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Toen ik begin dit jaar aantrad als directeur in het Zaans Museum dacht ik natuurlijk
allereerst na over waar het museum voor staat en voor wie het relevant is. Een belangrijk
vertrekpunt was het bezoekmotief van toeristen in verleden en heden. Van Claude
Monet die het landschap vastlegde tot de talloze toeristen die met hun smartphones
hetzelfde doen. Allemaal bewonderaars van wat ik Holland aan de Zaan noem.
Holland is zeventiende-eeuws oneindig laagland vol molens en fabrieken onder
fameuze Hollandse luchten. En Holland is land uit water, noeste arbeid, innovatie,
koopmansgeest en recht voor z’n raap. De ziel van dat Holland ligt aan de Zaan. Zoals
de Zaanse Schans het ultieme beeld van Holland toont, zo vind je die typisch Hollandse
no-nonsens mentaliteit terug in de inborst van de Zaankanters. Hun verhaal, cultuur
en geschiedenis staan centraal in het Zaans Museum. En daarmee het verhaal achter
het Hollandse imago. In het Zaans Museum ontmoet je de Zaankanter, zijn leven en
werken, zijn innovaties en industrieel erfgoed. En in het hart van het museum ga je zelf
aan de slag in zo’n typisch Zaanse fabriek; de interactieve chocoladekoekjesfabriek van
Verkade. Je geniet van de rijke collectie met, om een kleine greep te doen, schilderijen
van Zaanse molens in heerlijke Hollandse landschappen, prachtige streekdracht,
sjiek-burgerlijke gebruiksvoorwerpen, innovatieve fabrieksonderdelen en spannende
sporen uit de verdwenen walvisvaart.
Wat een heerlijk vertrekpunt om het publiek te bedienen. Maar hèt publiek bestaat
eigenlijk niet. Daarom richten we ons op twee belangrijke groepen.
Enerzijds zijn dat de (inter)nationale toeristen die de Zaanse Schans bezoeken. Voor
hen biedt het Zaans Museum verdieping bij een bezoek aan de Zaanse Schans en toont
het hoe de karakteristieke Hollandse identiteit verweven is met de geschiedenis en het
karakter van de Zaanse regio en zijn bewoners.
Anderzijds zijn wij er vanzelfsprekend voor de Zaankanters zelf. We willen nog veel
meer dan nu de mensen uit de regio betrekken, hen centraal stellen en hun persoonlijke en culturele geschiedenis vertellen. Daartoe ontwikkelen we inspirerende,
informerende en amuserende activiteiten en presentaties die dicht bij de belevingswereld van de bewoners uit de regio staan. Ook gaan we hen actief betrekken bij
het vastleggen van hun eigen geschiedenis. Daarbij willen we interactie tot stand
brengen tussen bewoners onderling, én in relatie tot het Zaans Museum als belangrijk
cultureel centrum van de identiteit van deze regio. Ook willen we (oud-)bewoners
bewust maken van hun specifieke gedeelde identiteit die voor een groot deel mede
gevormd is door de markante industrieën in dit gebied. De verhalen worden straks
door museumvrijwilligers (‘verhalenhalers’) verzameld en vastgelegd op een interactief
verhalenplatform (wordt vervolgd!). Kortom, er valt nog genoeg te doen. Wat een mooie
baan heb ik toch!
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In nr. 52 stond op p. 41 een foto van een van de grote
papiermachines van Van Gelder, als illustratie bij
het bericht over de filmmiddag die de Stichting
Historisch Wormer organiseerde, met o.a. een film
uit 1961 met beelden van ‘De Eendracht’ van Van
Gelder Zonen. De afgebeelde machine stond echter
niet in Wormer, maar in Velsen. Onze excuses voor
deze vergissing.
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Restauratie van een
industriële kathedraal

Stoommeelfabriek De Vrede bereidt zich voor
op een tweede leven
Stoommeelfabriek De Vrede stond jarenlang solitair op een drassig stuk buitendijks land. Zij werd in 1917
gebouwd en oogt als een (neo)gothische kathedraal. Al in 1923 werd de productie in de fabriek gestaakt.
Langzaam werd het gebouw steeds meer aan het zicht onttrokken. Maar nu is er een plan voor renovatie met
het oog op hergebruik.
door Cees Kingma
Foto’s: auteur tenzij anders vermeld
Iedere oudere Zaandammer zal het ermee eens zijn: het complex
van de Stoommeelfabriek ‘De Vrede’, dat sinds 1917 totaal verloren
aan het Noordzeekanaal heeft gestaan, was jarenlang het meest
sinistere en mysterieuze industriële gebouw in Zaandam.
Tegenwoordig is het ingebouwd in de plaatijzeren gevelbeplating
van de industrie op het industrieterrein Achtersluispolder.
Stapels containers van de op het complex gevestigde ‘Container
Terminal Vrede’ maken het zicht op het gebouw er niet beter op.
Alleen vanaf het Noordzeekanaal is het soms te bewonderen, bijvoorbeeld tijdens de ‘Sail-In parade’ op woensdag 19 augustus a.s.

‘ONTKERSTENDE GOTHISCHE VORMGEVING’
Toen de windmolens werden vervangen door stoomfabrieken
zochten architecten en bouwkundigen naar nieuwe vormen
voor de utiliteitsbouw. Vaak vond men inspiratie in bekende
architectuurstijlen, zoals bij de neoclassicistische Oliefabriek
De Liefde in Wormer of de in neorenaissancestijl gebouwde
brood- en beschuitbakkerij De Ruyter aan de Westzijde in
Zaandam.1 Nieuwe productieprocessen, zoals de verticale verwerking, en de massale opslag van grondstoffen stelden heel
nieuwe eisen aan de ontwerpen. De architect van De Vrede
verrichtte baanbrekend werk, daar in die geïsoleerde polder aan
de oevers van het Noordzeekanaal. Hij ontwierp een kolosaal
fabrieksgebouw in een uiterst verfijnde bouwstijl. Het pand is
opgetrokken in de zeer herkenbare Amsterdamse School-stijl.
Door de gedetailleerde uitwerking in het metselwerk en de
kozijnen en de fraaie ornamenten oogt het zeker niet massief,
eerder menselijk en straalt het een bepaalde vrolijkheid uit. Het
zijn vooral de drie torenpartijen met elementen in Art Deco-stijl
die zorgen voor een karakteristieke aanblik.
Wie de grote inspirator was bij het tot stand komen van dit
unieke gebouw zullen we wel nooit achterhalen. Of directeur
H.A. Odijk van Kamphuys’ Fabrieken kunstzinnige aspiraties
had is onbekend. Architect S.B. van Sante heeft meerdere werken
in de Amsterdamse School-stijl ontworpen; de RK Volksbond
aan de Oostzijde in Zaandam uit 1926, het St. Jan Ziekenhuis
aan de Bloemgracht uit 1932 en de woning ’t Kalf 100 uit 1932.
Eigenlijk heeft Van Sante altijd gewerkt met uitbundige tegeltableaus en ingenieus en sierlijk metselwerk. Hij gebruikte
4

natuursteen om onderdelen in de constructie te accentueren.
Al vroeg in zijn carrière etaleerde hij zijn opvattingen over
architectuur toen hij voor rekening van het Bestuur der ‘Vereeniging van Weldadigheid onder bescherming van den H.
Joseph’ te Zaandam het Zusterhuis aan de Oostzijde in Zaandam
mocht ontwerpen.2 Naast zijn eigen ideeën heeft hij zich hierbij
waarschijnlijk laten inspireren door het expressionisme van het
begin van de twintigste eeuw. De Amsterdamse School vond
zijn oorsprong tenslotte ook in het expressionisme en wordt
gezien als een reactie op alle neostijlen. Als directeur H.A.
Odijk niet direct betrokken was bij de keuze van de bouwstijl
voor Stoommeelfabriek de Vrede dan moet hij het uitbundige
ontwerp, voor zoiets eenvoudigs als een meelfabriek in de
polder, toch wel als een bijzondere verrassing hebben ervaren.

OPSLAG IN PLAATS VAN PRODUCTIE
Met de bouw van deze stoommeelfabriek beoogde directeur
Odijk een verbreding van het productieassortiment voor de
rijstpellerij aan de Oostzijde in Zaandam. Waarschijnlijk hoopte
hij ook op medewerking vanuit het militaire gezag voor een
meelfabriek, die tenslotte werd gebouwd binnen de Stelling
van Amsterdam. Maar de fabriek, gebouwd in 1917, is maar zeer
kort echt in productie geweest, al in 1923 werd zij stilgelegd.3
De concurrentie met de Amerikaanse bloem en de boycot van
collega ondernemers werden de fabriek fataal.
Uiteindelijk is het complete machinepark in 1947 geveild. 4
Uit de veilingcatalogus blijkt dat de fabriek in 1947 nog volledig operationeel was. Maar de toenmalige eigenaar, Graansilobedrijf ‘De Vrede’ van de heren C. Gort en R. Gort, had
veel meer behoefte aan opslagcapaciteit dan aan productiemogelijkheden. Naast de bestaande betonnen silo aan de
achter zijde werden nu het complete molengebouw en het
reinigingsgebouw ingericht voor bulkopslag. Op de diverse
verdiepingsvloeren werden houten karen gebouwd, die d.m.v.
grote sleuven in de betonnen verdiepingsvloeren met elkaar
werden verbonden. In het begin werd er voornamelijk graan uit
de ‘nationale strategische graanreserve’ opgeslagen. Later lagen
er ook zaken als tapioca voor Nestlé Nederland en cacaobonen
voor de Zaanse cacao-industrie.

De fraai bewerkte watertoren met

Stoommeelfabriek ‘de Vrede’ tijdens de Sail-in van Sail 2010 waarbij het

bovenin het reservoir voor de

terrein beperkt toegankelijk was voor genodigden. Ook dit jaar zal de

sprinklerinstallatie.

eigenaar van de containerterminal het gebouw vrijmaken van containers

(Foto John Kerssens)

en zal het terrein beperkt publiekelijk toegankelijk zijn.
Bouwtekening van architect S.B. van Sante uit Zaandam behorend bij de
bouwaanvraag van Stoommeelfabriek De Vrede. Op 7 maart 1917 vroeg
C. Kamphuys’ Fabrieken uit Zaandam aan het College van Burgemeester
en Wethouders der gemeente Zaandam een bouwvergunning voor de stichting van een fabriek op een
terrein, gelegen aan Zijkanaal H te Zaandam.
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STALEN RAMEN
Met de introductie van nieuwe industriële bouwvormen
in het begin van de twintigste eeuw kwamen er ook
nieuwe materialen zoals stalen ramen. Die zijn veel
slanker en scherper afgelijnd dan ramen van hout. Staal
is duurzaam en sterk als het op de juiste manier wordt
beschermd. Anders treedt corrosie of roest op en wordt
het raam op den duur onbruikbaar en valt uiteindelijk
het glas uit het kozijn. Ook voldoen de originele stalen
ramen met enkel glas meestal niet meer aan de huidige
normen voor isolatie en klimaatregeling. Bijkomend
probleem is dat stalen kozijnen middels een rondom
doorlopende strip zijn ingemetseld in de bakstenen
gevel. Door corrosievorming zet het staal uit en drukt
het de stenen rondom de vensters stuk.

Verval in beeld - door corrosie van
de ijzeren raamprofielen zijn de
De ‘V’ vormige houten karen

stenen uit de muur gedrukt.

zijn gesloopt, wat rest zijn de
grote sleuven in de betonnen
verdiepingsvloeren van het
molen- en reinigingsgebouw.

CONTAINERBEDRIJF

De laaddeur op de begane
grond in de middenrisaliet
(vooruitspringende
gevelpartij die over de gehele
hoogte doorloopt, red.). Er
is een laaddeur op alle vijf

Daarin lag ook het begin van de huidige containeroverslag. K.A.
Gort, de tweede generatie Gort op De Vrede, begon eind jaren
negentig van de vorige eeuw met het afhandelen van containers.
Eerst werden cacaobonen, die toen steeds vaker los gestort
per container werden aangevoerd, uit de containers gelost en
naar de afnemers in de Zaanstreek vervoerd. Maar steeds meer
bedrijven verzonden hun grondstoffen en eindproducten per
container. Gort opende directe reguliere vaarverbindingen
met de belangrijke containerhavens, zoals Rotterdam en
Antwerpen, en bood bovendien tijdelijke opslag voor de in bulk
aangevoerde grondstoffen of voor lege containers.
In de loop van de afgelopen decennia is de aandacht steeds
verder verschoven naar containeroverslag. Alleen het betonnen
silogebouw wordt nog voor opslag van bulkgoederen gebruikt.
De vroegere stoommeelfabriek raakte steeds verder buiten
gebruik. De houten karen zijn verwijderd; er resten nog slechts
grote sleuven in de betonnen vloeren. Door leegstand en
achterstallig onderhoud verkeert het gebouw nu in deplorabele
staat. De meeste ruiten zijn gesneuveld, al het glas is verwijderd
en de vensters zijn ‘gedicht’ met groene golfplaten.

verdiepingsvloeren.

ZUIVERE RESTAURATIE OF AANPASSING AAN HERGEBRUIK
Architect John Kerssens van Kerssens De Ruiter Architecten uit
Alkmaar heeft samen met Bas Gort, de derde generatie Gort op
De Vrede, een restauratieplan opgesteld om de eerste schade
te herstellen. Daarbij wordt zeer nauw samengewerkt met de
Monumentencommissie Zaanstad; voor een eventuele reparatie
van de kozijnen is de medewerking van de Monumenten6

Een artist impression van de Vrede in zijn nieuwe rol, centrum van
cultuur en vermaak en alternatieve aanlegplaats voor de cruiseschepen

commissie nodig. John Kerssens wil ook veel verder kijken
dan een kortetermijnoplossing. Bas Gort en hij zoeken naar
hergebruik van dit monumentale pand op de lange termijn.
‘Bij iedere herbestemming hoort een nieuwe functie. Die
voegt een nieuwe historische laag aan een gebouw toe; dat
alleen al maakt herbestemmen boeiend. Bij transformeren is
het niet altijd mogelijk het volledige historische beeld te behouden. Laat maar zien dat het gebouw een nieuwe functie
heeft! Gewijzigd gebruik vraagt vaak om aanpassingen van
een object’, stelt John Kerssens tijdens een toelichting op het
plan. De monumentale waarde is uiteraard wel bepalend. Als
er nu een restauratie moet worden uitgevoerd kan er beter gekeken worden naar een oplossing op de lange termijn waarin
zaken als comfort, energieverbruik en duurzaamheid belangrijk zijn. Wachten betekent verdere beschadiging van het
metselwerk. Maar in de richtlijnen van de Rijksdienst voor
Archeologie, Curltuurlandschap en Monumenten, waarin
‘behoud voor vernieuwen’ het uitgangspunt is, wordt er
vooralsnog van uitgegaan dat de bestaande kozijnen worden
gerestaureerd.5 John Kerssens is met de Monumentencommissie
in constructieve discussie om de juiste beslissing voor het
gebouw te nemen. Het behoud van de historische beeldwaarde
staat daarbij voorop. Tenslotte ziet de gemeente Zaanstad zelf
een functie voor de monumentale ‘De Vrede’ in de sfeer van
ontspanning en cultuur in haar visie ‘Van Dam tot Dam’, een
voorstel voor een fiets- en wandelpad langs Zaan en IJ uit maart
2012.

in de IJ-haven. (Artwork: John Kerssens, Kerssens de Ruiter architecten)

NIEUWE BESTEMMING?
Bas Gort wil in de komende tien jaar zijn containerterminal
verhuizen naar een nieuw, watergebonden bedrijventerrein.
Voor De Vrede moet dus een nieuwe bestemming worden gevonden. Dat zal waarschijnlijk geen industriële bestemming
meer zijn. Gezien de directe ligging aan het Noordzeekanaal
is een aanlegplaats voor (rivier)cruiseschepen die passagiers
afleveren voor het Noord-Hollandse landschap met de Zaanse
Schans, de kaasmarkt in Alkmaar en Volendam en Marken, dan
helemaal niet zo’n gek idee.
Noten:
1

Jaap Schipper, Van Wind naar Stoom (Wormer 2008) 124-145
(hoofdstuk 5 Architectuur 1850-1940).

2

Archief St. Bonifatiuskerk Zaandam.

3

Jur Kingma, Interview op 12 juli 1986 met G. Kruyver. G. Kruyver
kwam 1 maart 1914 in dienst bij Kamphuys als jongste bediende
en eindigde als algemeen procuratiehouder – verkoopmanager.
Gepubliceerd in idem, ‘Stoommeelfabriek De Vrede. Het meest
sinistere en mysterieuze industriële gebouw in Zaandam’
http://zaans-industrieel-erfgoed.nl/

4

Archief familie Gort.

