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Moeten we zeventig jaar na de bevrijding de Tweede Wereldoorlog nog wel herdenken?
Een goede vraag. ‘Dulce bellum inexpertis’, antwoordt filosoof Erasmus. De uitspraak
dat oorlog zoet is voor wie hem niet kent, heeft vijf eeuwen later nog niets aan
zeggingskracht verloren. Dagelijks vertrekken jonge mannen en vrouwen naar Irak
en Syrië voor een heroïsche strijd. Vol idealen en gelokt met oorlogsromantiek en
heldendom. Terwijl uit deze Arabische landen juist miljoenen mensen vluchten, alles
achterlaten, omdat zij weten wat oorlog is.
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Na de machtsovername in 1933 stoomde Hitler een hele generatie klaar voor de oorlog.
De bevolking liet haar vrijheid inperken, politieke tegenstanders verdwenen en Joden
werden systematisch uit het maatschappelijke leven verwijderd. De oppositie was zwak
en veel mensen verdronken in de euforie van het nationaalsocialisme. Uiteindelijk
kostte de Tweede Wereldoorlog tweehonderdduizend Nederlanders het leven en vielen
er wereldwijd 74 miljoen slachtoffers.

automatisch abonnee.
Vereniging Zaans Erfgoed is op internet
te vinden op: www.zaanserfgoed.nl
Foto omslag: Het monument van de Gebroken
Vleugel vlakbij Luchtoorlogmuseum Fort bij
Veldhuis, ter nagedachtenis aan de bemanning
van de Amerikaanse B-17 Flyijng Fortres
bommenwerper die daar in 1944 neerstortte.

Klinische getallen die het voorstellingsvermogen te boven gaan, maar als je het
meemaakt dan ken je de ellende. Dat het echt geen ‘Soldaat van Oranje’ of ‘The Longest
Day’ was. Adolf Eichmann zei ooit: ‘Honderd doden is een catastrofe, één miljoen doden
is statistiek’ en hoe pijnlijk de quote ook is, de logistieke organisator van de Holocaust
had gelijk. Cijfers, hoe gruwelijk ook, hebben minder impact dan een persoonlijk
verhaal. Familie, vrienden en bekenden kwamen om, kinderen hadden honger en je
kon zomaar worden opgepakt. Dat grijpt je bij de keel. Zelf heb ik nooit mensen gesproken die terugverlangden naar ’40-‘45, of ze nu aan de ‘goede’ of ‘foute’ kant zaten.
Integendeel.

(Foto Johan Graas)

Het is belangrijk dat de huidige en toekomstige generaties zich kunnen inleven in de
gruwelen van het slagveld, de radeloosheid van vluchtelingen en de waarde van vrede,
vrijheid en gerechtigheid. Dat we signalen in onze eigen maatschappij oppikken en het
gevaar van discriminatie en uitsluiting onschadelijk maken. De Joodse schrijver Abel
Herzberg antwoordde op: ‘Hoe kunnen we voorkomen dat onze kinderen slachtoffer
worden?’ met: ‘Dat is niet de goede vraag. Het gaat erom hoe we kunnen voorkomen dat
onze kinderen beulen worden.’ Op een paar helden en sadisten na waren de ‘goeden’
en de daders namelijk net zulke gewone mensen als de oorlogsgetroffenen.
Het copyright van de artikelen in dit blad berust
bij de auteurs. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd of worden opgenomen in een
elektronisch databestand zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever.
De uitgever streeft ernaar de rechten met
betrekking tot illustraties volgens de wettelijke
bepalingen te regelen. Wie desondanks meent

Door verhalen over de oorlog een gezicht te geven en ze met deze tijd te verbinden maak
je ze inleefbaar en til je ze boven de statistiek uit. Dit jaar ontvangt het Stedelijk 4 en
5 Mei Comité Zaanstad bijna dertig documentaires van Monumenten Spreken waarin
ooggetuigen hun persoonlijke verhaal vertellen over een oorlogsgebeurtenis in de
Zaanstreek. Op www.4en5meizaanstad.nl kunt u de films bekijken. Met herdenken
houden we de oorlogsgeschiedenis levend, zodat de generaties die geen band meer
hebben met de oorlog alert blijven, het gevaar herkennen en geen dader worden. Dat
is een belangrijke taak voor de 4 en 5 Mei Comités. Nu en in de toekomst.

rechten te kunnen doen gelden wordt verzocht zich
tot de uitgever te wenden.
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Hans van den Pol, Bestuurslid Stedelijk 4 en 5 Mei Comité Zaanstad
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Eind vorig jaar kon Joke van der Stok
haar drukke baan niet meer combineren
met werk voor onze redactie. Vanaf deze
plaats onze dank voor haar bijdragen.
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Gebroken vleugels

Nog altijd loeit in Assendelft de sirene van het luchtalarm
De kruitkamer aan de Zeedijk van Assendelft, in het uiterste zuidwestpuntje van de gemeente Zaanstad,
behoort tot de Stelling van Amsterdam. Het gebouw uit 1895 diende oorspronkelijk als opslagplaats voor
munitie en fungeert thans als Luchtoorlogmuseum Icarus et Mars. We praten met Johan Graas, beheerder en
oprichter van het museum.
door Cor van Dongen
Foto’s auteur tenzij anders vermeld

In Assendelft komen Icarus, de mythologische pionier van de
luchtvaart die neerstortte omdat de zon de bijenwas tussen de
veren van zijn vleugels deed smelten, en Mars, de meest vereerde
krijgshaftige oorlogsgod van het Romeinse rijk, op toepasselijke
wijze samen: Icarus et Mars1, mooie naam voor een museum dat
geheel gewijd is aan de luchtoorlog tijdens de Tweede Wereldoorlog. De permanente tentoonstelling (van uniformen,
opgegraven motoronderdelen, vliegtuigmitrailleurs, foto’s
van de (omgekomen) piloten en andere bemanningsleden en
andere oorlogsparafernalia) die in de kruitkamer is ingericht,
is opgedragen aan de nagedachtenis van alle bemanningsleden
van de 7000 geallieerde vliegtuigen die tijdens WO II in
Nederland zijn neergestort, waarvan zo’n 650 in Noord-Holland.
Een expositie van mooie, dikwijls zeldzame accessoires,
waarmee Johan Graas bovenal het verhaal achter de op de foto’s
afgebeelde vliegeniers wil vertellen.

KRUITKAMER
De sirene maakt een oorverdovende herrie als Johan Graas een
van de zware deuren van de voormalige kruitkamer opentrekt.
‘Ons inbraakalarm, een sirene van het Duitse luchtalarm uit de
oorlogsjaren. Doet het nog aardig, hè?’ Nadat Johan het alarm
heeft uitgeschakeld betreden we een knusse ruimte met wat
tafeltjes en stoelen en een kleine koffiecounter waar koffie met
appelgebak valt te verkrijgen. De wanden hangen vol met foto’s,
illustraties, kaarten en allerhande oorlogsattributen. ‘Dit is een
van de kamers van de zogenaamde Kruitkamer, een van de vier
die de Stelling van Amsterdam rijk is. Het complex, toentertijd
eigendom van waterschap Het Lange Rond (omdat het gebouw
op een dijk staat) stond in 1985 op de nominatie om gesloopt
te worden. Ik heb toen contact gezocht met het waterschap; ik
zag wel brood in het gebouw als tentoonstellingsruimte voor
mijn almaar uitdijende verzameling voorwerpen en foto’s die
met de luchtoorlog van WO II te maken hadden. De deal met het
waterschap kwam snel tot stand; zij hebben de grond rond het
fort in orde gemaakt en voor een goede folie op het dak van het
fort gezorgd, terwijl een groep vrijwilligers vier jaar lang bezig
is geweest met de restauratie van het gebouw.’
Kruitkamer II is een van de vier bomvrije munitiemagazijnen
van het noordwestelijk deel van de Stelling van Amsterdam.
Vochtig was het gebouw altijd al, ‘maar’, aldus Johan, ‘toen wij
het opknapten, hingen de druppels aan het plafond. De lekkage
is uiteindelijk door het waterschap hersteld. Zelf heb ik oude
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ijskasten omgebouwd tot ontvochtigingsapparatuur; het heeft
10 jaar geduurd voordat het vocht eruit was.’2

CRASH
De opening van het luchtoorlogmuseum vond plaats op 28 april
1989. ‘Vier jaar zijn we ermee bezig geweest: vitrines gemaakt,
de zaak ingericht, nieuwe luiken en deuren aangebracht, alles
geschilderd. Zo’n tachtig geallieerde vliegeniers waren bij de
officiële opening aanwezig. Het museum is door copiloot Charles
Gundy geopend. Hij maakte op 10 februari 1944 onderdeel uit
van de bemanning van een Amerikaanse bommenwerper die
op de terugweg was van een bombardement boven Duitsland.
Dicht in de buurt van de kruitkamer – op een steenworp afstand
van Fort bij Veldhuis, ons zustermuseum – werd het toestel uit
de lucht geschoten door het luchtdoelgeschut van het Duitse
garnizoen dat in Fort bij Veldhuis was gelegerd. Gundy werd
door de bezetter gevangen genomen, bij de crash had hij zijn
rug gebroken.’
Johan Graas (1954) was 16 jaar oud toen een oom uit Wormer
hem over een zwemvest vertelde dat ergens op de grens van Jisp
en Purmerend was gevonden. ‘Een spannend verhaal! Uit de –
bedolven – resten van een op 6 maart 1944 neergestort vliegtuig,
een zware B 24 Liberator-langeafstandsbommenwerper, was
een reddingsvest tevoorschijn gekomen. Op het vest stond
de naam van Victor Krueger. Ik wilde dolgraag de plek zien
waar de bommenwerper was neergestort en zo kwam ik op de
Kanaaldijk bij Boer Bakker uit Jisp terecht. Hij vertelde me, dat
er nog mitrailleurs in de grond zaten, achter op zijn land. Aan
een glooiing en de begroeiing met onkruid kon je goed zien
waar ’t vliegtuig was neergekomen.’

EEN HANDVOL DOLLARS
‘Ik raakte geheel in de ban van het neergestorte toestel met zijn
bemanning en schafte voor de lieve somma van ƒ 1600, een heel
bedrag voor die tijd, een metaaldetector aan. Van de boer kreeg
ik toestemming om op zijn land te graven; nieuwsgierig als hij
was geworden, deed hij zelf volop mee. Het bleek een enorme
klus, weken over gedaan. Op drie meter diepte – pompen
moesten we laten draaien om het veenwater af te voeren – trof ik
een complete propeller aan van 350 kg. En nog iets dieper twee
mitrailleurs en de geschutskoepel van het vliegtuig. En in deze
koepel… een handschoen… gevuld met Amerikaanse dollars.
Een deel van de bemanning was tijdens de crash verongelukt,

Monument bij
Fort bij Veldhuis

HET MONUMENT VAN DE GEBROKEN VLEUGEL.
Vlakbij het luchtoorlogmuseum Fort bij Veldhuis staat een
monument ter nagedachtenis aan de bemanning van de B-17
Flying Fortress bommenwerper die daar in 1944 neerstortte.
De tekst op het monument luidt:
‘Op deze plaats stortte op 10 februari 1944 een Amerikaanse
B17 bommenwerper met serienummer 42.31115 neer, waarbij
vier van de tien bemanningsleden om het leven kwamen.’
Daaronder staan de namen van de tien bemanningsleden.

Een tot de tanden bewapende marinier van de US ARMY houdt de wacht

Let us remember
ZIJ VIELEN EN LEDEN VOOR ONZE VRIJHEID

voor de toegang naar een van de vitrinekamers van het museum. Links

(Bron: website Tracesof War.com)

op de foto: museumbeheerder Johan Graas.

Een Rolls Royce-motor van
de Vickers Wellingtonbommenwerper die op 31 mei
1942 boven Badhoevedorp
werd neergehaald. Op de site
www.crash40-45.nl wordt
het verhaal over de missie
van het toestel en de crash
ervan verteld.
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Een Rolls Royce-motor van de
Vickers Wellington-bommenwerper die op 31 mei 1942 boven
Badhoevedorp werd neergehaald.
Op de site www.crash40-45.nl
wordt het verhaal over de missie
van het toestel en de crash ervan
verteld.

maar via naspeuringen kwam ik erachter dat Victor Krueger, de
schutter in de koepel, de val had overleefd, met een parachute
bij het gemaal in de Enge Wormer was geland en door het verzet
was weggemoffeld op een onderduikadres in Purmerend.
Dat geld in die handschoen, dat móest van boordschutter
Krueger zijn geweest! Ik heb de man weten op te sporen in
Amerika, belde hem op en kreeg zijn vrouw aan de telefoon.
“Mag ik uw man even spreken, ik heb geld van hem gevonden!”
Krueger stond natuurlijk helemaal versteld, hij wist zich nog
te herinneren dat hij tijdens zijn sprong uit de krappe koepel
met zijn uniform waarin zijn geld had gezeten aan een haak was
blijven haken. Ha, ha, het geld, een paar dollarbiljetten, hoefde
hij niet meer terug te hebben, dat heeft nu een ereplaats in het
museum gekregen.’

JONGE KERELS MET EEN VERHAAL
De vondst van het geld en het contact met de voormalige
Amerikaanse copiloot was voor Johan Graas de start van een
grote hobby. ‘Ik was het idee toegedaan dat er nog veel meer
vliegtuigwrakstukken in de Zaanstreek te vinden moesten
zijn en ben in het Zaans Gemeentearchief op zoek gegaan (na
toestemming te hebben gekregen van de burgemeester van
Zaandam) in oude, handgeschreven, vaak onleesbare politierapporten en dagboeken, naar plekken met neergestorte
vliegtuigen en blindgangers in de grond. Dagenlang bracht ik
in het archief door en uiteindelijk werd ik beloond met een rijke
oogst van een stuk of tien neergeschoten vliegtuigen boven
Zaandam, Wormerveer, Assendelft, de Enge Wormer, Oostzaan,
Uitgeest. Sommige van de overblijfselen waren indertijd
door de Duitsers al geborgen, maar veel materiaal bleek nog
onontgonnen. In het begin vond ik het uiterst spannend welke
onderdelen ik zou opgraven, maar langzamerhand verschoof
mijn interesse meer naar het verhaal dat er achter de resten
verscholen ging: wie waren deze jonge kerels, wat was er van hen
bekend, waren ze bij de crash omgekomen, of waren (misschien
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zelfs zijn) ze nog in leven? In een groot aantal van de gevallen
ben ik met de nabestaanden in contact gekomen en daardoor
in bezit gekomen van foto’s en ander materiaal dat nu in het
museum wordt tentoongesteld.’

GROOTSTE LUCHTOORLOGMUSEUM TER WERELD
Naast beheerder van het museum in de kruitkamer is Johan
Graas voorzitter van de Stichting Aircraft Recovery Group
1940-1945,3 een louter uit vrijwilligers bestaande organisatie
die onderzoek doet op het gebied van de luchtoorlog boven
Nederland tijdens WO II. Een groot deel van het materiaal dat
bij de berging van de wrakken van neergehaalde vlieg tuigen
wordt opgegraven, wordt geëxposeerd in het luchtoorlogmuseum Fort bij Veldhuis, hemelsbreed zo’n drie kilometer
van de Kruitkamer verwijderd, op grond van de gemeente
Heemskerk. Johan Graas: ‘Dit fortmuseum is het grootste
luchtoorlogmuseum ter wereld en bevat “groot spul” zoals
propellers, vliegtuigmotoren, landingsgestellen, geschutskoepels, spullen die niet per se uit onze streek vandaan komen.
Het museum in onze kruitkamer herbergt voornamelijk de wat
kleinere attributen die in de Zaanstreek en omstreken geborgen
zijn, zoals uniformen, boordgeschut en persoonlijke bezittingen, foto’s, eigendomsbewijzen, insignes, brieven van de
bemanningsleden, een bruidsjapon die uit een zijden parachute
is gemaakt: ja, voor de mooie verhalen moet je in Kruit kamer
II zijn!’
Noten:
1

De naam ‘Icarus et Mars’ is bedacht door Bram Kemp, auteur van
De luchtoorlog boven de Zaanstreek.

2

Meer over de bouw en het gebruik van de Kruitkamer als onderdeel
van de Stelling van Amsterdam is te vinden op de website
www.icarusetmars.com

3

Donateurs van de Stichting ARG 1940-1945 ontvangen automatisch elk
kwartaal het magazine Broken Wings (Gebroken Vleugels).

Tweede piloot Ned Benedict: de Redder van
Wormerveer. (Foto website Icarus et Mars.)

NED BENEDICT REDDE WORMERVEER OP
14 FEBRUARI 1945.
Een Amerikaanse B17-bommenwerper steeg die dag op
van het Engelse vliegveld Polebrook, op weg naar zijn
doel in Duitsland, de stad Duisburg. Bij IJmuiden werd
hij geraakt door de Duitse luchtafweer. De bommenwerper, met tien bemanningsleden aan boord, raakte in
brand. Zowel eerste piloot C. Ash als tweede piloot Ned
Benedict werden bedwelmd door de rook. Het aangeschoten toestel vloog inmiddels heel laag en werd door vele
Zaankanters waargenomen. Boven Assendelft sprongen
vier bemanningsleden eruit. Een van hen was de bommenrichter Robert W. Hays, hij werd, hangend aan zijn
parachute, door een gefrustreerde Duitser doodgeschoten.
In een grote boog vloog de B-17 nu over Wormer, richting
de Wessanenfabrieken aan de Noorddijk in Wormerveer.
Vlak voordat hij tegen de silo’s van Wessanen te pletter
dreigde te vliegen, kwam Ned Benedict bij kennis en gaf
een ruk aan het stuur. Op het nippertje miste het vliegtuig
de silo’s. Benedict zag dat het vliegtuig koers zette naar het
centrum van Wormerveer. Met een laatste ruk aan het stuur
voorkwam hij dat het toestel met volle bommenlading in
Wormerveer op de huizen terecht zou komen. Door de zeer
heftige landing brak het toestel in tweeën op een drassig
stuk land in het Noorderveld. Door verbranding raakten
de zes bemanningsleden die nog aan boord waren zwaar
gewond. Zij werden gevangen genomen en afgevoerd.
De Duitse bezetters lieten de bommenwerper liggen. Uiteindelijk werd deze gesloopt door inwoners uit de omliggende dorpen. Vele Zaankanters zullen van dit toestel
spullen in bezit hebben gekregen. Een van de motoren werd
door het personeel van de Wessanenfabrieken geborgen en
gedurende lange tijd in de werkplaats bewaard.

