond rechts ook
een paar ijsvissers. (Beeldbank GAZ, 41.07340)
Het ijsschuitje van het Zaans Museum
(collectie ZHM-04301)
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OVERWINTERING
NABIJ DE NOORDKAAP
De vader van Neeltje Mulder als
schipbreukeling en overwinteraar in Noorwegen

Neeltje Mulder (1833-1912) is dankzij haar boek ‘Uit den goeden ouden tijd’ (1912) een bekende naam
in de Zaanstreek. Neeltje beschreef het leven in de kringen van Zaanse notabelen in het midden van de
negentiende eeuw. Haar vader, Gerrit Janssen Mulder, liet een niet minder interessant relaas na: het verhaal
van zijn barre overwintering in Noorwegen in 1810.
door George Slieker
Illustraties: GAZ en auteur

GERRIT JANSSEN MULDER: ARBEIDSMIGRANT

Neeltje Mulder was de dochter van Gerrit Janssen Mulder
en Aagje Cornelis Brandenburg. Gerrit Janssen Mulder werd
geboren in 1794 in Wolthusen (nu onderdeel van Emden in OostFriesland, Duitsland). Zijn vader, Jan Gerritsen Mulder, was
daar olieslager op molens van Claas Tholen, koopman en reder.
Omdat de jonge Gerrit interesse toonde voor de zeevaart mocht
hij de opleiding aan het Stuurmanscollege te Emden volgen. Na
het behalen van zijn diploma maakte hij in 1809 zijn eerste reizen
naar Helgoland en Londen. Naar onze begrippen waren dat
onschuldige reisjes, maar dat gold destijds niet. Europa zuchtte
onder de heerschappij van Napoleon en diens continentale stelsel
(1806-1814) waardoor de internationale scheepvaart en handel
ernstig werden belemmerd. Schepen die het met name tegen
Engeland gerichte embargo schonden, liepen het risico door de
Fransen in beslag te worden genomen; de bemanning kon dan
een verblijf in een Franse gevangenis tegemoet zien.
DERDE REIS

Gerrits derde reis voerde hem in 1810 naar het Russische
Archangel met het schip ‘De Hoop’ onder gezagvoerder Adolph
Raap. Op de terugreis leed De Hoop schipbreuk en moest de
bemanning overwinteren in Finnmarken (nu Finnmark) in het
uiterste noorden van Noorwegen. Van 7 november 1810 tot 15
mei 1811 verbleef zij onder de Laplanders. Gerrit beschreef zijn
ervaringen in een journaal, dat door Neeltjes echtgenoot, de
historicus Jacob Honig Jansz. Jr. (1816-1870), later werd bewerkt
en opgenomen in het Zaanlandsch Jaarboekje voor 1854. In 1812
kwam Gerrit Mulder terug in zijn vaderland, maar zijn ervaringen
met de schipbreuk hadden hem de lust tot varen ontnomen. Hij
ging werken op het kantoor van Claas Tholen en werd na enige
tijd door zijn werkgever naar Nederland gezonden. Tholen had
de oliemolen ´t Huis Assumburg aan de Nauernasche Vaart te
Assendelft gekocht en stelde Gerrit aan om het beheer ervan te
voeren. Toen Tholen in 1846 overleed, verkocht Gerrit Mulder
20
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de molen in opdracht van de erfgenamen. (De Assumburg
werd in 1897 gesloopt en verplaatst naar Nieuw-Vossemeer
(Noord-Brabant), waar hij werd herbouwd als korenmolen. Hij
is daar nog altijd te bewonderen). Ook een tweede molen van
Tholen, ‘De Poelsnip’ in Oostzaandam aan De Hemmes, kwam
onder Gerrits beheer te staan. Gerrit Mulder was dus wat we
tegenwoordig een ‘arbeidsmigrant’ noemen. Hij vestigde zich in
Zaandijk en trouwde daar in 1820 met Trijntje Gerrits Houttuin,
die in 1828 overleed. Uit dit huwelijk werden twee kinderen
geboren. In 1829 hertrouwde Gerrit met Aagje Brandenburg.
Ook met haar kreeg hij twee kinderen: Neeltje en Jan, de later
bekende arts Jan Mulder.
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VERDER LEVEN EN OPENBARE AMBTEN

Nadat, of misschien al voordat de molens van Tholen van eigenaar waren verwisseld, bekwaamde Mulder zich in het vak van
korenfactor. Hij bezat pakhuizen in Zaandijk en Koog. In 1845
werd hij lid van de Zaandijkse gemeenteraad. Ondertussen was
hij nog altijd geen Nederlander en kon hij dus officieel geen
openbare ambten uitoefenen. Daarom liet hij zich in 1850 tot
Nederlander naturaliseren teneinde zijn raadslidmaatschap
legitiem uit te kunnen oefenen. In 1863 werd hij wethouder en in
1865 vroeg hij ontslag uit die functie. Voorts was hij kerkmeester,
diaken, ouderling en lid van het college van notabelen van de
Nederlands Hervormde Kerk. Naar zee is hij voor zover bekend
nooit meer geweest. Gerrit Janssen Mulder overleed op 2 april
1877.
DE OVERWINTERING, 1810-1811

In mei 1810 vertrok Gerrit Mulder vanuit Emden met het
pinkschip ‘De Hoop’ onder Hollandse vlag naar Noord-Rusland.
Er stak al snel een stormachtige wind op en de zee werd ‘hol’.
Daarom besloot men voor anker te gaan. Zeeziekte speelde de
bemanning hevig parten; één van hen overleed en werd op het
eiland Rorkam (Borkum?) begraven. Toen het weer opknapte,
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besloot men verder te varen. Gerrit was met zijn zestien jaar
nog maar een jonkie als stuurman en na onenigheid met de
bemanning over de rantsoenen – waarvoor hij verantwoordelijk
was – moest hij vluchten op de zaling1 van de grote mast. Op
20 mei passeerde men de Noorse kust, waar de Noordsche
kapers het schip gelukkig ongemoeid lieten. Omstreeks half juni
bereikte men de Witte Zee. Na melding bij drie Russische (wacht)
schepen die alle inklaringen controleerden, kon men doorvaren
naar Archangel, al was dat volgens Gerrit ‘na een geschenk,
meer gedwongen dan hartelijk gegund’. Ook toen heerste er in
Rusland blijkbaar al corruptie.

Achter het bruggetje het woonhuis van het gezin van Gerrit Janssen Mulder aan
de Lagedijk/hoek Weeshuispad. Het bevindt zich thans op de Zaanse Schans.
(GAZ, ZOV/Honig collectie. Documentnummer 21.04435)

WACHTEN

Het wachten op de lading (talk, robbenvellen en matten) in
Archangel duurde bijna de hele zomer; het was druk in de haven
en andere gingen voor. Daardoor had Gerrit de gelegenheid de
stad en de bewoners te bekijken. Slechts enkele huizen waren
van steen, de rest was van hout. De mannen droegen groflakense jassen en broeken, een muts en vrijwel allemaal een
baard. Daarnaast was ‘sterke drank onder dit volk zeer geliefd’,
merkte Gerrit op. Eind september kon er worden geladen en
uitgevaren. Mogelijk had het lange wachten op de lading de
kansen op goed weer verkleind en de terugtocht bemoeilijkt.
De wind was stormachtig; de blinde ra werd weggeslagen en er
ontstond schade aan de verschansing en de kombuis. Lekkage
betekende dat men moest pompen. Toen de wind wat ging liggen
besloot men met sterk gereefde zeilen door te varen. Maar toen
een nieuwe storm opstak, liep het schip bij de Tannenbaai en
Kaap Ommegang op een blinde klip. Op dat moment bevond
het zich nabij de 71ste breedtegraad. De bemanning slaagde
erin van boord te komen. Aan wal waren enkele verlaten hutten
waarin men een schuilplaats zocht. Een deel van de lading,
waaronder talk, spoelde aan en daarvan en van aangespoeld
touw maakte men kaarsen. Het schip werd door zee en wind al
snel aan stukken geslagen.

Oliemolen ´t Huis Assumburg te
Assendelft aan de Nauernasche Vaart.
(GAZ, ZOV/Honig collectie.
Documentnummer 21.06826)
Portret van Claas Tholen, senator te
Embden, de werkgever van Mulder
voor wie hij ook de reis naar
Archangel maakte.
(Stichting Archief Honig(h)
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Laplander met sneeuwschoen. Gravure, 19e eeuw
(aangeleverd door auteur).

Laplanders en hun rendieren. Gravure, ca. 1830
(aangeleverd door auteur).

werd een soep gekookt die zeer versterkend werkte. Bij een
ontmoeting met een Lap kreeg hij het bloed van een net geslacht rendier te drinken, dat hem, zoals hij zei, erg goed deed.
Toen hij zich wat beter voelde, ging hij meer naar buiten en
maakte hij zich uiteindelijk een vroege vorm van langlaufen
op sneeuwschoenen eigen, mede dankzij de hulp van een Laps
meisje. De winterse taferelen boden ook veel natuurschoon:
poolhazen in hun witte wintervacht en ruppe (een soort patrijs),
eveneens in wintertooi, vertoonden zich regelmatig. Uiteindelijk
kon men begin mei 1811 uit Gulholme vertrekken. Het sterk
uitgedunde troepje bemanningsleden (een aantal van hen was
intussen overleden) reisde onder andere met een zeiljol, gekocht
met de opbrengst van wat van de lading gered en verkocht kon
worden, tot Trondheim en vervolgens als loodsen op een Engelse
brik. Dankzij giften van gastheren en -vrouwen onderweg
kon men in het onderhoud voorzien. Na veel omzwervingen
kwamen de mannen aan in Denemarken. Enige tijd verbleef het
gezelschap in Kopenhagen: niet alleen was het seizoen (het was
alweer bijna winter) ongeschikt om te reizen, maar ook moesten
de reisdocumenten opnieuw worden geviseerd. Op 19 februari
1812 kon Gerrit Janssen Mulder in Emden zijn familie eindelijk
weer in de armen sluiten.
N.B. Helaas was het niet mogelijk alle door Gerrit Mulder gebruikte
(Nederlandse) geografische namen te herleiden naar de tegenwoordige
(Noorse) equivalenten; in die gevallen heb ik zijn benamingen gehandhaafd
en moet ik de exacte locaties schuldig blijven.
Literatuur:
Gerrit Janssen Mulder, ‘Het gedenkwaardigste jaar mijns levens’ in: Zaanlandsch
Jaarboekje voor het jaar 1854 (Zaandijk, z.j.).

BEZOEK

G.J. H. (=Honig): Inleiding bij: Neeltje Mulder: Uit den goeden ouden Tijd.

Na twee weken kregen de schipbreukelingen bezoek van een
Laplander (Sami) die de stranding ter ore was gekomen. Hij
bracht voedsel mee en bood hun zijn bescherming aan. Kapitein
Raap en de Laplander gingen samen naar de plaats Alten (Alta,
Noor wegen) om een verklaring voor het gerecht af te leggen over
de stranding en het verblijf van de schipbreukelingen te legitimeren. Storm onderweg noodzaakte hen drie dagen logies te
zoeken bij een Lapse familie. Met een bootje gingen de mannen
verder tot Gulholme, vanwaar de kapitein alleen verder ging. Hij
kwam na drie weken weer terug.