5

Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten,
Brochure Techniek 48 (2008) 1.
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Gejaagd door de wind

Windjammers en andere zeilschepen in de zeehaven
van Zaandam
Sail Amsterdam 2015 is aanleiding om de geschiedenis van de zeezeilvaart in de haven van Zaandam te
bekijken. Dankzij het Noordzeekanaal (1876) was Amsterdam weer bereikbaar voor de grootste zeeschepen.
In 1884 kreeg Zaandam zijn eigen zeehaven. Het Noordzeekanaal werd uiteraard gebruikt door de snel
opkomende stoomvaart. Daarnaast hield de zeilvaart nog een eeuw lang stand. Maar terwijl in Amsterdam nog
stalen zeilschepen werden gebouwd, werd de Zaandamse haven toch vooral het domein van de stoomschepen.
door Jur Kingma

DE EERSTE JAREN VAN DE STOOMVAART
In 1816 kwam de Engelse kapitein William Wagner met zijn
Defiance op het IJ. Het was een groot spektakel waar ook koning
Willem I naar kwam kijken. In Engeland werden de stoomboten
toen nog vooral gebruikt voor het maken van pleziertripjes.
Tochtjes naar de kust, taking the waters, werden populair vanaf
het einde van de achttiende eeuw. Vanuit Londen vertrokken
zeilschepen naar de kust van Kent. Nadat Henry Bell in 1811 met
het eerste zeegaande stoombootje op de Clyde had gevaren,
werd er naarstig gezocht naar werk voor deze nieuwe vorm van
vervoer. Omdat het kapitein Wagner niet lukte om een concessie
voor de stoomvaart van Rotterdam of Amsterdam op Keulen te
krijgen, voer hij vanaf 1816 van Londen naar de kust van Kent.
Het aantal stoombootjes nam snel toe. Ook vanuit andere Britse
steden als Glasgow en Liverpool ontstonden bootreizen naar de
kust. Het was het begin van het massatoerisme.1 Snel werd de
stoomboot ingezet voor langere afstanden: Liverpool – Dublin
in 1820, Edinburgh – Londen en Londen – Calais in 1821. Tussen
1820 en 1840 ontstond een dicht net van stoombootdiensten
langs de Britse kust en naar het vasteland van Europa.
De stoomboot was aanvankelijk een primitief vaartuig. In de
romp van een houten zeilschip werd een balansstoommachine
gezet die twee schepraderen aandreef. Ze verbruikten veel
steenkool en de schoorsteen zorgde voor roetoverlast. De
ontwikkeling van de techniek ging snel. De stoommachine
werd in de negentiende eeuw almaar efficiënter, krachtiger,
betrouwbaarder en compacter. Zo werden de zeereizen sneller, veiliger en comfortabeler. In 1851 reisde Adriaan Prins
uit Wormerveer van Malta naar Alexandrië in Egypte met de
aller nieuwste Engelse stoomboot. Later zou hij uit Egypte vertrekken met een Oostenrijkse stoomboot naar Smyrna, het
huidige Izmir.2

VERANDERINGEN IN DE ZEILSCHEPEN
Terwijl de stoomvaart zich snel ontwikkelde, waren er ook
talloze vernieuwingen in de zeilvaart. De eerste zeilschepen
die de concurrentie van de stoomboten ondervonden, waren
de zeilende beurtschepen die van Londen naar haventjes aan
de Theems voeren. Vanaf 1822 was er geen werk meer voor
ze. Ze konden alleen nog worden ingezet voor het vervoer
van goederen over de Noordzee. Elders duurde het langer
8

voor het zeilschip zou buigen voor de stoomboot. Omdat het
stoomschip veel steenkool mee moest nemen voor het stoken
van de stoomketels, bleef er onvoldoende laadvermogen
voor betaalde lading over. Hoe langer de zeereis, hoe groter
dit probleem. Om India en het Verre Oosten bereikbaar te
maken voor stoomschepen legden de Britten een keten van
kolenbunkerhavens aan: Gibraltar, Malta, Alexandrië. Na een
spoorreis van Alexandrië naar Suez kon de reis per stoomschip
worden voortgezet via de bunkerstations in Aden en Colombo
op Ceylon naar Calcutta.
Er waren verschillende manieren waarop de zeilreders zich
verweerden tegen de concurrentie van de stoomboot. De zeilschepen werden groter, zodat ze meer vracht of passagiers
konden meenemen. Dat was vooral van belang voor lange
reizen naar Australië en Zuid-Amerika. Er werden zeilschepen
gebouwd die veel sneller konden zeilen, zoals de befaamde
theeklippers die van Engeland en de Verenigde Staten op
China voeren. Zeilschepen kregen hulpstoomvermogen
om bij wildstilte toch te kunnen varen. Al in 1819 voer het
Amerikaanse zeilschip Savannah met hulpstoomvermogen
een klein deel van de reis over de Atlantische Oceaan op stoomkracht. In 1827 voer de Nederlandse Curaçao, een stoomschip
met hulpzeilvermogen, naar West-Indië. Tot ver in de negentiende eeuw zouden zelfs grote luxe passagiersschepen op
de prestigieuze Noord-Atlantische passagiersroute nog ra’s
aan de masten hebben om zo nodig te kunnen zeilen. In de
tweede helft van de negentiende eeuw werden de zeilschepen
in toenemende mate van ijzer gemaakt. De Great Britain van
1843, nu een monument in Bristol, was een stoomschip met
hulpzeilvermogen. De snelle theeklipper Cutty Sark uit 1869,
een monument in Londen, heeft ijzeren spanten en een houten
romp. Zo had het schip een groter laadvermogen en kon het
scherper worden gebouwd. Een andere oplossing was een ander
zeilplan, zodat het schip met minder bemanningsleden kon
worden gezeild. De ultieme ontwikkeling was de windjammer,
een ijzeren of stalen vierkant getuigd zeilend vrachtschip dat zo
rationeel mogelijk was ontworpen. De vertaling van het woord
windjammer is wat onduidelijk. Misschien komt ‘gejaagd door
de wind’ er nog het dichtst bij.
De opening van het Suezkanaal in 1869 was een enorme stimulans voor de stoomvaart. In het laatste kwart van de negentiende

In 1874, nog voor de opening van het Noordzeekanaal, gaf de gemeente Zaandam deze
brochure uit in het Nederlands, Engels en Zweeds. Op deze kleurenlitho roken overal in de
Zaanstreek de fabrieksschoorstenen, maar in werkelijkheid waren het er veel minder.
De nieuwe haven, die pas tien jaar later zou komen, is al te zien en ligt vol zeilschepen.
Op de voorgrond drie zaagmolens. Het Czaar Peterhuisje, als verwijzing naar een groots
maritiem verleden, mocht niet ontbreken. (GAZ 13.0037 Afbeelding Joh. G. Stemler Czn)
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De ijzeren bark Aladdin kwam op 16 november 1891 met rijst uit Birma in

De haven van Zaandam met vier zeilschepen in 1895. Op de voorgrond

Zaandam. Zij was in 1885 in Southampton gebouwd en voer in 1891 voor

twee schepen die balken lossen. Achter in de haven liggen twee lege

een reder in Liverpool. Op de achtergrond zijn meerdere zeilschepen en

zeilschepen. Het stoomschip heeft nog hulpzeilen. De zaagmolen De

stoomschepen met hulpzeiltuig te zien. (GAZ 21.25804 Foto Jan Meursing)

Rode Leeuw is in 1916 gesloopt. (GAZ 21.07630)

eeuw zou het zeilschip nog vooral een rol ver vullen in het vervoer van massagoederen: wol en graan uit Australië, graan uit
Argentinië, guano (vogelmest) uit Peru, hout uit Scandinavië en
Rusland en steenkool uit het Verenigd Koninkrijk.

stoffen uit het buitenland was omdat de Voorzaan te ondiep
was geworden voor de steeds maar groter wordende schepen.6
In 1880 waren er twee tjalken uit Bremen, een schoener uit
Tomay, een schoener uit Sundsvall, een kofschip uit Noorwegen,
twee schoeners uit Riga, een tjalk uit Hamburg, een tjalk uit
Bornholm en een logger uit Frankrijk aangekomen. Het waren
dus allemaal kleinere vrachtschepen, waarvan er zeven bleven
overwinteren. In 1881 waren het drie tjalken, negen schoeners,
twee brikken en twee koftjalken. In 1883 werd gestart met de
bouw van de nieuwe zeehaven. Dat jaar kwamen uit Rusland
vier schepen met lijnzaad en drie met balken, twee met gezaagd
hout uit Finland, drie met gezaagd hout uit Noorwegen, veertien met gerst uit Denemarken en Zweden, een met pijpaarde
uit Denemarken, zestien met rijstafval uit Duitsland waar ook
nog ladingen lijnzaad, dederzaad en dederkoeken vandaan
kwamen.7 Voor het eerst kwam er een stoomboot uit een
buitenlandse haven aan.
De nieuwe zeehaven, vanaf 1884 in gebruik, was toegankelijk
voor grote zeeschepen. Het eerste stoomschip was de Sirius
met thuishaven Flensburg, die hout bracht voor houthandelaar
G. Kamphuijs. In dat jaar kwamen er 64 schepen in de nieuwe
zeehaven, waaronder 18 stoomschepen. Er waren 22 barken en
acht andere soorten zeilende zeeschepen. Zestien schepen met
hout kwamen uit Rusland, 24 uit Zweden en een uit Amerika.
Uit Brits-Indië, Birma, waren twee schepen met balen rijst
gekomen. In 1885 arriveerden er 37 zeilschepen, 36 stoomschepen en acht tjalken. In 1886 kwamen er al 24 schepen
met rijst uit Brits-Indië en vier uit Japan. In 1894 kwamen er
173 vaartuigen uit het buitenland naar Zaandam. Het aantal
zeilschepen nam sterk af; drie fregatten, veertien barken, vier
brik ken, drie driemastschoeners, elf schoeners, een galjoot en
zes koftjalken. Het aantal stoomschepen was gestegen tot 133.
De meeste schepen voerden hout aan; 46 uit Zweden, 76 uit
Rusland, negen uit Noorwegen en een uit Amerika. Nieuw was
dat er 14 schepen arriveerden met houtstof; mogelijk voor de

DE AMSTERDAMSE HAVEN EN DE ZEIL- EN STOOMVAART
Nederland volgde de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. In 1865 bezaten Amsterdamse reders 282 zeilschepen en 22
stoomschepen. In 1876, het jaar van de opening van het Noordzeekanaal, waren dit 150 zeilschepen en 49 stoomschepen.3 In
Nederland ging de bouw van zeegaande zeilschepen door tot het
begin van de twintigste eeuw. Ze werden steeds groter en vanaf
1889 werden ze gebouwd van staal. In 1905 was de Geertruida
Gerarda het grootste zeilschip van Nederland. De reizen die de
grote Nederlandse zeilschepen maakten, waren meestal met
Britse of Duitse steenkool naar India of Java. Nederland had niet
veel anders uit te voeren dan jenever, kaas of kaarsen. En dat
ging steeds vaker met stoomschepen. Op de terugreis namen
de zeilschepen producten mee van Java zoals koffie en suiker,
of rijst uit Birma. 4
Amsterdam telde aan het einde van de negentiende eeuw verschil lende scheepswerven waar grote zeilschepen werden
gebouwd. Op werf De Boot, op Wittenburg, werd in 1898 het
laatste grote zeilschip gebouwd.5
In de Europese kustvaart kon het zeilschip zich veel langer handhaven. In Groningen werden nog tot de Eerste Wereldoorlog
zeetjalken en andere zeilende vrachtscheepjes gebouwd. Vanaf
de jaren twintig begon de inbouw van dieselmotoren en in 1923
werd in Groningen het eerste motorkustvaartuig gebouwd, nog
met hulpzeilvermogen. Het Groningse motorkustvaartuig werd
al voor de Tweede Wereldoorlog een groot succes.

ZEILSCHEPEN IN DE HAVEN VAN ZAANDAM
Het gemeenteverslag van Zaandam van 1879 stelde vast dat
er voor de industrie weinig rechtstreekse aanvoer van grond10

In 1963 kwam er nog een enkel zeilend kustvaartuig in de haven van

In 1963 bracht het Zweedse zeilende schoolschip Albatross een lading

Zaandam. Fotograaf Ab Jonkhart van dagblad De Typhoon vond het

gezaagd hout in Zaandam. Het schip is gebouwd in 1942. Na de oorlog

Duitse kustvaartuig Aar uit Hamburg bijzonder genoeg om er een foto

was het enige tijd in gebruik als oceanografisch onderzoeksschip. Van

voor de krant van te maken. (GAZ 21.25899)

1949 tot 1965 was het een zeilend opleidingsschip. Later diende het als
visserijhospitaalschip voor de Britse kabeljauwvissers rond IJsland en in
de Noordelijke IJszee. (GAZ 22.06371)

nieuwe papiermachine bij Van Gelder in Wormer; 54 schepen
hadden de Britse, 34 de Duitse en 24 de Nederlandse vlag. De
zeilschepen waren voornamelijk actief in de kustvaart.

De zesmaster E.R. Sterling in de
haven van Zaandam. Volgens

EEN ZESMASTER IN ZAANDAM
Terwijl het aantal zeilschepen in de haven van Zaandam gestadig afnam, bezocht in 1920 de E.R. Sterling, een van de grootste zeilschepen ter wereld, de haven van Zaandam. Het schip
was in 1883 op de bekende scheepswerf Harland & Wolff in
Belfast gebouwd als ijzeren viermast bark voor Ierse reders. In
1898 werd het aan Duitse reders verkocht. In 1903 verloor het
bij de Amerikaanse westkust in een storm de masten. Daarna
werd het door een Amerikaanse reder gekocht en verbouwd
tot zesmast barkentijn.8 In 1910 kreeg het de naam E.R. Sterling
met als thuishaven Blaine in de staat Washington. Bij een
barkentijn is de voorste mast dwarsgetuigd en de andere hebben
een langsscheepse tuigage. Een zesmast barkentijn was een
scheepstype dat alleen in Amerika voorkwam. De E.R. Sterling
werd in 1928 in Engeland gesloopt. De meeste Nederlandse
kranten deden verslag van de laatste reis van het schip toen
het met averij door de Nederlandse zeesleepboot Indus naar de
Azoren werd gesleept. Het werd gezien als een symbool voor het
einde van het tijdperk van de zeilende zeevaart. Wel bleven zeilschepen nog lang in de vaart als opleidingsschepen, omdat een
stage op een zeilschip verplicht was voor de opleiding tot stuurman of zeeofficier. Een aantal oude zeilende vrachtschepen
werd in de jaren twintig omgebouwd tot opleidingsschip. Deze
schepen hebben de tand des tijds doorstaan en zijn in augustus
weer te zien op het Noordzeekanaal. Op sommige van deze
grote zeilschepen kun je meevaren tijdens de Parade of Sail. En
ze kunnen tijdens Sail Amsterdam 2015 worden bezocht in de
haven van Amsterdam.

het bijschrift in de beeldbank
van het GAZ in 1920 met hout
uit Canada gekomen.
(GAZ 21.25812)

Noten:
1

Tim Sherwood, The Steamboat revolution. London’s first steamships

2

Jur Kingma, ‘Een Wormerveerder bezocht de piramiden in 1851’,

3

Th. van Tijn, Twintig jaren Amsterdam. De maatschappelijke ontwikkeling

(Stroud, 2007) 21-39.
Wormerveer Weleer 10 no. 24 (Wormerveer, 2012) 43-46.
van de hoofdstad, van de jaren ’50 der vorige eeuw tot 1876
(Amsterdam, 1965) 224-225.
4

E.W. Petrejus, Het schip vaart uit. Onze zeilvaart in de negentiende eeuw
(Bussum, 1975) 129-148.

5

J.L. Meijer, ‘In memoriam werf De Boot. Wittenburg verloor laatste
rest van eeuwenoude scheepswerven’, Ons Amsterdam 40 no. 4
(Amsterdam, 1988) 97-101.

6

Verslagen van den toestand der gemeente Zaandam 1879-1982,
GAZ GV006/OA-0059.

7

Dederzaad, ook wel vlasdotter, is een oliehoudende plant uit de
familie der Kruisbloemigen. Het werd gebruikt om lamp- en spijsolie
te maken. Tegenwoordig wordt er biodiesel van gemaakt.

8

Informatie via Karl House van de Puget Sound Maritime History Society
in Seattle, Washington, USA.
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Gezicht op het dorp Jisp?

Kanttekeningen bij een schilderij van Lourens Oomheijn
De collectie Zaanlandse Oudheidkundige Verzameling ‘Jacob Honig Jsz, Jr.’ (ZOV) bevat een aantal schilderijen
die worden toegeschreven aan Lourens Oomheijn (Oomheyn). Hij was een huisschilder die zijn inkomsten
aanvulde met ander (ambachtelijk) schilderwerk, waaronder schilderijtjes.1
Maar of zijn ‘Gezicht op het dorp Jisp’ klopt, dat is de vraag.
Door Cees Kingma

Lourens Oomheijn leefde in de achttiende eeuw, zijn geboorteen sterfjaar zijn niet met zekerheid vastgesteld. De Zaanse
elite kon zich in die tijd de weelde van kunst veroorloven,
zodat mensen als Oomheijn daar een boterham aan hadden.
Om zijn klanten te behagen schilderde Oomheijn plaatselijke
tafereeltjes. Zijn schilderijtjes worden gekenmerkt door frisse
heldere kleuren waarin de onderwerpen niet echt tot in detail
zijn uitgewerkt, Oomheijn was geen fijnschilder. Ook ontbreekt er een zekere spanning in de werkjes, waardoor het
meer een krantenfoto dan een artistieke opvatting is. Sommige
onderwerpen komen vaak terug op zijn schilderijen; zo was
hij waarschijnlijk erg gefascineerd door ooievaars. Een van
deze schilderijtjes wordt beschreven als ‘Gezicht op het dorp
Jisp’. In dit artikel wil ik proberen aan te geven waarom ik die
omschrijving bijzonder onwaarschijnlijk vind.
De schilderijen uit de collectie ZOV zijn, met een ‘Overeenkomst
van Bruikleen en Beheer’ ondergebracht bij het Zaans Museum.
Enkele schilderijen van Oomheijn zijn opgenomen in de vaste
opstelling. De overige worden regelmatig in tijdelijke tentoonstelling voor het publiek toegankelijk gemaakt.

WAT ZIEN WE?
‘Gezicht op het dorp Jisp’ is een klein olieverfschilderij op
paneel van 70,5 cm bij 58,5 cm, gedateerd 1784. Het schilderijtje
is grofweg in tweeën te delen. Aan de linkerkant staat een rijtje
van vijf stenen gebouwtjes met een pannendak. Het eerste
lijkt een café of herberg. Midden op het schilderij staat, over
een dwarssloot, een stolpboerderij met een hooikap. Beide
lijken rietgedekt. Verder in het veld staat een stellingmolen.
Nog verder weg, op de horizon, staan een molen en een grote
kerk. De gebouwen op de voorgrond staan, iets verhoogd, aan
de waterkant. Waarschijnlijk loopt er geen weg of pad tussen
de gebouwen en het water. Verder staan er een aantal figuren
op het schilderijtje die het stukje dorp een levendige indruk
geven. De bomen zijn geschilderd in lichtgroene kleuren, die
de indruk wekken van voorjaar.
Heel interessant is de rechterkant van het paneeltje. We kijken
uit over een waterlandschap waarin de schilder geprobeerd
heeft al zijn maritieme kennis in één keer te etaleren. Op een
ruim en open water varen zes schepen. Een aantal daarvan is
goed te herkennen als bekende scheepstypen uit de achttiende
eeuw. Deze schepen waren veelvuldig te zien op de Zaanse
binnenwateren. Er is echter één schip dat mijn aandacht trok
toen ik het schilderij eens goed ging bestuderen. Ik kon het type
12

niet goed thuisbrengen, en als ik er al een bekend scheepstype
bij bedacht dan kon dit schip nooit in de binnenwateren van de
Zaanstreek hebben gevaren, zeker niet in de wateren rondom
het dorp Jisp. Alle reden dus om dit schilderijtje eens nader
onder de loep te nemen.

HISTORISCHE TOPOGRAFIE VAN JISP
Het dorp Jisp loopt globaal oost-west. In het oosten begint, na de
brug in de Dorpsstraat, de Jisperdijk naar Neck en Purmerend.
In het westen eindigt de Dorpstraat bij het Zwet. Via het Weiver
sluit Jisp hier aan op het Oosteinde in Wormer. Zowel aan de
oost- als aan de westkant wordt het dorp afgesloten met een
ruim open water. In het westen is dat het Zwet. In het oosten
is dat een veel bescheidener water, eigenlijk niet meer dan een
ruim uitgevallen sloot die iets ten oosten van de voetbalvelden
van VV Jisp begint. In de zestiende eeuw stond dit water waarschijnlijk in verbinding met de binnenmeren van de Engeen Wijdewormer en de Beemster. Maar na de omdijking van
de Wormer polder en het droogleggen van de binnenmeren
aan het begin van de zeventiende eeuw heeft dit water aan
belang ingeboet. Toen Oomheijn anderhalve eeuw later zijn
schilderijtje maakte, was hier zeker geen aanlegplaats voor
grotere schepen meer.
In de topografisch-historische atlas Zaanlandia Illustrata, ook
onderdeel van de Zaanlandse Oudheidkundige Verzameling
en in beheer bij het Gemeente Archief Zaanstad, bevindt zich
een ‘Plattegrond van het dorp Jisp in vogelvlucht getekend’ van
het einde van de zeventiende eeuw. Daaruit blijkt duidelijk dat
aan beide uiteinden van het dorp de bebouwingen langs de
grotere waterplassen aan de noordkant even doorlopen na het
begin van het water, in het westen veel langer dan in het de
oosten. (Let op: de kaart is getekend met het zuiden boven!)
Het dorp Jisp raakte in de achttiende eeuw in verval waardoor
veel bebouwing verdween. Hele straatjes werden afgebroken,
waardoor er ten tijde van Oomheijn eerder minder dan meer
gebouwen langs de oevers van het water hebben gestaan.

