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HOE WORD JE ZAANKANTER? 

Sinds januari dit jaar ben ik afdelingshoofd van het Gemeentearchief Zaanstad. Ik 
vervang een zieke collega. Geschiedenis heeft me altijd zeer geïnteresseerd, maar 
beroeps matig had ik er nog niet mee te maken gehad. Bij binnenkomst begon ik dus 
met roepen dat ik wel kan managen, maar geen verstand heb van archieven. Dat laatste 
bleek gelukkig ook niet nodig. Er zit een club medewerkers die prima weet waar ze 
mee bezig is en verstand heeft van het vak. Ik hoefde echt ’alleen maar’ te managen.
Maar die houding duurde niet lang. Ook de inhoud bleek zo interessant en zo veelzijdig, 
dat ik daar toch steeds meer in ben gedoken. Wat kom je dan via de geschiedenis in 
korte tijd veel te weten over je eigen woonomgeving!
Ik vind het een mooie uitdaging om samen met mijn collega’s de balans te vinden 
tussen de zorg voor de historische schatten die we in de depots hebben liggen, en 
het actief inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals de digitalisering en het e-depot. 
Het ontsluiten van de archieven van de Zaanlandse Oudheidkundige Verzameling 
(1671-1980) en vooral het plaatsen van de onderdelen in de historische context en het 
in  zichte  lijk maken van de onderlinge samenhang vind ik een prachtig project. Ik hoop 
dat dat straks voor veel Zaankanters een bron zal zijn waarin ze veel over die tijd en de 
tijd geest kunnen vinden.

Het gemeentearchief is bij uitstek een plaats om mensen met regionaal-historische 
interesse bij elkaar te brengen. Het is een bron van informatie. Niet alleen voor de burger 
die op zoek is naar de bouwgeschiedenis van zijn huis, maar ook voor de stamboom-
onderzoeker die speurt naar zijn familieverleden, en de schrijver die onderzoek doet 
voor zijn roman. Met de zich nog steeds uitbreidende collecties kunnen we veel actieve 
bewoners en hun vaak geweldige (maatschappelijke) initiatieven goed bedienen. 
Ik heb de afgelopen maanden ook veel enthousiaste professionals en vrijwilligers in 
de erf  goedwereld ontmoet en mijn netwerk breidt zich uit. Het geeft mij enorm veel 
energie om ervaringen en kennis uit wisselen en te zoeken naar waar je elkaar kunt 
versterken.

Al me al heeft deze periode ertoe bij gedragen dat ik me veel sterker een Zaankanter 
ben gaan voelen. Het afgelopen half jaar bij het gemeentearchief Zaanstad heeft wat 
dat be treft meer bewerkstelligd dan 17 jaar een ‘gewone’ Zaanse inwoner te zijn. Hier 
had ik helemaal geen rekening mee gehouden toen ik aan deze taak begon, maar ik 
ben er wel ontzettend blij mee.
Ik hoop dat ik nog een lange periode een bijdrage kan blijven leveren aan de ontwikke-
lingen die er in archievenland zijn en aan de samenwerking met alle erfgoed instel-
lingen. En dat ik zo zelf steeds meer Zaankanter word. 

Cristine van der Heijden, Plaatsvervangend Hoofd Gemeentearchief Zaanstad
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4 In februari van dit jaar overleed de godfather van de Zaanse 
jazz, Piet Koopman. Daar was toen weinig aandacht voor. 
Cor van Dongen zet dat recht. 

8 Jacob Reitsma en Hester Wandel vertellen hoe het Zaans 
Museum zijn Monet verwierf.

12 George Slieker kijkt terug op de opkomst en ondergang van 
diverse Zaanse bioscopen, met speciale aandacht voor 
Theater Corso in Wormerveer. 

16 Peter Nugter belicht de geschiedenis van de volkstuinen in 
Oost-Zaandam.

20 Wie weet nog dat er aan de Oostzijde in Zaandam een doops   -
gezind weeshuis stond? George Slieker zocht het uit. 

24 Voor ‘Het rijke Zaanse verenigingsleven’ sprak Cor van 

Dongen met leden van de Wormerveersche Tooneelgezel-
schappen. 

26 Piet Kleij vertelt een boeiend verhaal over stukjes aardewerk 
uit de sloot die ooit achter de Heiligeweg in Krommenie 
lag.

28 De Lagedijk in Zaandijk is een monumentaal pand rijker. 
Henk Elzenga sprak met de trotse eigenaren. 

31 Henk Roovers vertelt het mythologische verhaal achter de 
gebeeldhouwde ramskoppen, die op diverse plaatsen in 
de Zaanstreek zijn te vinden. 