Jeugdherinneringen. Koog aan de Zaan, 1912.
Arian M.H. Smits, Ontheemde Zaanse molens (Wormer, 2005).

Met dank aan het Gemeente-archief Zaanstad.
Noot:
1

Dwarshout op de mast om het staande want te spreiden

SLECHT WEER

Door het slechte weer konden Gerrit en zijn maats niet verder
reizen; er zat niets anders op dan te overwinteren. Hoewel men
over voedsel beschikte, raakten de voorraden snel uitgeput. Al
snel stak scheurbuik de kop op. Iedereen verzwakte ernstig en
Gerrit verplaatste zich op het laatst met behulp van een wandelstok. Een wandeling in de vers gevallen sneeuw werd hem nog
bijna fataal, maar een passerende jager wist hem te redden.
Inmiddels viel de winterse duisternis in. Pas in februari zag men
weer de eerste zon. Gerrit meldde hoe hij het noorderlicht zag,
een zeker voor toen (maar ook nu) zeer bijzondere ervaring. Hij
slaagde erin naar buiten te gaan en wat eetbare planten tussen
de rotsen te verzamelen. Hiervan en van enkele gevangen vogels
22
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Het Noorderlicht waar ook Gerrit Janssen Mulder
door gefascineerd was.

Van Hondenkar tot bol.com

Albert Heijn viert 125-jarig bestaan (deel 2)
In het septembernummer werd het eerste deel van de geschiedenis van Albert Heijn gepubliceerd.
Die draad wordt nu weer opgepakt met deel 2
door Henk Elzenga
foto’s: Stichting Albert Heijn Erfgoed tenzij anders vermeld

ANDERE AANKOPEN EN EXPERIMENTEN

Naast de verkoop van levensmiddelen en comestibles, zoals de
fijne levensmiddelen destijds werden genoemd, waagde Albert
Heijn zich ook aan andere zaken. In 1923 liep Albert sr. tegen
‘Maison Ledeboer’ op. Maison Ledeboer, op de hoek van de
Kalverstraat en het Spui, was een van de oudste restaurants van
Amsterdam. Albert overwoog er een luxe levensmiddelenwinkel
van te maken, een zaak in de geest van Fortnum & Mason in
Londen, waar de bedienden in jacquet liepen en de klanten
konden kiezen uit twintig soorten honing. Het bleef uiteindelijk
toch een restaurant, waarvoor de maatschappij ‘Formosa’ werd
opgericht. De exploitatie in 1965 van restaurant d’Hoop op de
Swarte Walvis op de Zaanse Schans was dus niet branchevreemd.
Een bekende verschijning langs het vaderlandse wegennet waren
voorts de AC-restaurants, Alberts Corner, in 1963 door AH
gestart en geëxploiteerd tot de verkoop in 1998.
Een rijdende winkel behoorde ook tot de experimenten. In de
autobiografie My Live and Work van Henry Ford had Gerrit
Heijn gevonden, dat Ford dergelijke winkels voor zijn arbeiders
had geïntroduceerd. Dit experiment duurde niet lang, aangezien
de chauffeur die met de omgebouwde vrachtwagen reed, er na
een half jaar de brui aan gaf.
In de latere oorlogsjaren wilde Albert Heijn koffie blijven
leveren. De aanvoer van grondstoffen werd een probleem.
Om dit op te lossen maakte het bedrijf een artikel dat de naam
‘Smalsko’ kreeg. Die naam was samengesteld uit de woorden
‘smaakt als koffie’. Het was gemaakt uit cichorei en magere
koffiemelk. Over koffie gesproken: een tijd lang werd Douwe
Egberts’ koffie gemeden bij Albert Heijn: de DE-koffie werd
gezien als een te grote concurrent van het eigen koffiemerk.
WALVISVLEES

Een experiment net na de Tweede Wereldoorlog met walvisvlees was niet erg geslaagd. In 1947 werd de hele lading van de
‘Willem Barendsz’ opgekocht. Onder de kreet ‘het smaakt net
als kalfsvlees’ werd deze tranerige massa aan de man gebracht.
Maar het kopend publiek had daar zo zijn eigen gedachten over:
het werd een mislukking.
INTREDE DERDE GENERATIE

Kleinzoon Albert jr., zoon van Jan, trad in 1949 op zijn 22ste als
stagiair in dienst van Albert Heijn N.V. Als telg van de Heijn24
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dynastie was hij er al vanaf zijn jeugd aan gewend dat zijn naam
op alle winkels van AH prijkte. Op de lagere school werd hij
Boffie genoemd, naar de winkelactie van AH ‘Daar komt Boffie
met de koffie’.
Albert, die Ab werd genoemd, had meer opleiding genoten dan
zijn grootvader indertijd. Hij ging na zijn HBS-tijd economie
studeren aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam.
Maar net als zijn grootvader, toen deze op de HBS zat, kreeg
hij op de universiteit toch de kriebels. Hij vond de studie te
theoretisch en te langdradig en ging naar Nyenrode. Na eerst nog
een praktische opleiding bij onder andere Gotlieb Duttweiler
van Migros in Zürich (een van de grootste ondernemingen
in Zwitserland) kwam hij in 1951 terug naar Zaandam. Met
de kennis uit Zwitserland trachtte hij met de heer Legerstee
de eerste zelfbedieningswinkel van de grond te tillen. Dat
gebeurde in 1952 in Schiedam. Dat was overigens niet de eerste
in Nederland, Van Woerkom had er in 1948 al een in Nijmegen.
Albert en Gerrit Jan moesten hun sporen nog verdienen. Zij
werden met een zekere argwaan gevolgd door hun oom Gerrit,
die zelf alleen dochters had. Zij waren, gezien hun geslacht, in
die tijd niet welkom als opvolgers van hun vaders. Met de zonen
van Jan ging het goed. In 1958 werd Ab tot president-directeur
van het winkelbedrijf benoemd. Gerrit Jan, geboren op 14
februari 1931, die inmiddels, na zijn studie op Nyenrode en een
jaar Business Administration in Berkeley, in 1956 als directieassistent bij Sterovita was begonnen, kreeg in 1959 de algehele
leiding van de supermarkten in handen. Beiden hadden later,
eerst als plaatsvervangend lid, zitting in de Raad van Bestuur.
Op 28 juni 1962 werd dat definitief en wel onder leiding van de
nog maar 35-jarige Ab. Wat karakter betreft vulden de broers
elkaar bijzonder goed aan. Albert was, evenals oom Gerrit
indertijd, sterk gericht op de buitenwereld. Hij stelde geen prijs
op ‘deftigheid’, zoals wordt omschreven in Memoires van een
optimist. Ab was ook visionair. Gerrit Jan daarentegen had het
zwijgzame en vormelijke van zijn vader, maar hij was wel de
‘bindende’ factor binnen de Raad van Bestuur. Hij gaf structuur
aan de zaak. Gerrit Jan sprak als hij het over zijn broer had altijd
over ‘meneer mijn broer’, aldus een ingewijde. Gerrit Jan was
daarnaast ook artistiek. Hij speelde verdienstelijk piano. Als hij
een piano zag, dan kon hij er niet vanaf blijven. Eens, na een
samenkomst in het Provinciehuis in Den Bosch, zag Gerrit Jan
een verlaten piano. Hij plaatste zich er achter en kreeg hierbij
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bijval van oud-politicus Han Lammers en verliet als allerlaatste
het pand. Wellicht had hij zijn muzikale genen geërfd van
muzikant opa Albert.
INVLOED VAN BUITENAF

Naast de heren Heijn waren er anderen, die een zeer groot
aandeel in het succes van het AH-concern hadden. Hierbij valt
onder andere te denken aan de Zaankanter Dirk Vethaak. Albert
Heijn had voor verdere expansie kapitaal nodig. Dirk Vethaak
bedacht het systeem van klantenobligaties. Bij de aankoop van
artikelen kon de klant zegeltjes kopen voor het verwerven van
klantenobligaties: A-Horn en C-Horn. Op het hoogtepunt van
deze actie waren 850.000 klantenobligaties uitgegeven met een
totale waarde van 42.6 miljoen gulden. In 1962 kwam hier een
einde aan.
Hoofd personeelszaken Henk Engel was op een andere wijze
belangrijk voor de Heijnen. Henk had namelijk een aantrekkelijke
dochter. Op dochter Hank liet Gerrit Jan zijn oog vallen en hij
trouwde haar. Hank heeft de verbondenheid met de naam Heijn
later op een uiterst nare wijze moeten ervaren. Op 9 september
1987 werd Gerrit Jan ontvoerd en op gruwelijke wijze vermoord.
BIJZONDERE ACTIES EN GEBEURTENISSEN

Een actie die heel wat Nederlandse huishoudens heeft veranderd,
was de Premie van de Maand-Club. Klanten konden via de
boodschappen sparen voor luxe huishoudelijke artikelen zoals
een koelkast of een naaimachine. Maar ook kaartjes voor het
Concertgebouw konden bij elkaar worden gespaard. In de
koelkasten konden meer artikelen worden bewaard. Dergelijke
acties waren er ook op gericht het voor de vrouw gemakkelijker
te maken. Hierdoor ontstond er ook een soort verbondenheid
met degene die toen verantwoordelijk was voor de dagelijkse
boodschappen. Voor Albert Heijn sneed het mes dus aan twee
kanten. De assistent van directeur Legerstee, Cor Govers,
bijgenaamd ‘de huisvrouw bij uitstek’, werd hiermee belast. De
actie ging van start op 15 mei 1962, bij gelegenheid van het
75-jarig bestaan. In totaal gingen er 145.000 Liebherr-koelkasten
en 90.000 naaimachines de deur uit.
In 1967 lag de omzet van AH al op een miljard gulden. Tot
1968 was ook het in 1941 gestarte Sterovita Melkproducten een
onderdeel van het Albert Heijn-concern. Sterovita was onder
andere leverancier van het in Europa gevestigde Amerikaanse
leger. Verdween Sterovita weer uit het AH-Universum, net als de
AC-restaurants, twee andere bedrijven maken er nog steeds deel
van uit: de Etos-winkels sinds 19731 en de Gall en Gall-slijterijen
en wijnhandels sinds 1989. Intussen weet bijna niemand meer
dat door toedoen van Albert Heijn het Amerikaanse McDonald
vaste grond onder de voeten kreeg in Europa, met een eerste
filiaal in Zaandam in 1971. Nog veel revolutionairder was de
introductie van de streepjescode: in het plaatsje Troy in Ohio
paste een supermarkt de zg. Universal Product Code toe om
het voorraadbeheer te stroomlijnen. Nog in datzelfde jaar
pikte Albert Heijn dat idee op en pleitte hij op een congres
voor de invoering van één internationale streepjescode, ook
genaamd barcode, van 13 cijfers. Dat sloeg aan, en intussen
vinden we de streepjescode niet alleen in de detailhandel, maar

Vanaf 1936 werd Boffie, de kleine ober met een dienblad vol
koppen koffie, het symbool voor de eigengebrande koffie
van AH. De poster met het overbekende symbool verwijst
ook naar het weer aanwezig zijn van 'de echte koffie', dus zal
deze van kort na de oorlog dateren.(GAZ 65.0001)