VERSCHILLEN TUSSEN WERKELIJKHEID EN SCHILDERIJ
Op het schilderij kijken we over open water met aan onze linkerhand bebouwing. Dat kan betekenen dat we aan de oostkant van
Jisp staan en uitkijken in de richting van Neck en Purmerend.
Maar er is nog een belangrijk aspect: de stand van de zon. De
schaduwen op het schilderij zijn kort, dat betekent dat het rond
het middaguur is. Maar veel belangrijker, de schaduwen staan

Gezicht op het dorp Jisp. (Zaans Museum, collectie ZOV)
(Zaans Museum; foto Cees Kingma)
Plattegrond van het dorp Jisp in vogelvlucht getekend,
Zaanlandia Illustrata 387 (GAZ 51.00077)
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J. Bulthuis, Gezicht op Oostzaan met het Oostzijder veld,
Zaanlandia Illustrata 215
(GAZ 11.0040)

Petrus Schenk (1645-1693),
Kopergravure met afbeelding
van een wijdschip met spriet-

Detail uit het schilderij van

tuig voor anker (Fries scheep-

Oomheijn met wegvarend

vaart Museum E-278; collectie

zeilschip. (Zaans Museum;

scheepsafbeeldingen)

foto Cees Kingma)

aan de rechterkant van de voorwerpen en de figuren op het
schilderij, de zon komt hier van de linkerkant. Het zuiden is
dus links op het schilderij. Dat zou beteken dat we in westelijke
richting kijken, over het Zwet. Dan zou de bebouwing het einde
van de Dorpsstraat moeten zijn. We weten echter uit andere
bronnen dat de aard van de bebouwing op de vroegere plek van
de traankokerij van Cornelis Gerritsz. de Lange er heel anders
uitzag.

DE SCHEPEN OP HET SCHILDERIJ
Het maritieme tableau geeft echter een nog veel duidelijkere
aanwijzing. Op de voorgrond vaart een visser in zijn jol. Hij heeft
een aantal rieten korven bij zich om de gevangen vis te bewaren.
Net zulke korven zijn zichtbaar aan de waterkant, waar hij met
z’n jol naartoe vaart. Een ooievaar lijkt ook erg geïnteresseerd
in deze korven. Wat verder het water op is de schipper van een
boeier met zijn zeilen in de weer. Het is niet goed te zien of hij
wegvaart of wil aanleggen. Daar weer achter komt een aak met
een spriettuig die duidelijk probeert af te meren. Maar we zien
geen steiger of een andere aanmeergelegenheid, terwijl het hier
toch zeer waarschijnlijk gaat om een veerschuit: het gehele dek
wordt in beslag genomen door een kajuit. In de rijke collectie
van de ZOV bevindt zich een geaquarelleerde tekening in OostIndische inkt van J. Bulthuis (1750 – 1801) met als titel ‘Gezicht
op Oostzaan met het Oostzijderveld’, waar op de voorgrond net
zo’n schuit vaart, gedateerd 1794. Deze schepen, waarschijnlijk
aken, werden dus vaker in de Zaanse polderwateren gesitueerd.
De tekeningen van Bulthuis gelden als de betrouwbaarste
topografische afbeeldingen van de streek vóór de fotografie.2
Nog belangrijker is het wegvarende schip tussen de vissersjol
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en de aak, uiterst rechts. Wat direct opvalt zijn de afmetingen
van dit schip en de daarbij behorende zeilvoering. Verder heeft
het zijzwaarden, een grote mast met een spriettuig en een
razeil en waarschijnlijk een dubbele fok. Daarmee heeft het de
kenmerken van diverse types schepen uit de zeventiende en
achttiende eeuw, zoals de Kaag, Smak en Kofschip. Gezien de
lengte van de personen aan dek van dit schip kan je vaststellen
dat het schip, inclusief de zijzwaarden, breder is dan vier meter.
Kenmerk van een Smak is o.a. de hier ontbrekende kleine
bezaansmast op het achterdek. Het razeil klopt wel. Een Kaag
is kleiner en heeft geen razeil. Het Zeeuwse Beurtschip komt het
dichtst in de buurt. Het schip op het schilderij van Oomheijn
is bijna een exacte kopie van het schip op een ‘Kopergravure
met afbeelding van een wijdschip met spriettuig voor anker’,
met als onderschrift: ‘Een Zeeuws Beurtman; en 't Geitsteck
bij Harlingen’. Deze af beelding is gedateerd 1650 – 1693. Dit
komt ook geheel overeen met mijn idee over dit schip; het is
een kustvaarder die werd gebruikt bij het lichteren van grote
zeegaande zeilschepen. Het schip past niet in de smalle en
ondiepe binnenwateren rondom het dorp Jisp.

ANDERE AANWIJZINGEN
Pas in 1848 kon de Dam in de Zaan bij Zaandam door schepen
met een vaste mast worden gepasseerd. Voor die tijd lag er
zelfs een gebintbalk dwars over de sluiskolk, vlak voor de
sluisdeuren. De sluismeester was het zat dat schepen die te laat
waren met het neerlaten van de mast, de stenen overkluizing
van de sluiskolk beschadigden. Deze balk is o.a duidelijk te zien
op de tekening ‘Zaandam, uit de Zaan na den Dam te zien’ door
P. Fouquet Junior uit 1751.

Zaandam, uit de Zaan na den
Dam te zien. (GAZ 92.00679)

P. Betlem Mz., Gezicht op verschillende scheepswerven en
timmerwerven aan de Voorzaan.
Bedrijvigheid op en langs het
water. Rechts enkele paltrokhoutzaagmolens op wat later
Het Eiland zal worden. Aquarel
naar een oud schilderij uit de
18de eeuw (Zaanlandia Illustrata
nummer 100 - ZOV - Honig
collectie inventarisnummer 660,
GAZ 13.060)

In ‘Als het gewelt comt . . .’ gaat Diederik Aten uitvoerig in op de
strijd tussen de verschillende handelssteden in het Noorderkwartier. Hieruit blijkt dat deze steden elkaar nauwlettend
in de gaten hielden, zodat de een geen voordeel kon trekken
uit het nadeel dat de ander, door bepaalde beperkingen in de
aangelegde natte infrastructuur, zou hebben. Aten beschrijft
zeer gedetailleerd de strijd die zich afspeelde tussen Haarlem
en Alkmaar rondom de nieuwe sluis bij Nauerna in de vaarweg
naar Alkmaar. In 1656 mengde ook de sluiswachter van de
Hogedam zich in die discussie; de gebintbalk bij Nauerna was
weggebroken en daardoor liep hij inkomsten mis.3 We kunnen
er dus van uitgaan dat het ook vanuit het noorden onmogelijk
was om met grote schepen met staande mast de Zaan op te
varen.

DE SLUIZEN TE KLEIN
Na de omdijking van de polder Wormer in 1630 werden er
een aantal sluizen gebouwd om Wormer en Jisp bereikbaar te
houden voor de scheepvaart. Er kwamen drie sluisjes aan de
noordzijde van de polder voor de scheepvaart naar de Beemster
en de Schermer en twee sluisjes aan de zuidkant voor de
vaart naar Enge- en Wijdwormer, en na de drooglegging van
die binnenmeren naar de respectieve ringvaarten van deze
droogmakerijen. Aan de westkant werd de Poelsluis gebouwd
voor een directe toegang tot de Zaan. In 1630 besloten de burgemeesteren van Wormer en Jisp ‘gesamentlijck sullen doen
leggen inde Rinckdijck vande polder (met die van Purmerende
gemeen) opte Saen bijde Poel, een sluijs, op gelijcke wijte ende
langte als de groote sluijs te Sardans, mits dat nog omtrent in
de midde van de Sluijs twee deuren zullen gemaakt’. 4 In 1782

schreef Aarjan Kuyper met zijn zoon Cornelis een reparatiebegroting voor de Poelsluis, waarin hij o.a. opmerkte: ‘. . . Van
de Specie, van beijde sijden is te groot, bouwen zonder Galge t is
bijna onmogelijk. Nu, ik wort dat geteem van die oude rottige,
houten Sluijs al moe. Ik verbeelt mij hier verder te hooren
vragen, Wat zoude dan, Een Nieuwe, en van Steen gemaakte
Sluijs wel Kosten.’5 Als er al schepen met een staande mast op
de Zaan konden komen dan was het in ieder geval uitgesloten
dat ze het Zwet op konden richting Jisp.
Een van de weinige Zaanse kunstwerken waarop een vergelijkbaar schip staat, is een gezicht op de Voorzaan van P. Betlem Mz.
Daar, op het open water, voelde het schip zich in z’n element.
Het schilderijtje van Oomheijn is volgens mij een allegorisch
werkje, waarin elementen zijn verwerkt die in de Zaanstreek
ook zouden kunnen voorkomen. Dat maakt het echter nog geen
Zaans schilderij, en zeker geen dorpsgezicht van Jisp.

Noten:
1

Henk J. Heijnen e.a., Kunst zonder rugwind. Zaanse
schilderkunst1600-1950 (Wormerveer 1999) 160.

2

Kunst zonder rugwind, 152.

3

Diederik Aten, ‘Als het gewelt comt . . .’: Politiek en economie in Holland
benoorden het IJ 1500-1800 (Hilversum 1995) 73- 80.

4

Contract tusschen Wormer ende Jhisp op ’t leggen van een sluijs opte
saen Waterlands Archief, 0187 Archief Banne Jisp 1630 – 1716 - L.71.

5

Stukken betreffende de Poelsluis 1835-1932 Waterlands Archief, 0187
Archief Banne Jisp 1630 - 1933 - L.70.
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Familiestukken

Op zoek naar memorabilia van houthandel Schipper
Pas geruime tijd na het overlijden van hun vader Willem Schipper, directeur van houthandel Schipper,
realiseerden zijn dochters Paulien en Marjon zich hoe weinig zij eigenlijk van het familiebedrijf afwisten. Dat
was reden genoeg voor de zussen om een speurtocht te beginnen naar aandenkens, foto’s en verhalen.
door Cor van Dongen

‘Ach, we waren hartstikke jong, nog maar 18 en 25 jaar oud, toen
onze vader in 1981 overleed. Op die leeftijd ben je met andere
zaken bezig dan de geschiedenis van het familiebedrijf’, weten
de zussen Paulien Kornet-Schipper en Marjon Paur-Schipper
zich van die periode in hun leven te herinneren. ‘Sowieso werd
er thuis niet veel over de houthandel of over onze voorvaderen,
de oprichters en oud-directeuren van het bedrijf, gesproken en
al helemaal niet nadat mijn vader met zijn tweede vrouw was
getrouwd en elders ging wonen.’
‘Maar een jaar of vijf geleden belde Dirk de Vries, zoon van
Jaap de Vries de oud-mededirecteur van de houthandel mij
[Paulien] op, met de vraag of we nog familiefoto’s, attributen,
brieven, geschriften van de houthandel in ons bezit hadden.
Die wilde men graag gebruiken voor een nog te schrijven boek
over de Zaanse houthandel.1 Dat drukte ons met de neus op de
feiten: wij, mijn zus Marjon en ik, (Renée, de andere zus van
Paulien en Marjon overleed in 2005) beschikten over helemaal
niks; we hadden nauwelijks herinneringen aan het bedrijf,
laat staan tastbare zaken. Een betreurenswaardige toestand;
op dat moment ervoer ik het gemis aan familiefoto’s of ander
historisch materiaal over de houthandel als uiterst pijnlijk. In
een opwelling ben ik toen naar Jongeneel, de huidige eigenaar
van ons voormalige familiebedrijf, in de Achtersluispolder
gereden om te vragen of ze daar misschien in het bezit waren
van een archief over houthandel Schipper.’

VAN GZN., VIA PZN. EN WZN., TOT PZN.
Hoe kwam houthandel Schipper, eventueel mèt archief, bij
houthandel Jongeneel terecht? Een goed moment om – in een
notendop – de (familie)geschiedenis van het bedrijf op een rijtje
te zetten. We beginnen in 1881 met Pieter Schipper Gzn., medeeigenaar van houthandel Couwenhoven & Schipper. Nadat hij
in 1885 op een veiling in hotel Het Wapen van Amsterdam, op de
Dam in Zaandam, paltrokmolen De Wildeboer had aangekocht,
besloot hij twee jaar later, in 1887, voor zichzelf te beginnen,
onder de firmanaam Houthandel P. Schipper Gzn.
Pieter Gzn., de stamvader van het familiebedrijf, overleed in
1919. Zijn zoon Willem zette de zaak voort en kreeg even later
assistentie van zíjn zoon Pieter. Toen Pieter in 1956 plotseling
overleed, werd zijn plaats ingenomen door Willem, zoon van
Pieter en kleinzoon van Willem.
Marjon en Paulien en de eveneens bij dit gesprek aanwezige Jan
van Veen, oud-directeur van houthandel Donker & Schipper,
moeten er smakelijk om lachen en zetten met hulp van Jan de
hele stamboom kort op een rijtje: ‘Ja, ’t is een heel gepuzzel
16

met al die zelfde namen en toevoegingen ‘zoon van’: eerst had
je dus Pieter Schipper Gzn., toen Willem Pzn., gevolgd door
Pieter Wzn. en tenslotte Willem Pzn., onze vader. Toen Willem
Pzn. in 1981 overleed was het bedrijf inmiddels (eind jaren
zestig, begin jaren zeventig) van het Westzijderveld naar de
Achtersluispolder verhuisd en had er een fusie plaatsgevonden
met Houthandel Donker.
Ja, ’t waren roerige tijden in het Zaanse hout; door omzetdalingen volgde de ene fusie na de andere, en dat zag je terug in de
namen: Donker & Schipper en Simonsz & Middelhoven gingen
halverwege de jaren tachtig verder onder de naam Donker
& Middelhoven, om uiteindelijk op te gaan in Hout handel
Jongeneel.’

RITJE NAAR DE ACHTERSLUISPOLDER
Waarmee we weer terug zijn bij het impulsieve autoritje van
Paulien naar de Achtersluispolder. Zij doet verslag: ‘Helaas, bij
Jongeneel bleek men niet in het bezit te zijn van archiefstukken
van houthandel Schipper, maar de man die me te woord stond,
vond het allemaal wel heel grappig: hij was indertijd nog
door mijn vader bij het bedrijf aangenomen! Hij gaf me het
telefoonnummer van Jan van Veen 2 , oud-directeur van Donker
& Schipper, van wie hij wist dat deze een privéverzameling en
-archief van de houthandels Donker en Schipper had aangelegd.‘
‘Tja’, beaamt Jan, ‘ik wist dat er in de familie nog een fotoalbum
of bedrijfsalbum van de familie Schipper moest bestaan, met
tal van foto’s, gegevens en documenten, alsmede een stuk of
tien tekeningen van de hand van Willem Jansen van houtzagerij
De Bonte Arend en de houtopslag van Schipper, maar ik had
géén idee waar dat moois allemaal terecht was gekomen. Die
tekeningen waren begin jaren vijftig bestemd geweest voor een
kalender. Op die manier vulde Willem Jansen zijn inkomen een
stukje aan.’

RIJKE OOGST
‘En toen, een paar jaar geleden… hoorden we dat de tweede
vrouw van onze vader was overleden’, vervolgen Marjon en
Paulien hun relaas. ‘Het contact met haar was verloren gegaan,
maar op onze vraag of zíj misschien nog in het bezit was geweest
van foto’s of andere spullen van de familie Schipper verleenden
haar kinderen – uit haar eerste huwelijk – alle medewerking. Er
ging letterlijk en figuurlijk een wereld voor ons open bij wat er
toen allemaal boven water kwam!’
Het plezier en de voldoening vallen van de gezichten van de twee
zussen af te lezen als een voor een de spullen op tafel worden

Ansichtkaart van houtzaagmolen De Bonte Arend
in het Westzijderveld rond 1900 toen de molen was
aangekocht door Pieter Schipper Gzn. De windbrief
voor houtzaagmolen De Bonte Arend werd in 1719
afgegeven aan Cornelis Arendsz. Bont, vandaar de
naam De Bonte Arend. Met de ontmanteling van
bovenkruier De Bonte Arend in het Westzijderveld,
achter het NS-station werd in 1905 begonnen, het jaar
dat Pieter Schipper en zoon Willem overgingen op
stoomkracht (Tekening G. Mol, Wormerveer
GAZ 41.06107)

De zusjes Schipper,
links Paulien, rechts
Marjon, zijn verguld
met de terugkeer in
de familie van het
zilveren schaalmodel
van De Wildeboer.
(foto Cor van Dongen)

In de beeldbank van het Gemeentearchief Zaanstad
vinden we zeven geaquarelleerde potloodtekeningen
op getint papier, datering 1950, van de hand van Willem
Jansen (1892-1969), met afbeeldingen van houtzagerij
De Bonte Arend. De kunstenaar werd geboren in
Amsterdam, woonde onder andere in Wormerveer
en Koog aan de Zaan en vanaf 1942 tot aan zijn dood
in West zaan. Veel van de werken van Willem en diens
zoon Chris (1918-1961), die eveneens schilder en tekenaar was en in West zaan bij zijn vader werkte en
woonde, verbeelden het Zaanse landschap. In 1970 werd
in het Westzaanse verzorgingshuis Lambert Melisz.
een permanente tentoonstelling met schilderijen en
aquarellen van vader en zoon Jansen ingericht.
(Zie ook: www.willemjansenstichting.wordpress.com)

Een van de genoemde tekeningen van Willem Jansen stelt de hijsstelling
van het laadstation bij de Abrahamsloot met stapels hout en ongezaagde
balken voor. De tekening dateert uit 1950. (GAZ 11.2213)

gelegd: twee tegeltableaus, het ene van stoomzagerij De Bonte
Arend, het andere van De Wildeboer; een vuistdik familiealbum
– van vergelijkbare afmetingen als een Statenbijbel – vol
met foto’s en bijschriften; een zilveren schaalmodel van De
Wildeboer. Dan wordt er op tafel plaats gemaakt voor een
debiteurenboek, eveneens van kloek formaat, met een schat
aan gegevens over de verkopen en de betalingen aan en door

de klantenkring en de toeleveranciers van de houthandel. Het
debiteurenboek maakt onderdeel uit van de boekhouding vanaf
1916 tot ongeveer 1930.
‘En de ring!’ Marjon schuift een gouden zegelring met de
initialen van overgrootvader Willem van haar vinger. ‘Deze ring
werd altijd door onze vader gedragen; hij heeft immers dezelfde
initialen als die van overgrootvader Willem!’
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Willekeurige pagina uit het vuistdikke album met

Fotocollage met de voorvaderen en directeuren van de familiezaak.

honderden foto’s van het familiebedrijf.