34 Jaap Hulscher, Maarten Voster en Pieter Gravesteijn doen 
verslag van de herbouw van het Assendelver wevershuisje 
op de Zaanse Schans en gaan in op de dilemma’s bij restau-
ratie en hergebruik.

37 Boekennieuws met o.a. de nieuwe bundel Zaanse (molen)
verhalen van Ron Couwenhoven, het verslag van de ge-
slaagde restauratie van fabriekscomplex Hollandia aan de 
Zaan  wand in Wormer en de geschiedenis van de Zaanse 
vracht  vaarders door Letty Swart-de Ridder. 

40 Verenigingsnieuws: berichten van de Zaanse erfgoed-
organisaties. 

42 Kroniek: Jaap de Koning hield het Zaanse nieuws van april 
tot en met juni 2015 bij. 

46 Agenda: een greep uit de Zaanse evenementen in het 
najaar. 

Inhoud

4 | Piet Koopman. 12 | Naar de film

24 | Toneelgezelschappen

 In het artikel van George Slieker over Waterloo-
veteraan Jan Rem in Zaans Erfgoed nr. 53 stond dat 
het origineel van zijn memoires niet was te vinden. 
Het Waterlands Archief liet ons weten wel degelijk 
te beschikken over het handgeschreven exemplaar 
van de aan tekeningen van Jan Rem. Het is alleen niet 
te achter halen via de website van dat archief. 
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‘Het heeft geen haast hoor!’ Met die woorden zwaaide Piet me 
uit. Maar kort daarna, in februari 2015, overleed hij plotseling. 
Daardoor lijkt een artikel over Piet zélf toepasselijker, met name 
over zijn betekenis voor de Zaanse jazzmuziek. Bij dezen dus…

HOUTEN PIJP MET GATEN EN KLEPPEN

Voor het antwoord op de voor de hand liggende vraag aan Piet 
‘Hoe is de muziek in je leven gekomen?’ kunnen we terecht in 
‘De klarinet’, een van de 24 verhaaltjes ‘uit de oude doos 1944-
1956’ in de bundel De loper, die Piet in 2014 publiceerde.
‘Drie jongens van mijn leeftijd, ongeveer veertien jaar, gingen 
klarinet spelen bij Harmonie Apollo. Of ik ook mee wilde doen. 
Voor mijn ouders was dit een overbodige vraag want ze deden 
alle twee aan muziek. (..) Zelf speelde ik mondharp, een vloeitje 
op een kammetje en heel voorzichtig daar op blazen, het was 
een kwetsbaar instrument. Omdat ik er ook nog bij kon neuriën, 
klonk het niet eens slecht. Maar ja, een klarinet was wel wat 
anders, een houten pijp met veel gaten en kleppen en een rietje 
dat je in je mond tot trilling moest brengen. Als we dan met z’n 
vieren bij de leraar thuis rond de tafel zaten te oefenen, was dat 
vaak een gepiep en gekrijs van jewelste. (..)
Na twee jaar studie kreeg ik een stoel binnen de harmonie en 
werd derde klarinettist wat inhield dat ik de derde klarinetpartij 
vertolkte. Dat vond ik maar suf werk, veel rust en maar tellen 
tot ik ook enige noten ten gehore mocht brengen. Naast mij zat 
ook een derde klarinettist, al een oudere man, die voortreffelijk 
kon tellen. Als hij zijn klarinet aan zijn mond zette, wist ik dat 
ik weer een paar maten mee moest spelen. Voor de rest zat ik 
maar een beetje om me heen te kijken. (..) Rechts van mij zat 
de trompetsectie, waarin mijn buurjongen, een jaar ouder dan 
ik, meespeelde. Hij wilde ook wat anders: luister eens naar de 
radio op zaterdagmiddag naar De Dutch Swing College, een 
jazz band. Geweldig joch.
Ja, dat was geweldig! Dat stuwende ritme en die twee klarinet-
tisten die ook konden improviseren. Geweldig! 
Wij begonnen samen een eigen band en hoopten lang met 
elkaar te blijven spelen en beroemd te worden.’1 

ZAANSTREEK JAZZSTREEK

Piets betekenis voor de jazzmuziek in de Zaanstreek lijkt niet 
te overschatten, niet alleen als klarinettist in vele jazzbands, 
maar tevens als organisator van tal van concerten en bovenal 

‘Gaan we doen Piet, ik kom bij je langs!’, zegde ik toe. Piet Koop-
man kende ik niet alleen als jazzklarinettist, maar vooral als 
mijn eerste leraar Nederlands op het Zaanlands Lyceum, toen 
ik in 1966 in de eerste klas van de HBS zat. ‘Schrijf een opstel 
over van  daag, jouw eerste schooldag’, luidde Piets opdracht. 
Even later las ik in een bloemlezing in de schoolkrant een kort 
zinnetje uit mijn opstel terug: ‘Voor míj een onvergetelijke dag!’  