Impressies uit de diverse kamers van het museum. De uniformen zijn
in de regel beschikbaar gesteld door de familie van de (overleden)
vliegeniers.

(Bron: website Luchtoorlogmuseum Icarus et Mars.)
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De vergeten NSB-burgemeester
van Zaandam
Onderwijzer, planter, omhooggevallen collaborateur
De kortstzittende burgemeester die Zaandam ooit had, was een fanatieke NSB’er.
Barthold Arnold van der Sluijs bleef hier zes weken in functie, om vervolgens tot de bevrijding
de Duitsers te dienen als eerste burger van Alkmaar.
door Erik Schaap

Dat Barthold van der Sluijs (1885-1945) het ooit zou schoppen
tot burgemeester lag niet in de lijn der verwachtingen. Hij was
afkomstig uit een Haarlemmermeerse boerenfamilie, maar
werd zelf kort na de eeuwwisseling onderwijzer. Na zijn op leiding aan de Haarlemse Rijksnormaalschool stond de afgestudeerde kwekeling als 18-jarige al voor de klas. Vier jaar lang
gaf hij les op lagere scholen in Haarlem en Enschede, om toen
een abrupte carrièrewending te maken. Hij ging voor de N.V.
Deli Maatschappij aan de slag als tabaksplanter-administrateur
in Nederlands-Indië. De verdiensten aan de Sumatraanse oostkust waren zo goed dat Van der Sluijs zich op zijn 45e financieel onafhankelijk kon noemen. Na zijn terugkeer naar het
vaderland in 1929 – inmiddels niet alleen een klein fortuin, maar
ook een echtgenote en drie kinderen rijker – werd de repatriant
secretaris van de Nederlandsche Baksteenindustrie.

POPULISME IN CRISISTIJD
De voormalige koloniale ondernemer had nauwelijks een
slechter moment kunnen kiezen om zich te verbinden aan
deze branchevereniging. In oktober 1929 ging de Amerikaanse
aandelenbeurs onderuit en al snel greep de crisis ook in Nederland om zich heen. Binnen enkele jaren draaiden veel bedrijven,
de steenindustrie niet uitgezonderd, op een fractie van hun
mogelijkheden. Eind 1931 telde Nederland 144.000 geregistreerde werkloze mannen, ruim 100.000 meer dan bij het
begin van de ongekende depressie. In de navolgende jaren zou
dit aantal nog eens verveelvoudigen.
Sommige Nederlanders raakten door de uitzichtloze situatie
vatbaar voor de populistische beloften van opkomende radicale
partijen. Zo ook Van der Sluijs. In 1933 stapte hij over van de
liberale Vrijheidsbond naar de twee jaar eerder opgerichte
Nationaal Socialistische Beweging van Anton Mussert en
diens vriend Cornelis van Geelkerken. De belangrijkste reden
daarvoor was dat, zoals hij tijdens een naoorlogs verhoor zou
zeggen, ‘ik de overtuiging had dat de Nederlandsche bevolking
gelukkiger zou leven onder Nationaal Socialistisch bewind dan
onder het Democratisch bewind.’1 Hij werd actief binnen de
NSB en kreeg onder meer de verantwoordelijkheid voor het
organiseren van vergaderingen en grootschalige evenementen
in Haarlem en omstreken.
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EXAMEN VOOR BURGEMEESTERSAMBT
De Duitse bezetting van Nederland leidde tot nieuwe vergezichten. De NSB was tot dan toe een marginale factor in het
politieke landschap, maar kreeg vanaf mei 1940 een machtsrol
in de schoot geworpen. Zo stelde de bezetter prijs op burgemeesters die trouw zwoeren aan de Nieuwe Orde. NSB’ers
waren daarvoor bij uitstek geschikt. Toen in 1941 de eerste golf
burgemeesters-oude-stijl moest plaatsmaken zag Barthold
van der Sluijs zijn kans schoon. Begin van dat jaar volgde hij
een cursus die toegang moest geven tot het ambt van burgemeester. De uitkomst van het afsluitend examen werd echter
een teleurstelling. Bij het vak gemeenterecht luidde het vernietigende eindoordeel: ‘Onvoldoende. Afwijzen, door onbeholpen wijze van uitdrukken.’ Ten aanzien van staatsrecht:
‘Middelmatig verstand. Kennis onvoldoende, denkt niet rustig
genoeg na (zenuwen?). Op ’t laatst beter-voldoende.’2 Ook op het
financiële vlak bleek Van der Sluijs weinig getalenteerd.
De examenuitslag leidde tot een briefwisseling waarin Van
der Sluijs zijn onbegrip en teleurstelling uitsprak. De NSBexamenleider was bereid met de hand over het hart te strijken:
de cursist mocht een herexamen afleggen. Indien dat naar wens
verliep, lag de weg naar een prestigieuze toekomst alsnog open.
Het waren mensen als Barthold van der Sluijs over wie Joris in 't
Veld, zelf burgemeester van Zaandam tot het voorjaar van 1941,
na de bevrijding zei dat ‘lang niet alle burgemeesters behoorden
tot het gilde der snuggeren, zodat men met deze edelachtbaren,
die in een driemaandencursus hun wijsheid hadden opgedaan,
nog wel eens een loopje kon nemen.’3
In augustus 1941 nodigde plaatsvervangend NSB-leider Cornelis
van Geelkerken Van der Sluijs uit om als volontair aan de slag
te gaan in Haarlemmermeer, zijn geboortedorp. Het volontairschap, het onbetaald werken als assistent van de burgemeester,
was een gebruikelijke opstap naar het hoogste gemeentelijke
ambt. De genodigde reageerde ietwat hooghartig op de
invitatie en schreef terug dat ‘ik, na gepleegd overleg met den
Commissaris der Provincie Noord-Holland, gaarne bereid ben
om als zoodanig te gaan volontairen in Haarlemmermeer,
mits de daar benoemde Burgemeester lid van de NSB is.’4 De
daaropvolgende gang van zaken is niet duidelijk, maar Haarlemmermeer werd voor Van der Sluijs een gepasseerd station.

Van Ravenswaay en tijdelijk opvolger Van der Sluijs.
(Dagblad voor Noord Holland, 8-4-1942).

Van Van der Sluijs zijn weinig foto’s bekend.
Deze toont hem nog als tabaksplanter bij
de N.V. Deli Maatschappij (Sumatra).

PROMOTIE NAAR ZAANDAM
Waar Van der Sluijs’ examenrapport nogal zuinig was, gold dat
niet voor de interne waardering door zijn partij. ‘Houding in
de Beweging: is disciplinair en zeer actief’, luidde het oordeel
in januari 1942. ‘Het lid is zeer geschikt voor het bekleeden van
een functie. Hij beschikt over een helder verstand: is altijd zeer
kalm en beheerscht. Bevraagde is een eerlijk, openhartig en
prettig Kameraad.’5 Begin februari accepteerde Van der Sluijs
alsnog een aanbod om volontair te worden, en wel in Haarlem.
Hij had zich daar overigens nog nauwelijks gemeld bij NSBburgemeester Simon Plekker – net als hij een oud-medewerker
van de Deli Maatschappij in Nederlands-Indië, de kolonie
waar de NSB op veel sympathie mocht rekenen – toen er een
nieuwe kans voorbij kwam. Het hoofd van de NSB-afdeling
Personeelszaken stelde in een brief de dato ‘2 Lentemaand
[maart] 1942’ aan de Noord-Hollandse NSB-gemachtigde
voor om ‘in afwijking van mijn brief d.d. 24 Sprokkelmaand
[februari] j.l. [te] overwegen te zijner tijd voor de benoeming
als burgemeester van Zaandam Kameraad B.H. van der Sluis
[sic] in aanmerking te brengen.’6 Dat onverwachte voorstel was
een reactie op de promotie van Cornelis van Ravenswaay. Die
mocht, na een jaar het burgemeestersambt te hebben bekleed
in Zaandam, nu diezelfde baan gaan uitoefenen in Utrecht.
In sommige gemeenten waren de vooroorlogse burgemeesters
al vroeg ontslagen en nog voordat de Jodendeportatie begon
vervangen door betrouwbare nationaalsocialisten. Het was
een maatregel om mogelijk verzet van zowel de slachtoffers
als de plaatselijke autoriteiten in de kiem te smoren. Met Van
Ravenswaays komst naar Zaandam hadden de Duitsers een
meer dan gewillig werktuig in handen om deze stad als eerste
in Nederland te ontdoen van haar Joodse bevolking. Van
Ravenswaay was een overtuigd antisemiet en werkte dan ook
gretig mee aan de deportatie van de Joodse Zaandammers naar
het Amsterdamse Judenviertel, het voorportaal van Westerbork
en Auschwitz of Sobibor. Het burgemeesterschap van Utrecht
was de beloning voor zijn nazistische inspanningen.

‘GERUST GEVOEL’
Bij het wegzenden van de ruim tweehonderd Joden uit Zaandam
speelde Van der Sluijs geen rol: in maart 1942 trad hij als vo lontair aan in het gemeentehuis op de Burcht, twee maanden
nadat vrijwel alle Zaandamse Joden hun woonplaats hadden
moeten verruilen voor Amsterdam of Westerbork.
Op 7 april bereikte Van der Sluijs eindelijk de bestemming waarnaar hij al een jaar op weg was. De trouwzaal van het Zaandamse
stadhuis was die dinsdagochtend volgeladen met ambtenaren
en prominenten die Cornelis van Ravenswaay uitgeleide deden.
‘Ik ben blij den heer van der Sluijs reeds eenigen tijd terug hier
naar toe gehaald te hebben als volontair’, sprak Van Ravenswaay
de aanwezigen toe. ‘Ik verlaat nu de gemeente met een gerust
gevoel, daar ik weet dat de gemeente bij hem in veilige handen
is.’ De nieuwe notabele prees op zijn beurt ‘de bijzondere bestuurscapaciteiten’ en het ‘organisatietalent’ van zijn voorganger. ‘De burgerij van Zaandam zal het nu wel duidelijk zijn
geworden dat er iets aan het veranderen is’, sprak hij.7 Zijn
woorden klonken tegenstanders dreigend en gelijkgezinden
als muziek in de oren.
Van der Sluijs was overigens benoemd als waarnemer. Hij werd
geacht door te stromen naar Alkmaar, waar de fervente NSBcriticaster François Henri van Kinschot kort tevoren was weggestuurd van zijn burgemeesterspost. Desondanks benoemde
hij onmiddellijk een nieuwe particulier secretaris en een
nieuwe perschef. Misschien had hij al vernomen dat er werd
gelobbyd om hem voor langere tijd in Zaandam te houden.
Twee dagen na Van der Sluijs’ installatie schreef het NSB-hoofd
personeelszaken namelijk aan Van Geelkerken: ‘Kameraad,
nu Kameraad van der Sluis [sic] benoemd is tot waarnemend
burgemeester van Zaandam, moge ik U in overweging geven,
overeenkomstig mijn oorspronkelijk voorstel te bevorderen, dat
hij tot burgemeester van deze gemeente wordt benoemd en dus
alsnog terug te komen op eventueel reeds gedane stappen, zijn
benoeming tot burgemeester van Alkmaar ten doel hebbend.’
Een kleine week later antwoordde Van Geelkerken gedecideerd:
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van Alkmaar plaatsvond en hij daar drie weken later werd
geïnstalleerd. Desondanks was zijn reputatie hem al vooruitgesneld. In de kaasstad deed een anoniem gedicht de ronde met
als beginregels: ‘Gij draagt, o Alkmaar, thans ook uw kruis/nu
zoo'n zwarte schoft: B.A. van der Sluys/tot uw burgemeester
werd benoemd.’9
Van der Sluijs werd in Zaandam korte tijd opgevolgd door een
nieuwe waarnemer, G. Nieuwenhuis. Ook hij had als tabaksplanter carrière gemaakt in Nederlands Indië en daar geconstateerd dat een autoritair bestuur en een op raciale kenmerken
leunend staatsbestel hem het best lagen. Toen Nieuwenhuis in
de zomer van 1942 doorstroomde naar Bussum nam Hendrik
Vitters zijn taak over in Zaandam. Hij zou daar standhouden
tot de bevrijding.

GEEN RECHTSVERVOLGING DOOR OVERLIJDEN

Dat men in Alkmaar niet uitkeek naar de komst van een
NSB-burgemeester blijkt wel uit dit hekeldicht dat de

Barthold van der Sluijs zou eveneens tot mei 1945 burgemeester
blijven, maar dan in Alkmaar. Een ambtenaar die daar veel met
hem te maken had, typeerde hem later als een ‘uiterlijk aardig,
innerlijk hard mensch, meedogenloos. Schiep een sfeer van
verdraagzaamheid met de voornaamste anti's van Alkmaar, zat
hen echter in stilte dwars.’ Uit een proces-verbaal rijst eenzelfde
beeld op: ‘Verdachte trad tijdens zijn burgemeesterschap van
Alkmaar, vanaf 23 Mei 1942 tot de Bevrijding, tegenover de
Burgerij als een schijnbaar goedmoedig man op, voorzoover
men zich tenminste niet op eenigerlei wijze tegen hem verzette.
Deze goedmoedige Burgemeester bleek echter (…) in het
geheim verbindingsman te zijn voor den SD.’10
Van der Sluijs heeft, afgezien van enkele verhoren, na de bevrijding geen verantwoording hoeven af te leggen over zijn
collaboratie. Op 16 mei 1945 werd hij gearresteerd en achtereenvolgens vastgezet in het Alkmaarse interneringskamp Rochdale
en de plaatselijke gevangenis. Eind november van dat jaar werd
hij opgenomen in het Centraal Ziekenhuis in Alkmaar. Daar
overleed hij op 30 december 1945, ruim voordat een rechtbank
zich over zijn misdrijven kon buigen.

ronde deed na zijn benoeming. (Collectie auteur)

Bronnen:

‘Kameraad, hierbij deel ik U mede, dat in overleg met Kam. de
Ruiter, Kam. van der Sluis voor Alkmaar bestemd is. HOU ZEE!’8

STRAFRECHTDOSSIER
In het kort na de bevrijding aangelegde strafdossier over Van
der Sluijs is niets te vinden over diens activiteiten in Zaandam.
Daarmee is echter niet gezegd dat hij zich gedurende de weken
dat hij daar werkte, op de vlakte hield. Al op de middag van
zijn feestelijke installatie ging zijn eerste, voor de openbare
scholen bestemde, oekaze de deur uit: ‘Ik deel U mede, dat
de gaskachels in de scholen van heden af des namiddags niet
meer mogen branden.’ Die maatregel was vervelend voor de
leerlingen en docenten, maar viel in het niet bij zijn brief, anderhalve week later, waarin ongehuwde mannen van 18 tot 22 jaar
‘in openbaren dienst of bij het bijzonder onderwijs’ werden
opgeëist voor dwangarbeid.
Het blazoen van Van der Sluijs was dus nog maar gedeeltelijk
besmeurd toen op 1 mei 1942 zijn benoeming tot burgemeester
10
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Liedjes van ziekendrager
Dirk Witte
Gemobiliseerde soldaten zongen ‘
Aspirine’ en ‘Jopie met de peren’

Jean-Louis Pisuisse, de ‘vader van het Nederlandse cabaret’, maakte in de eerste helft van 1914 de Zaandamse
onderwijzerszoon Dirk Witte bekend als dichter/componist van een aantal kwalitatief hoogstaande liedjes.
Toen in augustus van dat jaar de Eerste Wereldoorlog uitbrak en Nederland de strijdkrachten mobiliseerde,
moest ook Dirk Witte opkomen. Dat betekende echter niet dat hij geen liedjes meer zou schrijven.
Integendeel.
door Co Rol
Afbeeldingen archief Co Rol

Op 31 juli 1914, een prachtige zomerse dag, werden in steden
en dorpen biljetten opgehangen met de mededeling dat ‘alle
verlofgangers der Landweer’ met spoed moesten opkomen.
Ziekendrager Dirk Witte, ingedeeld bij de derde sectie van de
Verbandplaatsafdeling van de Eerste Divisie, diende zich te
melden in Delft. Daar kwam het geneeskundig personeel op 1
en 2 augustus samen, in afwachting van nadere instructies. Pas
na twee maanden, eind september, werd bekend dat de sectie
op 2 oktober per extra trein naar het zuiden moest, al was over
de plaats van bestemming nog altijd niets bekend. De trein
vertrok ‘s morgens om zes uur en toen pas werd duidelijk dat
Eindhoven het doel van de reis was. Daar kwam men om even na
één uur aan. Van het station marcheerde de troep naar het dorp
Strijp, waar personeel en materieel voorlopig werden ondergebracht.

VLUCHTELINGENHULP
In de daaropvolgende dagen verleende het personeel van de
sectie hulp aan de vele vluchtelingen die na de val van Antwerpen
de grens waren overgestoken. Volgens de legerleiding maakten
de mensen van de derde sectie die deze dienst geheel vrijwillig
uitvoerden, zich hiermee in Eindhoven en omgeving ‘gezien
en bemind’. In overleg met ‘den grootindustrieel Philips’ werd
op diens kosten een badinrichting gebouwd, waarin dertig
mannen tegelijkertijd konden douchen.