Linksboven op de foto staat Pieter Schipper Gzn,, rechtsboven Willem

(foto Cor van Dongen)

Schipper Pzn, linksonder Pieter Schipper Wzn, en rechtsonder Willem
Schipper Pzn. (archief fam. Schipper)

Het teruggevonden
glas-in-loodraam van
houthandel Schipper,
voorstellende twee
arenden in vogelvlucht,
stoomhoutzagerij De
Bonte Arend en de
gelijknamige molen
linksonder.
(foto Cor van Dongen)

Naast foto’s, van het bedrijf, maar ook met persoonlijke afbeeldingen en een fotocollage met de portretten van de vier
voorvaderen, completeren een bronzen bel, waarvan de afkomst
onduidelijk is, en een natuurstenen naamplaat van houthandel
Vis de rijke oogst. Voorraad en opstallen van de Zaandijkse houthandel Vis werden eind 1928 verkocht aan buurman Donker – de
debiteuren gingen naar houthandel Schipper. Ongetwijfeld is
het naambord op deze wijze op de gevel van het kantoor van
houthandel Schipper terechtgekomen.

DE BONTE AREND IN VOGELVLUCHT
Jan van Veen heeft nog weet van twee andere attributen: een
gebrandschilderd raam in de Oostzijderkerk in Zaandam en
een glas-in-loodraam dat in het bezit is van een kennis van hem.
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Het raam in de kerk bevindt zich in de buurt van het pronkstuk
van de kerk, Scheepstimmerlieden, een unieke glasschildering
van Catharina Fries (1636?-1708) in de zuidelijke wand, links
van de preekstoel. Dit raam werd in de zeventiende eeuw
door dertien scheepsbouwers en houtverkopers aan de kerk
geschonken. (Voor afbeeldingen: zie ‘Gebrandschilderde ramen
in de Oostzijderkerk’ op www.zaans-industrieel-erfgoed.nl.)
Een schenking van houtverkopers. Goed voorbeeld doet goed
volgen: vlak na de Tweede Wereldoorlog schonken familie en
werknemers van Schipper een gebrandschilderd raam aan de
kerk als dank voor het overleven van de oorlog.
Het glas-in-loodraam, een paneel van 64 bij 100 cm, is in het
bezit van de Wormerveerse familie Klomp, al bijna een halve
eeuw verzamelaars van Zaans industrieel erfgoedmateriaal.

Jaap schetst de achtergronden van het – prachtige – glas-inloodraam: ‘Een vogelvluchtopname van de stoomhoutzagerij,
de loodsen en de balkenhaven van het Schipper-terrein. Linksonder zien we molen De Bonte Arend. Het paneel is vervaardigd
in Atelier Bogtman in Haarlem.3 Jaren geleden werd ik door een
kunsthandelaar die mijn interesses kent, opgebeld. Hij vroeg
of ik belangstelling had voor een – zwaar beschadigd – paneel
met afbeeldingen uit de houtindustrie. Waarschijnlijk, maar
dat weet ik niet zeker, is het raam bij de sloop uit een container
gevist. Ik heb het stuk gekocht, maar het lag behoorlijk uit
elkaar; een restaurateur is er een jaar mee bezig geweest om
alle stukjes op hun plaats te zetten en enkele ontbrekende
stukjes toe te voegen. De verwaarloosde eikenhouten lijst
heeft hij vervangen door een metalen rand. Leuk detail: voor
zover ik weet zijn de dochters van Willem Schipper in bezit
van een foto van het voorontwerp voor dit glas-in-loodraam
dat ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de houthandel
is vervaardigd.’

DIERBARE VERHALEN
Diverse foto’s die bij de familie Schipper zijn teruggekeerd,
hebben als bron gediend voor het boek Hout aan de Zaan. Jan
van Veen herinnert zich de feestelijke presentatie van het boek,
november 2013, waarbij Jouke de Vries, voormalig bedrijfsleider
van houthandel Van de Stadt, een leuke toespraak hield. ‘Hij
vertelde onder andere over de gemoedelijke tijden die de
houthandels in de Zaan hadden gekend, de tijden waarin het
laadstation van houthandel Schipper aan de Abrahamsloot (de
sloot die gesitueerd was langs de Provincialeweg, ten zuiden van
het Verkade Sportterrein, en begin jaren tachtig werd gedempt)
een belangrijke rol speelde in het overladen van de dekschuiten
en het beladen van de vrachtauto’s. Jouke de Vries, onwetend
van het feit dat Paulien en Marjon Schipper in de zaal aanwezig

waren, vertelde dat hij altijd veel sympathie had gekoesterd
voor hun vader Wim, die altijd vriendelijk en opgewekt was en
eenieder hartelijk begroette.’
Na afloop van zijn voordracht bedankten Marjon en Paulien
spreker Jouke voor zijn mooie woorden. ‘Jouke vertelde ons nog
veel meer details’, vult Paulien aan, ‘over onze vader en over de
houthandel. Zo kwamen we erachter dat er tijdens de Tweede
Wereldoorlog veel Joden in de loodsen van Schipper in het Westzijderveld verborgen waren gehouden voor de Duitse bezetters.
Van Jouke, maar ook van anderen, hoorden we mooie verhalen
over onze vader. Nee, hij was beslist geen kouwe kak, hij leefde
met iedereen mee en had hart voor zijn personeel. Tijdens de
strenge winter van 1963 liep hij iedereen af op de werf en in de
loodsen om te informeren of ’t nog wel ging. ’t Doet een mens
goed om zoiets over je vader te vernemen!’
Aldus leverde de speurtocht van Marjon en Paulien Schipper
naar memorabilia van het familiebedrijf niet alleen waardevolle
foto’s, documenten en attributen op, maar ook verhalen om te
koesteren! Een mooier besluit van de – succesvolle – zoektocht
lijkt niet mogelijk.
Noten:
1

Peter Roggeveen, Hout aan de Zaan. De rijke historie van de Zaanse
houthandel (Wormer, 2013).

2

Voor een interview met Jan van Veen: Cor van Dongen

3

Willem Bogtman (1882-1955) uit Noord-Holland was grafisch

‘Missionarissen in het hout’ Zaans Erfgoed 51 (winter 2014) 20-23.
ontwerper, glasschilder, monumentaal kunstenaar, glazenier en
vervaardiger van mozaïeken. In 1912 begon hij in Haarlem een atelier
voor glas-in-lood en gebrandschilderd glas. Bron: Wikipedia.
Stoomhoutzagerij en Houthandel Fa. P.Schipper Gz. omstreeks 1910.
De stoomhoutzagerij kreeg dezelfde naam als de molen: De Bonte
Arend. (GAZ 22.06477)

Amsterdam aan de Zaan
Restauratie van pakhuis Amsterdam
aan de Zaanweg in Wormerveer

Vorig jaar heeft eigenaar Nieck de Groot de restauratie van dit rijksmonument aan de Zaan
grondig laten aanpakken.
door Henk Elzenga
Illustraties: auteur, tenzij anders vermeld

Van oorsprong is pakhuis Amsterdam een driebeukig houten
pand, dat sinds 1850 in bezit was van Gerrit Jacob van Gelder.
In 1884 nam zijn broer Jacob Martinus van Gelder het over. De
broers Van Gelder waren telgen uit het papiermakersgeslacht
Van Gelder, maar Jacob Martinus had gewerkt op de afdeling
fijne zaden van het handelshuis Wessanen en Laan. In 1884 nam
hij de zaadhandel van hen over. Zijn pas verworven pakhuis liet
hij door de Gebroeders Gorter verbouwen: van driebeukig werd
het een vierbeukig gebouw en het geheel werd voorzien van een
stenen voorgevel.
In februari 1938 werd de voorgevel veranderd: op de begane
grond werd een dubbele deur geplaatst. Op 30 maart 1942
brandden het dak en het verdiepingsgedeelte geheel uit. Sporen
van deze brand zijn heden ten dage nog steeds zichtbaar. In
1953 werd door de Firma Gebrs. Gorter het pand Amsterdam
doorgebroken naar de loods die achter het pakhuis was geplaatst.

OORSPRONG VAN DE BUURT
De Zaanweg is eigenlijk de enige plek in de Zaanstreek waar
de panden vroeger niet direct aan de Zaan zijn gebouwd, maar
aan de weg langs de Zaan, met hun voorgevel naar het water.
Oorspronkelijk stonden er in de nabijheid van De Amsterdam
nog meer pakhuizen, zoals op Zaanweg 5 en 7 De Drie Papier
Baalen en kaaspakhuis De Vriendschap. Die werden gesloopt
voor de aanleg van een toegang tot het Wilhelminapark vanaf de
Zaanweg. De gevelsteen van De Drie Papier Baalen is opgenomen
in de gevel van het Honig Breethuis in Zaandijk. Hij dateert van
1766 en volgens de omschrijving van de Historische Vereniging
Koog-Zaandijk was papierfabrikant Blaauw de eigenaar van De
Drie Papier Baalen.
Het Wilhelminapark werd in 1898 aangelegd tussen de Zaanweg
en de Wandelweg naar een ontwerp van tuinarchitect H.B.
Stephan, op initiatief van de industrieel Dirk Laan. In feite was
het een uitbreiding van het in 1897 door de familie Doorn opengestelde park ‘Burgerlust’, in de volksmond bekend als ‘Bosch
van Doorn’.

EXTERIEUR
In het midden boven aan de gevel, net boven de naam ‘Amsterdam’ en de twee ramen zijn de initialen van J. van Gelder: ‘JvG’
nog zichtbaar. Volgens de Historische Verkenning van Frederik
Pöll uit Rotterdam is de tuitgevel uitgevoerd met ‘schouders’
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en een iets ‘risalerend’ (vooruitspringend) middendeel. In
deze middenrisaliet bevinden zich in de eerste en de tweede
bouwlaag dubbele deuren. De kozijnen rond deze deuren
worden door een segmentboog ontlast. In de top bevinden zich
boog vensters onder een ontlastingsboog, die op uitgemetselde
lisenen (verticale, iets uit de muur springende stroken) rust.
Langs de daklijst loopt een klimmend tandfries (een gemetselde
scheiding van twee muurvlakken, gemaakt van tandvormige
baksteen).

INTERIEUR
Inwendig heeft het pakhuis een vierbeukig houtskelet. De
zolder wordt gevormd door één groot spant. De ‘standvinken’
(tussenstijlen, meestal voorzien van korbelen, schoren die de
spanten met de spantbalk verbinden) verjongen (verkleinen)
zich naar boven. In een zaadpakhuis waren de begane grond en
de verdieping ingedeeld in vakken, zogenoemde ‘zaadkasten’.
Het zaad moest droog en koel worden opgeslagen en daar voldeed het pakhuis helemaal aan. Dit zaad werd per schip in
zakken aangevoerd, omdat men bang was dat als het zaad los
was gestort, het schip kon kapseizen. De balen werden door een
sjouwploeg uit het ruim van het schip gehaald en naar boven
gebracht. Cor Bruijn heeft in zijn boek De Zaadsjouwers hier uitgebreid over geschreven!
Sinds jaren maakt Mulder Verhuizingen nog steeds gebruik van
de voordelen van dit pakhuis en heeft er een opslagplaats van
inboedels in gevestigd.

VOLGENDE EIGENAREN
In 1896 liquideerde Jacobus van Gelder zijn zaak en verkocht het
pand aan Wessanen & Laan, die tot 1917 ook nog pand Zaanweg
11a in bezit hadden.
In 1917 verkochten Wessanen & Laan pakhuis Amsterdam aan
cacaofabrikant de firma Keyzer & Stolp. Na een grote brand in
1936, die de gehele sorteerinrichting vernielde, ging de zaak
failliet. In 1937 werd G.L. Fust (koopman in granen) de nieuwe
eigenaar van Zaanweg 11A en het pand Amsterdam.
In 1942 verkocht Fust pakhuis Amsterdam aan Meijer’s Boeken Handelsdrukkerij, die het gebruikte als papieropslag. Die
ging in 1962 failliet en vervolgens kwam pakhuis Amsterdam
in handen van de gemeente Wormerveer. In afwachting van
sloop om ter hoogte van het pakhuis een nieuwe Zaanbrug
aan te leggen verhuurde de gemeente het aan Anton Mulder.

De voorzijde van pakhuis Amsterdam aan de Zaanweg 12 in

Bouwtechnische tekening uit 1938 voor het plaatsen van een

Wormerveer. Krullen van siersmeedwerk verbinden de stenen

deurkozijn met deuren op de begane grond in de voorgevel

gevel met de erachter liggende houten constructie van het

(GemeenteArchief Zaanstad)

oorspronkelijke pakhuis.

De Zaanweg te Womerveer nog voor de verbreding van 1911.
Links de ingang van het Wilhelminapark. (GAZ 21.02322,
collectie ZOV-Honig)

De raampartij in de nok met erboven
de initialen JvG van Jacob van Gelder.
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Heiwerkzaamheden in de Zaan
voor de verbredeing van de
Zaanweg in de twintiger jaren.
Tussen de onderdelen van de
heistelling is op de achtergrond
pakhuis Amsterdam te zien
en bij de fabrieken rechts aan
Wormerzijde gaat de oude
Zaanbrug net open.

Toen het realiseren van een nieuwe Zaanbrug ter hoogte van
dit pand niet meer aan de orde was, kon Mulder het in 1978 van
de gemeente, intussen Zaanstad, kopen.

MULDER VERHUIZINGEN
In 1931 begon Anton Mulder op 19-jarige leeftijd een verhuisen transportbedrijfje, aanvankelijk niet meer dan een ‘afhaaldienst’. In 1934 vertrok hij naar Vlieland en ontmoette daar zijn
vrouw. In de oorlog kwamen ze samen terug naar Wormerveer.
Tijdens de oorlog bleef Anton Mulder actief bezig met het
verhuis- en transportbedrijf. Hij had toen een garage aan de
Iepenstraat. In 1968 kocht hij de panden Zaanweg 11 en 11A
van Aannemer Schollee. Na de aankoop van De Amsterdam
in 1978 was Mulder dus eigenaar van drie naast elkaar gelegen
panden aan de Zaanweg, no. 11, 11A en 12. Vlak voordat hij in
1938 trouwde, had hij zijn toekomstige vrouw al gezegd dat het
pand Amsterdam ooit zijn eigendom zou worden. De reden
was, zoals later zijn vrouw Antje Mulder-Roos aan de huidige
eigenaar Nieck de Groot vertelde, dat Anton in 1911 pal voor
dat pand als schipperskind op een zandschip was geboren.
Mulder financierde de aankoop van pakhuis Amsterdam met de
verkoop van het pakhuis De Ruyter, eveneens aan de Zaanweg,
dat tot dan ook zijn eigendom was.

RIJKSMONUMENT
In 1969 nam André de Groot, vader van de huidige eigenaar, de
bedrijfsvoering van Anton Mulder over, maar niet de panden
zelf. Die kwamen op 30 december 1985 in wel in handen van
Nieck de Groot, toen die het verhuisbedrijf van zijn vader overnam. In latere jaren werd de mogelijkheid onderzocht om een
nieuw bedrijfspand te bouwen, maar daar is mede door de
culturele waarde die het pakhuis Amsterdam had, van afgezien.
Na het afspringen van het plan voor een nieuwe Zaanbrug in de
jaren zestig heeft de gemeente in de jaren negentig nog even
gespeeld met de gedachte aan woningbouw op deze plaats. De
huidige eigenaar zou daar ook wel oren naar hebben gehad; de
bedrijfsvoering aan de drukke Zaanweg was (en is) niet altijd
makkelijk. Maar ook dat ging niet door en nu is sloop van
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De balkenconstructie in het interieur laat duidelijk zien dat
pakhuis Amsterdam van oorsprong een houten pakhuis was.

pakhuis Amsterdam niet meer mogelijk omdat het in 2004 de
status van Rijksmonument kreeg.
Nu bovendien vaststaat dat een nieuwe Zaanbrug op de plek van
de oude komt, dus niet ter hoogte van de pakhuizen, heeft Nieck
de Groot de restauratie van pakhuis Amsterdam voortvarend
opgepakt en laten uitvoeren door de restaurateurs die ook de
‘Adelaar’ onder handen hebben gehad.
Aan de buitenzijde is de voorgevel hersteld en opnieuw gevoegd.
Binnen zijn delen van draagbalken, met behoud van de oude
stukken, vervangen. Ook het herstel van de oude deuren en
ramen is men niet vergeten.
Nieck de Groot mag er met recht trots op zijn hoe zijn rijksmonument er nu bijstaat!
Bronnen:
-

Jaap Schipper, ‘Zaanse pakhuizen. Vorm en afmeting van de houten
pakhuizen’, Met Stoom 17 (juni 1994)
http://www.zaans-industrieel-erfgoed.nl/

-

Frederik Pöll, Cultuurhistorsiche Verkenning (Rotterdam januari 2015).

-

Wilhelminapark http://hvwormerveer.nl/index.
php?page=wilhelminapark

-

Geschiedenis [van het Wilhelminapark]
http://wilhelminaparkwormerveer.nl/geschiedenis/

-

Honig Breethuis aan de Lagedijk
http://www.historischeverenigingkoogzaandijk.nl/

Maandag t/m zondag
geopend voor lunch,
diner of een borrel!

DE-BATAAF.NL

ALLES IS ER AL,
HET WACHT
OM GEZIEN
TE WORDEN

Instagram marjolein_zaandam

EVERYTHING
IS THERE,
WAITING
TO BE SEEN

Marjolein Lensink-Neijzing

250 pagina’s
full colour
150 x 150 mm

12,50
Meer info:
Heijnis & Schipper Drukkerij bv,
Lagedijk 158, Zaandijk
www.heijnis-schipper.nl
info@heijnis-schipper.nl
tel. 075 - 6401730

Altijd gezellig en
heerlijk eten aan
de zaan.