Affiche uit de deriger jaren met Boffie in de hoofdrol. De
firma Albert Heijn maakte als eerste bij zijn reclamewerk
gebruik van Amerikaanse illustrators (GAZ 62.0610)
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Gerrit Jan Heijn bij een hockeywedstrijd in Aerdenhout in het kader
van het 100 jarig jubileum in 1987.
De doosjes met AH producten
konden worden uitgevouwen tot
het Zaanse winkeltje.
Onder: premie van de Maandclub
1962. (Foto’s StichtingAlbert Heijn
Erfgoed)

Bij een herdruk van de biografie van Albert Heijn werd een
nieuwe voorplaat ontworpen. De foto toont Albert Heijn
zittend voor zijn landgoed Pudleston Court in het Engelse
Herefordshire, waar hij in januari 2011 op 83 jarige leeftijd
overleed. (Foto GAZ)

Beppie, de huisvrouw met haar boodschappentassen ‘Opdat nooit vergeten wordt voor wie wij
werken!’ Het beeldje van Cees Braat, in 1990 geschonken door Ab Heijn, stond vroeger bij het
Aholdkantoor in Zaandam, verhuisde mee naar Amsterdam, maar is nu weer terug in Zaandam bij
het hoofdkantoor. Albert Heijn liet in een brief weten: ‘Ik ben blij dat ze terug is dichtbij de Zaan,
waar de onderderneming meer dan 120 jaar geleden door mijn grootouders werd opgericht.’

ook in ziekenhuizen, laboratoria, op theaterkaartjes enz. De
eerste Albert Heijn-winkel die er mee ging werken, was die in
Heemskerk in 19772 . Albert Heijn zit niet stil, want in november
2012 hebben zij een nieuwe stap gezet met het introduceren
van een afhaalpunt voor online bestelde boodschappen. Op een
bedrijventerrein in Heemstede startten zij hun eerste afhaalpunt
waar boodschappen een dag na de bestelling opgehaald kunnen
worden. Binnen tien minuten kan men weer huiswaarts keren!
RECLAME

Naast bijzondere acties was Albert Heijn altijd al goed in
reclame. In 1936 begon AH al met een grote reclame-actie
voor ‘AH-Boffie koffie’. Het blad Aller Hande, niet vernoemd
naar het soort koekjes, maar naar de beginletters van (A)lbert
(H)eijn verscheen reeds in 1954. Nu heeft bijna iedere zichzelf
respecterende supermarktketen zo’n blad, met reclame, maar ook
tips voor het huishouden en een uitgebreide receptenrubriek.
In 2004 kwam ‘Meneer van Dalen’ in beeld. Hij moest het te
dure, elitaire, imago van AH veranderen naar dat van een zaak
voor het gewone winkelpubliek. Dit ging zo goed, dat hiervoor
in 2008 de tv-reclameprijs ‘Gouden Loekie’ werd ontvangen.
Acties als het ‘Welpie’ (leeuwtje) bij het EK-voetbal in 2008,
het oranje ‘Beesie’ bij het WK in 2010 en de voetbalplaatjes
bij het EK in 2012 deden het enorm goed bij de jeugd. Ook de
326 voetbalplaatjes van spelers uit de eredevisie voetbal 2011
werden door de jeugd verwoed verzameld. Bij het jubileum in
26
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dit jaar kwam er voor de kinderen een Zaans winkeltje met miniartikelen.
JUBILEA

Bij het 100-jarig bestaan in 1987 telde AH 500 winkels en
55.000 medewerkers. Zij kregen een feest aangeboden in de
Jaarbeurshallen in Utrecht. Gedurende dertien dagen werden 130
bussen per dag ingezet. Als aandenken kregen zij een kunstwerk,
vervaardigd door een van de 25 kunstenaars aan wie AH een
opdracht had verstrekt. Vijftig jaar eerder, in 1937, kreeg het
personeel een ontspanningsgebouw aangeboden en bij het 75-jarig
bestaan een Zaanse klok. Nu, bij het 125-jarig bestaan, is de omzet
al over de 10 miljard euro (Ahold 30 miljard), met 850 winkels en
een personeelsbestand van zo’n 100.000 medewerkers. Er komt dit
jaar geen groot feest. Wel is door PostNL een postzegel uitgegeven
en verder was er een bijeenkomst in het ook al 125 jaar oude
theater Carré met 1600 mensen. Oud-directeur Ahold-vastgoed en
Zaankanter Dick Zwart, die er ook bij was, werd daar geïnterviewd
en bracht nog eens in herinnering de aloude slogan van Albert
Heijn: ‘Opdat nooit vergeten wordt voor wie wij werken!’
DECEPTIE

In de afgelopen jaren waren er ook zwarte bladzijden. In februari
2003 bleek dat CEO Cees van der Hoeven, tot dan toe zeer
succesvol als manager (hij werd vijf jaar achtereen gekozen tot
manager van het jaar) zijn hand had overspeeld. Er was geknoeid
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Achterzijde van het hoofdkantoor dat in 1990 in gebruik
werd genomen.(GAZ 21.39035)
Boven: jarenlang stonden de fabrieken waaronder de
koffiebranderij van Albert Heijn aan de Oostzijde in
Zaandam. Nadat ze waren verplaatst naar de Achtersluispolder verrezen op deze plaats appartementengebouwen.

Bij het 100 jarig bestaan werd door de beide broers
voor de pers ook even 'winkeltje' gespeeld.
(foto Stichting Albert Heijn Erfgoed)

met side-letters waarop dochterondernemingen in de USA als
honderd procent bezit te boek stonden. Van der Hoeven had
dus toch ‘de ijdelheid niet kunnen weerstaan’. In 1997 had een
vriend zich in de Volkskrant al afgevraagd of hij daar wel tegen
bestand was. Het bedrijf wankelde! Ab Heijn, in ruste in het
Engelse Hereford, voelde zich ‘zwaar verneukt!’ Er braken
zware tijden aan voor Ahold en daarmee voor Albert Heijn. ‘Is
het faillissement afwendbaar’, was de bange vraag. Uiteindelijk
kwam van het bankenconsortium dat de redding moest brengen,
in een zeer geheime weekendvergadering het groene licht. Onder
leiding van Anders Moberg werd het tij gekeerd. Ahold moest
zich zelfs gaan vestigen in Amsterdam, maar de ‘grootgrutter’
Albert Heijn bleef met zijn hoofdkantoor in Zaandam.

Het Albert Heijn museumwinkeltje op de
Zaanse Schans waarin nog de sfeer van het
allereerste winkeltje terug te vinden is.
(foto Stichting Zaanse Schans)

vele jaren het voorzitterschap van de Stichting de Zaanse Schans.
Het AH-winkeltje is er al jaren een trekpleister, maar ook de bij het
jubileum in 1987 geschonken Oostzaanse boerderij de CatharinaHoeve, waarin de kaasmakerij is gevestigd, is er geen onbekende.
Het huidige concern let niet alleen nog steeds op de ‘kleintjes’, het
let als een van de grootste leveranciers van de Voedselbank ook
op de minderbedeelden in de samenleving.
In dit en het voorgaande artikel is heel veel weergegeven. Het blijft
echter maar een deel van het verleden van zo’n groot concern als
Albert Heijn. Gelukkig is de hele geschiedenis van AH voor de
toekomst goed geconserveerd: daarvoor zorgt Hans Blekkenhorst
van de Stichting Albert-Heijn Erfgoed met zijn team!
Bronnen: J.L. de Jager, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen (Baarn 1995)

BEIDE BENEN OP DE GROND

en J.J. de Jager, Memoires van een optimist (Baarn 1997).

Dick Boer, die met beide benen op de grond staat, is sinds
maart 2011 CEO van Ahold. De Zaanse wortels zijn zeker niet
doorgeknipt en worden alleen maar versterkt. Oud-Zaankanter
Sander van der Laan is in april 2012 benoemd tot algemeen
directeur (CEO) van Albert Heijn. En ook de terugkeer van
het AHOLD-kantoor naar Zaandam wordt binnenkort een feit!

Verder gesprekken met Dick Zwart, oud-directeur AHOLD-Vastgoed en
Hans Blekkenhorst, archivaris van het Historisch Archief AH/AHOLD,
ondergebracht bij de Stichting Albert-Heijn Erfgoed.
Noten:
1

Etos was oorspronkelijk een coöperatieve winkelketen in en om Eindhoven
voor en door Philips-personeel. Na de overname door AH werd een deel

HISTORISCH ERFGOED

van de winkels omgezet in AH-supermarkten, anderen werden voortgezet

Niet alleen het concern heeft voor de Zaanstreek veel betekend,
maar Albert (Ab) Heijn (1927-2011) zelf ook. Niet voor niets draagt
de grote zaal van het Zaantheater zijn naam. Hij bekleedde ook

als drogisterijen, en onder die naam breidde AH het aantal drogisterijwinkels
uit. (Wikipedia)
2

Wikipedia
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Mens in zijn monument
(7 en slot)
De Maartenkerk, Zaandam

Een oud huis, een gemaaltje, een bouwvallig pakhuis, waar begin je aan? Of die houten schuit als een
vergiet? Waarom wil iemand dat opknappen? Omdat hij juist dan in z’n element is? We zoeken hen op
in de rubriek Mens in z’n Monument. In deze slotaflevering aandacht voor Leny Kamp, scriba en interim
kerkrentmeester, en Dick Brekveld, kerkenraadvoorzitter van de Zaandamse Maartenkerk.
door Conny Scholtes

Een eigen kerkgebouw in Zaandam voor de scheepsbouwers van overzee. Die
intrigerende titel bundelt de geschiedenis van het kerkgebouw van
de Evangelisch-Lutherse gemeente in Zaandam, verschenen ter
gelegenheid van het derde eeuwfeest in 1999. Ter hoogte van dit
beeldbepalende rijksmonument aan de Vinkenstraat had architect
Sjoerd Soeters in het nieuwe stadshart graag een doorbraak
gezien naar de Gedempte Gracht, want hier werd in 1643 in
twee maanden tijd het eerste houten kerkgebouw getimmerd
voor de lutherse scheepsbouwers van rond de Oostzee. Tot dan
gingen ze bij bosjes voor de kerkdienst naar Amsterdam. Een
kleine zestig jaar later volgde het stenen gebouw. Dat ging niet
zonder slag of stoot, maar dat was toen. Nog maar een jaar of drie
terug sloten Kamp en Brekveld, samen met de bouwcommissie,
geheel volgens plan een enorme restauratie af. Ondanks de
omstandigheid dat de gemeente van de honderd papieren leden
nog maar net dertig actieve kerkgangers telt.
ZADELDAK

Om te beginnen werd het gigantische zadeldak (dat direct opvalt
vanuit het nieuwe Hemarestaurant) opnieuw bedekt. ‘Dat dak
moet wasemen om rot te voorkomen’, zegt Kamp. ‘Je wilt niet
weten hoeveel lieve brieven ik schreef om de ontbrekende
financiën bijeen te schooien. Vanwege de steile hoek van 75
graden moesten van de arbodienst wel eerst 120 ladderhaken in
het dak worden bevestigd voordat de oude pannen er weer op
konden. Maar toen waren dan ook meteen alle goten vernieuwd.
En dat was maar goed ook, want er was een gigantische lekkage
boven het prachtige orgel ontdekt. De pijpen en de speeltafel
stonden vol water en dat terwijl het net was gestemd. Bij een
dubbel klavier kost dat zo maar een tot twee dagen’, vult Brekveld
aan. ‘Ja, de reputatie van het orgel (in 1737 gebouwd door
Christiaan Müller en versierd met snijwerk van Klaas Everts)
droeg geweldig bij om zelfs op de rol van subsidieverstrekkers
voor cultuur te komen,’ knikt Kamp vergenoegd. ‘Mensen
zeiden, je zou je schoonmoeder nog verkopen.’ Erg jammer dat
de doorbraak naar de Gracht niet doorgaat, vinden beiden. Wat
hen betreft kan de kerk niet genoeg opvallen, want verscholen
achter Blokker en Bart Smit, blijft de bekendheid bij het grote
28