DE EERSTE LIEDJES VOOR DE SOLDATEN
In deze eerste maanden van de oorlog schreef Witte ook een
drietal liedjes, waarmee Pisuisse grote successen boekte:
’Aspirine’ (een ‘lofzang’ op dit nieuwe wonder-geneesmiddel dat
door militaire artsen te pas en te onpas werd voorgeschreven),
’Soldatenliedje’ en ’De peren’.
Het moet overigens niet uitgesloten worden geacht dat Witte
deze liedjes al had geschreven toen hij als dienstplichtig
militair op oefening was. Dat namelijk was in de tijd dat hij
in Zaandam volop actief was als leider van soireevereniging
‘Willem van Zuylen’.
12

SOLDATENLIEDJE
Meisje, meisje, kijk zo niet
Pas maar op voor de soldaten
Die geen meisje rustig laten
Als ze lachend naar hen ziet
Meisje, meisje, kijk zo niet
Sla je ogen zedig neer voor elk soldaat
Voor je ‘t weet is het al te laat

Hoe het ook zij, tijdens de mobilisatie zong Witte deze liedjes
op 21 april 1915 voor het eerst zelf, tijdens een avond voor de
militairen in Eindhoven, waar hij – als gast – optrad naast een
aantal amateurs. Een week later al volgde de officiële première
door Pisuisse, in Amsterdam.

‘DE PEREN’ ONZEDELIJK?
Naar aanleiding van die uitvoering ontstond een rel, die lang
zou nawerken. Pisuisse en Witte werden van onzedelijkheid
beschuldigd vanwege ‘De peren’. Dat liedje handelde over de
aantrekkelijke Jopie, een jonge marketentster die de militairen
niet alleen peren bleek te verkopen, maar ook lichamelijk haar
diensten aanbood. Met als gevolg dat ze, toen de troepen vertrok ken, niet wist van wie ze zwanger was. En dus met de gebakken peren zat... Niet alleen de legerleiding gaf uiting aan
ernstige bezwaren tegen het liedje, de kritiek kwam ook en
vooral uit socialistische hoek. Toen Pisuisse ‘De peren’ zong
op een 1-meibijeenkomst van de SDAP volgde er een reeks van
ingezonden stukken in dagblad Het Volk. Een lezeres schreef:
‘Ik ben overtuigd dat velen het met mij eens zijn dat het liedje
van Jopie nu juist niet op de Meidag gezongen had moeten
worden, op die dag waarop het ideaal dat de arbeidersklasse
van de toekomst verwacht, meer dan andere dagen haar bezielt
en opheft. En de soort voordrachten waartoe ‘Jopie’ behoort

Ziekendrager
Dirk Witte in zijn
mobilisatie-tenue.

Doralisa Hendrika
Johanna (Jet) Looman.
In juli 1917 zou zij
mevrouw WitteLooman worden.

De drie soldatenliedjes werden door uitgever Alsbach op de markt
gebracht met dezelfde voorkant. Door het onderstrepen van het nummer
kon de koper van de bladmuziek zelf aangeven om welk liedje het ging.

doet precies het omgekeerde. De gedachten daardoor gewekt
zijn voor mannen glad verkeerd, voor de jonge meisjes lelijk en
triest, voor de vrouwen in het algemeen een belediging.’
Alle schrijvers van ingezonden brieven lieten zich in meer of
minder felle bewoordingen uit, tégen ‘De peren’. Slechts één
lezer nam het op voor Pisuisse, en dus ook voor Witte: ‘Speenhoff en Pisuisse komen met een beter soort humor dan waaraan wij gewend waren door de komiekelingen die de tingeltangeltheaters en, godbetert, dikwijls onze bijeen komsten
onveilig maakten. (...) Pisuisse, stoor je niet aan het puriteinsch
afschuwgebaar van een enkele uit onze rijen!’
In weerwil van de soms negatieve publieksreacties waren de
recensenten vol lof. Zo schreef Johan Luger in De Telegraaf: ‘Als
nieuwigheid zong Pisuisse enige Hollandse liederen, welke
gemaakt zijn door de heer Dirk Witte. Vooral het loflied op de
aspirine is zeer aardig en na hartelijk applaus wees Pisuisse
ongegeneerd de auteur aan, die onder het publiek zat en toen
door de opgerezen zaal nog eens toegejuicht werd.’ En: ‘Na de
pauze zong hij onder andere een paar liedjes van Dirk Witte.
Het sentiment van diens liedjes is goedig-ironisch. Als deze
liedjes een reflex zijn op de tijd die wij beleven, hoe knus en
hoe gemoedelijk is het dan en wat moet er gebeuren om deze
dichterlijke ziekendrager een ‘Marseillaise’ uit zijn dichtader
te wringen?’ Dat met name ‘Aspirine’ en ‘De peren’ tóch de

DE PEREN
Maar toen vertrokken de soldaten
En Jopie had verdriet,
Met één had zij nog iets te praten,
Maar wie… dat wist ze niet.
Ze zag de toekomst donker dreigen…
Daar floot, daar ging de trein,
Ze overlegde bij d’r eigen,
Wie of het toch kon zijn.
Ze dacht eens aan het luitenantje,
Den knappen korporaal?
Den ziekendrager? Het sergeantje?
Ze dacht aan allemaal!
Ze stond nog lang te prakkizeeren
Aan ’t einde van ’t perron,
Maar ze zat met de gebakken peren
Van het heele bataljon

status van meezinger bereikten was dan ook vooral te danken
aan het simpele feit dat ze door de militairen werden omarmd.
‘Aspirine’ zou in 1917 zelfs worden opgenomen in de officiële
‘Zangbundel van het Nederlandsche Leger.’
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ASPIRINE
Als je op de tafel kijkt
Van den dokter, van den dokter
Wat daar zoo voor deftigs prijkt;
Als je op de tafel kijkt,
Is ’t eerste wat we zien:
Aspirine, aspirien!
Aspirine voor je beenen, Aspirine voor je buik,
Tegen blaren op je teenen, En als je je pols verstuikt.
Aspirine voor je armen, Voor je nek en voor je darmen, De
soldaatjes één voor één Gaan met aspirine heen.

INSPIRATIE VOOR ‘HANDSCHOENTJE’S BRIEF’
In de mobilisatietijd trad Dirk Witte ook zelf wel eens op voor de
militairen. Na een van die soldatenavonden, in september 1915,
ontmoette hij een mooie, vrolijke, levenslustige jonge vrouw,
Jet Looman. Zij had samen met een vriendin, die verloofd was
met een militair, de voorstelling bijgewoond en de twee waren
in een buitengewoon jolige stemming toen ze even later Dirk
Witte op z’n fiets voorbij zagen komen. Jet bedacht zich geen
moment en sprong bij hem achterop, sloeg haar armen om hem
heen en liet niet meer los. Zo begon een romance die twee jaar
later tot een huwelijk zou leiden. Dat Jet (voluit Doralisa Johanna
Hendrika) de dochter was van een steenrijke commissionair-inruste uit Bussum wist Dirk bij die eerste ontmoeting nog niet.
Net zo min als dat zij nog verloofd was met een man die voor
zaken langdurig in Nederlands-Indië verbleef. De contacten met

HANDSCHOENTJE’S BRIEF (1916)
M’n beste jongen, als je dit nu hebt gelezen,
Zet dan eens één keer alle valsche schijn opzij
Schrijf dan eens één keer even wreed aan mij
En laat ons één keer heilzaam openhartig wezen
In naam bleef alles tusschen ons bestaan,
Maar ieder zijn w’een eigen weg gegaan
In ’t diepste binnen van m’n hart had ‘k soms verlangen
Naar and’re ogen, ja, soms and’re wangen,
En als jij and’re meisjes ginder hebt ontmoet,
Heeft jou iets anders dan… de gladde ring behoed?
Als ik nu kom, zooals je zegt te wenschen,
Zijn wij dan man en vrouw, of zijn we vreemde menschen?
Is ’t dan een heiligheid als w’eindlijk zijn te samen,
Of moeten wij misschien ons voor elkander schamen?
‘k Weet niet of ik van jou en jij van mij nog houdt
Nóg is het tijd… Nóg zijn we niet getrouwd.
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Jean-Louis Pisuisse liet in 1916 nog eens merken hoe blij
hij was met de liedjes van Dirk Witte.

die overzeese geliefde beperkten zich noodgedwongen tot het
schrijven van brieven over en weer, wat de relatie er uiteraard
niet makkelijk op maakte. De ietwat lichtzinnige Jet zag er
dan ook bepaald niet tegenop een man het hof te maken die ze
van tijd tot tijd ook echt zou kunnen ontmoeten. Vol overgave
stortte ze zich in de relatie met haar ziekendrager.
De band tussen Jet en Dirk was al gauw zo hecht, dat zij haar
verloving verbrak. Uiteraard schriftelijk, want telefoonverkeer
met ‘Indië’ was nog niet mogelijk in die tijd. Daar gingen
diepgaande gesprekken van Dirk en Jet aan vooraf. Want wat
voor Dirks eerdere verloving met Truitje Stellingwerff gold,
was ook van toepassing op het engagement van Jet en haar
Indische verloofde. Deze ingrijpende gebeurtenis, het verbreken
van de band, zou in 1916 door Dirk worden verwerkt in het lied
‘Handschoentje’s brief’ dat hij naderhand zou opdragen aan de
jonge zangeres Stella Fontaine.

DEMOBILISATIE VOOR DIRK
Op 31 juli 1915 ondertekende koningin Wilhelmina de uitbreiding van de nieuwe Landstormwet, die erin voorzag dat
lichtingen die als gevolg van de mobilisatie niet onder de
wapenen waren gekomen, alsnog voor eerste oefening werden
opgeroepen. Dat betekende óók dat oudere lichtingen die al
sinds 1 augustus 1914 gemobiliseerd waren, onder bepaalde
voorwaarden naar huis konden. Met een beroep op deze
nieuwe wet slaagde Dirk Witte er eind 1915 in om het leger
definitief te verlaten. In december kreeg hij een eigen kaart in
het Bevolkingsregister van Zaandam. Niet lang daarna kon hij
weer aan de slag bij William Pont.

Roode politiesabels op de
koppen der hongerlijders

Arm en rijk in de Zaanstreek in de Eerste Wereldoorlog
In de twee laatste oorlogsjaren stonden problemen met de voedselvoorziening en een geleidelijke
verarming van grote delen van de bevolking centraal. De oorlogvoerende landen beperkten de Nederlandse
handelsvrijheid steeds meer, met desastreuze gevolgen. Maar sommigen zagen hun fortuin toenemen. Dat
leidde tot maatschappelijke polarisatie. Gemeenten en particulier initiatief probeerden de lasten van de armen
te verlichten.
door Jur Kingma

HONGEROPROER
‘Roode politiesabels op de koppen der hongerlijders. Hongeroproer te Zaandam’, stond boven een bericht in De Tribune op
2 juni 1917. Er waren al twee weken geen aardappelen, erwten
en bonen in Zaandam te krijgen. Toen er enige spoorwagons
met aardappelen arriveerden en het lossen en de distributie
wat te lang duurden, bestormden op de Dam vrouwen een
groentekar met aardappelen. Binnen de kortste keren rolden
de aardappelen over straat. De politie greep in. De vrouwen
vertrokken naar het station van Zaandam om de groenteboeren
met hun karren op te wachten en zich vervolgens op de karren
te storten. ‘En toen paste de politie haar oude beproefde tactiek
toe – ze ranselde er op in. Zoo’n mooie regeling is het hier – als
er eindelijk eten komt dan een pak slaag van de politie vooraf.’1
Een week eerder, op 25 mei, waren in Wormer ontevreden
vrouwen opgetrokken naar het huis van de burgemeester.2 Op
5 juli 1917 brak in Amsterdam het aardappeloproer uit, waarbij
negen doden en meer dan honderd gewonden vielen. In zijn
kroniek Tweeling in de ban schreef oud-burgemeester Oosterbaan
over 1918: ‘Vlees schaars en onbetaalbaar. Kolennood. Groot
tekort aan dierlijke vetten. Verwording ook in moreel opzicht.
Kettinghandel, hamsteren, corruptie. Enkelen baden in luxe.
In één jaar neemt het aantal miljonairs met 350 toe.’ In 1917 en
1918 werden in Koog aan de Zaan volkstuintjes beschikbaar
gesteld. In april 1918 waren er veel diefstallen uit de karren van
de broodbezorgers.3

DE RODE ZAAN VERDEELD
In 1912 werd Jan Duijs de eerste SDAP-wethouder in Zaandam,
gevolgd door Dirk Donia in 1913. In 1914 werd Kornelis ter Laan
er de eerste Nederlandse socialistische burgemeester. 4 Maar de
SDAP was niet de enige linkse groepering van betekenis: ook de
SDP, in 1909 ontstaan als afsplitsing van de SDAP en voorloopster
van de in 1918 opgerichte Communistische Partij Holland roerde
zich. Het beleid van de socialistische burgemeester en zijn
rode wethouders werd harder aangevallen door links dan door
rechts, binnen, maar vooral ook buiten de gemeenteraad. Met
name de Vrije Socialisten van Domela Nieuwenhuijs, die al sinds
1885 actief waren in de Zaanstreek, lieten zich niet onbetuigd.
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Er waren groepen Vrije Socialisten in Zaandam, Koog-Zaandijk
en Krommenie.5 Zij organiseerden zonder vergunning op 19
juli 1915 een protestoptocht door de Zaanstreek. Dit leidde tot
een confrontatie met de politie met de nodige scheldpartijen
tegen de handhavers van de wet. Men verspreidde geruchten
dat de rode burgemeester Ter Laan bijstand van het leger had
ingeroepen.6 De SDAP-gemeenteraadsleden kregen te maken
met de beruchte smalle marges van de politiek. Zij voelden
zich genoodzaakt om hun beleid in verschillende brochures
uit te leggen. In 1916 gaf de SDAP-afdeling Koog-Zaandijk een
brochure De SDAP en de duurte uit, waarin zij ten strijde trok
tegen de Vrije Socialisten.

ONDERSTEUNING EN VOEDSELDISTRIBUTIE
Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn verschillende organisaties
ontstaan die nog decennia hebben gefunctioneerd. Al op 10
augustus 1914 werd het particuliere Koninklijk Nationaal
Steuncomité opgericht ter leniging van de nood en ter bevordering van de productie en het verkeer. Zowel koningin Wilhelmina als minister Treub wordt genoemd als initiatief nemer.
Treub heeft het plan snel uitgewerkt. De koningin schonk
ƒ 120.000, snel gevolgd daar anderen, zoals banken en bedrijven.7 In de loop van 1915 nam de staat een aantal taken over
en alleen de steunverlening bleef als taak van het steuncomité.
Lokale afdelingen werden opgericht om te controleren of de
juiste mensen werden geholpen. De staat moest steeds meer
financieren omdat de particuliere bijdragen afnamen. De staat
droeg ook bij aan de financiering van de werkloosheidskassen
van de vakbonden. Er kwam een werkverschaffingsbeleid dat
het gemeenten makkelijker maakte om gronden ten behoeve
van werkverschaffing te onteigenen. Op 3 augustus 1914 werd
een Centrale Arbeidsbeurs opgericht.8
Nederland was voor de voedselvoorziening sterk afhankelijk van
de invoer van graan uit de Verenigde Staten. De zeescheepvaart
werd ernstig belemmerd door de oorlogvoerende landen.
Nadat Duitsland de onbeperkte duikbootoorlog had verkondigd, waardoor de Verenigde Staten aan de oorlog gingen
deelnemen, kwam de graanimport onder grote druk. Omdat Nederland afhankelijk was van het handelsverkeer met

Deze prent van Johan Braakensiek toont het dilemma van de

Groenteboer Pekelharing bij de Jaap Haversluis in Zaandam.

neutraliteitsproblematiek. Nederland exporteerde vooral landbouw-

Tijdens de aardappelrellen in Zaandam werden de groentekarren

producten en daarbij moesten de oorlogvoerende partijen gelijkelijk

aangevallen door wanhopige vrouwen, op zoek naar aardappels.

worden bediend. Dat leidde soms tot tekorten voor de eigen

De trekhond bij deze kar was een uitzondering, de meeste

bevolking, zoals aardappelen. (Uit: Prof. Dr. H. Brugmans, Nederland

groentemannen hadden handkarren. (GAZ 22.11791)

in den oorlogstijd (Amsterdam, 1920)

DE GEMEENTEN AAN ZET

Zo beleefden velen de Eerste Wereldoorlog: honger
te midden van overvloed. (Uit: Prof. Dr. H. Brugmans,
Nederland in den oorlogstijd (Amsterdam, 1920)

alle oorlogvoerende partijen kon het geen eenzijdige maatregelen nemen om de eigen uitvoer te beperken. Ondanks
tegenwerking van de agrarische sector werd in 1916 een distributie wet aangenomen. Andere maatregelen waren een
rationalisatie van het voedselpakket met de introductie van
regeringsbrood, eenheidsbier, eenheidssigaren en eenheidsworst. Het aardappeltekort in 1916-1917 was ontstaan door de
eisen van Duitsland en Engeland. Om de invoer van de minimale benodigde hoeveelheid graan en steenkool in Nederland
te garanderen was export van aardappelen naar Duitsland en
Engeland noodzakelijk. De regering van Cort van der Linden
kwam steeds verder klem te zitten met haar neutraliteitspolitiek
en de zelfstandigheid van het land kwam onder druk.9

In het gemeenteverslag van de gemeente Koog aan de Zaan over
1914 staat: ‘Ofschoon door de ernstige tijdsomstandigheden,
welke in het tweede half jaar plotseling intraden, de toekomst
donker werd ingezien, herstelde zich de toestand zoo dat deze
in het algemeen genomen niet ongunstig was te noemen.
In verband met de ernstige omstandigheden werd een afzonderlijk Steuncomité in het leven geroepen, het welk waar
nodig ondersteuning verleende.’10 In het jaar 1915 meldde het
gemeenteverslag: ‘Toestand der behoeftige klasse: redelijk,
wordt gesteund door particuliere liefdadigheid.’ Dat was in
1916 niet anders. Maar de gemeente was toegetreden tot intercommunale arbeidsbemiddeling en had zo twintig werk lozen
aan werk geholpen. Ook sloot de gemeente zich aan bij de
werk loosheidsverzekering die in 1917 zou ingaan. Via arbeidsbemiddeling waren 13 werklozen aan werk geholpen. Als middel
tot werkverschaffing werd in november 1917 begonnen met het
dempen van het gedeelte van de wegsloot tussen de Stationsstraat en de Kromsloot, de grens met de gemeente Zaandijk. In
1918 meldde het gemeenteverslag: ‘Ingevolge van de algemene
werkeloosheid overal te lande kon de intercommunale arbeidsbemiddeling in 1918 weinig uitrichten.’