Hier had
uw
advertentie
kunnen
staan

Met Alles is er al, het wacht om gezien te worden laat
Marjolein Lensink-Neijzing (bekend als marjolein_zaandam
op Instagram) zien dat fotograferen alles te maken heeft
met de kunst van het kijken en slechts in beperkte mate
afhankelijk is van de gebruikte techniek. Marjolein heeft
een eigen kijk op dagelijkse zaken en ziet daardoor precies die dingen waar
anderen aan voorbij gaan. Dat de techniek een ondergeschikte rol speelt
blijkt wel uit het feit dat alle foto’s zijn gemaakt zijn met een mobiele telefoon
en alleen bewerkt zijn met de Instagram app.
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De aanleg van de spoorlijn
Uitgeest-Zaandam
Het ongeluk van een metselaar

In dit artikel staan we stil bij de realisatie van de spoorlijn tussen Uitgeest en Zaandam. Een van de vele
arbeiders die meewerkte aan de bouw van de Zaanse stations, was Lambertus van Calcar. Voor hem zou dit
blijvende gevolgen hebben.
door Jan van der Male

STAATSLIJN K
In 1839 werd de eerste spoorlijn in Nederland geopend, tussen Amsterdam en Haarlem. Daarna volgden schier eindeloze
politieke discussies over de aanleg van verdere spoorwegverbindingen in ons land. Pas nadat in 1860 de Staat besloot om
de aanleg van spoorwegen zelf ter hand te nemen, keerde het tij.1
Bij Koninklijk Besluit van 24 augustus 1860 werd een commissie
ingesteld die verantwoording zou dragen voor de aanleg. Een
van de spoorlijnen zou vanuit Amsterdam via de al bestaande
verbinding uit 1839 naar Haarlem, via Uitgeest en Alkmaar tot
Den Helder gaan. Laatstgenoemde plaats werd aangeduid als
Nieuwe Diep. De verbinding werd aangeduid als Staatslijn K.
Maar toen eind 1862 het wetsontwerp tot aanleg en exploitatie
van het Noordzeekanaal werd bekrachtigd werd een veel kortere
route mogelijk tussen de hoofdstad en de haven van Den Helder
(functionerend als voorhaven van Amsterdam), namelijk via
Zaandam. Het IJ was bij de monding van de Zaan ongeveer vier
kilometer breed en overbrugging van zo’n afstand was tot dat
moment veel te duur. Maar nu zou het grootste deel van dit
water worden ingepolderd, de omweg via Haarlem kwam te
vervallen en een spoorlijn door de Zaanstreek werd realiteit. Op
20 december 1865 werd het eerste deel van Staatslijn K feestelijk
geopend: Nieuwe Diep – Alkmaar. Anderhalf jaar later, op 1 mei
1867, volgde het traject Alkmaar – Uitgeest.

DE SPOORVERBINDING UITGEEST – ZAANDAM
Vanaf 1863 vonden voorbereidende werkzaamheden plaats om
de lijn door te trekken van Uitgeest naar Zaandam. Zo moesten in oktober 1864 allerlei bezwaren van aanwonenden aan
de toekomstige spoorlijn uit de weg worden geruimd. Vooral
eigenaren van bedrijven, zoals houtfabrieken en moleneigenaars, weerden zich; hun terreinen dreigden veel slechter
bereikbaar te worden door de afdamming van vaarwateren.
Nadat de nodige gronden waren onteigend, vond op 14 december 1865 de aanbesteding plaats van de aarden baan tussen Uitgeest en de Noorder IJ- en Zeedijk. Het werk werd aangenomen
door J. Verwaaijen Dzn. en A. Visser Pzn. voor ƒ 1.756.800,-.
De aanleg bleek complex. Eerst moest de bovenlaag van de
slappe veenbodem worden afgegraven en werd een bed van
rijshout aangelegd waarna het zandbed werd gestort. Zand
werd aangevoerd uit een zanderij in Castricum. Bovendien
waren er tal van waterwegen waarvoor alleen tussen Uitgeest
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en Zaandam al twee duikers en zeventien bruggen nodig waren,
waar van acht beweegbare.2

HET ONTWERP EN DE BOUW
VAN DE ZAANSE SPOORWEGGEBOUWEN
Langs de Staatslijnen kwamen stations van vijf verschillende
typen of ‘klassen’ met daarop diverse variaties. In grote steden
kwamen stations van de eerste, tweede of derde klasse, in de
kleinere plaatsen kwam een kleiner station van de vierde of
vijfde klasse. Omdat ze werden ontworpen door ingenieurs
van Rijkswaterstaat, sprak men van Waterstaatsstations. Vermoedelijk was werktuigbouwkundige K.H. van Brederode (18271897) verantwoordelijk voor het ontwerp van de eerste generatie
Waterstaatsstations.
Langs de Zaanlijn kwamen (van noord naar zuid) stations voor
Krommenie en Assendelft gezamenlijk, voor Wormerveer en
voor Koog en Zaandijk gezamenlijk. De aanbesteding van de
drie Waterstaatsstations derde klasse vond plaats in 1867. De
gunning ging naar aannemer F.H. van Malsen te Den Haag
voor ƒ 31.300,- per stationsgebouw. Het Algemeen Handelsblad
van 9 november 1867 berichtte: ‘De spoorweg tusschen Uitgeest
en Zaandam is goed gevorderd; van het stations gebouw te
Krommenie werd het metselwerk voltooid; de vleugels zijn
onder de kap gebragt. Te Wormerveer kwam het metselwerk
gereed. Te Koog a/d Zaan is het metselwerk onder handen, en
de gebouwen te Zaandam zijn aanbesteed.’
Laatstgenoemd stationsgebouw, gebouwd door S. van der Kamp
uit Leiden voor ƒ 62.360,-, werd een variatie op het standaardontwerp van de derde klasse door de toevoeging van een
venstereenheid aan beide zijvleugels en door het bijplaatsen
van een vrijstaand gebouw aan weerszijden, slechts verbonden
aan het hoofdgebouw door een muur. Boven in de voorgevel
kwam een fraai uurwerk. Tot in 1878 de lijn werd doorgetrokken
over het Noordzeekanaal naar Amsterdam zou dit station het
eindpunt van Staatslijn K blijven. Daarom werd hier, behalve
een stationsgebouw nog een loods voor zes locomotieven
aan de zuidoostkant gepland. Deze kreeg drie sporen met
daarachter dienstlokalen. Het middelste spoor liep door tot in
de werkplaats erachter. Ook kwamen er een kolenbergplaats
en waterbezorgingsinstallatie voor de locomotieven. Het
water voor de locomotieven zou de komende jaren per trein
uit Castricum worden aangevoerd. Aan de noordzijde van deze

Bouwtekening van een bergplaats voor 15
rijtuigen bij station Zaandam aan staatslijn
K. Plattegrond, aanzicht eindgevel, aanzicht
deel zijgevel met deel doorsnede overlangs,
dwarsdoorsnede en detail. (GAZ 52.00164;
Zaanlandia Illustrata 43, collectie Honig,)
Het emplacement gezien vanuit het Westzijderveld omstreeks 1910, van links naar rechts
de goederenloods uit 1869 die in 1923 is gesloopt,
in het midden op de achtergrond, net niet
waarneembaar, de rijtuigen- of wagenloods
en rechts het stationsgebouw. Links in het
Westzijderveld de stoomhoutzagerij van de
firma Van Wessem. (Collectie Westzaanse
Digitale Beeldbank)

loods kwam een draaischijf.3 Verder kwam er, evenals bij de
andere drie Zaanstations recht tegenover het stationsgebouw
aan de westkant van het spoor een goederenloods met verhoogde laad- en losplaats. Ook werd er een rijtuigen- of wagenloods gebouwd ten noordoosten van het stationsgebouw, waarin vijftien rijtuigen konden worden gestald.

METSELAAR LAMBERTUS VAN CALCAR
Bij de aanleg waren veel arbeiders nodig. Eén van hen was
Lambertus van Calcar, een jonge metselaar die vanaf 1867 onder
aannemer Van Malsen (of een onderaannemer) meebouwde
aan de stations en goederenloodsen van achtereenvolgens
Wormerveer en Koog-Zaandijk en onder aannemer Van der
Kamp de gebouwen te Zaandam hielp opmetselen. Of hij ook
heeft gewerkt aan de stationsgebouwen van Krommenie-Assendelft is niet bekend.
Van Calcar werd geboren op 26 november 1845 in Zaandijk. Hij
verloor zijn moeder al toen hij slechts anderhalf jaar oud was.
Zijn vader Pieter van Calcar hertrouwde in 1848. Lambertus

had één zus, vier halfzussen en vier halfbroers. De familie was
straatarm. Vader Pieter had een bedrijfje in kruidenierswaren en
brandstoffen. In 1855 verhuisde het gezin naar Koog aan de Zaan.
Lambertus moest op jonge leeftijd meehelpen in de zaak en hij
was amper tien jaar toen hij van school werd genomen. Tussen
1864 en 1868 had hij allerlei baantjes, zoals polderarbeider en
sjouwer bij het lossen van schuiten. Na het vervullen van zijn
militaire dienstplicht in 1865 kon hij aan de slag bij de firma
Verlaan in Zaandijk. Maar Lambertus wilde graag zelfstandig
werken en dus leerde hij in zijn schafttijd voor metselaar.

AAN DE SLAG BIJ ‘HET SPOOR’
De aanleg van de spoorlijn Uitgeest – Zaandam betekende voor
Lambertus werk. Vanaf 1867 werkte hij als metselaar bij de bouw
van stationsgebouwen en goederenloodsen langs de Zaanlijn.
Elke dag ging hij richting de spoorlijn in wording.
Zo ook in het najaar van 1868, op dinsdag 3 november. Lambertus
zelf noteerde negen maanden later: ‘Op dien datum ging ik
des morgens naar het in aanbouw zijnde spoorwegstation te
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Foto en handtekening van Van Calcar op
de cover van het boekje ‘Een gekortwiekte
huismusch’ dat aan de hand van zijn dagboek
werd uitgegeven. (Collectie Jaap Klomp)

Soms werd Van Calcar meegenomen op een uitstapje over de Zaan.
Hier is hij vaag te zien achter het raam van het glazen jachtje.
(Collectie Jaap Klomp)

Zaandam, om aldaar mijn geliefkoosden arbeid (het metselen)
van den vorigen dag te hervatten. Vergenoegd ging ik den
steiger op…’ Dat moment vormde een omkeer in zijn leven.

HET ONGELUK
Van Calcar vervolgde: ‘…maar op denzelfden oogenblik viel hij
onder mij weg en ik met hem – omstreeks 12 voeten hoog was
de steiger. Onvergetelijke dag!’
Wat is er gebeurd? Lambertus reconstrueerde het ongeluk in
1889 in zijn dagboek. De steiger langs de wagenloods was alleen
in het midden op een paar plekken geschoord met schuine
palen in de grond. Verder waren er wel wat schoren aangebracht
tussen de juffers (de staande palen van de steiger), maar deze
waren niet in de grond geplaatst en dus was het geheel verre van
solide. Omdat er in de nacht van 2 op 3 november 1868 veel wind
stond, zal de steiger naar buiten heen en weer zijn geschud.
Dat veroorzaakte speling. Toen Lambertus op de korteling
stapte, de dwarsplank die tussen de steigerplanken is geklemd
en waarop de metselaar dicht bij de muur kan komen, boog
deze net als anders onder zijn gewicht iets door. Maar door de
ontstane speling gleed de korteling nu tussen de steigerplanken
weg en de 23-jarige Lambertus viel van bijna 4 meter hoogte
rechtstandig naar beneden. Onder de steiger lag een dikke laag
steenafval en hij kwam daarop terecht, óf op de snijding (het
onderste laagje metselwerk dat iets uitsteekt ten opzichte van
de rest van de muur), dat herinnerde hij zich later niet meer
precies.
Op het moment van het ongeluk was er niemand in de buurt,
maar op het lawaai kwam al spoedig hulp af. Lambertus verloor
niet zijn bewustzijn, maar niettemin had deze val voor hem
dramatische gevolgen. Hij bleek een dwarsleasie te hebben
en zijn benen zouden altijd verlamd blijven. ‘Ik was gezond
en sterk, verdiende mjin brood, had mij eene toekomst, een
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blijde voorgespiegeld en nu, nu lig ik hulpbehoevend neer… ’t
Is buiten zoo schoon, zoo vroolijk. Maar wat geeft dat mij? Ik,
pas 23 jaren oud, lig hier reeds 9 maanden lang treurende en
hopende en strijdende op dit bed.’
Zijn val was dus veroorzaakt door een combinatie van een onveilig gebouwde steiger en slechte weersomstandigheden. Voor
Lambertus betekende de val van de wankele steiger het einde
van zijn metselcarrière. Een andere arbeider zal zijn plaats bij
de wagenloods hebben ingenomen.

DE VOLTOOIING VAN STATION ZAANDAM
EN DE OFFICIËLE OPENING
Een klein jaar na het ongeluk waren de gebouwen op het
stationsemplacement van Zaandam gereed en op 1 november
1869 werd het baanvak Uitgeest – Zaandam geopend. Daarmee
kreeg de gemeente Zaandam, die al ruim tien jaar voordien in
1858 de regering in Den Haag ‘met allen eerbied een bescheiden
verzoek’ deed om rekening te houden met de Zaandamse
belangen bij de aanleg van de spoorverbinding Den Helder –
Amsterdam, haar felbegeerde treinstation. De exploitatie van
Staatslijn K kwam in handen van de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HIJSM). 4

HET VERDERE LEVEN VAN LAMBERTUS VAN CALCAR
Hoe ging het verder met de voormalige spoorwegmetselaar? Na
ruim twintig jaar van onderzoeken berichtte de arts in 1889 aan
Lambertus dat de kans op herstel uitgesloten was. Inmiddels
had hij zich neergelegd bij deze situatie.
Rolstoelen waren in die tijd nog geen gemeengoed, zodat Van
Calcar zich bijna niet kon verplaatsen. Ook had hij zijn verdere
leven last van pijnen in zijn benen, koorts en doorliggen. Bij
gebrek aan sociale voorzieningen zoals tegenwoordig was hij
voor zijn levensonderhoud afhankelijk van familie en vrienden.

Het emplacement met op de voorgrond de draaischijf. Op de achtergrond molen

De sloop van de loods in 1923, in zuidelijke

De Wildschieter en de gebouwen van stoomhoutzagerij Van Wessem. De foto is waarschijnlijk

richting gezien. (GAZ 22.12560, collectie Rein

genomen vanaf het stationsgebouw. (Collectie Westzaanse Digitale Beeldbank)

van Houten)

Hij deed later wat administratief werk, maar doordat hij veel
het bed moest houden kon hij veel studeren, vooral op het gebied van taal. Van Calcar werd door zijn val bij de wagenloods
van station Zaandam een belezen mens met een brede belangstelling. Hij werd 59 jaar oud en overleed op 10 februari 1905.

-

Vereniging tot behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek Zaanstad 4
(oktober 1990) 8-17.
-

H. Waldorp en J.G.C. van de Meene, Locomotiefloodsen en
tractieterreinen in Nederland, 1839-1958 (Haarlem, 1992).

-

GEEN BLIJVENDE HERINNERINGEN
Helaas zijn bijna 150 jaar na dato alle bouwwerken waar Lambertus aan heeft gewerkt, gesloopt. De locomotievenloods,
rijtuigenloods en goederenloods van Zaandam sneuvelden in
1923, de draaischijf rond 1952. Alle oorspronkelijke Waterstaatsstations langs de Zaanlijn en goederenloodsen van de Zaandorpen zijn inmiddels ook verdwenen.
De plaats waar Lambertus van Calcar in 1868 een dwarslaesie
opliep, moeten we anno 2015 zoeken aan de westkant van de
Provincialeweg, ongeveer ter hoogte van het Volkspark.

G.J. Vis, ‘De geschiedenis van de Zaanlijn’, Met Stoom, tijdschrift van de

P. Waterdrinker, ‘Vijftig jaren Zaanse spoorweg’ in: J.J. Dinkelberg
samenst., 50 jaren Zaanstreek (en ver daarvoor). Uitgave Zaansche
Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer te Zaandam (z.j. (1949)) 215-216.

-

Nederlandse Staatscourant, 25 februari 1866.

-

Archief Provinciaal Bestuur van Noord-Holland, 1851-1943 NoordHollands Archief (toegangsnummer 18), inventarisnummer 5696.

-

Archief Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij: bestekken,
1857-1934, Het Utrechts Archief (toegangsnummer 914),
inventarisnummers 1102, 1304 en 1305.

Noten:
1

Met dank aan: Sven Zeegers, Haarlem; Rein Korthof, Zaandam;
Jaap Klomp, Wormerveer.

Guus Veenendaal 102-104.

2

J. Kingma, geraadpleegd 20 juni 2014.

3

In 1903 kwam er een nieuwe draaischijf van 16 meter, die in 1923 enkele
tientallen meters naar het zuiden werd verplaatst. Bij de bouw van
het nieuwe stadhuis in de zomer van 2007 werden resten van een
oude fundering gevonden, bestaande uit een ring van baksteen met

Bronnen:

een diameter van 15 tot 18 meter. Hoogstwaarschijnlijk was dat de

-

onderbouw van de draaischijf uit 1903.

Guus Veenendaal, Spoorwegen in Nederland van 1834 tot nu (1e druk;
Amsterdam 2004).

-

4 Dit week af van wat gangbaar was: op de meeste staatsspoorlijnen

J. Kingma, Spoorwegen in de Zaanstreek http://www.zaans-industrieel-

werd de dienst uitgevoerd door de Maatschappij tot Exploitatie van

erfgoed.nl/index.html?pages_4/historie_zaanse_spoorwegen.

Staats Spoorwegen (MESS).

html&main_frame
-

Dagboek van Lambertus Pieterszn. van Calcar (1869-1904).

-

R. Hooijschuur, Een gekortwiekte huismusch. Het dagboek (1869-1904)

-

H. Romers, Spoorwegarchitectuur in Nederland, 1841-1938 (Zutphen, 2000).

van Lambertus van Calcar (1845-1905) (Westzaan, 2000).
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Jan Rem, Waterloo-veteraan
Ooggetuigenverslag van een oud-strijder uit Wormer

De Slag bij Waterloo in 1815 (nu 200 jaar geleden) maakte een einde aan de macht van Napoleon Bonaparte.
Waterloo-veteraan Jan Rem uit Wormer schreef een persoonlijk verslag van zijn belevenissen tijdens de strijd.
door George Slieker

WIE WAS JAN JACOBSZ. REM?
De Slag bij Waterloo betekende het definitieve einde van
Napoleons heerschappij. In het tijdschrift De Zaende (jrg. 2, 1947)
besteedde C. Mol aandacht aan Waterloo-veteraan Jan Rem uit
Wormer en zijn belevenissen tijdens de slag. Jan Jacobsz. Rem
werd op 29 december 1793 te Wormer geboren. Zijn ouders
waren Jacob Rem en Jannetje Brat (of Brad). Jan Rem was 21
jaar oud toen hij aan de voor Europa zo beslissende veldslag
deelnam. Voor zijn activiteiten tijdens de slag werd hij later
onderscheiden met het Metalen Kruis; verder was hij drager van
het Zilveren Kruis 1813-1815. Twee jaar na de slag trouwde Jan op
1 juni 1817 in Wormer met Klaartje (of Klara) Kaal. Het echtpaar
kreeg zeven kinderen, van wie er twee al op zeer jonge leeftijd
stierven. In 1821 werd Jan Rem aangesteld als veldwachter in
Wormer. In zijn bijdrage stelt Mol dat Rems verleden als oudstrijder en zijn onderscheidingen mogelijk hebben bijgedragen
aan zijn benoeming.
Het handhaven van orde en openbaar gezag was destijds een
stuk eenvoudiger dan tegenwoordig. Tot Rems taken hoorden
onder andere het omroepen van schouwen en ‘schooiers en
bedelaars ‘t Dorp uyt brengen en zowel bij nagt als bij dag,
op ‘t nakoomen van placaaten en keuren goede agt [te] slaan’.
Enkele jaren eerder, in 1818, was de functie van veldwachter
samengevoegd met die van Dorpsbode-Dienaar en daardoor
werd Rem ook ingezet als gemeentebode, diende hij schoolgelden op te halen en betalingen namens de gemeente te
verrichten. Eens per maand moest hij naar Haarlem om bij het
provinciebestuur stukken af te leveren.
Verder luisterde hij (tegen een kleine fooi) trouwpartijen op
door in vol ornaat aanwezig te zijn bij de plechtigheid en het
gezelschap te geleiden. Met ingang van 1 januari 1864, een paar
dagen na zijn zeventigste verjaardag, kreeg Jan Rem eervol
ontslag. Bij de herdenking van de Slag bij Waterloo in 1865 werd
Rem als veteraan in optocht door het dorp gereden. Kort na
het vieren van hun vijftigjarig huwelijk overleed echtgenote
Klaartje op 29 juni 1867; Jan stierf in 1870.