Zaans Erfgoed - 43

publiek miniem. ‘Geen toren, geen klok, en hij staat inverdan,
het is een schuilkerk.’
ACTIVITEITEN

Een hard werkende cultuurgroep organiseert flink wat activiteiten om bekender te worden en de sterk dalende inkomsten
aan te vullen. Verder worden de kerk en het ernaast gelegen
oude weeshuis verhuurd. ‘De huurgelden vormen ons zwemvest.’
De gelovigen delen de kerk met Fotoclub ‘Spectrum’ en Vocaal
Laboratorium Nederland (VLN) van Romain Bischoff. Vanwege de geweldige akoestiek geeft behalve het VLN ook het
Wormerveerse shantykoor Zilt regelmatig concerten in het
gebouw. Brekveld: ‘Eén voordeel, we hebben geen angst voor
hoogpolig tapijt, want er ligt altijd zand op de grond.’ Kamp
schuift met haar voet over een spleet tussen de brede planken.
‘Hieronder liggen zandduinen van een paar honderd jaar oud.
Maar je moet er toch onderdoor kunnen lopen, vanwege de
verwarming en de inspectie van de monumentenwacht. De
steunbalken moet je kunnen vertrouwen.’ Maar in het Weeshuis
staat nog ruimte leeg.
DUIZENDPOTEN

Zo zijn de nijvere duizendpoten sinds 2000 samen onophoudelijk
in de weer om het enorme schip drijvend te houden. Ze stoffen
en maken het altaar klaar, draaien bardienst bij culturele activiteiten, motiveren de vrijwilligers, schrijven in het kerkblad,
draaien de vrouwengroep en samen met de liturgiegroep ‘doen’
zij ook af en toe een kerkdienst bij gebrek aan een predikant.
Regel matig is het in de Maartenkerk een feest van verbroedering
als de leden van de Evangelische Broeder Gemeente NoordHolland na de Lutherse dienst de kerkbanken innemen. ‘En
soms vieren we de dienst samen’, zegt Kamp tevreden. ‘Dan zijn
we wel met veertig à vijftig mensen, die na afloop met z’n allen
gezellig koffiedrinken in het Trefpunt achter de kerk. Iedereen
brengt dan wat mee uit de eigen oven thuis. Geheel in stijl van
de Lutherse traditie: Zichtbaar, Zorgzaam zijn. Dat is waar zij
het voor doen: We hebben het goed met elkaar en er kan zo veel
in dit geweldige gebouw.’
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Leny Kamp en Dick Brekveld bij de rijk met
houtsnijwerk versierde preekstoel uit 1704.
(foto auteur)
Inzet: de Maartenkerk aan de Vinkenstraat.
(foto GAZ).
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Een kleine parochie
in een oude stal

Een stal voor een paapse minderheid in Krommenie
In 1612 vonden de uit de dorpskerk verdreven katholieken van Krommenie definitief onderdak in
een boerderij aan de Noorderhoofdstraat. Dit jaar bestaat de katholieke schuilkerk in Krommenie dus
vierhonderd jaar. Maar je moet wel goed kijken om te zien dat het gebouw eens een boerderij was.1
door Hans Valk
Illustraties: Lia Schade-van Westrum, tenzij anders vermeld.

In het eerste decennium van De Opstand (1568-1648) eisten de
protestante geuzen, die de voorhoede van de Opstand waren,
exclusieve rechten voor de calvinisten. Daarom verboden de
Staten van Holland in februari 1573 iedere uitoefening van de
katholieke religie en werden alle bestaande kerkgebouwen toegewezen aan de calvinisten. Ook de katholieke gemeenschap
van Krommenie werd uit de dorpskerk verdreven, ofschoon het
grootste deel van de inwoners de overstap naar de gereformeerde
religie waarschijnlijk nog niet had gemaakt. Halverwege de
zeventiende eeuw was een kwart van de Krommenieërs nog
altijd rooms. Intussen werd de Noord-Nederlandse katholieke
kerk in de ogen van Rome missiegebied. Om de gelovigen toch
te kunnen bedienen trokken priesters in burger rond langs
geheime plaatsen, meestal particuliere woningen. ‘Klopjes’,
vrome vrouwen, die vóór de reformatie waarschijnlijk non waren
geworden, waarschuwden de katholieken als er in hun buurt een
priester aanwezig was voor geestelijke bijstand of voor de biecht.
Ook werden wel misvieringen in grote huizen of in hooibergen
van boerderijen gehouden. Dergelijke bijeenkomsten waren niet
zonder gevaar; het risico van gevangenisstraf of hoge geldboetes
was groot. Hoe moeilijk de situatie voor de roomsen is geweest
blijkt uit een ambtelijke notitie uit 1609: ‘op de XVI february
des verleden jaars hebben ik ter huyse van eenen wagenmaeker
alhier soodanighe eener vergaderinge van omtrent 200 mensen
gestoort, synden de paep (de priester) door verbaesheydt door
de glazen raemen, dewelcke zij om de kortheydt des tijds niet
en conden openen.’2
MILDER

Tijdens het twaalfjarig bestand, 1609 tot 1621, was de overheid
wat milder tegenover andersdenkenden zoals de katholieken
en de doopsgezinden. Misschien was dat ook de reden dat de
Hollandse Zending te Keulen in 1612 een vaste zielzorger benoemde voor de katholieken in Krommenie, Krommeniedijk,
Wormerveer, West- en Oostzaan: pastoor Gratianus Cornelisse.
Hij bleef tot aan zijn dood in 1626. Waarschijnlijk was de boerderij die de basis vormt van het huidige schuilkerkje, toen ook
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al enige tijd de vaste plaats van samenkomst in Krommenie,
maar omdat we niet weten hoe lang al, houden we 1612 aan als
beginjaar en vieren we dit jaar 400 jaar (oud)katholieke schuilkerk in Krommenie.
LANGHUIS-STOLPBOERDERIJ

De boerderij is waarschijnlijk gebouwd in het laatste kwart van
de zestiende eeuw. Het was een uit hout opgetrokken langhuisstolpboerderij, woonhuis en stolp met stallen rondom het hooivierkant onder één nok op dezelfde hoogte (zie afbeelding
p. 33). Van die oorsprong bleef alleen het vierkant van de hooiberg
bewaard. Dat is nog te zien aan de vier ingepakte kolommen in
de kerkzaal. Er zijn geen tekeningen of schilderijen waarop het
pand in zijn vroeg-zeventiende-eeuwse staat is afgebeeld. De
tot kerk ingerichte boerderij zal er van binnen ongeveer hebben
uitgezien als een mix van de boerenbruiloft van Pieter Breugel
en de stallen van een boerderij na de zomerschoonmaak.
EIGENAAR ONBEKEND

Wie in 1612 de eigenaar was van de boerderij en of zij toen nog in
bedrijf was, is onbekend. Pas in 1628 duikt het schuilkerkje op in
de belastingregisters: in het kohier van dat jaar staat beschreven
dat 4 februari 1628 Aegte Claes, van ene Engel Jacobse een huis
met erf ‘int Noordend. Belent aent noort Jan Jacops, aent zuyt
Grietgen Cornelis’, kocht voor duizend gulden. Maar of Engel
Jacobse in 1612 ook al de eigenaar was?
Wij gaan ervan uit dat de koper die in het kohier van 1628
wordt genoemd, het pand kocht ten behoeve van de parochie,
die een illegale instelling was en dus zelf geen bezittingen kon
hebben. Nu zouden we zeggen dat de parochie als zodanig
geen rechtspersoonlijkheid had. Gedurende de hele verdere
zeventiende eeuw stond de eigendom van de schuilkerk steeds
geregistreerd op naam van particulieren, hoogstwaarschijnlijk
enigszins vermogende parochianen. Pas in de loop van de
achttiende eeuw dook in de kohieren de benaming ‘het Clooster’
op, een oude aanduiding voor een katholieke kerk met een
pastorie.
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CONFLICT

In het conflict tussen de aanhangers van de Bisschoppelijke
Cleresie en de Roomse Kerk, dat in de eerste decennia van de
achttiende eeuw de Katholieke Kerk in de Nederlanden verscheurde, koos de pastoor van Krommenie met een klein aantal gelovigen de kant van de Bisschoppelijke Cleresie. De parochianen die zich daarin niet in konden vinden, zochten hun heil
in Krommeniedijk, waar ook een katholieke parochie met een
eigen schuilkerk was blijven bestaan. De benaming oudkat holiek kwam aan het einde van de negentiende eeuw in zwang.3
Het is maar de vraag of het schuilkerkje in Krommenie zonder
die scheuring zou zijn bewaard. Toen in 1853 de roomse bisschoppelijke hiërarchie werd hersteld kreeg de parochie van
Sint Petrus Banden een nieuw kerkgebouw aan de Zuiderhoofdstraat in Krommenie ter vervanging van haar kerkje in
Krommeniedijk. Als de oude parochie van de Heilige Nicolaas
in Krommenie rooms was gebleven, zou zij in de tweede helft
van de negentiende eeuw uit haar kerkje zijn gegroeid. Wellicht
was dan de roomse kerk aan de Zuiderhoofdstraat niet de kerk
van de Petrusparochie uit Krommeniedijk geworden, maar
een nieuwe Nicolaaskerk. Alle kans dat het schuilkerkje aan de
Noorderhoofdstraat dan was opgedoekt.
INTERIEUR MET ALTAAR

Terug naar het gebouw: in 1633 werd de kerkruimte vergroot en
uitgelegd; kennelijk was het pand toen al een tijd niet meer in
gebruik als boerderij. De hooiberg en stallen werden afgewerkt
en voorzien van een passend interieur met altaar. Tussen de
kolommen kwam een getoogd plafond met oranjerode ribben
en rozetten. De dubbele schoren uit het vierkant waren toen al
verwijderd en vervangen door trekbalken, met sleutelstukken
om de nodige stijfheid en het verband te waarborgen. De houten
wanden werden opnieuw beschoten. Of de kolommen ook in
1633 al omkleed werden, weten we niet. Ook over de kleuren
moeten we gissen. Het is alleen zeker dat het houten tongewelf de
kleuren had die het nu nog heeft; die waren in die tijd gangbaar.
Al met al ontstond in 1633 een eenvoudig zaalkerkje zonder koor
of apsis. Wel stond het altaar in het oosten. De verbouwing en
definitieve inrichting als kerk werden bekroond met de aanschaf
van het altaarschilderij van Thomas Willibrorts Bosschaert.4 Een
en ander toont aan dat de katholieken in Krommenie redelijk
zeker konden zijn van hun gedoogde status. De sluiting van de
kerk in 1644 door de baljuw van Blois, de hoogste rechtsdienaar
in de banne van Westzaan, waar Krommenie onder viel, was
uiteindelijk niet meer dan een laatste oprisping van vervolging.
In 1651 was de kerk in ieder geval weer open en vanaf eind
zeventiende eeuw was er ook steeds een pastoor.5
SCHENKINGEN