VOEDSELVOORZIENING
Soms zorgden bedrijven voor hun werknemers. In de laatste
oorlogsjaren werd er bij Bloemendaal & Laan aan de Veerdijk
in Wormer alleen rijst gepeld in opdracht van de regering,
die alle voorraden in beslag had genomen. Het personeel van
de rijstpellerij en de olieslagerij was aan het werk gezet in
tuinderijen op landerijen van de familie Laan in de Beemster.
De boeren kregen een wachtgeld.11 De papierfabriek Van Gelder
Zonen in Wormer gaf vanaf 1915 loontoeslagen en sinds 1918 ook
uitkeringen in natura, zoals porties eten uit de centrale keuken
en toeslagen op de vlees- en visbonnen. In de loop van 1919 was
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in Zaandijk die sinds een maand in gebruik was. De kwaliteit
was billijk en grote gezinnen kregen vanaf toen wat korting: vijf
porties 12 cent, zes porties 11 cent en zeven porties 10 cent per
portie. Voordelen: ondervoeding werd voorkomen, besparing
van brandstof, nuttig gebruik van voedingsstoffen en men
behoefde geen vetbons in te leveren. Helper Koeman ging
rond met een goed gecapitonneerde wagen om voor twee cent
per portie deze thuis te bezorgen. De maximumbezorgkosten
waren 5 cent per gezin. De centrale keukens werden financieel
ondersteund door het Nationaal Steuncomité.

WELDOENERS EN PROFITEURS
Een van de antwoorden op de toenemende voedselschaarste was
het instellen van centrale keukens. Na Wormer volgden plaatsen als
Zaandam, Wormerveer en Zaandijk. Politieke tegenstanders spraken
over gaarkeukens of Centrale Trog. Gemeentelijke centrale keuken
van Zaandam aan de Hogedijk. (GAZ 22.11994)

het uitdelen van voedsel niet meer nodig. Wel werd in dat jaar
aan alle arbeiders vanwege de duurte der manufacturen een
pakket met wollen dekens, sajet, flanel, katoen enz. uitgedeeld.12
Op allerlei plaatsen in de Zaanstreek werden centrale keukens
opgericht. De mensen waren in die tijd wat rigide in hun
voedselvoorkeuren, zodat er vaak commentaar was. Toen
in Zaandam een centrale keuken werd opgericht kreeg de
socialistische wethouder Duijs de bijnaam Jan Erwtenwater.
Boze vrouwen bekogelden burgemeester Ter Laan met chocoladerepen die ze van de gemeente hadden gekregen. 13 De
eerste gemeentelijke centrale keuken van Nederland stond in
Wormer.14 Op 17 september 1917 rapporteerde wethouder J.M.
Vis over het functioneren van de gemeenschappelijke keuken

Bovengenoemde Jan Martinus Vis (1856-1918) was behalve
wethouder van Zaandijk ook een door Robert Owen geïnspireerde olie- en lakfabrikant (en dichter). Er waren meer verlichte fabrikanten die een deel van hun fortuin schonken, zoals
Jan Adriaan Laan die in 1916 Hof Saenden aan de Billitonkade in
Wormerveer liet bouwen ten behoeve van gepensioneerden van
Bloemendaal & Laan. Naast het delen in het vergaarde fortuin
waren er ook manifestaties van nieuwe rijkdom. In december
1916 kwamen plannen om een nieuwe sociëteit te bouwen in
het villapark Parklaan te Zaandijk en een maand later werd
het gebouw aanbesteed. Een aantal vermogende Zaankanters
vestigde zich in deze jaren buiten de Zaanstreek. In de Koog
maakte men zich er druk om dat enige heren Honig naar de
Duinstreek bij Haarlem waren ver trokken.15

Niet iedereen had te lijden van de armoede en de voedselschaarste.
Op 7 april 1917 werd de eerste steen gelegd voor de nieuwe soos
aan de Parklaan in het villapark van Zaandijk. Later kwam hier het
politiebureau in. (GAZ 22.24055)

18

In Krommenie werd ook actie
ondernomen om de voedselschaarste
te verlichten. De motorboot
Gebroeders werd ingeschakeld om
groente te halen. (Foto P. de Jong
Krommenie GAZ 41.00974)

De inkomens gingen in het algemeen omhoog. Een indicatie
is het verloop in de grondslag van de gemeentelijke belasting
in Zaandam. In 1917 waren er 62 personen met een belastinggrondslag van ƒ 10.000,- of meer. Er waren 288 personen in de
laagste klasse van ƒ 550,- en 6482 van de in totaal 6888 aangeslagenen zaten tussen ƒ 550,- en ƒ 2300,- ; dat is 94% van het
aantal aangeslagenen.16 In 1914 waren er nog 456 personen
aangeslagen op grond van een geschat inkomen van ƒ 550,-. En
er waren 6211 personen beneden de aanslaggrondslag ƒ 2300,
-. Er was toen slechts één persoon met een belastinggrondslag
van ƒ 10.000,- .17 Het is slechts een grove indicatie. Daarbij
moet worden bedacht dat duurtetoeslagen werden uitgekeerd
ter compensatie van de fors gestegen voedselprijzen. Dat kan
een deel van de verhogingen in de lage inkomensgroepen verklaren. Maar het is geen verklaring voor de toename van de
topinkomens.
De periode van de watersnood in januari 1916 tot de Spaanse griep
in de tweede helft van 1918 was zwaar voor vele Zaankanters.
Geleidelijk verschoof de hulpverlening van particulier initiatief
naar de gemeentelijke en landelijke overheid. Tijdgenoten
zagen de grote welvaartsverschillen en maatschappelijke
polarisatie was het gevolg. Verlichte fabrikanten probeerden
te ruwe kanten van de welvaartsverschillen te verzachten
om polarisatie te voorkomen. Zij sloten aan bij het beleid
van minister Treub waarin een grote rol was weggelegd voor
particuliere liefdadigheid.
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Leo Poelmeijer 80

Overzichtsexpositie in het Molenmuseum
Leo Poelmeijer (1934) is bevlogen. Gedreven maakt hij al zestig jaar kunst, met grenzeloos enthousiasme werkt
hij al net zo lang mee aan uiteenlopende projecten. Alle stichtingen, verenigingen, initiatieven en presentaties
die Leo de wereld in helpt, geven hem weer energie.
door Henk Heinen en Jan Schoen

EEN CREATIEVE MAN DIE WEET WAT HIJ WIL
Leo tekent vanaf het moment dat hij een potlood kon vasthouden. Tekenen is altijd de basis voor zijn werk gebleven. Ook
nu hij 80 is, tekent hij nog dagelijks. Vanuit zijn geboorteplaats
Zaandijk trok hij al op jonge leeftijd met een schetsboek de
natuur in om de weilanden, de slootjes en de molens vast te
leggen. Kijkend naar de jonge tekenaar, gezeten op een dijk,
zei een passant eens: ‘O jongen, als jij later beroemd bent, kan
ik zeggen dat ik je als kind heb zien tekenen.’
Echt wereldberoemd is Leo nooit geworden, maar in de loop
der jaren werd hij een bekende Zaanse kunstenaar die ook
nationaal wordt gewaardeerd. Bovendien ontwikkelde hij zich
tot een creatieve grafisch ontwerper en een verfrissende organisator.
In de kunst werd hij onderwezen door Gerrit Woudt, tekende
stillevens met baardmankruikjes: ‘heel precies, ellipsjes tekenen met een hard potlood.’
Na de oorlog kreeg hij etsles van Gerrit de Jong, de helaas te
onbekend gebleven meester van het romantische Zaanse
landschap. Leo gebruikte de etstechniek om zijn eigen stijl
te ontwikkelen: ‘Ik hou van drogenaaldetsen. Je kunt er maar
weinig van afdrukken. De lijnen kan je variëren van zacht
fluweel tot hard en scherp. Ik nam de platen mee naar buiten
en tekende erop. Terug in het atelier drukte ik ze dan af.’

KUNST EN WERK
Leo’s ouders waren niet enthousiast over zijn artistieke aspiraties. In het gezin Poelmeijer moest hard worden gewerkt om
de eindjes aan elkaar te knopen. Een echt vak leren was het
devies. Het meest in lijn lag de Grafische School. Na die studie
werkte Leo als ontwerper, onder andere bij De Boer en Vink.
Hij ontmoette Hannie van Geldere, de vrouw met wie hij zou
trouwen. En hij raakte geïnspireerd door de familie Koning in
Zaandijk: Jan Koning tekende, etste en schilderde, en maakte
samen met zijn vrouw muziek. Hier ervoer Leo pas echt de
wereld van kunst en cultuur. Hij voelde zich er onmiddellijk
thuis en besloot om de helft van de werkweek te besteden aan
kunst. ‘In 1960 had ik mijn eerste tentoonstelling in Bergen.
Matthieu Wiegman nodigde me uit nadat hij mijn etsen had
gezien bij de Zaanse verzamelaar Molenaar. Molenaar had me
een etspers geleend. Als tegenprestatie moest ik hem van iedere
ets een afdruk geven.’
Als ontwerper maakte hij kennis met het werk van Swip Stolk en
Ton de Heus (de man van het legendarische Zaanhageldoosje).
Het was een periode waarin hij veel leerde.
20

ETSEN
De etsen van Leo Poelmeijer uit de beginjaren waren expressief
en dramatisch. Hij leerde van Gerrit Woudt en Gerrit de Jong om
de werkelijkheid te vangen. Later zag hij in de experimentele
kunst van Jaap Stellaart hoe de geziene werkelijkheid kon
worden vertaald naar een gevoelde werkelijkheid. Zo ontstonden naast poëtisch opgezette etsen met lieflijke interieurs
en landschappen, ook etsen met scherpe en diepe lijnen, geabstraheerde beelden van havens, landschappen en menselijke
figuren. De ets bood hem vooralsnog genoeg mogelijk heden om
te onderzoeken en te experimenteren.

ONTWERPER
Samen met zijn vrouw Hannie, die zich inmiddels had ontwikkeld tot keramiste, betrok hij een monumentaal huis in de
Kerkbuurt te Westzaan, waar hij zich vestigde als zelfstandig
grafisch ontwerper. Naast de ontwerpstudio richtte Leo zijn, en
Hannie haar atelier in. Door zijn succes als ontwerper kwam de
kunst al snel onder druk te staan. Het bureau werd uitgebreid,
de ruimte voor de kunst werd zo goed en zo kwaad als het ging
streng bewaakt. Met de komst van ontwerper Jan Schoen ontstond het bureau Poelmeijer Schoen. Jarenlang bedienden ze
een uitgebreide klantenkring en waren ze beeldbepalend voor
de uitingen van de gemeente Zaanstad. Niet alleen het gebrek
aan tijd zette de kunst onder druk. Ook het enorme verschil
tussen het ontwerpen in opdracht en het scheppen van kunst
in vrijheid speelde Leo parten. ‘Ik had veel moeite met die
omschakeling. Een kunstenaar heeft ruimte en rust nodig om
te experimenteren. Je zoekt naar je eigen wereld en probeert
dingen uit die niet direct resultaat hebben, laat staan nut. Door
het werk als ontwerper was daar onvoldoende ruimte voor.’

INITIATOR
In 1960 was Poelmeijer mede oprichter van het Huis met de
Beelden in Zaandijk (in 1962 omgedoopt tot Het Weefhuis), dat
werd ingericht als een Zaanse expositieruimte en ontmoetingsplaats voor kunst en cultuur. Jan Koning gaf de aanzet en Leo,
Wim Krijt, Wim Zon en kunstenaars als Jaap Stellaart, Jan
Baptist de Winter, Wim Koster, Peter Teeling, Gerrit de Jong en
Gerrit Woudt wisten van een bouwval een bloeiend centrum
te maken. Als gevolg werd in 1964 de stichting Het Weefhuis
opgericht. Leo maakte deel uit van het bestuur en exposeerde
(samen met Gerrit Jan de Geus, Jan de Winter, Adriaan Bosboom,
Frans Room, Gerrit Woudt en Jaap Stellaart) als kunstenaar
bij de eerste tentoonstelling. Hij was nauw betrokken bij de

Leo in het atelier werkend aan zijn ezel. (Foto Tim Knol)

Keramiek in het voormalige raadhuis aan het Bannehof

Keramiekwand in zwembad De Slag van Leo en Hannie Poelmeijer.

van Leo en Hannie Poelmeijer. (Foto Bob Fleumer)

(Foto Bob Fleumer)

nr. 52 | Voorjaar 2015 | 21

Ballet studie, krijttekening. (1956)

Ets van papiermolen de Schoolmeester. (1965)

organisatie en het tentoonstellingsbeleid. Het is typerend dat
Leo niet zozeer een plek voor kunstenaars wilde maken, maar
een plek voor kunst en cultuur. Het inzicht om ideeën breed
neer te zetten en groter te maken dan mensen karakteriseert
zijn aanpak.

LITHO’S
Na de eerste jaren als etser richtte Leo zich op een andere
grafische techniek, de lithografie. Het was voor hem een grote
verandering. De ets is hard, gaat uit van lijnen die met kracht
worden ingekrast en de afdruk geeft het papier soms een reliëf.
De litho is vlak, zacht in kleurovergangen en teder in uitstraling.
Voor een graficus zijn het twee uitersten, zowel in werkwijze
als in de sfeer van het beeld. ‘Ik kreeg een lithopersje van een
drukkerij en ben gaan drukken. Het is een uitdaging om het zelf
te doen, om het hele proces zelf in de hand te hebben.’
Na de expressieve en soms abstracte etsen keerde Leo terug
naar de herkenbaarheid van huizen en landschappen. Zijn werk
werd zacht en impressionistisch. Natuurlijk bleef hij ook etsen
maken, natuurlijk ontstonden er nog wel ruige en abstracte
kunst werken, maar de lieflijke litho’s kregen een tijd lang de
overhand.

DE ZIENAGOOG EN DE KUNSTENAAR
In 1974 verhuisde de Stichting Het Weefhuis onder de naam De
Zienagoog naar Zaandam om als kunstuitleen in de vroegere
synagoge aan de Gedempte Gracht te worden gevestigd. Leo was
nauw betrokken bij de voorbereidingen: over tal van technische
zaken (de statuten, de administratie, de reglementen) liet hij
zijn licht schijnen. Toen De Zienagoog eenmaal een feit was, gaf
Leo vorm aan het expositiebeleid en ontwierp hij de affiches.
Het paste in Leo’s streven om de positie van de kunstenaar te
verbeteren. Hij wilde dat de kunstenaar midden in de maatschappij stond en als volwaardig lid werd gewaardeerd. Het
verschijnsel kunstuitleen (ontstaan in de jaren vijftig) was een
prima manier om kunst onder een groot publiek te verspreiden
en de kunstenaar te voorzien van een stukje inkomen. Als geen
ander voelde Leo in de jaren zestig en zeventig de noodzaak
om kunstenaars te emanciperen: het romantische beeld van
een arme zwoeger op een zolderkamertje was nodig toe aan
vervanging; een kunstenaar was een artistiek vormgever die
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Boerderijen in Noord-Holland, pastel. (1975)

vakmatig bezig was. Niet verwonderlijk dat Leo zich – naast
de artistieke zaken zoals tentoonstellingen – bezig hield met
de Beroepsvereniging voor Beeldende Kunstenaars (BBK) en
dat hij lid werd van verschillende kunstenaarsverenigingen
(sinds 1963 van De Brug, sinds 1964 van Arti et Amicitiae). Mede
dankzij Leo Poelmeijer kregen Zaanse kunstenaars een podium,
een positie en een stem. In de periode waarin De Zienagoog
veranderde in Kunstcentrum Zaanstad, bleef Leo als bestuurslid
nauw betrokken.

RUIMTELIJK WERK
Als grafisch ontwerper werkte Leo met toenemend succes
voor diverse opdrachtgevers binnen en buiten de Zaanstreek
en voor de gemeente Zaanstad. Daarnaast bleef hij bezig met
vrije kunst. Naast de etsen en de litho’s was Leo vanaf het begin
van de jaren zestig ook actief als beeldhouwer. Dit was alleen
mogelijk door de (overigens vanzelfsprekende) samenwerking
met zijn vrouw Hannie. Leo maakte vaak een eerste ontwerp
en Hannie beoordeelde als keramiste de mogelijkheden om de
ideeën uit te voeren. Voor de hal in de Bannehof ontwierp hij
met Hannie een ruimtelijk keramisch werk. Het duo maakte
een baksteenreliëf voor zwembad De Watering in Wormerveer
en een keramisch object voor zwembad De Slag in Zaandam.
Er kwamen verschillende opdrachten uit het bedrijfsleven en
menige bank, kantoorgebouw en fabriek werd opgesierd met
een keramisch reliëf of een beeld in hout of steen.