DE SLAG
Zijn belevenissen tijdens de veldslag waren voor Jan Rem
blijkbaar interessant genoeg om op papier te zetten. Dat deed hij
in Noord-Frankrijk, nadat de Nederlandse troepen de Fransen
hadden achtervolgd en ze nog enige tijd (als overwinnaars)
in Frankrijk waren gebleven om weer op krachten te komen.
Vele jaren later, in 1863, werd Jans verhaal in Purmerend in een
klein boekje uitgegeven door P. Wakker onder de lange titel
‘Aanteekeningen van een veteraan, dato 16 Aug. 1815; die onder den
28

Prins van Oranje in ‘s Prinsen Klein Leger in de Velden van Waterloo
gestreden heeft. Medegedeeld door P. Wakker. Oud-soldaat, 10e
afdeling infanterie.’
Samen met onder andere Engelse troepen onder leiding
van de Duke of Wellington (Arthur Wellesley, 1769-1852) en
een Pruisisch leger streed Rem onder leiding van de Prins
van Oranje (de latere koning Willem II) tegen het leger van
Napoleon. Met succes verdedigden de Nederlandse troepen de
viersprong Quatre Bras, zodat het Franse leger de Pruisische
troepen niet in de rug kon aanvallen.
Op 15 juni 1815 lagen de Nederlandse troepen bij Nivelles (Nijvel,
ten zuiden van Brussel), toen het alarm werd gegeven. Men
vertrok naar de Lameurse Weg, waar de soldaten in een geul of
diepe greppel werden geplaatst. Daar vond het eerste gevecht
met Franse troepen plaats. Door hun positie, als het ware in
een loopgraaf, konden de Nederlandse soldaten de toenmalige
zware geweren goed steunen en daardoor trefzekerder vuren.
De Franse troepen vuurden hevig op een achter de Nederlanders gelegen bosperceel, in de veronderstelling dat daar
meer manschappen aanwezig waren. De volgende dag raakte
het Nederlandse leger nabij Quatre Bras opnieuw slaags met
de Fransen. Er kwam versterking van Engelse, Schotse en
Hannoverse troepen. Op 17 juni verslechterde het weer. De
Nederlanders veranderden van positie, waarbij ze opnieuw in
gevecht raakten met de Fransen. Bij het invallen van de avond
werden de gevechten gestaakt en probeerde men een kamp op
te zetten. Regen en kou gaven veel hinder.
Rem bevond zich op een voorpost tussen gedode en zwaar
gewonde Fransen. Hij verzamelde een aantal geweren van
getroffen Fransen, zette ze tegen elkaar en vermomde het geheel
als soldaat. De dummy werd door een Franse soldaat onder vuur
genomen en er ontstond een kort gevecht. In de vroege ochtend
van 18 juni wist een bombardier (kanonnier) de koets van
Napoleon te treffen. Later sprak de Prins van Oranje (die later
in de strijd zelf licht gewond raakte) de troepen toe. Hij vertelde
hoe Napoleon Brussel (Nederland en het huidige België vormden
nog één geheel) wilde plunderen en de Nederlandse troepen
dienden dat te verhinderen. De gevechten werden nu hevig: de
Franse cavalerie en de Oude Garde rukten op en er vielen veel
doden en gewonden. Een Duitse officier die als invaller bij de
Nederlanders was gekomen, werd door een kettingkogel geraakt
en verloor beide benen. Ook Rem raakte licht gewond. Net als
nu hadden soldaten ook toen verbandmiddelen bij zich: zes el
windsel en een half pond pluksel (uitgeplozen textielvezels,
die dienden als wondafdekking). Jan kon zichzelf verbinden
en de strijd voorzetten. Later kreeg hij nog een schampschot

Napoleon Bonaparte
(gravure naar een
schilderij van David,
collectie auteur)

Jan Rem, naar een oude daguerreotypie
(afbeelding uit het artikel in De Zaende)
De verwonding van de Prins van Oranje

Overlijdensadvertentie

tijdens de Slag bij Waterloo. Gekleurde

van echtgenote Klara Kaal

gravure J. Odevaere-Willem Senus

(afbeelding uit het artikel

(Collectie van Nederland, aangeleverd

in De Zaende)

door auteur)

nr. 53 | Zomer 2015 | 29

aan pink en elleboog. Toen de Fransen zich na een hevige strijd
terugtrokken achtervolgden de Nederlanders de troepen tot bij
Parijs. Daar kwam men uiteindelijk op 30 juni aan. Het einde van
de slag en de uiteindelijke ondergang van Napoleons legers zal
Jan Rem dus niet zelf hebben meegemaakt. In Frankrijk konden
de soldaten tot rust komen, gewonden verzorgen en weer eens
goed eten. Dat de voedselvoorziening onderweg niet zonder
gevaar was, blijkt uit Jans vrees voor vergiftiging, een middel
van de Franse bevolking om de opmars van de vijandelijke
legers te stuiten of te vertragen. De Nederlandse troepen bleven
nog anderhalve maand in Frankrijk, waar Jan Rem in augustus
in het plaatsje Pironne (vóór Parijs) zijn ervaringen op papier
zette. Hij besloot zijn verslag op 16 augustus met de woorden
‘Leve de koning van Holland! Leve de prinsen van Oranje’.
Dankzij Rems aantekeningen beschikken we over een direct
ooggetuigenverslag van de veldslag die Europa definitief zou
veranderen.

AANVULLING IN DE KRANT
Toen in 1865 werd herdacht dat de Slag vijftig jaar daarvoor
had plaatsgevonden gaf de Purmerender Courant een speciale
Waterloo-editie uit. Die bevatte nog een aanvulling op het
boekje van Jan Rem zelf. Hij voegde onder andere toe ‘dat het
gedrag van den Prins van Oranje, door in het gezigt van Ney
[aanvoerder van de Franse troepen, GS] eene groote vertoning
te maken als of wij veel duizenden krijgslieden van alle wapens
uitmaakten’ het verloop van de strijd mede heeft beslist.
Daarmee lijkt het aannemelijk dat de Fransen de Nederlandse
troepen in getal hebben overschat, een vergissing die mogelijk
mede bepalend is geweest voor het verdere verloop van de strijd.
Die zou uiteindelijk voor de Franse legers fataal aflopen.
Ter herinnering aan de slag staat nabij Waterloo, bij het terrein
van de strijd, op een kunstmatige heuvel als symbool van overwinning een bronzen leeuw (naar verluidt gegoten uit buitgemaakte Franse kanonnen).

REMS VERSLAG GEDRUKT
Twee jaar voor de vijftigste herdenking van de Slag bij Waterloo,
in 1863, werden Jan Rems aantekeningen uitgegeven. In een
boekje van zestien pagina’s verscheen het verslag met een
voorwoord van uitgever en bezorger P. Wakker. Hij staat op de
titelpagina vermeld als ‘Oud-soldaat, 10e afdeling infanterie’.
Hoe Wakker aan de aantekeningen is gekomen is onduidelijk;
hij schrijft hoe hij ‘enkele jaren na de Belgische opstand en de
belegering van de Citadel’ (van Antwerpen, 1832) het boekje
heeft mogen inzien en Rems toestemming kreeg om de
inhoud openbaar te maken. Waar het origineel van het verslag
is gebleven is niet bekend; het Gemeentearchief Zaanstad, het
Waterlands Archief en de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag
bezitten alleen exemplaren van de gedrukte versie uit 1863.
Ook geeft Wakker geen aanwijzingen waarom hij de inhoud
van Rems verslag pas in 1863 openbaar heeft gemaakt en wat
zijn relatie met Rem (oud-strijders?) is geweest.

Met dank aan het GAZ.
Bronnen:
-

C. Mol, ‘De Waterloo-veteraan Jan Rem’, De Zaende 2 (1947) 122-126,
148-154.

-

[Jan Rem], Aanteekeningen van een veteraan, dato 16 augustus 1815;
die onder den Prins van Oranje in ‘s Prinsen Klein Leger in de Velden
van Waterloo gestreden heeft. Medegedeeld door P. Wakker
(Purmerend, 1863).

-

Jan Rem en Erna Rem-Roth, De familie Rem: De Koog 1700-1730;
Wormerveer 1730-1790; Wormer 1790-1850 (Z.p. (eigen uitgave),
z.j. (2010)).

De Leeuw van Waterloo, het monument dat herinnert
aan de slag (foto auteur)
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Een sleutel op een stokje

Een overblij fsel van de Wormer en Jisper beschuitbakkerij?
Bij systematisch archeologisch onderzoek aan het Weiver tussen Wormer en Jisp kwam een merkwaardig
voorwerp aan het licht. Het toeval hielp een handje bij de duiding ervan.
door Piet Kleij

Wormer, en in mindere mate Jisp, stonden vroeger bekend
om de vele scheepsbeschuitbakkerijen. In de late zestiende
en de zeventiende eeuw waren het er waarschijnlijk zo’n 150.
De productie moet enorm zijn geweest. Zo is bekend dat één
bakster, Brechtje Jacobs uit Wormer, in 1742-1743 250.000
beschuiten aan de VOC verkocht. Vermenigvuldigd met 150
komt dit op een productie van minimaal 37,5 miljoen beschuiten
in ongeveer een jaar.

DE VROEGSTE MOLENS IN DE ZAANSTREEK
Voor het malen van al het meel voor deze beschuiten stonden in
beide dorpen op het einde van de zestiende eeuw tien molens.
Een dergelijke concentratie van molens was in die tijd nergens
anders te vinden in de Zaanstreek. Niet voor niets noemt
historicus Simon Hart in zijn inleiding van het standaardwerk
over de Zaanse molenindustrie, Duizend Zaanse Molens, Wormer
het oudste molencentrum van de Zaanstreek van waaruit de
techniek voor de molenbouw zich over de andere Zaandorpen
heeft verspreid. De Wormer en Jisper scheepsbeschuitbakkerij
en het daarmee samenhangende molenbedrijf waren dus voor
de Zaanstreek van groot belang.

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK
Archeologisch gezien is van deze eens zo belangrijke industrie
zelden iets teruggevonden. Maar in 2010 werd de kleuterschool
langs het Weiver, het stukje weg tussen het Oosteinde in
Wormer en de Dorpsstraat in Jisp, gesloopt om plaats te maken
voor woningbouw. Op verzoek van de gemeentelijk archeoloog
zijn daar toen waarnemingen gedaan door amateurarcheologen

Molen De Koker of
De Zwarte Hengst, waarvan de oudste voorganger
in 1592 voor het eerst
wordt vermeld, is de
laatste van de Wormer
molens die eens het meel
maalden voor de scheepsbeschuitbakkerijen uit het
dorp. (GAZ 41.05612)

van de afdeling Zaanstreek, Waterland en omstreken van de
Archeologische Werkgemeenschap Nederland in samenwerking
met leden van de Archeologische Werkgroep Purmerend uit
Purmerend. Hierbij zijn veel archeologische vondsten gedaan,
waaronder een voorwerp dat waarschijnlijk afkomstig is van
de beschuitbakkerij.
De datering van het vondstcomplex ligt tussen 1580 en 1680,
precies de bloeiperiode van de Wormer en Jisper beschuitbakkerij. Het omvat een enorme hoeveelheid scherven Nederlands aardewerk van voorraadpotten, kookpotten, bak pannen
en borden, maar ook importen uit Zuid-Europa, Frankrijk,
Denemarken en Noord-Duitsland. Opvallend waren de leervondsten: versierde schoenen en de kaft van een boekje. Daarnaast zijn ook fragmenten van flessen, bekers en glazen gevonden, alsmede enig bot en botanisch materiaal.

MYSTERIEUZE VONDST
Eén vondst kon door de archeologen niet worden thuisgebracht.
Het was een op een stokje bevestigde sleutel. Het stokje is in
goede conditie; de ijzeren sleutel is echter tamelijk verroest.
Er zaten zelfs gaten in de steel die door mevrouw SchefferMud van het archeologische depot van de gemeente Zaanstad
zijn gerestaureerd. Het ovale, houten stokje heeft een lengte
van 26,3 cm en een doorsnede van 1,3 bij 1,7 cm. Op één van de
uiteinden is de sleutel bevestigd; deze steekt tot 1,6 cm voorbij
het stokje. De totale lengte van de sleutel, inclusief de greep,
bedraagt 11,5 cm, de doorsnede varieert van 0,9 cm tot 1,3 cm,
afhankelijk van hoeveel ijzer er weg is. De greep van de sleutel is
ovaal hartvormig en heeft een breedte van 4,3 cm en een hoogte
van 3,2 cm. Van de baard (het uiteinde van de sleutel dat in het
slot wordt gestoken) resteert alleen een kleine verdikking van
de aanzet, verder is alles weggeroest. Met twee spijkertjes is de
sleutel aan het stokje bevestigd. Deze steken aan de andere zijde
van het stokje, recht tegenover de sleutel, door het hout heen
en zijn omgeslagen.
Waarom zou iemand een sleutel op een stokje timmeren? Om
er een slot mee open te maken is het een nogal onhandig geval.
Wanneer de sleutel in een slot wordt gestoken en vervolgens met
een draaiende beweging kracht op het stokje wordt gezet, zal de
sleutel makkelijk kunnen afbreken. Hebben kinderen dit voor
de grap gemaakt? Dat zou kunnen, maar is een nogal makkelijke
verklaring, die ook nog eens niet kan worden bewezen.

OPLOSSING DANKZIJ TOEVAL
Een toevallig bezoek aan het bakkerijmuseum in Medemblik
door mevrouw Scheffer-Mud leidde tot een meer onderbouwde
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De broodstempel uit het

Enige vondsten van het Weiver. Dit materiaal

Bakkerijmuseum. (foto C.

dateert allemaal uit de periode 1580-1680.

Scheffer-Mud, gemeente

Middenin ligt de stokjessleutel.

Zaanstad)

(foto C. Scheffer-Mud, gemeente Zaanstad)

Een broodstempel met een lange steel en

verklaring voor de functie van deze stokjessleutel. In de collectie
van dit museum bevinden zich een aantal ijzeren sleutels met
precies dezelfde ovale hartvormige greep als de sleutel van het
Weiver; alleen is van deze sleutels de baard vervangen door een
stempel. Navraag wees uit dat deze sleutels broodstempels zijn.
De functie van een broodstempel is vrij simpel: daarmee merkte
een bakker zijn brood of andere producten. Ook vroeger moest
brood van een bepaalde kwaliteit en een bepaald gewicht zijn.
Dit werd gecontroleerd door de deegmeester, een overheidsfunctionaris. Wanneer een bakker te lichte broden bakte, of
broden van slechte kwaliteit, kon aan de hand van het stempel
worden achterhaald wie de boosdoener was. In Joodse kringen
gebruikte men broodstempels ook om aan te geven of een brood
koosjer was. Het gebruik van broodstempels gaat terug tot in
de Egyptische oudheid. Tegenwoordig is het stempel vervangen
door een plakje ouwel.
De stempels uit het bakkerijmuseum hebben een korte steel.
Er zijn echter ook broodstempels bekend met een lange steel.
De stokjessleutel kan dus heel goed een broodstempel zijn
geweest. Zowel de vorm van de greep als de lengte komen bij
broodstempels voor. Jammer is dat van de stokjessleutel de
baard is weggeroest. Of heeft er helemaal geen baard aan de
sleutel gezeten, maar een stempel?

het het merk HB op deze broodstempel.
(foto A. Beens, Amsterdam)

STEMPEL VOOR SCHEEPSBESCHUIT
De stokjessleutel dateert uit de bloeiperiode van de Wormer en
Jisper scheepsbeschuitbakkerij, toen vrijwel alle bakkerijen in
die dorpen scheepsbeschuitbakkerijen waren. De kans is dus
bijzonder groot dat de stempel gebruikt is voor het merken van
scheepsbeschuit. Ook de VOC – en andere afnemers natuurlijk,
zoals de Zaanse walvisvaarders – wilden graag weten welke
bakker goed beschuit van het juiste gewicht bakte en wie er
een rommeltje van maakte. Van die laatste soort bakkers kocht
men vervolgens niets meer. Die bakker kreeg dus als het ware
een koekje van eigen deeg.
Literatuur:
-

P. Boorsma, Duizend Zaanse Molens (Amsterdam 1950).

-

J. Gawronski, De Equipagie van de Hollandia en de Amsterdam. VOC

-

C. Mol, Uit de geschiedenis van Wormer (Wormerveer 1966).

bedrijvigheid in 18e-eeuws Amsterdam (Amsterdam 1996).
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Behoud van een monument
Stichting Beheer Oostzijderkerk Zaandam

Tot het rijke Zaanse verenigingsleven rekenen we naast clubs voor sport, cultuur en recreatie ook organisaties
die het beheer en behoud van één specifiek monument tot doel hebben. Zo’n organisatie is de Stichting Beheer
Oostzijderkerk Zaandam.
door George Slieker
Illustraties: Stichting Beheer Oostzijderkerk

KORTE GESCHIEDENIS VAN HET GEBOUW
De grondslag voor de huidige kerk aan de Zaandamse Zuiddijk/
Klauwershoek was een uit 1411 daterende kapel; deze werd in
1449 uitgebreid en omgebouwd tot een pseudobasiliek met
middenschip en twee zijbeuken. In 1685 verrees een nieuwe
zuidbeuk. In 1850 vond opnieuw een grootscheepse renovatie
plaats. De oorspronkelijke middenbeuk en zijbeuk werden deels
gesloopt en gewijzigd en er verrezen onder meer een nieuwe
voorgevel en een toren. In 1863 werd een nieuw orgel van de
bouwers ‘Flaes & Brünjes’ in gebruik genomen.1

DE STICHTING
Op 31 december 2003 werd de Stichting Beheer Oostzijderkerk
opgericht. ‘Aanleiding was’, aldus voorzitter en secretaris van
de Stichting Beheer Oostzijderkerk, ing. W. L. Dorenbos, ‘de
fusie tussen een aantal protestante kerken in Zaandam in het
kader van het project Samen op Weg. Daarbij werd een aantal
(gereformeerde en hervormde) kerkgebouwen overbodig. De
Noorderkerk en de Westzijderkerk (de ‘Bullekerk’) bleven als
wijkkerk behouden en werden zelfs uitgebreid met enkele aanbouwen.’ De Oostzijderkerk, de Paaskerk, het Lichtschip en de
kerk aan de Stationsstraat werden afgestoten. In de laatste is nu
de Servisch Orthodoxe kerk H. Nikolaas van Myra gevestigd; ook
twee andere kerken behielden een kerkelijke functie. Maar voor
de Oostzijderkerk als oudste kerkgebouw van Zaandam, een
Rijksmonument, waren soortgelijke oplossingen geen optie.
Doel van de stichting is het behoud en beheer van de Oostzijderkerk, een beeldbepalend monument op een ruim 600
jaar oude kerklocatie. ‘We hebben ongeveer anderhalf jaar
overleg gevoerd met de Stichting Oude Hollandse Kerken
in zake een eventuele overname, maar uiteindelijk is dat op
niets uitgelopen.’ De oplossing werd gevonden in overname
door de Stichting Beheer Oostzijderkerk zelf; het benodigde
start kapitaal, de ‘bruidsschat’ werd gevonden in het al voor
onderhoud en herstel door de kerkvoogdij gereserveerde fonds.
In november 2004 kon de stichting het gebouw met de glas-inloodramen, zerkenvloer en andere interieurbestanddelen zoals
het kerkorgel overnemen. Enkele roerende historische zaken
zijn als kerkelijk erfgoed in bezit gebleven van de Protestantse
Gemeente Zaandam. Zij worden beheerd door de stichting en
betreffen antieke lichtkronen, graf- en predikantenborden, de
preekstoel, enkele schilderijen, een bazuinengel en kleinere
zaken.
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EXPLOITATIE
De monumentale kerk wordt nu in bredere zin kerkelijk geëxploiteerd: er zijn regelmatig (protestante) diensten voor de
leden van de Bullekerk en de Noorderkerk gezamenlijk, met
Pinksteren is er een oecumenische dienst en dit jaar was er een
dienst ter herdenking van zeventig jaar bevrijding. Daarnaast
biedt de Oostzijderkerk al sinds begin 2013 tijdelijk onderdak
aan de Zaandamse St. Bonifatiusparochie, die vanwege bouwkundige problemen van de neogotische kerk aan de Oostzijde
en daartoe aangevangen restauratie geen gebruik kan maken
van het eigen kerkgebouw. Verder worden er regelmatig concerten, symposia, tentoonstellingen en vergaderingen gehouden. Met de voor dit alles ontvangen vergoedingen kan de
stichting het onderhoud en de instandhouding van het kerkgebouw realiseren.