De overgang naar het jansenisme liet in het uiterlijk van de kerk
en haar aankleding geen sporen na. Veel mensen van de toch
niet zo grote parochie waren niet onbemiddeld en schonken het
nodige kerkzilver. Zij droegen waarschijnlijk ook bij aan de fraaie
notenhouten preekstoel en de prachtige communiebank, die oorspronkelijk in vele kleuren was gepolychromeerd en nu met vele
lagen verf is bedekt. Wanneer de muur tussen de bibliotheek en

Zuid- en oostgevel na de restauratie van 1939. Jan de Meyer nam de vrijheid de
onderbouw van de gevels drastisch te wijzigen.
De oostgevel voor de restauratie van vóór 1939. De onderbouw stamt waarschijnlijk uit 1826 met een latere verwijdering van de roeden in de ramen.

de kerkzaal als brandscheidingsmuur is aangebracht is niet zeker,
maar de muur is in ieder geval niet zestiende-eeuws, net zo min
als de melk-kelder onder de bibliotheek. De huidige voorgevel,
althans het bovengedeelte ervan, dateert van rond 1790 en is
gemaakt in de Lodewijk XVI-stijl. Tegenwoordig spreekt men,
in navolging van Jb. Schipper, van schortjesgevels: als een
gevel was ‘versleten’ plakte men gewoon een nieuwe tegen de
oude spanten in de stijl van dat moment. Het mooie snijwerk
werd vaak vervaardigd door beeldsnijders die voordien in de
scheepsbouw werkten.
WATERSNOOD

Bij de watersnood van 1825 ontstond flinke schade; het water
stond een voet hoog in de kerk. Dat vroeg om ingrijpende maatregelen. De houten muren werden vervangen door anderhalfsteens wanden en de kleine ramen in de noord- en zuidzijde
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De 18e eeuwse altaaropstand in de voormalige schuilkerk De Pauw uit
Amsterdam die in 1826 werd verzaagd en hergebruikt in Krommenie.
(Herkomst afbeelding onbekend).

Het interieur na de restauratie van 1994 met zicht op de verzaagde
altaaropstand uit de voormalige schuilkerk De Pauw.

Het bestek en de afrekeningen zijn niet bewaard. We weten wél
dat de kosten hoofdzakelijk zijn gedragen door de (kennelijk
vermogende) moeder van pastoor Van der Pels, die de parochie
diende van 1805 tot 1830. Of bij deze gelegenheid ook het
barokke altaar is geplaatst? We weten alleen dat het stamt uit het
eerste kwart van de achttiende eeuw en dat het afkomstig is uit
de gesloopte schuilkerk De Pauw te Amsterdam. De verbouwing
van 1826 werd afgesloten met de aanschaf van een nieuw orgel. 6
DE RESTAURATIE VAN 1936-1939

In de zuidmuur, rechts van het altaar, bevindt zich een gebrandschilderd raam, dat in 1946 werd vervaardigd door de Haarlemse kunstenaar
Han Bijvoet. Het stelt de bevrijding voor van de apostel Petrus uit de
gevangenis in Rome, een voorstelling die in de christelijke iconografie
bekend staat als Sint Petrus Banden. Het is een geschenk van mevr.
Kalff-Wichers Hoeth, de moeder van de toenmalige burgemeester van
Krommenie, uit dankbaarheid voor de veilige terugkeer van haar zoon
uit Duitse gevangenschap.

Pakweg honderd jaar later was het kerkje opnieuw aan restauratie
toe. Architect Jan de Meijer stelde een plan op waarbij hij zich
nogal wat vrijheden veroorloofde. Tekeningen of andere aanwijzingen omtrent de inrichting van vlak daarvoor zijn niet
bewaard gebleven. Daardoor is het niet duidelijk of er sinds 1826
niet al wijzigingen waren. Maar ongetwijfeld is dat het geval,
kijk maar naar het plafond. Het interieur was veelkleurig. Dat
verdween allemaal onder een dikke laag gelige verf. Wél bleven
waardevolle onderdelen als het altaar, de preekstoel, de dooptuin
en het orgel behouden. De buitenramen in de kerk werden
verbreed en omgevormd met accoladebogen en de vier pilaren
die stammen uit de hooiberg, werden omgetoverd tot Dorische
zuilen. De vloer in de kerk werd vernieuwd met oregonpine,
fijn dennenhout, dat niet splintert. Waarschijnlijk dateren ook
de bankjes in de kerk van deze restauratie. De pastorie werd in
haar geheel van binnen gewijzigd en vernieuwd naar de eisen
van vlak voor de oorlog. Ook de onderpui aan de straat werd
drastisch aangepast door De Meijer. Zeker is dat zo’n ingrijpende
verandering van interieur en exterieur nu niet meer zou kunnen.
RESTAURATIE EIND TWINTIGSTE EEUW

maakten plaats voor drie ‘groote Fransche koesijns en ramen’,
waarschijnlijk schuiframen in empirestijl zoals deze in de sacristie
en bibliotheek nog aanwezig zijn. Deze werkzaamheden waren
niet gering. Stenen muren zijn zwaarder dan houten wanden: er
moest bijgeheid worden. In de noordgevel herinnert een gevelsteen aan deze verbouwing.
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Omdat in het staartje van de crisisjaren, vlak voor de oorlog, de
middelen beperkt waren, wekt het geen verbazing dat er vijftig
jaar later alweer restauraties nodig waren. Daarvan bleven uiteraard wél de gegevens bewaard. Om te beginnen de begroting:
die liep op tot een miljoen gulden. Het duurde dan ook tot in
de jaren negentig voor de uitvoering kon worden aangepakt.
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De indeling van de begane grond na de
restauratie van 1939 door Jan de Meyer.

Een isometrie van de 16e eeuwse boerderij
waarin de schuilkerk was gevestigd.

successievelijk aangepakt. Ook de sacristie en de bibliotheek
werden gerestaureerd en het interieur van de pastorie werd aangepast aan de normen van de tijd. Uiteindelijk konden ook het
orgel, het altaarschilderij en de beeldjes die boven op het orgel
stonden, worden gerestaureerd.7
Wat gebouw betreft kan de parochie weer een flinke tijd vooruit.
Wat haar voortbestaan na 400 jaar wel bedreigt, is de vergrijzing
van het toch al kleine aantal parochianen. Maar dat is een lot dat
zij deelt met de meeste andere christelijke kerken.
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Met dank aan Corrie van Sijl.

2

Spectrum atlas van historische plaatsen in de Lage Landen (Utrecht/Antwerpen

3

In 1702 werd de apostolisch vicaris in de Nederlanden door Rome

1981) 161.
beschuldigd van jansenisme. Dat leidde tot een anti-centralistische
beweging onder de rooms katholieke gelovigen in de Nederlanden. De

n

.

scheiding werd definitief toen er in 1723 een bisschop werd gewijd zonder
toestemming van Rome. Sinds die tijd heeft de kerk van de Bisschoppelijke
Cleresie steeds bisschoppen gewijd, en toen in 1853 met het herstel van
de roomse bisschoppelijke hiërarchie er ook weer roomse bisschoppen
kwamen, kwam er geen verzoening. Toen in 1870 vanuit Rome het dogma
van de onfeilbaarheid van de paus werd afgekondigd leidde dat in
Duitsland tot een afscheiding van gelovigen die weigerden dat dogma
te aanvaarden. Zij noemden zich oudkatholiek en zochten toenadering
tot de afgescheiden kerk in Nederland met haar Utrechtse bisschop.
Het herstel van de 16e eeuwse kap- en dakconstructies in 1994, welke hard
nodig was. De gaten vielen er na 4 eeuwen trouwe dienst in.
(Foto’s van Gerrit Leijen)

Sindsdien spreekt men ook in Nederland van oudkatholieken voor deze
loot aan de kerkelijke stam. (Wikipedia, geraadpleegd 4 november 2012.)
4

Hans van Amersfoort, ‘Oud-katholieke kerk toont zijn schatten Ontdekkingen bij een restauratie’, Zaans Erfgoed 28 (voorjaar 2009) 22-25.

Er werd gekozen voor herstel en verbetering van de situatie
uit 1939 naar het ontwerp van Jan de Meijer. Terugrestaureren
naar de staat van het begin van de zeventiende eeuw bleek niet
meer mogelijk, omdat er te weinig bekend is over de toenmalige
toestand. Van fundering tot plafond en dak, van voegwerk buiten
tot stucwerk binnen en zo ongeveer alles wat daartussen zit, werd

5

Hans Valk, 375 jaar oud-katholieken in Krommenie (Krommenie/Westzaan

6

Zie voor de geschiedenis van de opeenvolgende orgels van de oud-

1987) 46.
katholieke kerk in Krommenie Can. Jacob Spaans, ‘Kerkelijk erfgoed
gerestaureerd. Orgel in oud-katholieke schuilkerk Krommenie’, Zaans
Erfgoed 25 (zomer 2008) 24-27.
7

Vergelijk noot 4 en 6.
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MUZIKAAL ERFGOED
IN ZAANDIJK
Fortepianofestival in Zaandijk

Frans Wytema houdt zich niet alleen bezig met de restauratie van Zaanse houten huizen,
hij bezit ook een mooie verzameling historische muziekinstrumenten die regelmatig bespeeld
moeten worden om in conditie te blijven.
door George Slieker en Frans Wytema

Bij de inrichting van het pand Lagedijk 80 te Zaandijk tot Honig
Breethuis in 1999 stelde toenmalig beheerder Henk de Wit
voor om in de Salon op de verdieping een tafelpiano uit 1830 te
plaatsen. Achterliggende gedachte was onder meer wat Neeltje
Mulder in haar boek Uit den goeden ouden tijd schreef: ‘De families
Van Gelder en Breet waren aangeboren muzikaal’. Henk wist van
de verzameling oude muziekinstrumenten van de Zaandijker
advocaat Frans Wytema en inderdaad was deze genegen een door
hemzelf gerestaureerde tafelpiano in bruikleen ter beschikking te
stellen. Dit instrument is gebouwd in 1830 door de Amsterdamse
instrumentenbouwer Joannes Baptista Duwaer (1791-1865).
Nadat hij eerst vijftien jaar, op het laatst als meesterknecht,
had gewerkt bij de eveneens in Amsterdam gevestigde bouwer
C.C.E. van der Does (1769 - 1827) vestigde hij zich op 15 januari
1830 als zelfstandig bouwer op de Bloemgracht te Amsterdam.
Het instrument in het Honig Breethuis is door zijn constructie
bijzonder gevoelig voor omgevingscondities (vocht en droogte)
en raakt daardoor makkelijk ontstemd. Het bespelen vraagt van
de musicus een bijzonder toucher en is niet gemakkelijk voor
hedendaagse pianisten. Gelukkig is het Honig Breethuis erin
geslaagd enkele professionele musici aan te trekken, onder wie
Shuann Chai, Kaoru Iwamura en Kanako Inue. Zij zijn al enkele
jaren vaste gast en weten door de verfijnde nuances van hun spel
het instrument tot zijn recht te laten komen. Het heeft ertoe
geleid dat het Honig Breethuis nu elk winterseizoen in de Salon
concerten organiseert waarbij ook dit instrument regelmatig
wordt bespeeld. Het Honig Breethuis werkt intensief samen met
Museum Geelvinck Hinlopen Huis te Amsterdam; daar is een
Broadwoodpiano1 uit 1829 aanwezig.
INSTRUMENTEN ALS HISTORISCH ERFGOED.