KUNSTPROJECTEN
In de periode van Het Weefhuis lanceerde Leo het Prentenplan,
een map met grafiek van Anneke van de Mandele, Gerrit de Jong,
Hans Kuyt, Leo Poelmeijer, Peter Teeling, Jan de Winter en Piet
Hein Zijl. De oplage van 75 exemplaren was binnen de kortste
keren uitverkocht.
In 1976 stelde hij in Den Helder een nationale expositie samen
van duizend eigentijdse kunstwerken in het kader van de
Koninklijke Subsidie. Een paar jaar later volgde een tentoonstelling met Carel Willink en Paul Citroen. De tentoonstellingen
hadden zoveel succes dat men in Den Helder een Culturele
Raad oprichtte, waarmee ironisch genoeg de rol van Leo was
uitgespeeld. Ondertussen richtte hij samen met onder meer
Jan Schoen en Pieter Groot de Culturele Raad Westzaan op.

Landschap, gewassen tekening.

Variatie op een landschap, kleurenlitho.

In de jaren zeventig en tachtig maakte de Raad jaarlijks een
thematentoonstelling in de kerk, die vaak voor opschudding
zorgde. Leo zegt: ‘Krachtige tentoonstellingen, vaak in het kader
van de Tour-In Noord-Holland, daar kon alles. We kregen er
landelijke bekendheid mee.’ Voor een grafisch kunstwerk voor
wijkcentrum De Poelenburcht ontving Leo in 1979 de eerste
cultuurprijs van de gemeente Zaanstad, samen met Selma
Timmerman, Wim Koster en Theo van den Akker.

SCHILDERIJEN

een rol gaan spelen op het doek. ‘Je schildert vanuit het zien, er
hecht zich een beeld in je hoofd. De zon schijnt, er staan bomen,
er is een weerspiegeling in het water. Daarmee ga ik aan de gang.
Met een brede kwast maak ik de ondergrond, daarna enkele
lichte plekken. Zo vertelt het schilderij al hoe het verder moet.
Het is een verzameling beelden die zich tijdens het schilderen
met elkaar vermengt. Zo wordt de ervaring van de natuur een
schilderij.’

BEVLOGEN

De etsen van Leo zijn expressief, alsof ze in een fel gebaar zijn
gemaakt. De litho’s zijn impressionistisch, ingetogen van kleur
en omzichtig opgebouwd. De schilderijen die Leo sinds de
jaren negentig maakt, bouwen voort op de litho’s. Net als één
van zijn grote leermeesters, Cézanne, onderzoekt Leo in ieder
schilderij de problemen van diepte, plasticiteit en atmosfeer. Hij
balanceert daarbij steeds op de rand van figuratie en abstractie.
Hij zegt daarover: ‘Essentieel is het licht. Ik schilder vanuit een
donkere ondergrond. Eerst maak ik het paneel donker van kleur.
Daarop creëer ik licht. Dat is een invloed van Jaap Stellaart.
Altijd werkte ik van licht naar donker. Jaap zei dat ik dat eens
moest omdraaien.’ Leo schildert intuïtief. Een wandeling, een
fietstocht of een loopje door de tuin kunnen als impressies

Vandaag is Leo Poelmeijer vooral schilder en tekenaar. Hij is 80
jaar oud en het organiseren behoort tot het verleden. Maar de
ideeën zijn er volop. Sprekend over zijn komende tentoonstelling
in het Molenmuseum trok hij een klein boekje uit zijn zak,
vol met notities en tekeningetjes. Energiek bladerend in zijn
boekje zei hij: ‘Het liefst maak ik nieuw werk, dat we dan kunnen
koppelen aan allerlei voorwerpen in het museum. Dan gaan
de mensen ook het museum in. Dat is goed voor het museum.’
Vanuit het Molenmuseum heeft men hem moeten temperen.
Leo Poelmeijer, hij blijft betrokken en bevlogen.

Transparante panelen. (2013) (Foto Stieneke Blanson-Henkemans)

Parkwandeling, olieverf. (2014)

De tentoonstelling n.a.v. de 80e verjaardag van Leo Poelmeijer is
vanaf 16 mei a.s. in het Molenmuseum in Zaandijk te zien.
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Korrierijden

Vij ftien jaar Zaans jeugdvermaak tijdens Luilak
Na de oorlog werd geprobeerd het aloude Zaanse korrierijden in een nieuw jasje te steken,
aanvankelijk met succes. Op den duur viel het toch weer ten offer aan de baldadigheid
die men ermee had willen bestrijden.
door Pieter Helsloot

Een halve eeuw geleden verscheen Indrukken die de Zaandamse
korriewedstrijden op een Zuid-Nederlander maakten. De schrijver
was Jan Hanlo (1912-1969), een Limburgse experimentele dichter.
Hij was de laatste van wie men zo’n verslag zou verwachten; hij
was bekend en berucht geworden door zijn gedicht Oote oote
oote Boe, dat zelfs tot vragen in het parlement leidde. Maar Hanlo
vond de korries de moeite waard, was er voor naar Zaandam
gekomen en schreef er bovendien een gedicht over.

Sommige bakkers begonnen ze ook te verkopen op Luilak als
bolussen.
In het woordenboek van de Zaanse Volkstaal moet men zoeken
onder Looielak. De samensteller dr. Boekenoogen geeft een wat
andere voorstelling van zaken: wie het laatst uit bed komt,
moet de overigen onthalen op warme bollen. Op luilakmorgen
gingen kinderen volgens hem voor dag en dauw met de korrie
naar naburige dorpen, wat doorgaans aanleiding gaf tot gevechten. De naam korrie is een verbastering van kor en kar.

OUD LUILAKVERMAAK
Volgens Hanlo’s ooggetuigenverslag was een korrie een ongeverfde houten bak met lage wanden, waarvan de zijwanden
naar voren aflopen, wat een onelegant aanzien gaf. Zij deden
hem denken aan bakjes waarop beenloze invaliden zich in
de middeleeuwen met de handen voortduwden. Spectaculair
vond hij het onderdompelen van het gevaarte in een waterbak
halverwege de race en de gehelmde wagenrijder, die er tijdig
moest afkomen voordat het voertuig daar botste.
Deskundiger was de toelichting die hij kreeg van Cees Kluft,
toen aangesteld in Zaandam voor sportzaken en nationale
feesten. Deze deelde mee dat het zogenaamde korrierijden in
de Zaanstreek al in de achttiende eeuw in zwang was, doch sinds
de Eerste Wereldoorlog in onbruik was geraakt. Heel vroeger
werden volgens hem door de jongelui al weken voor Luilak, de
zaterdag voor Pinksteren, afvalproducten verzameld en trokken
zij op de dag zelf in de vroege ochtend met dit ‘sleepie’ door
de dorpen. De korrie werd aan een lang touw getrokken door
acht jongens met een jongen erop; andere kinderen belden bij
woningen aan of bonkten op de deuren. De pretkar had meestal
geen wielen, maar rollen en was in ieder geval onbestuurbaar.

HERNIEUWD GEBRUIK NA 1945
Na 1918 werden grote vuren de liefhebberij. Om de baldadigheid
af te remmen kwamen in 1945 na de bevrijding op initiatief van
burgemeester In ’t Veld van Zaandam naast andere spelen de
korries weer op het toneel. Opvallend dat na vijf jaren oorlog
en bezetting men zich druk maakte over een mogelijke
ordeverstoring. De gemeente bouwde volgens oude maten
karretjes met wielen en assen van hout. Er werden wedstrijden
georganiseerd voor de hoogste klassen van lagere scholen en
ook voor leerlingen van o.m. lyceum en handelsdagschool.
Na een afstand van 80 meter was een waterbak nodig omdat
de assen gingen schroeien en het apparaat in de bak moest
af koelen. Populair was het uitdelen van grote warme bollen,
besmeerd met boter en stroop, aan de deelnemers.
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LUILAK GERMAANS?
Het is duidelijk dat het korrierijden een onderdeel was van de
algemene en heel oude luilaktraditie. Klaas Woudt, kenner als
geen ander, beweert dat in de zeventiende eeuw reeds melding
werd gemaakt van ongemak op die zaterdag en dat in de
negentiende eeuw kinderen die te laat opstonden, in een met
groene takken versierd wagentje werden rondgereden om te
worden uitgelachen. Nog dieper daalt hij af als hij de viering
in de Zaanstreek terugvoert op een Germaans lentefeest. De
Luilak is dan de personificatie van de winterdemon die in het
voorjaar had afgedaan en belachelijk kon worden gemaakt.
Ook Sinterklaas, Sinter Maarten en niet te vergeten Kerstmis
(de winterzonnewende) en nu ook Zwarte Piet worden in één
moeite door toegeschreven aan voorchristelijke gebruiken, op
een andere wijze voortgezet. Op deze manier worden tegenwoordig regelmatig ons dagelijks karakter en onze idiosyncrasie eenvoudig toegeschreven aan de evolutie van een paar
duizend jaren terug! De werkelijke oorsprong van tradities of
folklore, tijdgeest of volkseigene ligt waarschijnlijk in meer
recente spontane initiatieven en invallen, die allengs worden
nagebootst. De drang om op welke wijze dan ook collectieve
banden te smeden is de basis van elke samenleving. Van alles
is daarbij bruikbaar, van elementen van sport en zang tot
eetcultuur en vooral religie. En folklore hoort erbij.

ONTSTAAN EN VERDWIJNEN VAN DE KORRIEWEDSTRIJDEN
Het vandalisme en brandstichting op de pinksterzaterdag gaven
dus aanleiding op de korrie terug te grijpen. In 1946 begonnen
in Zaandam de wedstrijden op de Prins Hendrikkade met
meer dan tien scholen en er werden medailles uitgereikt. Toen
het jaar daarna het gebeuren naar de Gedempte Gracht werd
verplaatst, maakte Polygoon opnamen voor het Nederlandse
journaal in de bioscoop. Een wisselprijs werd ingesteld en er
werden medailles uitgereikt. De snelheid per ploeg werd tot
in seconden gemeten. Later werd de Stationsstraat de vaste

De oververhitte korries moesten geregeld in een

Linksboven: een trotse korrierijder in zijn

Een korriewedstrijd in de Stationsstraat in

bak water gedompeld worden. (GAZ 21.27612)

kar met ‘sleepie’ (GAZ, 21.27617)

Zaandam in 1950. Op de voorgrond de grote
waterbak voor het afkoelen van de korries.
(GAZ 21.27616)

plek. In 1950 vond ook in Krommenie iets dergelijks plaats. En
verder in Wormer en Wormerveer, waar in eigen beheer zes
korries werden vervaardigd. De gemeente Amsterdam leende
de wagentjes eens, want ook in de hoofdstad ging de jeugd
vroeg de straat op om lawaai te maken (schrijver dezes heeft er
in Amsterdam nog aan meegedaan).
Het jongensfeest werd in Zaandam na 1951 uitgebreid met
emmer races voor meisjes, die niet mochten achterblijven. Het
enthousiasme werd zo groot dat in 1951 een Zaans kampioenschap werd gehouden met korrierijders uit zes dorpen. De
deelname werd alsmaar groter, maar helaas ook het rumoer.
Enigszins dramatisch zegt het jaarverslag van de Zaandamse
Gemeenschap in 1956: ‘Toen de klok twee uur sloeg was het of
een deel van Zaandam in brand stond. Boven de stad hing een
rossige gloed en dikke rookwolken stegen omhoog. Er waren
enkele incidenten van ernstige aard.’ Men greep daarom naar
iets nieuws om de aandacht af te leiden. Zo was er in 1957 een
‘wereldprimeur’, een voetbalwedstrijd om 12 uur ’s nachts
tussen ZFC en KFC, die 2500 bezoekers trok. Een andere tijd,
de jaren zestig, diende zich aan toen in de luilaknacht op de
Burcht bands optraden, o.a. de Dutch Swing College Band, de
Blue Diamonds en diverse rock-’n-roll-bandjes. Dat hield het
vandalisme niet tegen en de toenemende uitwassen van de
luilakdag waren de doodsteek voor de korriewedstrijden; ze
werden in 1961 abrupt gestaakt.

van de dertigste bevrijdingsdag. Nu was de vernieuwde Rozengracht, voorzien van waterbakken, de kampplaats. Het overdag geplande feestje werd aangeprezen als ‘folkloristische
korriewedstrijden voor kinderen’. Deze aanduiding zegt het
al: het volksvermaak in oude stijl was voorbij en was een nostalgisch evenement geworden. Ook de traditionele vrije dag op
Pinkster Drie onderging geleidelijk dit lot en is in vergetelheid
geraakt.
Het Zaans Museum bewaart twee wisselbekers (1951-1958 en
1959-1962) met de ingegraveerde namen van Zaandamse scholen,
de winnaars van de korriewedstrijden, wat prijsmedailles en
zelfs een enkele versleten korrie.
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Molenjeugd
timmert aan de toekomst
Op bezoek bij de jeugdafdeling van de
Vereniging De Zaansche Molen

Al sinds 1975 kent De Zaansche Molen een jeugdafdeling, die een goede kweekvijver is gebleken
voor jonge molenmakers en molenaars.
door Wikje van Ritbergen
foto’s Ruud van Ritbergen

In de eerste week van februari presenteerde de in 1925 opgerichte
vereniging De Zaansche Molen haar toekomstplannen aan de
leden. Op termijn verhuist het molenmuseum naar de Zaanse
Schans, waar het meer een eenheid kan vormen met de daar
aanwezige molens. Daardoor kan de vereniging ook haar
doelstelling, ‘het verbreiden van de kennis over en de liefde voor
de molencultuur’, nog beter in praktijk brengen. Dat de jeugd
ook in het ‘nieuwe’ museum weer veel aandacht zal krijgen
spreekt vanzelf.

KWEEKVIJVER VOOR MOLENAARS EN MOLENMAKERS
Van het belang van het kweken van een jonge ledenaanwas om
de toekomst van de Zaanse molens zeker te stellen is men zich
bij de vereniging al langer bewust. Dit leidde in 1975 tot een
jeugdafdeling in de vorm van een modelbouwclub. Achtergrondgedachte hierbij was tevens de kinderen vertrouwd te
maken met het vak van molenmaker en molenaar, zodat dit
geen uitstervende beroepen zouden worden. Die formule blijkt
te werken. Diverse bekende Zaanse molenaars of molenmakers
waren ooit lid van de modelbouwclub van de Molenjeugd, zoals
houtbouw- en molenrestaurateur Bart Nieuwenhuijs (Het
Prinsenhof), Tim Doeves (Het Jonge Schaap), Matthijs Ero (De
Ooievaar) en Ruud Nieuwhof (De Zoeker), terwijl Ron Blonk
molenmaker werd (Molenmakerij Saendijck).

WEKELIJKSE TIMMERLES
Ook Christiaan Smit, molenaar van Het Pink en de huidige
leider van de modelbouwclub, is begonnen bij de Molenjeugd en
geeft nu met een klein team van drie tot zes medewerkers wekelijks timmerles aan kinderen in de leeftijd vanaf 8 à 9 jaar ‘als
ze een beetje zelfstandig kunnen werken en ze mogen blijven
zolang ze het leuk vinden. Het is wel een uitdaging ook taken
te bedenken voor wat oudere jeugdleden, want anders ben je
ze kwijt.’ Op echte molens meehelpen is vanwege de veiligheid
verboden onder de 16 jaar. Toch werkten kinderen er vroeger al
vanaf hun 11e jaar, iets waaraan het molenmuseum onlangs met
een kijk-speurtocht en een film aandacht besteedde. Met een
jaar of zestien kunnen geïnteresseerde clubleden doorstromen
naar de opleiding van het landelijke Gilde van Vrijwillige Molenaars. De opleiding tot windmolenaar wordt voor een deel op
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de Zaanse molens gegeven en timmerclubmedewerker Kevin
Bus – ‘het timmeren zit in mijn familie’ – doet momenteel praktijkervaring op bij Het Pink.
Op de club worden objecten gemaakt die met molens te maken
hebben. Ze beginnen vaak met een eenvoudig houten ‘molentje’,
waarbij ze zelf met de hand de onderdelen zagen en de eerste
beginselen van houtverbindingen leren. Vervolgens kan er een
Zaans spinnetje (windzoekertje) worden gemaakt. Verder behoren onder meer een kraangangetje (klein hijskraantje) en
een klein weidemolentje voor de gevorderden tot de mogelijkheden. Ties is al met zijn tweede spinnetje bezig, maar deze
wordt voor opa en oma. Hij is al een tijdje bij de Molenjeugd en
vindt het er erg leuk; hij overweegt ook om later de cursus voor
vrijwillig molenaar te gaan volgen, maar wil er niet zijn beroep
van maken, ‘dan verdien je veel te weinig’. Clublid Roy leerde
de Molenjeugd kennen op de landelijke molendag en besloot
een keer te komen kijken. Sindsdien heeft hij al verschillende

Marit, een van de twee meisjes van de groep, kwam kortgeleden
met haar broertje mee. Dat ze het leuk vindt is wel aan haar
geconcentreerde gezicht te zien.

vriendjes meegebracht. Er hoeft dan ook nooit reclame gemaakt
te worden voor nieuwe jeugdleden.

GEZELLIGHEID
Naast een serieuze timmerclub is de Molenjeugd natuurlijk
ook een gezelligheidsvereniging. Elke vrijdagavond wordt
halverwege een pauze ingelast voor limonade en koffie in de
gezellige hut van de molen en worden de laatste nieuwtjes
doorgesproken. Ook is er een gezamenlijke sinterklaasviering,
worden er molens bezocht en gaan ze eens per jaar op excursie.
Dit jaar wordt dat een bezoek aan het Technisch Museum in
Hengelo, waarbij onderweg ook een of meerdere molens worden
bezocht. Eerdere bestemmingen waren het Openluchtmuseum
in Arnhem en het Archeon.