RIJKSSTEUN
Van rijkswege ontving de stichting aanvankelijk subsidie volgens het Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten.
Deze regeling gold met name voor onderhoud, zoals de beglazing, dak en het waterdicht houden van het gebouw. In 2011 is
zij vervangen door het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding
monumenten. Onder deze regeling is het mogelijk voor zes
jaar vooruit subsidie te ontvangen. ‘Doordat de overheid de
sluitingsdatum voor inschrijving had vervroegd, moesten
we alles op alles zetten om tijdig in te schrijven; de overheid
hanteerde het motto “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”’,
vertelt de heer Dorenbos. Na een spannende periode van
wachten kreeg de stichting in 2012 daadwerkelijk rijkssteun toegezegd. Dankzij deze subsidie, die in zes jaarlijkse delen wordt
uitgekeerd, kon de stichting onder andere de windvoorziening
van het uit 1863 daterende orgel laten herstellen. ‘We kunnen nu
de vier windbalgen zelfs weer met mankracht bedienen,’ aldus
Dorenbos. Voor de toekomst staan andere restauratieprojecten
in het vooruitzicht, die dankzij de nog te ontvangen subsidies
gerealiseerd kunnen worden.

ACTIVITEITEN EN FONDSENWERVING
Veel werkzaamheden worden geheel of deels in eigen beheer
uitgevoerd: ‘Enige tijd geleden hebben we delen van de historische zerkenvloer hersteld en herlegd,’ zo vertelt de heer Dorenbos. Dit gebeurde mede in verband met de aanleg van een
toiletgroep in de kerk. ‘Hoewel van de Monumentencommissie
rechtstreeks op de zerken moest worden gebouwd, hebben we

Gravenbord met daarop nummers van de graven
en de namen van de overledenen.

Eén van de gebrandschilderde ramen in de Oostzijderkerk, in 1701
geschonken door het regerend college van Kennemerland.

ze wel overtuigd dat een goede fundering noodzakelijk was.
Een deel van de zerken kreeg een nieuwe plaats in de kerk,
het overige materiaal is buiten de kerk hergebruikt.’ Ook de
tongewelven van beide beuken zijn een aantal jaren geleden
gerestaureerd. Op een van de balken werd een loodbekleding
gevonden. ‘Niet toegestaan, zei onze techneut, lood sluit het
hout af,’ aldus Dorenbos. Hij wist een stuk van de (inwendig
verrotte) balk te behouden, het staat nu in de kerk opgesteld.
‘Hout van vierhonderd jaar oud, het hoort tot de zichtbare
stukjes geschiedenis, net als openingen in het gewelf, waardoor
afvoeren van de oude kachels liepen. Er was echter geen uitgang
naar buiten, de rookgassen bleven onder het dak hangen en
verdwenen via ventilatieopeningen. We hebben geen houtworm
gevonden,’ constateert Dorenbos niet zonder humor. Verder kon
men aan de buitenzijde van de eeuwenoude glas-in-loodramen
roestvrijstalen beschermroosters (laten) plaatsen. Waar nodig
worden professionele aannemers ingeschakeld.
In 1985 was er een dubbel jubileum te vieren: vierhonderd jaar
geleden werd Bartel Jacobsz. de eerste protestantse predikant
in de Zaanstreek (en de Oostzijderkerk), en driehonderd jaar
geleden werd de zuidbeuk werd vervangen.2 Om fondsen te
werven kon het publiek een deel van een raam adopteren door
voor ƒ 10,- een ruitje te kopen, waarop de handtekening van de
schenker werd gegraveerd. De ruitjes vormen nu onderdeel van
een van de ramen. Ook werd het portret van Bartel Jacobsz. in
glas-in-lood in dit raam verwerkt.

VEEL WERK
De totale beheersexploitatie kost veel tijd en energie, waarbij
deskundigen worden geraadpleegd teneinde de instandhouding
zo verantwoord mogelijk uit te voeren. Goed overleg met de
Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed is een voorwaarde, terwijl een jaarlijkse controle door de Monumentenwacht een
uiterst plezierige ondersteuning biedt. Belangrijke zaken zijn:
houd het monument in de publieke belangstelling, organiseer
regel matig acties voor financiële impulsen, zorg voor een
stevige vrijwilligersploeg en stimuleer die door regelmatige
activiteiten. De oude Oostzijderkerk aanschouwde de gehele
ont wikkeling van stad, sluis en haven; gebeurtenissen als
watersnoden, twisten en oorlogen; bezoeken van een tsaar,
keizer, koningen en de emotionele belevenissen van Jan en
Alleman. Dorenbos besluit met het motto ‘Onderzoek naar die
geschiedenis is de grote stimulans voor onze Stichting.’

Noten:
1

Cor van Dongen, ‘Koeien in de kerk’ Zaans Erfgoed 39 (winter 2011)

2

George Slieker, ‘Bartel Jacobsz. Bart, hervormd predikant’

17-19.
Zaans Erfgoed 50 (herfst 2014) 30-31.
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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

PLATFORM ZAANSE
GESCHIEDSCHRIJVING
Met de publicatie van de tweedelige
Geschiedenis van de Zaanstreek,
eind 2012, heeft de stichting Platform
Zaanse Geschiedschrijving voldaan
aan haar belangrijkste opdracht. Ook
voor de Raad van Advies, bestaande
uit vertegenwoordigers van dertien
Zaanse erfgoedorganisaties, zit de
taak erop. Het ligt dus voor de hand de
stichting op te heffen. De leden kunnen
dan andere, meer actuele taken op
zich nemen. Maar in de statuten van
de stichting is ook opgenomen dat zij
een platform voor periodiek overleg
tussen de erfgoedorganisaties biedt.
Die rol werd tijdens de totstandkoming
van de uitgave ingevuld doordat
de Raad van Advies, bestaande uit
afgevaardigden van zoveel mogelijk
Zaanse erfgoedorganisaties, één of
tweemaal per jaar bijeenkwam. Om
dat contact niet verloren te laten gaan
hebben het Platform en de vereniging
Zaans Erfgoed aan de Raad van Advies
voorgesteld om de stichting voort te
zetten met een wijziging in de statuten.
Deze houdt in dat het dagelijks bestuur
van de vereniging Zaans Erfgoed
voortaan het bestuur van de stichting
zal vormen. Jaarlijks zal vervolgens
een afstemmingsbijeenkomst met de
andere erfgoedorganisaties worden
georganiseerd. De vereniging doet dan
o.a. verslag van de samenwerking met
de gemeente Zaanstad op het gebied
van monumentenbescherming en
de plaatselijke organisaties krijgen
gelegenheid om nieuwe wensen op tafel
leggen. Het Platform nieuwe stijl houdt
de taak om de Zaanse geschiedschrijving
in het algemeen te bevorderen.
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In een vergadering van de Raad van
Advies op 19 mei jl. hebben de aanwezige
vertegenwoordigers ingestemd met
dit plan. Wel werd daarbij afgesproken
dat ook vertegenwoordigers van
andere Zaanse erfgoedorganisaties in
het bestuur van het nieuwe Platform
kunnen worden opgenomen. De
stichting Platform Zaanse Geschiedschrijving zal de statuten in deze
vorm wijzigen. Vanaf volgend jaar zal
dan de vereniging Zaans Erfgoed de
afstemmingsbijeenkomst organiseren.
Op 19 mei kreeg de afstemming al
enigszins vorm, doordat Piet van
Nugteren, die samen met Christiaan
Homburg en Jan Piet Bloem de
vereniging vertegenwoordigt in het
overleg met de gemeente Zaanstad,
verslag deed van de voortgang in het
werk. Marjorie Verhoek van de gemeente
kon dit aanvullen. Duidelijk werd
dat de samenwerking goed op gang
is gekomen en ook heeft geleid tot
verbeterde onderlinge verhoudingen en
gemakkelijker contact.

DE WEEK VAN HET ZAANSE BOEK
Van 16 tot en met 23 mei werd voor het
eerst de Week van het Zaanse Boek
gehouden. Daar ging een verkiezing
van het beste of mooiste Zaanse boek
van de afgelopen vijf jaar aan vooraf.
Tot 11 mei kon er via formulieren op de
website of op papier, in te leveren bij de
Zaanse boekhandel, worden gestemd.
De uitslag was op 15 mei: Toon Nugter
haalde de meeste stemmen met zijn
boek De bewoners van Haaldersbroek,
uitgegeven in 2011. Kopers van een
Zaans boek ontvingen in deze week
een fraai vormgegeven boekje met als
titel Waarom viert de Zaanstreek derde

Pinksterdag cadeau. De Week van het
Zaanse Boek was een initiatief van Bruna
op de Dam in samenwerking met het
Gemeentearchief Zaanstad, Stichting
Uitgeverij Noord-Holland en Dagblad
Zaanstreek.

WORMERLAND:
In een ledenvergadering van Historisch
Genootschap Wormerland maakte
voorzitter Peter Roos, tevens bestuurslid
van de Stichting Zaanse pakhuizen,
bekend dat het goed gaat met de
pak huizen Waal, Maas en Schepel. Bij
pak huis Schepel wordt gewerkt aan het
achterstallige onderhoud. Het streven
is de pakhuizen zoveel mogelijk in
hun oorspronkelijk staat te houden.
Kennelijk spreekt dat ook de toekomstige huurders aan, want ongeveer
80% van de ruimte is al verhuurd. De
eerste huurder trekt er in juni in.

WORMERVEER
De gemeente Zaanstad heeft een project
gesponsord waarbij op tien locaties in
Wormerveer tegels met een QR-code
zijn geplaatst. Met een smartphone kan
men de informatie over het betreffende
pand of de locatie zichtbaar maken. Het
ligt in de bedoeling ook in de andere
voormalige Zaangemeenten, zoals
Westzaan en Koog aan de Zaan/Zaandijk
dit project voort te zetten. De lokale
historische verenigingen verlenen hun
medewerking aan dit project.

Herbouw van een wevershuis
uit Assendelft
door Wikje van Ritbergen
Fotografie: Pieter Gravesteijn

Op dit moment wordt op de Zaanse
Schans weer een Zaans pand van de
grond af opgebouwd. Het gaat om de
herbouw van een met sloop bedreigd
houten wevershuis uit Assendelft.
Het uit 1730 stammende pand is
karakteristiek voor de zeildoekweverij
in Krommenie en Assendelft, een
nijverheidstak waarin voor de komst
van de stoomschepen honderden
thuiswevers de kost verdienden. Het is

een dubbel woonhuis; in het achterste
deel stonden vroeger de weefgetouwen
opgesteld. De nieuwe bestemming is
nog niet helemaal zeker, maar zal in
ieder geval iets met het weversambacht
te maken hebben. De herbouw
wordt voor educatieve doeleinden
op film vastgelegd door de Zaanse
Houtacademie.
Deze fotocollage geeft een beeld van de
verschillende stadia van de herbouw

tussen januari en mei van dit jaar. In
een volgend nummer van Zaans Erfgoed
komen we hier op terug en gaan we
ook in op het spanningsveld dat kan
ontstaan bij de afwegingen tussen
eigentijds restaureren enerzijds en
de eisen van de traditionele Zaanse
houtbouw anderzijds.

1973 - het wevershuis op de oorspronkelijke

Begin januari werd begonnen met het bouwrijp

6 januari - de eerste paal wordt geheid

plek Dorpsstraat 861-863, Assendelft

maken van de locatie

De poeren zijn gemetseld, de vloer wordt gelegd

Delen van het skelet worden geplaatst met een

Het houtskelet begint zijn definitieve vorm

speciale kraan

te krijgen

April - de aanluivingen zijn gereed,

Het plaatsen van de pannen op het

April - het gevelbeschot wordt aangebracht

de kap is dicht (oostgevel)

geïsoleerde dak

Met dank aan Stichting De Zaanse Schans
voor het beschikbaar stellen van de foto’s.
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Kroniek

Januari tot en met maart 2015
Nieuws uit de Zaanstreek, samengesteld uit Dagblad Zaanstreek
door Jaap de Koning
Foto’s: Wim de Jong

6 JANUARI
Duizenden Zaankanters kunnen hun
woning niet voor een reële waarde
verkopen doordat Zaanstad de waarde
van de grond verkeerd berekent. Dit zegt
advocaat Eduard de Geer namens de
Belangenvereniging Erfpacht Zaanstad
(BEZ). In de gemeente Zaanstad staan
ruim 9500 van de 60.000 woningen op
erfpachtgrond. Advocaat De Geer stelt
dat Zaanstad een verkeerd uitgangspunt
hanteert bij het berekenen van de
prijs waarvoor de bewoners het blooteigendom van de grond van de gemeente
kunnen overkopen. Bloot-eigendom
is wat je overhoudt als je op grond een
erfpachtrecht vestigt, zoals in Zaanstad
is gebeurd. Samen zijn bloot-eigendom
en erfpacht evenveel waard als een huis
op eigen grond. ‘De gemeente meent dat
zij de grond in bezit heeft, maar dat is
niet zo’, stelt Eduard de Geer.

8 JANUARI
Op het Hembrugterrein kunnen 581
woningen worden gebouwd. Er komen
dan drie torens van tien lagen en er
worden huizen neergezet op plekken
waar de standaard-geluidsnorm
royaal wordt overschreden. Voor de
ontwikkeling van de voormalige
wapen- en munitiefabriek zijn recent
vier scenario’s getekend, die vanavond worden gepresenteerd aan de
gemeenteraad. In de meest bescheiden

variant ligt de nadruk op huizen met
maar één woonlaag. Langs de oprit van
de Den Uylbrug komen dan drie rijen
met 20 huizen en aan de kant van de
Zaan en de Provincialeweg totaal 23
bungalows. Verder krijgt het gebied in
die schets vooral een groen karakter met
bedrijfsruimten aan de zuidkant.

9 JANUARI
Vanaf 15 februari komen er hoogstwaarschijnlijk asielzoekers op de twee
opvangboten in de Isaac Baarthaven
in Zaandam. Dat maakte het college
van B en W van Zaanstad gisteren
bekend. De twee opvangboten liggen
al geruime tijd in de Achtersluispolder.
De terugkeer van de twee boten
zorgde voor nogal wat commotie.
Zaankanters vreesden even voor de
gebeurtenissen die plaatsvonden op de
oude ‘detentieboten’, waar enkele jaren
geleden uitgeprocedeerde asielzoekers
werden opgevangen die weigerden
mee te werken aan hun uitzetting.
Nu is de situatie anders. Het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
wil de voormalige detentiepontons
nieuw leven inblazen en inzetten als
hotelboten.

15 JANUARI
Bewonerscommissie Eikelaan wil
dat de veertig woningen in de straat
in Krommenie worden gerenoveerd.
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Woningcorporatie Parteon wil de
huizen (nummers 1 tot en met 40)
slopen en zestien koop- en zestien
sociale huurwoningen terugbouwen. De
bewoners hadden tot deze week de tijd
om officieel op dit plan te reageren. Om
goed advies uit te kunnen brengen heeft
de commissie opnieuw een enquête
gehouden in de straat. Daaruit blijkt
dat het merendeel van de bewoners niet
achter de sloopplannen staat, aldus de
commissie. Volgens Parteon is sloop
noodzakelijk vanwege de slechte staat
van de funderingen.

17 JANUARI
Parteon wil voormalig verzorgingshuis
Durghorst in Krommenie toch niet
slopen. De corporatie denkt nu over
een passende bestemming voor het
gebouw. Omwonenden van het gebouw
aan de Eikelaan krijgen binnenkort een
brief van Parteon waarin te lezen zal
zijn dat de corporatie van gedachten is

veranderd. Het is heel lang de bedoeling
geweest het gebouw te slopen en er een
nieuw verzorgingshuis neer te zetten.
Toen in 2012 de trend zichtbaar werd
dat mensen langer zelfstandig blijven
wonen, is er een bouwplan voor een
uitgebreide dokterspraktijk voor in
de plaats gekomen. Ook dat plan is nu
verlaten. Wat de overwegingen van
Parteon zijn, is nog niet bekend.

Dit gebouw is speciaal voor kleine
ondernemers in de creatieve en
innovatie hoek.’

10 FEBRUARI
Zaankanters die zich afvragen
hoe de asielzoekersboten er van
binnen uitzien, kunnen op vrijdag 13
februari een kijkje nemen op de twee
voormalige detentieboten. Dat laat
een woordvoerster van het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
weten. Tussen 13.00 en 18.00 uur
kunnen belangstellenden terecht op de
Rijshoutweg 14-16 in Zaandam. Dan zijn
medewerkers van onder meer het COA
aanwezig om vragen te beantwoorden.
Men kan zich ook aanmelden voor
vrijwilligerswerk of schone kleding en
schoenen doneren voor de – met name
mannelijke – asielzoekers.