De tafelpiano is één van de drie soorten fortepiano´s die we
kennen: dat waren (en zijn) vleugels, verticale vleugels en tafelpiano´s. De fortepiano, voorloper van onze moderne piano,
is in Italië in de vroege achttiende eeuw ontwikkeld uit het
klavecimbel. Bij de fortepiano kunnen de hamertjes die de snaren
aanslaan, naar believen harder of zachter bespeeld worden.
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Dat vergroot de expressiemogelijkheden enorm. Uit de fortepiano
werden de piano’s (rechtopstaand) en vleugels ontwikkeld die wij
nu kennen, maar de grens is lang vloeiend gebleven.
Ook in Nederland bestond al een lange instrumentenbouwtraditie
en werden – voornamelijk in Amsterdam – fortepiano’s gebouwd.
Ze waren te vinden in de huizen van de gegoede burgerij, die
soms aparte muziekkamers had ingericht. Als voorbeeld dienden
vooral in Engeland gebouwde piano’s (zoals de Broadwood).
Lange tijd zijn historische muziekinstrumenten als cultuurerfgoed een ondergeschoven kindje geweest. Gelukkig is daarin
veel ten goede veranderd; ook oude instrumenten worden nu
gezien als cultureel erfgoed; ze worden gerestaureerd en bespeeld
en daarmee behouden voor toekomstige generaties. Immers,
ook hier geldt dat stilstand achteruitgang is. Door een historisch
instrument daadwerkelijk te bespelen kunnen we bovendien de
muziek horen zoals de componist die heeft bedoeld en krijgt zij
een extra dimensie.
Naast de Duwaer bezit Frans Wytema twee andere fortepiano’s
uit de eerste helft van de negentiende eeuw, die onder zijn toezien zijn gerestaureerd. Een daarvan is een instrument uit circa
1826, gebouwd in Wenen door Joseph Böhm. Hij was onder
de vele pianobouwers die in de eerste helft van de negentiende
eeuw in Wenen werkzaam waren, één van de bekendste. De
Böhm wordt veelal Weense vleugel genoemd, maar klinkt nog
als fortepiano. Hij heeft maar liefst zeven pedalen, om diverse
klank veranderingen te laten horen, waaronder het geluid van de
Turkse trom. Het derde instrument van Wytema is een Erardvleugel die in 1842 in Parijs is gebouwd door Pierre Erard. Erard
gebruikte Liszt als promotor. Zijn instrument klinkt al bijna als
een moderne piano, maar is lichter en helderder. Daarnaast heeft
Wytema ook nog een Ibach-vleugel uit 1921, die gerekend mag
worden tot de moderne instrumenten. Ibach was tot aan het
begin van de eenentwintigste eeuw een van de gerenommeerdste
grote Duitse pianofabrikanten. Bijzonder aan deze vleugel is de
dubbele kruissnarigheid. Wytema leent zijn Böhm en zijn Erard
ook wel uit voor bijzondere concerten buiten de Zaanstreek.
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De gevoelige Duwaer fortepiano uit 1830 in het Honig Breethuis waar
geregeld concerten op worden gegeven. (Foto Ruud van Ritbergen)

De Erard-vleugel - hier beschikbaar gesteld voor een concert in het paleis op
de Dam - is in 1842 in Parijs gebouwd door Pierre Erard; dit type vleugel was
een geliefd instrument van Frans List. (Foto Frans Wytema)

SHUANN CHAI

De Duwaer in de muzieksalon in het Honig Breethuis wordt
regelmatig bespeeld door de Amerikaans-Chinese pianiste
Shuann Chai. Zij stelt graag programma’s samen met een verhaal.
Onder meer verzorgde ze een programma onder de titel The
many faces of Beethoven. Shuann speelde solo en met diverse
orkesten op podia in de VS, Canada, Scandinavië, Oekraïne en
het Verenigd Koninkrijk. In Nederland was ze onder andere te
gast bij het Amsterdamse grachtenfestival en in de Noorderkerk.
Shuann Chai werkte in kamermuziekprogramma’s ook samen met
bariton Mattijs van de Woerd en met violiste Cecilia Bernardini.
PIANOFORTEFESTIVAL IN ZAANDIJK

U kunt de historische instrumenten horen tijdens het pianoforte
festival dat van 22 tot en met 24 februari 2013 wordt georganiseerd door Shuann Chai en het Honig Breethuis in samenwerking
met Frans Wytema, het Oud Raadhuis en het Weefhuis. Op 22
februari 2013 is het openingsconcert met Elisabeth Smalt op
altviool en Riko Fukuda op fortepiano, en wel op de Böhm uit
1826, ten huize van Frans Wytema, Boschstraat 1 Zaandijk. Op
het programma staan werken van Schubert en Mendelssohn. Op
23 februari begint er om 11.00 uur een koffieconcert in het Honig
Breethuis, Lagedijk 80 te Zaandijk. Pianist Michael Tsalka speelt
op de hier aanwezige Duwaer-fortepiano de Goldberg variaties
van Johann Sebastian Bach. Diezelfde dag is er ´s avonds in het
Weefhuis een programma met muziek van Franse impressionisten
door Manabu Takasawa. Hij zal de Ibach-vleugel bespelen. De
volgende dag, 24 februari, is er eveneens een dubbel programma:
om 11.00 uur een koffieconcert met kamermuziek door Stanley
Hoogland in het Honig Breethuis en ’s avonds een Schumannprogramma in het Raadhuis, Lagedijk 104-106 met onder andere
Anastasia Kozlova op viool en Shuann Chai op de Erard.
Nadere bijzonderheden en exacte tijden van alle concerten vindt
u op de website van het Honig Breethuis: www.honigbreethuis.
nl Tijdig reserveren is gewenst!

Het in ca.1826 in Wenen door Joseph Böhm gebouwde instrument
op zijn thuisbasis bij Frans Wytema. (Foto Leonore OLde)

Noot:
1

De Londense pianofabriek Broadwood gaat terug op een klavecimbel
bouwer uit Tsjechië die zich in 1728 in Londen vestigde en daar in 1730 een
eigen bedrijf startte. De uit Schotland afkomstige John Broadwood trouwde
met de dochter van de fabrikant en nam het bedrijf in 1770 over. Hij legde
zich toe op de bouw van fortepiano’s, in het Duits Hammerklavieren
geheten. In de loop van de negentiende eeuw werd het instrument verder
ontwikkeld in de richting van een moderne vleugel. (Wikipedia, geraadpleegd 15 november 2012).

Met dank aan Riet Alons
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Verenigingsnieuws
In deze rubriek kunnen alle Zaanse erfgoedverenigingen nieuws, aankondigingen en verslagen kwijt die ook
interessant kunnen zijn voor anderen dan alleen de leden van de ‘eigen club’. Inzendingen graag naar het
secretariaat van onze redactie, zie blz. 2 van dit blad.
Coördinatie: Wikje van Ritbergen

de boeken over de Geschiedenis van de
Zaanstreek en de monumentenbordjes en
fietsroute in Wormerland. Nu is echter
het moment aangebroken waarop we
de leden moesten voorstellen om de
contributie te verhogen tot € 22,50 euro
ingaande 2013. De aanwezigen gingen
hiermee akkoord en dus vindt u bij dit
tijdschrift een betalingsverzoek met
hierop dit nieuwe bedrag vermeld. Voor
het eerst ontvangt u ook niet meer een
acceptgiro, omdat in de praktijk bleek dat
hier nog maar weinig gebruik van werd
gemaakt en we dan beter de kosten van
het gebruik hiervan kunnen besparen.
Wie echter liever toch een acceptgiro wil
ontvangen kan deze telefonisch of per
e-mail bij het secretariaat aanvragen.
VERENIGINGSNIEUWS UIT VLAANDEREN

Hoewel Zaans Erfgoed zich hoofdzakelijk met de Zaanstreek bezighoudt,
weten we dat veel van onze leden die in
industrieel erfgoed geïnteresseerd zijn,
ook wel eens over onze grenzen willen
kijken. Onderstaand bericht kregen we
van onze Vlaamse zustervereniging:

VERENIGING – ZAANS ERFGOED LEDENVER GADERING

Op 3 november jl. vond de herfstledenvergadering plaats in de oudkatholieke
(schuil)kerk in Krommenie en degenen
die gekomen waren, konden met eigen
ogen vaststellen wat een juweel er achter
de voorgevel van een gewoon woonhuis
aan de Noorderhoofdstraat verscholen
ligt. De commissie PR was er opnieuw
in geslaagd een bijzondere locatie met
interessante sprekers te vinden en de
onder werpen waren uiteraard allemaal
aan de geschiedenis van Krommenie gewijd. Wie de vergadering gemist heeft,
kan in ieder geval in het artikel in dit blad
40
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nog lezen over de restauratie van deze
bijzondere kerk.
Tijdens de ledenvergadering kwam bij
het punt Financiën ook een verhoging
van de contributie ter sprake. Door
de hogere portokosten vanaf 2012 en
de recente verhoging van de BTW is
het niet meer mogelijk het tijdschrift
kostendekkend te produceren. Omdat
een deel van de leden spontaan meer
bijdroeg dan de gevraagde € 21 contributie werd dit nog opgevangen
zonder dat de andere projecten van de
vereniging in het gedrang kwamen,
zoals bijvoorbeeld onze financiële
bijdrage aan het tot stand komen van

De Vlaamse Vereniging voor Industriële
Archeologie vzw heeft op haar website
de lijst aangevuld van de tv-uitzendingen
die via internet op de websites van de
tv-stations herbekeken kunnen worden.
Meer dan 400 programma's, uit België,
Spanje, Frankrijk, Nederland, Duitsland
en Groot-Brittannië, tonen van molens
tot kerncentrales, spoor- en waterwegen,
restauraties en herbestemming, acties
voor behoud, industriële musea en
collecties.
De lijst met programma's is te vinden via
een link op de toegangspagina http://
www.vvia.be/ en ook op de inhoudspagina http://www.vvia.be/inhoud.htm
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WERKGROEP ORAL HISTORY HEMBRUG

Benieuwd naar verhalen over werken op
het Hembrugterrein? Word interviewer
bij onze werkgroep.
Op de splitsing van Zaan en Noordzeekanaal ligt het Hembrug terrein. Een
gebied met monumentale fabriekshallen
tussen het groen en omgeven met geheim zinnigheid. De geschiedenis is
meer dan een eeuw oud. Tussen 1895 en
2002 werkten er voor het staatsbedrijf

Artillerie Inrichtingen, munitiefabriek
Hembrug en Eurometaal vele duizenden
Zaankanters. Behalve oorlogsmateriaal
voor het Nederlandse leger en het KNIL
werden er landbouwmachines, auto’s of
fietsen gemaakt. Maar over hoe het er
toeging, is weinig bekend, want er gold
strenge geheimhouding.
Het bedrijf is tien jaar geleden opgeheven
en er wordt naar nieuwe bestemmingen
van het terrein gezocht. Daarom wil de
werkgroep Oral History Hembrug zoveel