BELANGSTELLING UIT AMERIKA
Christiaan Smit en André Koopal vertellen dat andere organisaties jaloers zijn op hoe Vereniging De Zaansche Molen zijn
zaken rond bouw en onderhoud van de molens heeft geregeld en
hoe de jeugd daarin een plaats heeft gevonden. Het bezoek van
een groep Amerikanen aan het Molenmuseum leidde tot een
uitnodiging om naar Fulton in Illinois te komen. Hier was een
groep nazaten van Groningse immigranten een replica van een
korenmolen aan het bouwen. Ze hadden advies nodig over hoe
ze vrijwillige molenaars moesten opleiden en hoe je kinderen
enthousiast maakt en rondleidingen voor ze organiseert.
In 2010 werd de reis gemaakt en hebben de Zaankanters de
Amerikaanse molenaars op weg geholpen. Een reisje waar dierbare herinneringen aan worden bewaard.
Al met al kan in het 90e bestaansjaar van De Zaansche Molen
worden geconcludeerd dat het toekomstig beheer van ons ‘erfgoed van wereldformaat’, zoals men het zelf noemt, wordt gewaarborgd door de bijna 3700 leden van de vereniging, maar
vooral ook door nieuwe generaties van jonge geïnteresseerden.

Aan de lange werkbank in de molen is Ties in de weer met de

Om acht uur is het tijd voor een momentje pauze tijdens de

verfkwast. Hij maakt een spinnetje voor opa en oma.

wekelijke clubavond in de gezellige hut van molen Het Pink in
Koog aan de Zaan.
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IJzer voor hout

Gereedschap uit de Zaanse houtindustrie
Over de houthandel en de houtzagerij is tamelijk veel bekend. Ondanks dat kunnen archeologische vondsten
toch wat toevoegen aan deze kennis en geven zij en passant ook een beetje een beeld van het werk in het hout.
door Piet Kleij
Foto’s C. Scheffer Mud, gemeente Zaanstad

De Zaanstreek, en dan vooral Zaandam, is vanaf 1600 eeuwenlang het centrum geweest van de houthandel en de houtzagerij.
Vanuit Zuid-Duitsland, Scandinavië, het Oostzeegebied en
in de negentiende en twintigste eeuw ook vanuit NoordAmerika en Azië vonden boomstammen hun weg naar de Zaan.
Langs de Zaan, de Voorzaan en in allerlei speciaal gegraven
balkenhavens in het Westzijderveld lagen ze te wachten op
verdere verwerking. De stammen werden op windmolens of
in houtzagerijen verzaagd tot balken, planken, latten of dunne
platen, het zogenaamde wagenschot. Na de oorlog kwam er een
einde aan de dominante positie van de Zaanstreek op het gebied
van de houthandel. Archeologen treffen in de bodem regelmatig
resten aan van de Zaanse houtindustrie. Bij het onderzoek van
de scheepswerven aan de Hogendijk zijn drie uit de zeventiende
of achttiende eeuw daterende stukken gereedschap gevonden
die met deze houtindustrie te maken hebben.

RITSIJZER
Het eerste is een rits, ritsijzer of ritsmes. Het bestaat uit een rond
houten handvat van 11,5 cm lang en ongeveer 3,5 cm doorsnede
waaruit, haaks op het handvat, een stuk ijzer steekt van 9,3 cm
lang, 0,3 cm dik en, taps uitlopend, van 0,5 naar 1 cm breed. Het
uiteinde van het ‘lemmet’ is omgekruld. Het ritsmes gebruikten
de houthandelaren om merken te krassen op de in het water
drijvende stammen. Zo kon bijvoorbeeld worden aangegeven
wie de gemerkte stammen had gekocht.

BALKENHAAK
De volgende vondst is een stuk gereedschap van balkenvlotters,
de mannen die de losse, uit de houtschepen gegooide balken tot
vlotten bonden en door het water naar de molens en zagerijen
transporteerden. Zij gebruikten hiervoor onder andere grote
balkenhaken, lange houten stelen met op het einde een ijzeren
haak.
Aan de Hogendijk is alleen het ijzeren deel van een dergelijk
stuk gereedschap teruggevonden. Het is gemaakt van een plaat
ijzer die is omgebogen zodat hij een niet helemaal gesloten
holle, taps toelopende koker vormt, die bovenaan bij de top
massief wordt. Aan de onderzijde heeft de koker een doorsnede
van 8,5 cm, bovenaan van 6, 5 cm. De plaat ijzer zelf heeft een
dikte van 0,5 cm. De top van de koker splitst zich in een klein
puntje en in een ijzeren staaf, die onder een hoek van ongeveer
100° staat. De staaf is 18 cm lang, loopt ook taps toe van 3,5 cm
naar 2 cm breed en heeft een dikte van 2 cm aan het begin tot
0,7 cm aan het einde. Op het einde van de staaf staat weer een
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klein puntje. Met zo’n balkenhaak kon de houtwerker stammen
opzij duwen, naar zich toe halen of op de kant trekken.

BALKENVLOTTERSSPOOR
De derde vondst is een balkenvlottersspoor. De balkenvlotters
liepen op de glibberige vlotten rond of sprongen soms op
drijvende stammen. In de winter kon het hout nog eens extra
glad zijn wanneer het een beetje had gesneeuwd of gevroren.
Om te voorkomen dat ze van de balken afgleden, droegen de
houtvlotters onder hun laarzen balkenvlotterssporen, rechthoekige plaatjes ijzer met op de hoeken naar beneden stekende
punten. De beide uiteinden van het plaatje zijn omhoog
gebogen en elk voorzien van een gat. De balkenvlotter plaatste
het spoor onder zijn laars, haalde een touw door de gaten en kon
zo het spoor stevig onder zijn voet vastbinden.
Of het spoor dat op de Hogendijk is gevonden, echt door balkenvlotters is gedragen, is nog maar de vraag. In de Voorzaan,
waaraan de Hogendijk ligt, wachtte natuurlijk menig houtvlot
op verdere verwerking, maar omdat het spoor op het land direct
naast een scheepshelling is opgegraven, is het aannemelijker dat
het eerder door een van de scheepstimmerlieden is gebruikt.
Op de schuine, houten hellingen van de scheepswerf zelf kon
het natuurlijk ook glad en glibberig zijn. Het aan de Hogendijk
opgegraven spoor is gemaakt van een plaatje ijzer van 7 cm
lang, 2,5 cm breed en 0,4 cm dik. De naar beneden stekende
punten zijn 0,7 cm tot 1 cm lang. De omhoog gebogen uiteinden
hebben een enigszins zeshoekige vorm en zijn 2,0 cm hoog en
1,8 cm breed. De in het midden van de uiteinden geslagen gaten
hebben een doorsnede van 0,8 cm.

SPEKSPOOR?
Uit de literatuur is bekend dat walvisjagers tijdens het aan
stuk ken snijden van de in zee drijvende walvissen ook op de
beesten rondliepen met sporen onder hun laarzen. Tijdens
opgravingen in Smeerenburg op Spitsbergen is een dergelijk
spekspoor opgegraven. Dat was vrijwel identiek aan het balkenvlottersspoor van de Hogendijk. Overduidelijk wilden de
walvisjagers op de Noordelijke IJszee ook niet uitglijden. Hieruit
blijkt overigens dat het woord balkenvlottersspoor de lading
eigenlijk niet helemaal dekt. Ook op scheepswerven en bij de
walvisjacht kunnen ze gebruikt zijn.
In de vele literatuur over de Zaanse houtindustrie is weinig te
vinden over het werk van de balkenvlotters en hun gereedschap.
De vondsten van de Hogendijk geven enigszins een beeld van
hoe deze mannen hun werk uitvoerden.

Het ijzeren uiteinde van de balkenhaak.

Het ritsmes.

Literatuur:

Houtvlotters aan het werk voor houthandel J. Dekker Jz. in Westzaan

-

S. Dautzenberg, P. Floore en B. Kist, Zaanse scheepsbouw. Opgravingen

(1897). Op de achtergrond pakhuis de Wisselvalligheid. Van links naar

aan de Hogendijk te Zaandam. De resultaten van de opgravingscampagnes

rechts: G. de Boer, A. Klaver, C. Schoen, J. Maas, J. Biere, G. Kuyt, ? Krom,

van 1998 en 1999 (intern rapport) (Zaandijk 2001).

? Kaaijk en een onbekende persoon. De heer Biere heeft de balkenhaak

L. Hacquebord, De Noordse Compagnie (1612-1642). Opkomst, bloei en

over zijn schouder, zodat het ijzeren deel is te zien. Bij de heer Kaaijk zijn,

ondergang (Zwolle 2014).

met enige moeite, de sporen onder zijn laarzen zichtbaar.

-

(Foto GAZ, collectie ZOV 2500300042)

Het balkenvlottersspoor.

Een kleine idylle

Verscholen geschiedenis in Wormerveer
Verstopt achter de bebouwing langs de Zaan zijn op enkele plaatsen nog sporen van oude paden en sloten te
vinden. Zij lagen haaks op de Zaan en de dijk en liepen vaak door tot de in het veld gelegen molens. Langs de
paden ontstonden woonbuurtjes. In de afgelopen eeuw werden veel paden gesaneerd en omgedoopt tot straat;
de naastgelegen sloten werden gedempt. Maar in Wormerveer bestaat nog het Karnemelkspad.
door George Slieker

NAAM
Op de plaats van het Karnemelkspad maakt de Zaan een
scherpe bocht naar het noorden. Door de hier ondiepe bebouwing tussen de Provincialeweg en de Zaan is de grens
tussen de oeverbebouwing en het achterliggende veld (westelijk
van de Provincialeweg) goed merkbaar. Wie het steegje vanaf
de Zaanweg door loopt, komt in een kleine idylle. Het Karnemelkspad werd ook wel Domineespadje genoemd; hier lag ‘des
predicants huijs’ en woonde ooit dominee De Boer. De naam
Karnemelkspad is ontleend aan de Karnemelkspolder, die hier
ligt. De polder wordt ongeveer begrensd door de Nauernasche
Vaart, de Provincialeweg, de Zaan en de Noorddijk. Het gemaal
van de polder staat in West-Knollendam aan de Piet Kuiperlaan
nabij de jachthaven van de Zaanlandsche Zeilvereeniging.
Voorheen was de polder onderdeel van de polder Westzaan en
werd bemalen door molen Het Zwarte Varken, een wipmolen
met scheprad, die ongeveer op de plaats van het gemaal stond.

Rond 1880 had de polder geen eigen bemaling en loosde op de
polder Westzaan. In 1917 verscheen het gemaaltje.

BOERDERIJEN
Twee stolpboerderijen aan het Karnemelkspad vormen het
laatste restant van de vroegere agrarische bebouwing. Vanwege
de zachte en natte bodemgesteldheid waren (en zijn) de meeste
boerenbedrijven in de Zaanstreek veehouderijen. Door de
ligging aan het water kon men van hieruit eenvoudig het veld
in varen. Vergeleken met foto’s van de vroegere situatie is er
wel een en ander veranderd. De houten gevel van huisnummer
4 is tegenwoordig crème-geel geschilderd en in het dak aan
de kant van het water is een dakkapel gekomen. Het pand
Linksonder: Gemaal van de Karnemelkspolder
te West-Knollendam. (foto auteur)
Boerderij Karnemelkspad nr. 4. (foto auteur)
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Wormerveer, kadasterkaart omgeving Noordersluis te
Wormerveer. (GAZ Collectie ZOV - Honig, 50.1441)

later net als Eelke schipper. Laurens trouwde in 1918 met de uit
Hardinxveld afkomstige Marigje van Andel. Hij woonde toen in
Heiloo, maar kwam later terug naar de Zaanstreek. Hij overleed
in 1958 in Zaandijk. Ook Eelkes zoon Oebele werd schipper; in
1914 kocht hij de tjalk ´t Zwaantje van de weduwe Van der Kaaij,
voor wie hij voer.

SLOOT EN SLUIS
Het water achter het Karnemelkspad is de Nachtegaalsloot,
genoemd naar oliemolen De Nachtegaal, die destijds hier in
het veld (ten westen van de spoorlijn) stond. Pad en sloot liepen
vroeger door tot de molen. De Nachtegaalsloot kwam uit in de
Zaan; even voor de huidige Zaanweg kwam hij samen met de
Sluissloot. Via de hier gelegen Noordersluis was er een verbinding met de Zaan. De sluis werd in 1733 aangelegd ter vervanging van een iets verderop gelegen sluisje in de Noordersloot
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(nu de Marktstraat). Toen dit sluisje moest worden hersteld
bleek de capaciteit onvoldoende voor het toegenomen verkeer.
Men besloot daarom tot aanleg van een iets zuidelijker gelegen
nieuwe en grotere sluis. Die werd in de afgelopen eeuw lange
tijd bediend door sluiswachter J. Meijns, die wanneer er niet
geschut hoefde te worden schoenen lapte. In 1956 was hij een
halve eeuw sluiswachter. Via de sluis en enkele sloten werden de
cacaobonen voor de fabriek van Pette (na overgeladen te zijn op
kleinere vletten) naar het bedrijf vervoerd. In 1959 kwamen er
plannen om de Noordersluis te dempen. Dat leidde tot hevige
protesten, onder andere van bewoners van woonarken aan het
Sluispad en visser C. Bont, die zijn broodwinning in gevaar zag
komen. Uiteindelijk werd de sluis in 1959/1960 alsnog gedempt.
Daarbij werd de Zaanweg ter plekke verbreed ten behoeve van
het ondertussen toegenomen verkeer. Een open plek aan de
Zaanweg tussen de panden met de nummers 114 en 115 – nu
toegang tot een achter de huizen gelegen parkeerplaatsje –
gaapt als een litteken van wat eens de sluis was. Ter herinnering

Ansichtkaart van oliemolen de Nachtegaal die tot 1852
ook aan het Karnemelkspad stond. De tekening is van
G. Mol. (GAZ 41.06557)

De uit 1733 daterende Noordersluis die tot 1964 dienst deed.
De sluis wachter op de foto is J. Meijns, die tevens schoenlapper

is in de keienbestrating het patroon van de sluis en de deuren
aangegeven.

was en woonde in het ‘Rooie Dorp’. Op de achtergrond De Liefde,
de eerste stoom-olieslagerij aan de Zaan (GAZ 22.19450)

NACHTEGAAL
Oliemolen De Nachtegaal werd gebouwd in 1628 en in 1629
in een zogeheten verbandakte genoemd als onderpand. In
een veilingdocument uit 1680 dook hij op als een ‘olymolen,
genaemt de nagtegael, staende agter Wormerveer’. Eind achttiende eeuw was de molen eigendom van Cornelis de Jager, die
hem in 1806 verhuurde aan Evert Smit uit Koog aan de Zaan.
Die werd in 1809 eigenaar. In 1843 werd de molen eigendom
van Cornelis van Leyden, zeildoekfabrikant te Krommenie.
Hij verkocht de molen in 1849 aan Adriaan Prins, die al enkele
oliemolens bezat. Prins verbouwde in 1851 molen De Liefde in
Wormerveer tot stoomolieslagerij. Vanwege het succes van
de stoomolieslagerij verkocht hij De Nachtegaal in 1852 voor
de afbraak; de molen werd in Joure (Fr.) weer opgebouwd om
daar tot 1911 olie te slaan. In dat jaar werd hij daar afgebroken en

naar het Brabantse Dinther verplaatst, waar hij tot 1956 koren
maalde. De molen werd toen gesloopt. De molenschuur van De
Nachtegaal, die was blijven staan, verbrandde op 12 maart 1932.
Met dank aan Michael Boersma.

Bronnen:
-

Arian M.H. Smit, Ontheemde Zaanse molens (Wormer, 2005).

-

Letty Swart, De Wormerveerse schipperij (Wormerveer, 2012).

-

Website Duizend Zaanse Molens. www.duizendzaansemolens.nl

-

Website De Nederlandse Molendatabase. www.molendatabase.nl

-

Website Historische Vereniging Wormerveer. www.hvwormerveer.nl

-

Genealogiepagina van de familie Boersma. www.boersmamichael.nl
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Monumenten Spreken

Getuigen moeten nu worden gehoord, anders is het te laat
Met dit stukje zet ik een punt achter de reeks waarin we de getuigen van Monumenten Spreken een gezicht
mochten geven. Ook zal dit jaar Monumenten Spreken als stichting verdwijnen.
door Merel Kan

EEN STICHTING MET EEN KOP EN EEN STAART
Al bij de oprichting van de Stichting Monumenten Spreken
op 30 juni 2011 hebben we ons een duidelijk doel gesteld: we
laten de verhalen achter de zevenentwintig Zaanse oorlogsmonumenten vertellen door mensen die erover kunnen getuigen, en we leggen deze vast op film. Die verhalen worden,
ingebed in lesmateriaal, ontsloten via een website, waardoor
alles vrij toegankelijk is. Het jaar 2015, 31 maart, is onze stip op
de horizon om het beheer over het materiaal over te dragen aan
het Stedelijk 4 en 5 mei comité Zaanstad.
Het eerste bericht op onze site schreef ik in juli 2011. Het was
een verslag van de oprichting, de zoektocht naar getuigen en
de aankondiging van onze pilot-documentaire. Het eindigde ietwat hoogdravend met: ‘De, in eerste instantie doordachte keuze, om uit te gaan van de 27 monumenten, is bij
ons inmiddels uitgegroeid tot een obsessie. Hoe meer we de
geschiedenis van onze monumenten binnen laten komen
hoe meer je beseft dat dit niet vergeten mag worden. Sceptici
beweren dat mensen niet leren van de geschiedenis. We laten
de monumenten spreken. Luistert u?’