3 FEBRUARI
Een klaterend applaus van de leden
van De Zaanse Molen voor het plan het
Molenmuseum in Koog aan de Zaan
te verhuizen naar de Zaanse Schans.
‘Heeft het bestuur van de Zaanse Molen
uw toestemming?’, luidde de slotvraag
van voorzitter André Drost die het
applaus ontlokte aan een bomvolle
doopsgezinde vermaning, waar de
ledenvergadering plaatsvond. Grondig
onderzoek van diverse bureaus wees
uit dat het huidige museum aan de
Museumlaan niet meer past in deze
tijd. De locatie ligt geïsoleerd ten
opzichte van de molens op de Zaanse
Schans, waardoor het aantal bezoekers
al jaren schommelt tussen de 8000 en
10.000. Een strategische heroriëntatie is
noodzakelijk.

9 FEBRUARI
Bedrijfsverzamelgebouw Pand Hembrug
moet in juli worden opgeleverd. Een
‘flinke lijst kandidaten heeft zich
aangemeld voor een ruimte in het
rijksmonument’, zegt Aad Verburg van
Verburg Organisatieadvies in Zaandam.
Hij verhuurt het uit 1901 daterend pand
namens het Rijksvastgoedbedrijf,
eigenaar van het Hembrugterrein.
‘Normaal gesproken worden de grote
gebouwen in één keer verhuurd aan
een ondernemer. Maar dat is voor
kleine ondernemers niet weggelegd.

kosten circa € 3500. Daarvoor komt jaarlijks 2300 kWh aan stroom terug. Dat
scheelt ruim € 500 op de jaarafrekening.

17 FEBRUARI
Landschap Noord-Holland zoekt
vogelaars die kunnen horen wat er
aan de hand is. Heeft een grutto een
territorium afgebakend, is er een
nest, of heeft een ouderpaar al enkele
kuikens lopen? Ervaren vogelaars
die dit onderscheid kunnen maken,
of het willen leren, mogen zich
melden. Zij krijgen in april een cursus
weidevogelgeluiden en aansluitend
begeleiding in de praktijk. Want door
lastminutebeheer denken Landschap en
de agrarische natuurvereniging Water,
Land en Dijken de weidevogels beter te
kunnen beschermen.

24 FEBRUARI
13 FEBRUARI
Het financiële deel is afgedekt, nu alleen
nog spijkers met koppen slaan met
restauratiebedrijven en aannemers.
Maar het streven is duidelijk: in april
begint dan toch eindelijk de restauratie
van de verzakte vloer van de Bonifatiuskerk aan de Oostzijde in Zaandam.
‘Zodat we de kerstnachtmis weer in onze
eigen kerk kunnen vieren, daar gaan we
voor,’ zegt Wil Cox, voorzitter van de
Stichting Restauratie Bonifatiuskerk.
Eind 2012 ging het ruim honderd jaar
oude kerkgebouw aan de Zaan op slot.

13 FEBRUARI
De gezamenlijke inkoop van zonnepanelen van afgelopen najaar en deze
winter levert Zaanstad bijna 2500
nieuwe zonnepanelen op. Er hebben zich
250 huishoudens gemeld voor gemiddeld
tien panelen elk. De gezamenlijke
inkoop is in november geveild. Tien
zonnepanelen met alles erop en eraan

Voor de deur van tien monumentale
panden in Wormerveer worden komend
voorjaar stoeptegels met een QR-code
gelegd. De digitale blokjescode kan je
lezen met een smartphone of tablet
en zo kom je op een website waarop
informatie staat over onder meer de
geschiedenis van het betreffende pand.
De gemeente wil met het initiatief die
‘pareltjes’ meer bekendheid geven.
De informatie komt deels uit het
Monumentenregister en de archieven
van de Historische Vereniging van
Wormerveer. De bewoners van de
betreffende panden krijgen deze week
een brief van de gemeente.

4 MAART
Koog aan de Zaan krijgt een museum
over de militaire geschiedenis van
Nederlands-Indië. Het ARDA Force
Museum komt in de schuilkelder
van het voormalige postkantoor aan
de Stationsstraat, dat eigendom is
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koopt, zoals Sint-Janskruid en vitamines,
maar dus ook ibuprofen’, vertelt Sophie
van Leenhout van apothekersorganisatie
KNMP.

17 MAART

van chiropractor Per Munksgaard.
ARDA staat voor de Australische,
Britse, Nederlandse en Amerikaanse
strijdkrachten, die in de Tweede
Wereldoorlog gezamenlijk optrokken
tegen de Japanse bezetter van het
toenmalige Nederlands-Indië. Met het
museum wil initiatiefnemer Erik Smit
‘een nauwelijks bekend stuk militaire
geschiedenis’ onder de aandacht
brengen.

9 MAART
Wie ’s ochtends de Sprinter van 8.13 uur
of 8.43 uur van Uitgeest via Zaandam
naar Amsterdam neemt, loopt het
grootste risico om lepeltje-lepeltje te
komen staan met andere reizigers. De
zogenoemde Zaanlijn is mede daarom
ook veruit de meest beklaagde volle
trein van 2014. Vorig jaar kreeg de NS
712 klachten over een overvolle Zaanlijn,
gevolgd door nummer twee, de Intercity
Hilversum-Amsterdam van 8.08 uur met
264 klachten. Ook de intercity HoornAmsterdam van 8.02 uur is opvallend
druk.

11 MAART
De hondenpoep maakt een comeback.
Vaker dan de afgelopen jaren het geval
was, ligt er stront op straat en komen
kinderen na het spelen met vieze
schoenen thuis. De Partij voor Ouderen
en Veiligheid wil dat de poepbakken
die vorig jaar zijn weggehaald,
terugkomen. De partij zal daarvoor
morgen in de gemeenteraad proberen
een meerderheid te krijgen. Als dat lukt,
staan er over een tijdje weer 1200 bakken
in Zaanstad. Een kwart daarvan is vorig
jaar weggehaald. Of de gemeenteraad
het eens is met POV is onzeker.

13 MAART
Er zijn plannen om een moskee te
bouwen aan de rand van Assendelft.
Het initiatief voor de moskee Ar-Rahma
(‘barmhartigheid’) komt van Stichting
Kleurrijk Saendelft, die vooral bestaat
uit mensen van Marokkaanse afkomst.
De beoogde plek voor de moskee is
een stuk grond ten noorden van de
nieuwbouwwijk, tussen de Omweg en
het Binnendelftpad. Dit terrein van
duizend vierkante meter is in eigendom
van de gemeente. Democratisch
Zaanstad heeft zich al tegen het
bouwplan gekeerd.

Na een begrafenis een parkeerbon van
negentig euro onder de ruitenwissers
van de auto vinden. Het gebeurt regelmatig bij Zaankanters die een bezoek
brengen aan de Jozefparochie in
Zaandam. Pogingen van het parochiebestuur om het bonnengeweld aan
te pakken, worden door de gemeente
Zaanstad van tafel geveegd. Dat zegt
Anjo Galiart, vicevoorzitter van het
parochiebestuur. ‘Zo’n anderhalfjaar
geleden is het parkeerbeleid veranderd.
Men mag hier alleen in vakken
parkeren’, zegt Galiart. ‘Dat lukt niet
altijd. Helemaal niet als het druk is. Dan
worden auto’s aan de rand van de weg
gezet.’

19 MAART
Een op de vijf Zaanse leerlingen blijft
spijbelen nadat een leerplichtambtenaar
heeft geprobeerd om ze op het rechte
pad te krijgen. Dat blijkt uit cijfers van
de gemeente Zaanstad, die vorig jaar
bij wijze van proef een ambtenaar heeft
ingezet op het Zuiderzee College en
Compaen vmbo. Zij maakt op deze ‘Dag
van de leerplicht’ de resultaten bekend.
De leerplichtambtenaar sprak in het
schooljaar 2013-2014 met 135 leerlingen
die lessen hadden overgeslagen.
Opmerkelijk is dat brugklassers niet
vaak spijbelen (9 procent) maar derdejaars leerlingen vaker een les laten
schieten (36 procent).

26 MAART
14 MAART
Er is nog veel onduidelijkheid onder
ouderen over het juiste gebruik van
medicijnen. Dit bleek tijdens de bijeenkomst ‘Wijs met medicijnen’, die deze
week in buurthuis De Doorbraak in
Zaandam werd gehouden en waar zo’n
veertig Zaankanters aanwezig waren.
Zo wisten weinig aanwezigen dat ook
zelfhulpmedicijnen zoals ibuprofen niet
altijd te combineren zijn met andere
medicatie. ‘Alle medicijnen kunnen
invloed hebben op elkaar. Ook middelen
die je bij de drogist of supermarkt
44

Alle huidige cultuurvoorzieningen
verhuizen in 2018 naar het plein voor
het stadhuis en het station. In het
nieuwe cultuurgebouw komen De
Bieb, filmtheater De Fabriek, Fluxus en
poppodium De Flux. Daarnaast krijgen
de lokale omroep en Babel er ruimte. Het
nieuwe cultuurcentrum van Zaanstad
moet meer worden dan de optelsom van
de huidige instellingen.

Wij steunen het Zaans Erfgoed

zaandijk • www.edwinwinkelaar.nl
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Agenda

Een greep uit de Zaanse activiteiten in de zomer
Samestelling: John Pasman

STAD AAN DE ZAAN 2015
www.stadaandezaan.nl
Onder de noemer Stad aan de Zaan
vinden deze zomer tal van activiteiten
plaats. Hieronder maken we een kleine
keuze; voor het volledige programma
kunt u terecht op de website, of in de
brochure die op tal van plaatsen gratis
voor u klaar ligt.

het CS op het Pontplein aan de De
Ruijterkade op de plaats van voormalige
Connexxion Fast Ferry. Kosten € 3,-,
kinderen tot 11 jaar gratis. Voor
dienstregeling en meer informatie
www.hollandroutehuis.nl

ZAANSE HAVENFEESTEN

MUSEUM ZAANSE TIJD
Kalverringdijk 3, 1509 BT Zaandam
http://mnuurwerk.nl
open: maandag t/m zondag 10.00-17.00 uur
1 mei t/m 31 oktober tentoonstelling
‘Het tijdnetwerk’ over de veranderende
betekenis van de tijd sinds het begin
van de industrialisatie, en de elektrische
tijdmeting in Nederland. Naast de
expositie in het museum is er een
aanvullende digitale tentoonstelling,
die bekeken kan worden op een
groot touchscreen in het museum.
Hier zijn films, animaties en foto’s te
zien en kunnen publicaties digitaal
doorgebladerd worden. Neem de tijd om
deze tentoonstelling te bezoeken!

ZAANSAFARI
Stichting Zaanse Industriecultuur
organiseert tot en met half oktober elke
maand twee boottochten over de Zaan
na zonsondergang.
Data: 11 juli, 25 juli, 8 augustus,
22 augustus, 5 september en 19
september
Per maand zijn er wisselende thema’s.
Vertrek 20.45 uur vanaf Schansend
7 aan de Zaanse Schans (de steiger
naast houtzaagmolen De Gekroonde
Poelenburcht.). De boottochten hebben
een gids en er is muzikale omlijsting.
Deze z.g. Zaansafari duurt circa 3 uur.
Kaarten € 28,50, te reserveren via het
Zaantheater. Voor meer informatie zie
www.festivalindustriecultuur.nl.

LAGEDIJK IN ZAANDIJK

HOLLANDROUTE HUIS
Hemkade 18, Gebouw 341
1506 PR Zaandam, tel. 06-36011111
Gedurende de zomermaanden vaart
het historische IJveer VII op weekenddagen tussen Amsterdam CS en het
Hembrugterrein vijf keer heen en
weer. In Amsterdam stapt u op achter
46

Oudhollandse Broeder met stroopsaus,
kaasplankje met heerlijke kazen tot
Indische saté. Voor meer informatie:
zaandijkermarkten.nl
Ook de Historische Vereniging Koog
Zaandijk is vertegenwoordigd.

zaterdag 15 augustus Zaandijker
jaarmarkt
zondag 16 augustus Zaandijker Kaike
en Koieremarkt (tweede hands- en
curiosamarkt) beide dagen 10.00 tot
17.00 uur.
Op zaterdag is er het zevende Zaandijke
Standwerkers Concours. Op zondag
nodigen circa 150 kramen u uit om
te speuren naar dat ene schaaltje of
boek dat u al zo lang zocht. Verder zijn
er diverse hapjes verkrijgbaar, van

www.zaansehavenfeesten.nl
19 t/m 23 augustus Zaanse Havenfeesten. In het kader van Sail Amsterdam
2015 meren een aantal tall ships, klippers
en tjalken af in Zaandam Centrum. Zij
bieden vaartochten aan naar het Sailgebied in Amsterdam. Voor informatie
zie bovengenoemde website.
Voor Zaanse ouderen worden speciale
activiteiten georganiseerd rond de in- en
uittocht van de Sail- schepen. Informatie
via de verzorgingshuizen of
www.stadaandezaan.nl

ZAANSE SCHANS
22 augustus Folkloredag op de Zaanse
Schans. Deze dag valt samen met
activiteiten op de Zaanse Schans in het
kader van Sail Amsterdam 2015. Nautisch
schouwspel op de Zaan met schepen
van de bruine vloot. Nadere informatie
mevr. Arendine Keijzer, tel. 075-6705657
of via folkloreschans@gmail.com

WRV DE ZAAN
Lagedijk 334, 1544 BX Zaandijk
www.wrvdezaan.nl/
19 september Van Dam tot Dijk Roei.
Vanaf 11.00 u start een roeitocht van de
Wilhelminasluis naar de thuishaven
van de Wormerveerse Roeivereniging
De Zaan in Zaandijk. Kosten afhankelijk
van het type boot, bij de start te voldoen.
Inschrijven via damtotdijkroei@gmail.
com Nadere informatie op de website
van de WRV

FESTIVAL HALTE HEMBRUG
4, 5 en 6 juli Hembrugrerrein
Muzikaal, culinair theaterfestival.
Zie www.haltehembrug.nl

Z(AAN) DE WANDEL
6 september, 5e editie van het
wandelfestijn ten behoeve van ZMC/
Esperanz en borstkankeronderzoek.
Start en finish op het Hembrugterrein;
verschillende starttijden voor
verschillende afstanden. Op de start- en
finishlocatie is uiteraard van alles te
doen en te beleven, nadere informatie op
www.zaandewandel.nl/editie-2015

MONET WANDELINGEN ZAANDAM
www.monetinzaandam.nl
Vragen en aanvullende informatie via
06-48496450
Vooraf inschrijven via de website.
Start altijd om 14:00 uur bij Czaar Peterstandbeeld op de Dam in Zaandam.
Data wandeling: zondag 19 juli (gids
Gert Veldhuis); zondag 16 augustus
(gids Jacob Reitsma); zondag
13 september (gids Jeroen Philippo).

STICHTING BABEL
www.stichting-babel.nl
Zondag 28 juni Dag van de architectuur
Zaanstad
Diverse activiteiten, o.a. fietstocht door
de vinexwijk Saendelft. Meer informatie:
zie website.
Zondag 12 juli 14.00 uur tot 16.00
uur Wandeling Nieuw Centrum
Zaandam (omgeving Stadhuisplein,
Ankersmidplein, Gedempte Gracht).
Start Hotel Inntel, Provincialeweg 102,
1506 MD Zaandam.
Kosten p.p. € 7,50 (kinderen gratis).
Contact archigids@stichting-babel.nl.
Zondag 23 augustus 14.00 tot 15.30
uur Wandeling ‘Dwars op de Zaan’.
Start Boven op ‘de Belt’ tegenover
Cypressehout 95, 1507 EK Zaandam.
Einde Beatrixbrug, Gedempte Gracht
2, 1506 CE Zaandam. Kosten p.p. € 7,50
(kinderen gratis). Contact archigids@
stichting-babel.nl.

KUNSTEILAND
4, 5 en 6 september op Het Eiland in de
Voorzaan. Dit jaar twee pijlers: Ga voor
cultuur naar je buurt en Leg aan op het
Eiland met als rode draad muziek en
water. Voor nadere informatie:
www.kunsteiland.nl

VERMANING ZAANDAM
FORT AAN DE HAM
Busch en Dam 13 Uitgeest (formeel dus
niet de Zaanstreek, maar het fort is
onderdeel van de sector Zaandam van
de Stelling van Amsterdam). Iedere
woensdag open van 10.00 -16.00 uur voor
bezoekers. Bijzondere activiteit o.a.
woensdag 29 juli 10.00 -15.00 u
workshop buitenschilderen o.l.v. Joke
van Bree. Kosten: € 35,- per keer, inclusief
toegang en koffie. Opgave gewenst, via
www.jokevanbree.nl/contact
In juni, juli, augustus en september ook
iedere tweede en laatste zondag van de
maand open, voor bezoek en wisselende
activiteiten, bijvoorbeeld:
30 augustus en 27 september
10.00 -15.30 u fort/fietsarrangement,
een bezoek aan Fort aan de Ham
gecombineerd met een begeleide LIAfietstocht over 20 km. Aanmelden op
de website van Lia Vriend: http://www.
ontdeknoordholland.nl/ Kosten: € 25,-,
inclusief koffie met koek en lunch.
Voor het volledige programma en
overige activiteiten zie:
www.fortaandeham.nl

MOLENMUSEUM
Museumlaan 18
1541LP Koog aan de Zaan
tel. 075-6288968
www.zaanschemolen.nl/molenmuseum
info@zaanschemolen.nl
Zondag 17 mei tot en met 16 augustus
expositie met werk van Leo Poelmeijer:
etsen, litho’s en zeefdrukken,
schetsen, pentekeningen, gouaches en
schilderijen, alles onder het motto: ‘De
natuur is mijn startpunt, licht en ruimte
zijn daarbij essentieel.’

Nieuwe Huys Concert in de Vermaning
Zaandam
Westzijde 80, Zaandam
www.nieuwehuysconcerten.nl
27 juni 20.00 uur extra concert na de
serie van het seizoen CANTI SACRI.
Johannette Zomer zingt, begeleid door
het Tulipa Consort, sacrale muziek van
Antonio Vivaldi. Kosten: € 12,-, met na
afloop een goed glas wijn en gesprek
met de musici. Reserveren via het
contactformulier op de website van
Nieuwe Huys-concerten.

MONUMENTENDAGEN
Het Weefhuis
Lagedijk 39, Zaandijk
www.hetweefhuis.nl
Zaterdag 12 en zondag 13
september: Historische Vereniging
Koog Zaandijk organiseert een
schilderijententoonstelling over
het bijzondere verleden en karakter
van Koog aan de Zaan en Zaandijk
met schilderijen van Zaanse
(amateur-)kunstenaars. Bent u in
het bezit van dergelijke werk(en)
en wilt u die gedurende een week
beschikbaar stellen? Neemt u
dan contact op met: contact@
historischeverenigingkoogzaandijk.nl
Het is nog niet zeker of bij de
tentoonstelling ook een catalogus/
boekje verschijnt.

STOOMHAL
Rijstpellerij Pakhuis Hollandia,
Pakhuisplein 44, Wormer
Zaterdag 12 en zondag 13 september:
Historisch Genootschap Wormerland
verzorgt in de Stoomhal te Wormer een
expositie rond het jaarthema Kunst en
Ambacht. Voor nadere informatie
www.genootschapwormer.nl
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