IN MEMORIAM CEES VAN DALSEM
(1933-2012)

Op 6 oktober 2012 overleed in de Wijde Wormer op 79-jarige
leeftijd Cees van Dalsem. Van januari 1996 tot het laatste nummer
in december 2001 was hij lid van de redactie van met Stoom, een
van de voorgangers van Zaans Erfgoed. Hij kende het Zaanse
bedrijfsleven als kantoorbediende, journalist bij streek kranten
en hoofd beleidsadvisering van de Kamer van Koophandel.
Hij had door zijn loopbaan een encyclopedische kennis van de
Zaanse industrie verkregen. In met Stoom verschenen van zijn
hand verhalen over de transporteur Albert Keijzer, de Zaanse
melkindustrie, de Kamer van Koophandel en de zeepfabriek
Hilko. Naar aanleiding van een herdruk van een verslag van
de Zaanse nijverheidstentoonstelling van 1896 beschreef hij
hoe zo’n tentoonstelling er in 1996 zou hebben uitgezien.
Voor met Stoom interviewde hij verschillende mensen die een
rol speelden bij Zaanse monu menten. Een ooggetuigenverhaal

mogelijk verhalen erover verzamelen en
op diverse manieren voor het nageslacht
vastleggen. Op die manier willen we
zichtbaar maken hoe het was om werknemer te zijn bij een wapen- en munitiefabriek, of op het militaire complex, of
om er een opleiding te volgen op de leerschool.
Tientallen oud-werknemers hebben zich
al aangemeld om hun verhaal te vertellen. Afgelopen zomer zijn de eerste
geluids- en beeldopnames gemaakt. We
zoeken nog enkele vrijwilligers om ons
daarbij te helpen als interviewer of voor
administratie van de interviews.
De interviews vinden overdag plaats,
meestal in het Hembrugmuseum op het
terrein.
De werkgroep opereert onder de paraplu
van de vereniging Zaans Erfgoed en in
nauwe samenwerking met het Hembrugmuseum. Dit boeiende werk wordt gedaan
op vrijwillige basis, met een gemotiveerd
stel mensen.
Bent u geïnteresseerd in geschiedenis
en mensen of wilt u er meer over weten,
neem contact op met projectleidster
Conny Scholtes, znserfgd.cs@gmail.com
(075 6310182). Hebt u zelf gewerkt op
het Hembrugterrein en wilt u daar graag
over vertellen, dan kunt u zich ook hier
aanmelden of bij Peter de Vries van het
Hembrugmuseum peterdevries48@
hotmail.com of 06-10482359.

over de uitvinding van Lassie-toverrijst was een kolfje naar
zijn hand. Steeds wist hij heden en verleden te verbinden. Zijn
ooggetuigeninterviews met Cees Zwart en Arie Knap zijn het
herlezen waard. Zijn geliefde Wijde Wormer kwam ter sprake in
de verhalen over de proefboerderij van Wessanen en over Piet
Visser en het goud van de Renate Leonhardt. Zijn magnum opus
was het boek ‘Zaansche Toestanden’. 150 jaar kamer van koophandel en
fabrieken voor de Zaanstreek dat in 1993 verscheen. Hierin kwamen
zijn journalistieke vaardigheden goed tot hun recht. Naast zijn
interesse in de geschiedenis van de Zaanse nijverheid toonde
hij een grote betrokkenheid bij de sport, zoals de voetbalclub
RCZ. Verder was hij een van de drijvende figuren achter het
Wijde Wormer Journaal. Cees was een man met een brede kennis,
veel humor en een groot relativeringsvermogen. Ik denk met
grote waardering terug aan de samenwerking bij het maken van
met Stoom.
( Jur Kingma)
Zaans Erfgoed - 43
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Kroniek

Drie maanden (juli tot en met september 2012)
nieuws uit de Zaanstreek, samengesteld uit
Dagblad Zaanstreek
Door Jaap de Koning
Foto’s: Wim de Jong en Dirk Rönitz (GAZ)
van Oostzaan, Wormerland en Zaanstad
weten dat er in hun streek een hospice is
waar zij in een huiselijke sfeer hun laatste
fase kunnen beleven.’
11 JULI

5 JULI

Grondwerkers deden vorige week tijdens
werkzaamheden in de Westzaanse Kerkbuurt een lugubere vondst. Zij stuit ten
onder de straat tussen het Regthuys
en de begraafplaats bij de Grote Kerk
op menselijke botten en schedels. De
grond waarin de overblijfselen zaten,
is inmiddels naar de vuilstortplaats bij
Nauerna gebracht. Daar worden met een
zeef de menselijke resten uit de grond
gehaald. Ze worden in een knekelkist herbegraven nabij de Grote Kerk. De botten
en schedels zijn afkomstig van mensen
die ooit zijn begraven nabij de kerk. De
eeuwenoude begraafplaats werd tot 1953
gebruikt.
10 JULI

Stichting Hospice Zaanstreek verwierf
met de locatie ‘De Schelp’ in Krommenie
een vaste plaats in de Zaanstreek. Dat
blijkt uit het jaarverslag. Het huis, dat
in 2008 werd geopend, is bestemd voor
zieke mensen die daar hun laatste dagen
doorbrengen. Het heeft een bijna constant
aantal gastbewoners. In 2009 kozen 41
mensen voor het hospice, een jaar later
39 en in 2011 waren het er 42. Het aantal
donateurs kende een lichte toename en
steeg van 223 in 2010 naar 232 in 2011.
Voorzitter Anja de Vries is tevreden. ‘Het
is goed om te merken dat de inwoners
42
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Voor het vierde jaar maakte het Jacob
Stinsfonds enkele Zaanse organisaties
blij met een donatie. Dit gebeurde in
het voormalige raadhuis van Zaandijk.
Daar ontvingen de Brandweer, Stichting
Uitgeverij Noord-Holland, Wijkbeheer
Zaandam-Zuid, de Historische Vereniging Koog-Zaandijk en Stichting Behoud
Cultureel Erfgoed Wormer elk een
bedrag van € 1500. De Stichting Platform
Zaanse Geschiedschrijving kreeg € 2500.
Laatstgenoemde organisatie ontvangt
voor de laatste maal een bijdrage uit het
fonds. De stichting ontving daarmee
over een periode van vier jaar in totaal
€ 10.000 voor de productie van het boek
Geschiedenis van de Zaanstreek, dat in
november verschijnt.
17 JULI

Bij het opengraven van de Gedempte
Gracht werden talloze oude scherven
gevonden. De meeste daarvan zijn verzameld en geschonken aan het archeologisch depot. Een kleine selectie daar-

van wordt nu tentoongesteld in het
infor matiecentrum Inverdan. De Gedempte Gracht ontstond in 1856 door
het volstorten van een brede sloot. In de
eeuwen daarvoor gooiden bewoners aan
weerszijden ervan onder meer hun oude,
soms kapotte potten en kruiken in het
water. Dat bleek al toen de volgestorte
gracht na de Tweede Wereldoorlog over
een groot deel is leeggegraven. Om meer
stevigheid in de bodem te krijgen werd
de gracht volgestort met zand. Destijds
zijn er al opmerkelijk veel archeologische
vondsten gedaan.
25 JULI

Leden van sportverenigingen moeten
meer betalen aan hun club of de handen
uit de mouwen steken en meer werk zelf
doen. Dat zijn de twee richtingen die
boven kwamen drijven in een ontmoeting
tussen wethouder Jeroen Olthof en enkele
tientallen sportbestuurders gisteravond in
het stadhuis. Zaanstad wil volgend jaar
€ 100.000 bezuinigen en dat bedrag loopt
op tot zes ton in 2016. Voor bijna de helft
denkt Olthof dat te kunnen klaarspelen
met onder meer het inschakelen van de
gebruikers bij het beheer en onderhoud
van sporthallen. Maar voor circa 3,5 ton
deed hij een beroep op de creativiteit van
de bestuurders die zich niet erg gretig
toonden in het opsommen van ideeën
voor bezuinigingen.
30 JULI

De Zaanstreek is uniek. Niet alleen in
het hoofd van de bewoners, maar ook
wetenschappelijk aantoonbaar. De 24
historici die een nieuwe tweedelige geschiedenis van de Zaanstreek schreven,
komen ook tot die conclusie. De wens
om in de 21ste eeuw de geschiedenis van
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de Zaanstreek nogmaals op te schrijven
komt uit de historische verenigingen
en erfgoedclubs. Samen richtten zij een
stichting op die ervoor zou zorgen dat het
boek er komt. Toen voorzitter Ron Sman
van de stichting bij een hoogleraar kwam
om over de aanpak te praten, zei die tegen
Sman: ‘Hou toch op. Wat draagt een boek
over geschiedenis nou nog bij?’. Maar al
pratend kwamen ze tot de conclusie dat
één vorm wel iets bijdraagt aan wat er
allemaal al is. Dat is het boek.
4 AUGUSTUS

Te weinig stallingsplaatsen voor kortparkeerders, slechte communicatie en onvriendelijk fietsbeleid. De Fietsersbond
Zaanstreek is zeer kritisch over het
‘open knipbeleid’ van de gemeente. Je
doet op zaterdag je weekboodschappen
en als je na een uur de Albert Heijn in
het Hermitagegebied uitloopt, dan is je
fiets weg. Losgeknipt door handhavingsmedewerkers van de gemeente en geplaatst in een container omdat hij op een
hinderlijke plaats stond gestald. Hetzelfde
lot kan de treinforens zijn beschoren.
Ook in het centrum en het stationsgebied
van Krommenie-Assendelft is deze
regeling sinds woensdag van kracht. De
Fietsersbond Zaanstreek vindt dat de
gemeente meer plaatsen moet creëren
voor kortparkeerders en noemt het beleid
onvriendelijk voor fietsers.

8 AUGUSTUS

10 AUGUSTUS

Er komt een onverhard voetpad langs de
noordkant van Krommenie. Het pad van
anderhalve kilometer lengte loopt tussen
de Waterjuffer in de wijk Willis en de
Westdijk, een weggetje langs het water
de Noorderham. Als alles volgens plan
verloopt, is het voetpad klaar in de zomer
van 2013. Het gaat om een zogeheten
boerenlandpad, dwars door de weilanden.
Er komen twee bruggetjes en een klein
pontje in de route. Het pad wordt tijdens
het vogelbroedseizoen (tussen half
maart en eind juni) afgesloten. Met de
komst van het boerenlandpad ontstaat
een wandelroute van een kilometer of
vijf door het veenweidegebied tussen
Krommenie en Krommeniedijk.