NEGENENTACHTIG OOGGETUIGEN
We stonden pas aan het begin, en die ‘obsessie’ was niet meer
dan een zomerbriesje in vergelijking tot de orkaan waarin we
de jaren daarna terecht kwamen. De Zaanstreek en alles wat
vertrouwd was, kwam op zijn kop te staan.
Door te luisteren naar de verhalen van negenentachtig ooggetuigen werd het bijna onmogelijk om langs plekken te
rijden zonder het te zien: de 17-jarige ‘gebanketteerde’ bakkerszoon Fred Kater die wordt doodgeschoten voor het oude
gemeentehuis bij de Burcht; Cook Brummer, directeur van
Polak & Schwarz, die in datzelfde gemeentehuis de Duitsers met
sterke drank verleidt om de geplande fusillade van vijfentwintig
mannen niet door te laten gaan; piloot Olson van de Betty-Jane,
met snorretje en bakkebaarden, die in de Middel in Westzaan bij
de boerderij van Koopman uit de lucht komt aan een parachute;
de gaten in de grafstenen op het kerkhof in Oostzaan die getuige
zijn van de inslag van kogels van het jachtvliegtuig die Jan de

In het Zaans Museum blijven de monumenten spreken,
ondersteund met het beeldmateriaal. (Foto Mike Bink fotografie )

34

In memoriam Ko Kroesen. (Foto Anjo Kan)

Dood in zijn zolderkamer aan de Kerkstraat doorboren; de
‘Jodenbreestraat’ in Assendelft waar onderduikers veilig zijn
en de boer die met z’n melkemmer over het hoofd in het weiland
ligt omdat hij hoopt dat die bescherming biedt tegen het vuur
uit een jachtvliegtuig; de Gedempte Gracht met zijn levendige
Joodse gemeenschap met winkels, huizen en de synagoge; de
tango die de 16-jarige dochter van notaris Van Holk danst met
Walraven van Hall in de serre in het huis aan de Zaan waarin
nu de Schoenenreus zit; de brand van het archief van het
arbeidsbureau aan de Oostzijde, terwijl de brandweer doet alsof
ze blust; BS-leider overste Wastenecker die in de Bonifatiuskerk
tijdens een razzia snel een ochtendjas aantrekt, terwijl hij
doet alsof hij de logerende oom van kapelaan Groot is; Henk
Heij, de blikknipper bij Verblifa in Krommenie die ‘misbaar’
genoeg zou zijn om overgeleverd te worden aan de Duitse wraak
voor de april/mei-staking; angstige, vastgeketende mannen
die hun laatste stappen zetten ter hoogte van de Troelstra/
Bernhardbrug, om even later dood in het gras ‘als een waaier’
te liggen; Jan Goldschmeding, 23 jaar, die aan de Zaanweg de
ogen van een meisje vasthoudt als hij gefusilleerd wordt gelijk
met vier anderen; Piet Zwart die bijna bij de Waakzaamheid
fietst terwijl hij ‘voelde dat die mannen achter hem fietsten’;
het gezin Brilleslijper van de Lagedijk in Koog aan de Zaan
met dochter Gini van wie een poëziealbum-versje en wat foto’s
bewaard bleven; mannen achterin een vrachtwagen aan de
Provincialeweg bij station Wormerveer, die horen hoe zeven
mannen die eerder bij hen zaten, worden doodgeschoten,
terwijl zij verder moeten naar Sint Pancras om daar te worden
vermoord; papierfabriek Van Gelder waar de Duitsers overdag
de boel leeghalen, terwijl het verzet in de nacht zijn slag slaat;

verzetsleider badmeester Kuijper die wordt doodgeschoten
in Wormer en nooit meer zijn steegje in zal komen met zijn
‘huppeltje’…

DE VERHALEN LEVEN VOORT
Gelukkig – voor u en mij – kreeg ik het bericht van Zaans Erfgoed
dat ik me moest beperken tot twee pagina’s.
Voor mijn gevoel kunnen we oneindig doorgaan. De verhalen
zijn nooit uitverteld. Juist daarom denk ik dat we blij moeten
zijn dat we als stichting een doel hebben gesteld. Het ziet ernaar uit dat we het gaan halen. De zevenentwintig verhalen
zijn verteld. En dat er tijdens ons traject een achtentwintigste
monument, bij de Bonifatiuskerk, werd ‘ontdekt’ zien we als
epiloog.

IN MEMORIAM KO KROESEN
Ten slotte dit: zo’n stichting is niet niks en voor mij was het de
eerste keer als voorzitster. Niet iedereen bleek bestand tegen de
druk en het hoge tempo, maar we hebben een keiharde kern met
een gedreven cirkel eromheen. Ko Kroesen was hierbij met al
zijn ervaring onmisbaar. Toch moesten we het vanaf mei vorig
jaar zonder hem doen, omdat hij overleed.
Wij denken nog altijd aan hem.
‘Om mensen, volgende generaties, ervan te doordringen dat
wij rekening dienen te houden met de ander, én te koesteren
dat wat hen bindt.’
Behalve op onze website, www.monumentenspreken.nl zijn de verhalen ook te zien aan de verhalentafel in het Zaans Museum.
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HuigHaverlag.nl

De techniek
van de toekomst,
dankzij de
ambitie van nu

Zaans vakmanschap sinds 1902 HuigHaverlag is een vooruitstrevende
drukkerij, altijd al geweest. Neem onze ambitieuze ICT-afdeling. Hier vind je
professionals die weten dat publishing meer is dan inkt op papier. Resultaat:
innovaties op maat – oplossingen die het proces beter, sneller en goedkoper
maken. De basis onder al onze activiteiten is onze Zaanse herkomst. Niet
ingewikkeld doen, maar aan de slag gaan en altijd vooruit willen, dat kenmerkt
onze aanpak. Meer weten over ons vakmanschap of onze ambities? Kijk op
HuigHaverlag.nl of maak een afspraak, via (075) 612 73 73.
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Verenigingsnieuws

Berichten van Zaanse erfgoedorganisaties
Coördinatie Wikje van Ritbergen

VERENIGING ZAANS ERFGOED
Erfgoedmarkt 2015
De Erfgoedmarkt, die op zaterdag 13
juni in en bij de Stoomhal en aan de
Veerdijk in Wormer wordt gehouden,
krijgt steeds meer vaste vorm. Na
twee succesvolle voorgangers in
2007 (Hembrugterrein) en 2009
(Verkadefabriek) neemt onze vereniging opnieuw het voortouw met als
thema ‘De Zaan als levensader’. Vele
organisaties hebben zich al enthousiast
aangemeld om te laten zien wat zij voor
het Zaanse Erfgoed betekenen. Daarnaast zullen er voor jong en oud leuke
publieksactiviteiten zijn. Zo is er onder
meer een Zaanse boekenmarkt, kunt u
meer te weten komen over uw Zaanse
voor werpen bij ‘Zaans of Zooi?’, kunt u
genieten van het fantastische uitzicht
vanaf het dak van de voormalige fabriek
met een uitleg over het uurwerk, zijn er
films en lezingen, treden er muzikanten
op en natuurlijk wordt de Zaan niet
vergeten. Er zijn schepen van de bruine
vloot aanwezig die in een vlootschouw
hun schoonheid tonen. Als u op de
hoogte wilt blijven van het zich steeds
uitbreidende programma, raden we u
aan onze website en de Zaanse media te
blijven volgen. Maar vooral … zet u deze
datum alvast in uw agenda.
Betaling contributie leden
Uiteraard kost de organisatie van zo’n
evenement geld en dat kunnen we met
behulp van subsidies, bijdragen van
Zaanse fondsen en sponsors realiseren,
maar daarnaast moeten we zelf ook
een deel bijdragen en dat kan alleen
met behulp van de ledencontributies.
Gelukkig heeft op dit moment het
merendeel van de leden zijn contributie
al betaald, maar mocht u dat nog niet
hebben gedaan, dan vragen we u dat zo
spoedig mogelijk alsnog te doen. Helaas
hebben we vorig jaar tot in december
herinneringen moeten versturen, wat
de nodige extra onkosten met zich
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meebracht. Onze vereniging moet ook
de drukkosten en verzending van uw
tijdschrift betalen en dat kunnen we
alleen als iedereen op tijd heeft betaald.

STICHTING ZAANSE PAKHUIZEN
Pakhuizen Maas, Waal en Schepel
eindelijk gered
Op 21 januari jl. heeft de gemeente
Wormerland symbolisch de sleutel van
de pakhuizen Maas, Waal en Schepel
overhandigd aan voorzitter Peter Roos
van Stichting Zaanse Pakhuizen. Het
behoud van deze pakhuizen is in belangrijke mate te danken aan de gemeente
Wormerland. De pakhuizen waren door
de gemeente Wormerland verworven
van ADM Cocoa als onderdeel van een
grondtransactie die erop gericht was
de pakhuizen tezamen met pakhuis
Wormerveer van de ondergang te
redden. Vanaf 2002 heeft het gemeentebestuur zich ingespannen om met
ADM Cocoa tot afspraken te komen en
alternatieven te onderzoeken. Ook de
medewerking bij de overdracht aan de
Zaanse Pakhuizen was voorbeeldig.

Plannen
De Stichting Zaanse Pakhuizen streeft
ernaar om verworven houten pakhuizen
in de oorspronkelijke staat te houden.
Het (her)gebruik van de panden dient
daarop afgestemd te zijn. Op dit moment
voert de Stichting gesprekken met twee
serieuze gegadigden die de pakhuizen
willen gebruiken voor opslag. Roos: ‘Het
bestemmingsplan, de afspraken met
ADM en de toegankelijkheid beperken
de gebruiksmogelijkheden. Desondanks
zijn we optimistisch dat we er een goede
bestemming aan kunnen geven die
voldoende huur opbrengt om de pakhuizen te exploiteren.’
Fondswerving
De pakhuizen zijn jarenlang niet meer
onderhouden. Voor het uitvoeren
van het achterstallig onderhoud zijn
investeringen nodig. De Stichting
zal subsidies en sponsorbedragen
moeten binnenhalen om deze kosten
te betalen.

Het adres van de stichting is Riemenmaker 20, 1531 PH Wormer, e-mail:
historischwormer@quicknet.nl

HISTORISCHE VERENIGING
KOOG ZAANDIJK
STICHTING HISTORISCH WORMER
Onder de oorspronkelijke naam
‘Stichting Behoud Roerend Cultureel
Erfgoed Wormer’ zijn in de afgelopen
jaren de restauraties gerealiseerd van
het kerkscheepje in de Nieuwe Kerk
en het schilderij van Maarten Donk
in de r.-k. kerk Maria Magdalena. Na
deze restauraties besloot het bestuur
van de stichting om onder de naam
‘Stichting Historisch Wormer’ verder
te gaan met het behoud van cultuurhistorische waarden en de publiekelijke
presentatie van de resultaten van haar
inspanningen.

Filmmiddag
Onlangs werd een ‘stomme’ film uit
1961 met daarop beelden van de papier-

fabriek ‘De Eendracht’ van Van Gelder
Zonen voorzien van geluid en de namen
(en bijnamen) van medewerkers. Dat was
de aanleiding om een filmmiddag in
de Stoomhal in Wormer te organiseren.
Op 21 februari 2015 werd de film over
de restauratie van het kerkscheepje
vertoond, de restauratie van het schilderij toegelicht en tot slot de re-make
van de film over de papierfabriek en
haar medewerkers gedraaid. Wegens het
enorme succes wordt deze filmmiddag
herhaald op 18 april a.s. van 14-16 uur in
de Stoomhal. Historisch Wormer heeft
twee nieuwe projecten, een restauratie
en wederom de vernieuwing van een
historische film, in voorbereiding. Ook
hierover zal het publiek te zijner tijd
worden geïnformeerd.

Oproep
Op 12 en 13 september (open Monumentendag) houdt de vereniging HVKZ
in het Weefhuis een tentoonstelling
met schilderijen, etsen en tekeningen
van de dorpen oud Koog en Zaandijk.
Er zijn al veel schilderijen, etsen en
tekeningen aangeboden van bijv. Barend
Sibie, Jan Kruiver en Floor Landsman. De
Willem Jansen Stichting uit Westzaan
zal haar medewerking verlenen en
verder zal er ook werk te zien zijn van
o.a. Piet Hein Zijl. Mocht u in het bezit
zijn van een oude tekening, schilderij,
ets, aquarel van een dorpsgezicht
van Koog of Zaandijk en u wilt uw
bezit voor een week afstaan t.b.v. de
te organiseren expositie, zoekt u dan
contact met de vereniging: info@
historischeverenigingkoogzaandijk.nl
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Kroniek

Drie maanden (oktober tot en met december 2014)
Nieuws uit de Zaanstreek, samengesteld uit Dagblad Zaanstreek
door Jaap de Koning
Foto’s: Wim de Jong, Gemeentearchief Zaanstreek

13 OKTOBER
Vereniging De Zaansche Molen komt
volgende maand met een businessplan
voor de bouw en exploitatie van een
nieuw Molenmuseum op de Zaanse
Schans. Dat heeft het bestuur van de
vereniging recent medegedeeld aan
het gemeentebestuur van Zaanstad.
De plannen voor verhuizing van het
Molenmuseum uit Koog aan de Zaan
naar de Zaanse Schans zijn inmiddels
al enkele jaren oud. De Zaansche Molen
hoopt op de Zaanse Schans meer
bezoekers te kunnen trekken.

3 OKTOBER
GroenLinks in Zaanstad wil dat de twee
woningen aan de Raadhuisstraat 51
en 53 in Koog aan de Zaan pas worden
gesloopt als er concrete en goedgekeurde
plannen zijn voor wat er met het terrein
gaat gebeuren. Dit blijkt uit schriftelijke
vragen die de partij heeft gesteld aan
burgemeester en wethouders. De te
slopen woningen staan niet op een
monumentenlijst, maar volgens onder
meer de Historische Vereniging KoogZaandijk en de vereniging Zaans Erfgoed
zijn ze desondanks het behouden waard.
Beide verenigingen vinden dat er al
te veel karakteristieke gebouwen zijn
verdwenen.

10 OKTOBER
Gymnastiekvereniging Lycurgus Hygiëa
uit Krommenie heeft gistermiddag een
donatie van € 6.413,87 gekregen van het
Schipholfonds. De Zaandamse kano vereniging De Geuzen kreeg € 5.000
euro. Het Schipholfonds doneert elk jaar
bedragen aan instellingen en organisaties die actief zijn op het gebied van
bewegen en sport. Deze organisaties
moeten wel uit het gebied komen waar
overlast is van vliegtuigen van en naar
Schiphol. Dit jaar is in totaal ruim
€ 95.000 euro verdeeld.
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14 OKTOBER
Maximaal tien panden met eventuele
monumentenpotentie per jaar, daar
komt een door de vereniging Zaans
Erfgoed en gemeente Zaanstad gevormde werkgroep mee. Los van deze
tien kunnen er nog acute gevallen
worden opgepakt, markante panden
waar een sloopvergunning voor is
aangevraagd bijvoorbeeld. Dit hebben
Zaanse Erfgoed en Zaanstad afgesproken
en vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De panden die door
de werkgroep worden opgepakt en
daarmee worden opgenomen in het
‘uitvoeringsprogramma’, krijgen op dat
moment ook voorbescherming.

18 OKTOBER
Vloerenfabrikant Forbo wil af van
de archeologische zones die in het

ontwerpbestemmingsplan voor
Assendelft-Noord staan aangegeven voor
een behoorlijk deel van haar terrein.
In een brief aan de gemeenteraad
laat Forbo weten dat er volgens haar
nooit sprake is geweest van andere
bebouwing. ‘En we zitten hier toch al
zestig, zeventig jaar’, zegt Jasper van ’t
Veer, production manager. De meeste
grond is in het verleden al gesaneerd.
Archeologische zones kunnen beperkingen opleveren voor een verdere
ont wikkeling van het gebied.

24 OKTOBER
De asielzoekers mogen definitief komen
op twee boten in de Isaac Baarthaven. De
gemeenteraad zette daarvoor gisteravond het licht op groen. De meeste
bedenkingen werden geuit door de
fractie van DZ. De partij noemde een

paar alternatieven: Hoogtij of het gebied
Overhoek, nabij Saendelft, poneerde
woordvoerder Erik Sellmeijer. De fractie
vond de Baarthaven niet geschikt, niet
voor de asielzoekers en ook niet vanwege
de bezwaren van de ondernemers. De
motie om de Isaac Baarthaven af te
wijzen en te overleggen met het COA
over een alternatief, verkreeg alleen de
steun van de Z.I.P.

31 OKTOBER
De kans dat de vernieuwing van de
Wilhelminasluis op tijd klaar is voor
Sail 2015, is nihil. De provincie NoordHolland laat weten dat de werkzaamheden aan de sluiskolk in het centrum
van Zaandam wederom vertraging
oplopen. Oorspronkelijk zou het
zwaartepunt van de werkzaamheden
al achter de rug zijn. In juli en augustus
dit jaar had een grote stremming van
het verkeer moeten plaatsvinden,
tijdens de zwaarste werkzaam heden.
Daarbij worden ook de beide bruggen
vervangen. De sluis zou dan medio 2015
klaar zijn, op tijd voor vaarevenement
Sail.

Zaanse Schans. ‘Toen ik de vacature
zag, was ik meteen geïnteresseerd.
Het Zaans Museum heeft zoveel elan
en twee boeiende aspecten: namelijk
het industriële erfgoed dat uitgebreid
in de collectie aan bod komt, en de
toeristische A-locatie op de Zaanse
Schans’, vertelt Hovers enthousiast.