Het plan voor schiereiland de Hemmes
dat een groep Zaankanters ontwikkelde,
begint steeds serieuzere vormen aan te
nemen. De Hemmes Groep richtte een
stichting op en startte een website. Op
de website kunnen Zaankanters hun
ideeën spuien. Het was even stil na de
presentatie van de Hemmes Groep, met
onder anderen Peter Ulle, Wendy van
Wilgenburg, Bart Nieuwenhuis en Ruud
Paauw. Enige tijd geleden lanceerde de
groep het idee het schiereiland aan het
Kalf te bebouwen met woningen in
Zaanse stijl, bedrijven en windmolens
om stroom op te wekken die van binnen
hyper modern zijn, maar er uitzien als
authentieke Zaanse molens. Vanwege de
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crisis en de verontreiniging van het gebied is er nog geen snelle woningbouw
mogelijk.

geknapt en dat de natuur in het gebied
wordt beschermd.
6 SEPTEMBER

17 AUGUSTUS

Met een ophaalbrug en een kralentuin
moeten de entrees van de Zaanse Schans
‘historischer, uitdagender en mooier’
worden voor bezoekers. De entreegebieden rond het Uurwerk museum en het
Schippersplein gaan naar verwachting
dit jaar flink op de schop, zegt directeur
Peter-Jan van Steenbergen van Stichting
De Zaanse Schans: ‘De stichting wil dat
toeristen bij de ingangen al het gevoel
krijgen dat ze een andere tijd binnenstappen’, aldus Van Steenbergen. ‘De
entree naast de parkeerplaats is heel
modern. We willen dat toeristen daar de
Schans opkomen via een ophaalbrug. Er
komt een tweede sloot achter, ook weer
met bruggetjes, om het Zaanse slagenlandschap goed zichtbaar te maken.’
25 AUGUSTUS

De twee detentieboten in de Achtersluispolder worden eerder dan verwacht
gesloten. Het is de bedoeling dat uiterlijk
vrijdag 14 september de laatste opgesloten
vreemdelingen in Zaandam naar elders
worden overgebracht, waarschijnlijk naar
het nieuwe detentiecentrum bij Schiphol,
dat over een paar weken in gebruik wordt
genomen. Het personeel verhuist mee
naar Schiphol. Zaanstads wethouder
Dennis Straat reageerde gistermiddag
verheugd. ‘Sneller dan verwacht en afgesproken’, zei Straat, die zei te zijn overvallen door het nieuws uit Den Haag. ‘Er
waren goede afspraken gemaakt, maar dat
het zo snel zou gaan, daarmee had ik geen
rekening gehouden.’
1 SEPTEMBER

De provincie Noord-Holland geeft ruim
een miljoen euro subsidie uit voor het
opknappen van het Hembrugterrein.
Wet houder Barbara Visser van Zaanstad
spreekt van een ‘belangrijke stap’ om het
terrein opnieuw te ontwikkelen. Met de
subsidieverlening houdt de provincie zich
aan de akkoorden die met de gemeente
Zaanstad en het Rijk zijn gesloten over
het Hembrugterrein. Daarin staat dat het
beter toegankelijk moet worden gemaakt,
dat monumentale gebouwen worden op44
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De Natuuratlas van Zaanstad, waaraan
een paar jaar is gewerkt, is klaar. Eind
volgende week levert drukkerij ADMercurius, Almere de eerste proefdruk.
De atlas wordt 21 oktober officieel gepresenteerd. Er is een schat aan informatie in terug te vinden over de Zaanse
natuur. Ecoloog Ron van ’t Veer is de spin
in het web van de Natuuratlas. De Jisper
werkte jaren aan het coördineren van het
veldonderzoek en het samenstellen van
de atlas, die 320 pagina’s telt. Bij de atlas
hoort een cd waarop alle soortenlijsten in
Zaanstad staan vermeld.

22 SEPTEMBER

‘Dam tot Dam’ is anno 2012 uitgegroeid
tot een begrip dat verder reikt dan alleen
hardlopen en dat inmiddels niet één dag,
maar een compleet weekeinde beslaat.
Naast de Dam tot Damloop, de race
over tien Engelse mijlen (16,1 kilometer)
die nog altijd als het paradepaardje geldt
en waarvan morgen de 28ste aflevering
plaats heeft, beslaat het weekeinde ook de
Dam tot Dam Wandeltocht en de Dam tot
Dam Fiets Classic. De wandeltocht viert
vandaag met een recordaantal deelnemers
(16.000) het tweede lustrum, terwijl de
fietstocht morgen in de zesde editie met
6000 participanten is volgeboekt. Die
twee getallen vallen overigens in het niet
bij het bij elkaar opgetelde hardlooppalet: 50.000 inschrijvingen.

14 SEPTEMBER

Burgemeester Faber van Zaanstad nam
een petitie in ontvangst waarin ervoor
wordt gepleit Ageeth Scherphuis een
blijvend eerbetoon te brengen. De petitie
kwam van de initiatiefnemers Pier van
Leeuwen en Anneke Schoonderwoerd.
De twee noemen Scherphuis ‘een vrouw
van Zaanse komaf die van het einde van
de jaren ’50 tot begin deze eeuw haar
stempel drukte op de nationale media.
‘Er zijn weinig Zaankanters die landelijk
zo’n bekendheid en waardering als deze
vakvrouw verwierven’, zo menen de twee.
Ze stellen dat binnen de namengalerij
in de raadzaal van het nieuwe stadhuis
helaas geen plaatsje voor hun heldin is
ingeruimd.

29 SEPTEMBER

Het Zaandijkse voetveer maakt morgenmiddag zijn laatste overtocht. Om vijf
uur gaat de boot weer maanden uit de
vaart, tot 1 mei 2013. Het veer zette het
afgelopen seizoen circa 18.000 passagiers
over, van de Lagedijk in Zaandijk via de
Zaan naar de Kalverringdijk bij de Zaanse
Schans. ‘Dat is een record’, aldus de
woordvoerder van de veerdienst. Op de
boot kunnen in één keer twaalf mensen
mee. Het voetveer is een succesnummer.
Of zoals schipper Nico Klitsie het ooit
zei: ‘een zilvervloot’. Hoewel de overtocht
slechts één euro kost, is er geld over. ‘Het
geld gaat grotendeels naar goede doelen.’
Ruim veertig vrijwilligers zetten zich in
om de passagiers over te zetten.
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KENNISCENTRUM
Heijnis & Schipper voor Zaanse boekproducties
Heijnis & Schipper (sinds 1821) is van
oudsher hét adres voor uitgave en/of
productie van Zaanse boeken. Vele titels
werden vervaardigd aan de Zaandijkse
Lagedijk. Zo was het in de 19e en de
20e eeuw en zo is het nu nog steeds.

TRANSFORMATIE & RESTAURATIE

Een platform waar overdracht van vakgerichte
kennis centraal staat.
Een initiatief van Hooyschuur architecten bna

Een greep uit onze producties:
Zaken in Zaandijk Ed Pielkenrood
Cees Dekker Kunstenaar bij Verkade Jan Pieter Woudt
Mooi Zaans jubileumuitgave van Somass Bouwbedrijf
Zaans Schetsboek Hinne Terpstra
En nu een gewoon Hollandsch liedje Co Rol

Ook voor uw uitgave zetten wij graag onze expertise in.
Postbus 21 1540 AA Koog aan de Zaan
Lagedijk 158 1544 BL Zaandijk
Telefoon 075 6401730 Fax 075 6281423
www.heijnis-schipper.nl e-mail: info@heijnis-schipper.nl

Noordeinde
16
1521 PA Wormerveer
t
075-6220441
f
075-6219941
www.hooyschuur.nl
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Agenda

Een greep uit de “Zaanse” activiteiten
in de wintermaanden
Joke van der Stok

EXPOSITIES

IJspret op de Zaan (tot 25 februari)
In het Honig Breethuis is een nostalgische
impressie van sneeuw- en ijsvermaak op
en aan de Zaan. De archieffoto’s geven
aanstekelijke beelden van jong en oud die
zich op de bevroren Zaan en wegsloten
wagen. De expositie is aangevuld met
traditionele Zaanse winterattributen uit
de Zaanlandse Oudheidkundige Verzameling, zoals een prikslee en rijhaak
en een klosballenspel.
Lagedijk 80, Zaandijk,
www.honigbreethuis.nl

19 en 20 januari: Pad en dijk te kijk, jaarlijkse bewonersexpositie.
26, 27 januari en 2, 3 februari: Kees te
Kolsté en Rob van Laere.
8 en 9 februari: Jan Hendriks.
15 en 16 februari: Henk den Os.
23 en 24 februari: Theo de Bruyn.
1 en 2 maart: Joop Kroonenberg.
8 en 9 maart: René Kempers.
15, 16, 22 en 23 maart: jaarlijkse Flususexpositie.
Lagedijk 39, Zaandijk,
www.hetweefhuis.nl
CONCERTEN

Kijk op zee in het Molenmuseum
(tot 17 februari)
De maritiem schilder Fred Boom uit
Koog aan de Zaan (1938) is een man van
de zee. Zijn scheepsportretten en havengezichten worden geroemd om hun levendigheid en accuratesse. De zestig werken
die hij toont in de expositie zijn bovendien afgebeeld in het boek ‘Kijk op zee’
dat ter gelegenheid van de tentoonstelling
verschijnt.
Verder in het Molenmuseum nog tot 6
januari een fototentoonstelling van sfeervolle Zaanse winterfoto’s van molens,
mensen en schepen. Vanaf 5 maart is
in het museum het kinderproject van
Japie ‘molenmakers gevraagd’. De door
de kinderen gemaakte molentjes zullen
samen het grootste indoor molenpark
ter wereld gaan vormen en doen mee aan
een poging om in het Guiness Book of
Records te komen.
Museumlaan 18, Koog aan de Zaan,
www.molenmuseum.nl
Weefhuis
In het Weefhuis kunt u de volgende tentoonstellingen bezoeken:
5, 6, 12 en 13 januari: Ger Zaagsma en
Lia van Beest.
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Zondagmiddagconcerten in het Honig
Breethuis
20 januari, fortepiano en viool Mayumi
Eguro speelt op de Duwaer-tafelpiano
(pianoforte) uit circa 1830.
22, 23 en 24 februari: driedaags festival
rond de fortepiano door Shuann Chai
and Friends. De pianiste Chinees-Amerikaanse Shuann Chai speelt op zowel
moderne als historische instrumenten. Zij
treedt wereldwijd op, bijvoorbeeld tijdens
het Grachtenfestival in Amsterdam.
17 maart: cellokwartet Julius Klengel
Het kwartet is in 2010 ontstaan.

In 2012 heeft een kleine wisseling plaatsgevonden; het kwartet bestaat nu uit
Sakia Boon, Wim Straesser (beide oudcellist van het Concert-gebouworkest),
Maaike Roelofs en Stefan Hamelberg.
Het kwartet ont-leent zijn naam aan de
cellist en componist Julius Klengel.
Lagedijk 80, Zaandijk,
www.honigbreethuis.nl
Schuilkerkconcerten
Jonge, talentvolle musici voeren muziek
uit van vroege barok tot eigentijdse muziek.
Concerten zondag 15.00 uur.
20 januari: barok ensemble “Il Tempo
dell’Affetto” bestaand uit Belen Nieto
Galan (traverso), Asuka Sumi (barokviool), Takako Kunugi (barokfagot) en
Asis Marquez Gonzalez (klavecimbel)
met werken van Teleman en Marin Marais
17 februari: Canja Ensemble bestaand
uit Valerie Colen (hobo), Tom Wolfs
(klarinet) en Erica Rasch (fagot) en speelt
werken van o.a. Piazzolla en Villa-Lobos
17 maart: Simone Müller, Dineke Nauta,
Johannes Pfeuffer, Paulina Kulesza
vormen het Ebonit saxofoonkwartet. Zij
spelen werken van Mozart, J.S. Bach en
Gabriel Piernee
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