6 NOVEMBER
Het Museum Zaanse Tijd, voorheen het
Museum van het Nederlandse Uurwerk
geheten, zal zelf op zoek moeten naar
sponsors om de wensen die het heeft te
realiseren. En als dat geld er niet is of
onvoldoende komt, dan zal er meer
inzet gevergd worden van de
vrijwilligers, aldus directeur Karel
Hofland. Het draagvlak onder de
fracties in de gemeenteraad om geld
beschikbaar te stellen voor een terras
aan de Zaan en een wat modernere
invulling van het begrip ‘tijd’ is niet zo
groot. Voor voorzitter K. Hofland van
het museum, dat is gesitueerd op de
Zaanse Schans maar volledig zelfstandig
is, kwamen de reacties niet als een
verrassing.

heb het toevallig afgelopen weekend
uitgerekend’, zegt Bakker. Het wordt er
de komende jaren niet beter op want het
totaal aantal treinen op het traject wordt
fors uitgebreid: van 16 naar 20 per uur,
sommigen fluisteren zelfs 24.

14 NOVEMBER
‘Echt heel erg afkloppen’, zegt rector Elly
van Eerden van het Michaël College

ferm. ‘In de twintig jaar dat ik nu rector
ben, is het gelukkig nog nooit fout gegaan met een van onze leerlingen op de
overweg bij de Guisweg.’ Gelukkig niet,
maar dat is eerder geluk dan wijsheid,
geeft de rector toe. Het uitstellen van
de aanleg van een fietstunnel vindt
de school ‘ontzettend jammer’. Want
dagelijks gaat een hele zwerm scholieren
over de Guisweg naar het Michaël
College. Het is er dan zo druk dat ze het
fietspad de andere kant op blokkeren.

15 NOVEMBER
6 NOVEMBER
Hij solliciteerde samen met dertig
anderen kandidaten en wist de baan
binnen te slepen. Jan Hovers (56), tot
januari nog directeur van het Airborne
Museum in Arnhem, is het nieuwe
hoofd van het Zaans Museum op de

11 NOVEMBER
In de twintig jaar dat rijschoolhouder
Aris Bakker uit Zaandijk ‘aan de
verkeerde kant van het spoor’ woont,
heeft hij al aardig wat tijd verloren
door de spoorbomen bij de Guisweg.
‘Een half jaar in totaal aan wachttijd. Ik

Burgemeester en wethouders van Zaanstad zijn niet van plan om monumentencommissie of Historische Kring om
Advies te vragen over eventuele voorgenomen sloop van oudere karakteristieke
gebouwen als daar geen wettelijke
noodzaak toe bestaat. Dit antwoordt
het gemeentebestuur naar aanleiding
van de voorgenomen sloop van twee
woningen aan de Raadhuisstraat in
Koog aan de zaan.

24 NOVEMBER
Zelfbouw is de toekomst in Zaanstad.
Het principe is uitgevonden door
Zaankanters, liet wethouder Dennis
Straat eerder al eens trots weten, maar
op een gegeven moment slaat dan
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onvermijdelijk de wet van de remmende
voorsprong toe en word je links en rechts
ingehaald door bijvoorbeeld Amsterdam
en Almere. Tijd voor een inhaalslag
dus, en dat is precies wat Zaanstad wil.
Er komt een gemeentelijk projectteam
om het zelfbouwen een extra impuls te
geven, geschikte bouwlocaties te vinden
en alles zo te stroomlijnen dat het de
aspirant zelfbouwer zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt.

29 NOVEMBER
Het alternatieve plan van de Stichting
Zaan & Dijk voor het Jacob Visterrein
naast de Zaanse Schans blijkt financieel
onhaalbaar. Het plan levert een miljoen
minder op dan wat de grondeigenaar
voor het terrein wil hebben. Grondeigenaar Rito Holding heeft zelf al
geruime tijd een bouwplan voor tien
woningen op het terrein. Hier is echter
niet iedereen onverdeeld gelukkig mee.
Ook de gemeenteraad heeft twijfels
omdat het plan niet goed aansluit bij
de naastgelegen Zaanse Schans. Het
Jacob Visterrein is bovendien de laatste
eventuele mogelijkheid voor uitbreiding
van deze toeristentrekker.

van het Stedelijke Comité 4 en 5 mei
Zaanstad besloot om het monument
gisterochtend opnieuw te onthullen.

om. Niet van harte, maar op termijn
noodzakelijk, zegt directeur Parwin
Mirrahimy. Als De Fabriek niet mee zou
verhuizen, dan zou de gemeente stoppen
met de subsidie aan De Fabriek en in
zee gaan met een ander filmhuis dat
wel mee zou willen doen in het cluster
waarin ook Fluxus, een poppodium
en een vestiging van de Bieb zouden
moeten komen. Dus heeft het bestuur
‘de knopen geteld ‘, zo vat Mirrahimy
samen want anders zou de subsidie van
de gemeente in de toekomst wegvallen.

15 DECEMBER
5 DECEMBER
De zes collegepartijen in Zaanstad lijken
te zijn gezwicht voor het dreigement
van grondeigenaar Rito Holding van
het Jacob Visterrein. Met een slag om
de arm gaan ze toch akkoord met de
woningbouwplannen voor tien luxe
woningen op het terrein bij de Zaanse
Schans. Dat bleek gisteravond bij
het Zaanstad Beraad. Eigenaar Rito
dreigde eerder dat als de raad niet
zou meegaan in een wijziging van het
bestemmingsplan van bedrijfsbestemming in woningbouw, er ‘een groot
fabriekspand’ zou verrijzen op het
perceel. Dat vonden de collegepartijen
D66, PvdA, VVD, CU, en ZOG geen
rooskleurig vooruitzicht.

De restauratie van de Bonifaciuskerk in
Zaandam kan beginnen. De provincie
Noord-Holland is akkoord gegaan met
de eerder ingediende subsidieaanvraag,
waardoor het restauratiebedrag van
ruwweg 2,5 miljoen euro nu rond is.
Daarvan betaalt de kerk 750.000 euro
uit eigen middelen, meldt Will Cox,
voorzitter van de stichting Restauratie
Bonifaciuskerk. De start van de restauratie is gepland begin 2015. Nu de
ontbrekende gelden zijn toegezegd, kan
een architect worden gekozen om de
restauratie te begeleiden.

11 DECEMBER
Ondanks 3500 handtekeningen tegen de
verhuizing naar het cultuurcluster bij
het station in Zaandam, is het bestuur
en directie van De Fabriek definitief

4 DECEMBER
Het monument Christus-Koning bij de
Bonifaciuskerk in Zaandam blijkt een
oorlogsmonument te zijn. Daar kwam
Merel Kan van stichting Monumenten
Spreken achter. Ze was een documentaire aan het filmen in de kerk aan de
Oostzijde. ‘We dachten bijna klaar te zijn
met onze reproducties over verhalen
achter alle 27 oorlogsmonumenten, maar
nu moeten we opnieuw aan de slag’, zegt
Kan, die in overleg met Els Veenis-Kaak
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19 DECEMBER
Een doorstart van het Wormerveerse
verzorgingshuis de Amandelbloesem
blijkt onhaalbaar. De afgelopen weken is
omvorming naar een woonzorgcentrum
onderzocht, maar de conclusie is dat
dit financieel niet rond te krijgen is.
Eigenaar Evean wil de Amandelbloesem
per 1 juli sluiten. De bewoners verhuizen
naar andere locaties. ZVH, Evean, Zorgcirkel, Odion, Zaanstad en de Vrienden
van de Amandelbloesem hebben de

uit de buurt, die wel herkenbaar in de
krant heeft gestaan, is bedreigd.’ Een van
de bewoners woont al ruim vijftig jaar
in de wijk en kan zich nog herinneren
hoe netjes die was. ‘Ik was trots op deze
buurt. Nu wil ik het liefst weg,’ vertelt
ze. ‘Soms staat er een koelkast, dan weer
een droogrek, maar altijd wat.’ Met
regelmaat ziet ze handhaving langs de
rommel lopen en niets doen.

24 DECEMBER

afgelopen weken uitgebreid overlegd
over een doorstart. De voortgaande
krimp van het aantal zorgplaatsen in de
Zaanstreek en de onmogelijkheid om
financiering voor renovatie aan te trekken blijken echter onneembare
hobbels.

23 DECEMBER
Het is een rommel op de hoek van de
Molenstraat in de Rosmolenbuurt. Een
bankstel, matras of kast; je kan er haast
terecht voor een volledig interieur. De
bewoners luchten hun hart, maar willen
niet met hun naam in de krant. ‘Iemand

Zaanstad is één van de vier overgebleven
kandidaten voor de verkiezing ‘Beste
Overheidsorganisatie van het Jaar’.
De winnaar wordt 27 januari bekend
gemaakt tijdens een bijeenkomst in de
Ridderzaal van het Binnenhof in Den
Haag. Aan de wedstrijd namen zo’n
honderd overheidsorganen deel. De deelnemers werden beoordeeld op onder
meer missiegedrevenheid, effectiviteit,
kostenbewustzijn en maatschappelijke
betrokkenheid.

Wij steunen het Zaans Erfgoed

zaandijk • www.edwinwinkelaar.nl
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Agenda

Een greep uit de Zaanse activiteiten in het voorjaar
samenstelling: John Pasman

JISPER KERK
Dorpsstraat 46, Jisp www.jisperkerk.nl
Concertkaarten bestellen bij Kees
Besemer, tel. 075-6421571,
karel.besemer@hetnet.nl
concertjisp@hetnet.nl
18 april 2015 20.15 uur Concert bij kaarslicht. Joris van den Berg, cello & Martijn
Willers, piano. Reis door de Romantiek
met muziek van Mendelssohn, Schubert,
Webern en Prokofjev. Kaarten € 16,00 .
19 april 15.00 uur ‘ClariNext’, klarinetensemble, bestaande uit studenten
van het Utrechts conservatorium, o.l.v.
Celeste Zewald en Harrie Troquet.
Programma voor een breed publiek,
van Mozart tot Reich, van Klassiek via
Klezmer tot Jazz. Kaarten € 10,00.
17 mei 15.00 uur Jeff Heijne-ensemble
met Flamenco-muziek.
Toelichting volgt.

HONIG BREETHUIS
Lagedijk 80, Zaandijk
www.honigbreethuis.nl
t/m 29 maart Expositie Schooltas
Treyntje Van Vleuten.
19 april 16.00 uur Michael Tsalka, pianoforte. Rediscovering the Classical and
Early Romantic Periods (circa 1830), met
muziek van o.a. W.F. Bach, Chopin en Ries.
Kaarten € 17,50, vrienden €15,00.
Voor meer informatie zie
www.honigbreethuis.nl
26 april 13.30 uur Wandeling door Oud
Zaandijk, o.l.v. gids. Kosten € 10,00,
vrienden en MJK € 6,00, kinderen tot en
met 12 jaar gratis.

met het 8e kwartet. Kaarten € 12,00 vol
tarief, of € 5,00 kortingtarief. Verdere
informatie op
www.nieuwehuysconcerten.nl

ZUIDERVERMANING WESTZAAN
Zuideinde 233, Westzaan
zuidervermaning.nl
30 april 20.15 uur Mieneke van der
Velden, viola da gamba, en Fred Jacobs,
luit, met muziek voor de Zonnekoning
van Marin Marais. Kaarten € 23,00,
vrienden € 19,00, CJP/student € 10,00,
www.oudemuziek.nl

ZAANS MUSEUM
Schansend 7, 1509 AW Zaandam
tel. 075-6810000 www.zaansmuseum.nl
Zaterdag 18 tot en met vrijdag 24 april
– niet een Museumweekend, maar een
hele Museumweek met o.a. burendag en
Museum-kidsdag.
Zondag 3 mei themadag 70 jaar bevrijding; kinderen en hun (groot)ouders
gaan aan het werk (o.a. films Monumenten Spreken).
Maandag 4 mei 14.00 uur activiteit:
‘VET’, plantjes op tegeltjes schilderen.
Dinsdag 5 mei 14.00 uur activiteit:
Schilderen met Cacao.
Woensdag 6 mei 14.00 uur
Poppentheater met Moffel & Pier.
Donderdag 7 mei 14.00 uur activiteit:
Schilderen met Cacao.
Vrijdag 8 mei 14.00 uur activiteit: ‘VET’,
plantjes op tegeltjes schilderen.

Dinsdag 26 mei – derde pinksterdag,
mini-arrangement met ontbijt in het
museum voor vroege vogels en daarna
museumbezoek.
Reserveren voor de activiteiten en het
Poppentheater is gewenst. Dit kan via
info@zaansmuseum.nl. Activiteiten
kosten, naast de entreeprijs voor het
museum, altijd € 3,00 voor het materiaal.
Voor het volledige voorjaarsprogramma:
www.zaansmuseum.nl

CZAAR PETERHUISJE
Czaar Peterplantsoen, Zaandam
www.zaansmuseum.nl
5 en 6 april – Pasen– workshop eieren
beschilderen in Fabergé-stijl. Nadere
informatie en aanmelden bij het
Zaans Museum.

HET WEEFHUIS
Lagedijk 39, Zaandijk
www.hetweefhuis.nl
tel. 075-6224380
4, 5, en 6 april 13.00-17.00 uur expositie
Reina Koerten: schilderijen van Hollandse en Franse landschappen met
koeien, mensfiguren en stadsgezichten.
11 en 12 april 13.00-17.00 uur expositie
Lia van Ham: zeefdruk, keramiek en
glaswerk.
18 en 19 april 13.00-17.00 uur expositie
Marga Hessels: bronzen beelden, en
Marijke Habernickel. Schilderijen.
Meer informatie via de website
www.hetweefhuis.nl
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief via:
www.hetweefhuis.nl/nieuwsbrief

VERMANING ZAANDAM
Westzijde 80, Zaandam
www.dgzaandam.doopsgezind.nl
tel. 075-6215415
Donderdag 2 april 19.30 uur Haydn
Die sieben letzte Worte, zie website.
Zondag 12 april 15.30 uur Mondriaan
Kwartet. Een begin van volledigheid.
Derde concert in de serie met alle strijkkwartetten van Dimitri Sjostakovitsj,
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MOLENMUSEUM
Museumlaan 18
1541 LP Koog aan de Zaan
tel. 075-6288968
www.zaanschemolen.nl/molenmuseum
info@zaanschemolen.nl
Zondag 17 mei t/m 16 augustus
expositie met werk van Leo Poelmeijer:
etsen, litho’s en zeefdrukken, schetsen,

en de ‘Zeemanspot’ af in de Zaanbocht
tegenover de Stationsstraat in Wormerveer, ter hoogte van het Monument
voor de gevallenen ‘40-‘45. Aankomst
in Wormerveer op 4 mei tussen 15.00
en 16.00 uur. De schepen maken deel
uit van de plechtigheid rondom de
dodenherdenking. Op 5 mei houdt
HHRC rondvaarten met de reddingboten
en geeft daarbij achtergrondinformatie
over de rol van deze schepen tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Bovendien
houdt HHRC op bevrijdingsdag een
fietspuzzelritvoor kinderen: start
Buurtcentrum De Lorzie, Marktplein
Wormerveer, tussen 9.30 en 10.30 uur.
Deelname gratis.

HOLLANDROUTE HUIS

pentekeningen, gouaches en schilderijen, alles onder het motto: ‘De natuur
is mijn startpunt, licht en ruimte zijn
daarbij essentieel.’

HISTORISCHE VERENIGING
WORMERVEER
Zaanweg 124, 1521 DS Wormerveer
tel. 075-6351964
14 april t/m 18 april Historische
voordeelmarkt
Zondag 17 mei en zondag 31 mei
Historische Wandeling WormerveerZuid. Inlichtingen Dick Zwart,
075-6282468 of 06-41438982, bij voorkeur
tussen 18.00 en 19.00 uur. Kosten € 3,50
per persoon.
Zaterdag 6 juni Voorjaarsbraderie.
Zaterdag 13 juni Culturele
Erfgoedmarkt.
Zondag 21 juni Green en Country Fair.

menten Spreken’ aan het Stedelijk
Comité 4 en 5 mei Zaanstad. Première
van twee documentaires: Monument
bij de Bernhardbrug, Zaandam, en
Monument aan de Prins Hendrikkade,
Zaandam.
Aanmelden via http://4en5meizaanstad.nl.

HELDERS HISTORISCHE
REDDINGBOTEN COLLECTIEF (HHRC)
contactpersoon: W. Dobber,
w.dobber.duh@upcmail.nl
Maandag 4 mei en dinsdag 5 mei.
In het kader van de 4/5-meiherdenking
meren de ‘Dorus Rijkers’, de ‘Javazee’

Hemkade 18, Gebouw 341
1506 PR Zaandam
06 - 360 11 1 11.
Drie lezingen onder de noemer ‘Zaanse
Avonden’ i.s.m. de Vereniging Zaans
Erfgoed, in het kader van het Europees
Jaar van het Industrieel Erfgoed en Stad
aan de Zaan.
Woensdag 25 maart Hildebrand de
Boer: ‘Europa aan de Zaan’;
Woensdag 22 april Cees Kingma:
‘De houten Zaanwand’;
Woensdag 27 mei Ruud Vreeman:
‘Heijenbrock aan de Zaan.
Aanvang steeds 20.00 uur, kosten
€ 5,00, leden VZE € 4,00, graag gepast
betalen. Aanmelden is noodzakelijk,
via zaanseavonden@zaanserfgoed.nl
of bij Piet Oudega, 06 22482927 onder
vermelding van gewenste datum en
aantal personen.

ZAANTHEATER
Nicolaasstraat 3
1506 BB Zaandam
tel. 0900-3344553.
Dinsdag 31 maart 13.00 uur (inloop
vanaf 12.30 uur) tot 14.30 uur Stichting
Monumenten Spreken en het Stedelijk
Comité 4 en 5 mei Zaanstad. De officiële
overdracht van het project ‘Monunr. 52 | Voorjaar 2015 | 47