DE ONGELUKKIGE KOOPMAN

Het leek een aardig plan om samen met Piet op zoek te gaan 
naar zijn wortels, met name naar informatie over opa Koopman, 
een grootvader die hij nooit had gekend. ‘Ik geloof dat hij is 
verdronken, de ware toedracht ken ik niet. Zijn zoon, mijn 
vader dus, is daarna opgevangen door iemand die ik altijd als 
opa Duits heb gekend, een scheepsbevrachter die aan het begin 
van de vorige eeuw cognossementen, vrachtbrieven, regelde in 
een kantoortje op een schuit op de Zaan, aan het eind van de 
Mark  straat in Wormerveer’, wist Piet zich te herinneren. 
Dat waren de feiten waar ik het mee moest doen: verdronken 
opa Koopman, ene opa Duits, een veel voorkomende naam in 
Wormerveer, een scheepje in de Zaan, samen met een envelop 
met wat foto’s, rouwkaarten en een beknopte stamboom van 
Piets familie, met als begeleidende tekst: ‘Hoi Cor, mijn stam -
boom is meer een stamstruik geworden, maar ik hoop dat die 
toch enig inzicht verschaft. Vr. gr. P.K.’
Dat uiterst karige aantal aanknopingspunten werkte weinig 
bemoedigend. Lichtpuntje vormden enkele krantenknipseltjes, 
die me door Klaas Postma, eindredacteur van Wormerveer 

Weleer, de uitgave van de Historische Vereniging Wormerveer, 
werden toegezonden. Eentje daarvan is af komstig uit de 
rubriek ‘Gemengde Berichten’ in het Algemeen Handelsblad van 
20 juni 1907, met de titel ‘Verdronken’: ‘Vier werklieden van 
de firma Jan Dekker vervoerden gister middag met een vlet 
een paar stoomketels, bestemd voor de bijna gereed zijnde 
nieuwe zeepfabriek “De Adelaar”. Zij waren voor den wal van 
de fabriek, toen de 32-jarige G. Koopman, door dat hij struikelde 
of uitgleed van de vlet in de Zaan viel en onmiddellijk in de 
diepte verdween. Hoewel zoo spoedig mogelijk naar hem werd 
gedregd, mocht het helaas! eerst een half uur later gelukken 
zijn lijk op te halen. K., die een weduwe met twee nog jeugdige 
kinderen achterlaat, was een zeer op passend man, met meer dan 
20 dienstjaren. Zijn noodlottig einde wekt veel deelneming.’  

Gesloten boek 
Jazzklarinettist Piet Koopman, in februari 2015  

nagenoeg onopgemerkt overleden
In de nazomer van 2014 sprak Piet Koopman mij op straat aan. ‘Cor, ik zou dolgraag meer te weten komen over 

een van mijn grootvaders; voor mij is dat nog altijd een open eind. Misschien kun jij, als schrijver voor dat 

historisch blaadje, me helpen om dat boek te sluiten?’ 

door Cor van Dongen

Foto’s: privécollectie Marieloes Koopman
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(terug)vinden en dat zij, evenals vele lezers, met een zekere wee-
moed, maar vooral trots zullen zeggen: “ja, de Zaanstreek was 
en is een échte Jazzstreek”.’
Het boek begint rond 1920, toen er veel dansorkestjes in de 
Zaanstreek bestonden. Zaandam, met maar liefst zeven dans-
lokalen, was volgens Piet ‘een frivole stad’. Veel bezoekers waren 
afkomstig uit Amsterdam, omdat daar een dansverbod gold. 
Niet alleen waren ‘onzedelijke dansen’ in de hoofdstad ver -
boden, ook het bespelen van ‘geraasmakende instrumenten’ 
zoals saxo foons en percussie was ongeoorloofd. 
De Zaanstreek werd op stelten gezet met de ketelmuziek van 
telgen van de familie Karten (nog altijd bekend van de muziek -
winkel op de Rozengracht in Zaandam), van de ZFC-Jazz Band 
(het dansorkest van voetbalvereniging ZFC) en van een bios-
coop orkestje van de zoon van de eigenaar van de Wormer veerse 
bioscoop Corso. 

ZWETERIG BRUIN ZUSJE

Waren in de jaren twintig alleen de ‘geraasmakende instru-
menten’ verboden, tijdens de Tweede Wereldoorlog werd bijna 
de gehele jazzmuziek, die vanwege haar negroïde oorsprong 
door de Duitse bezetters als niet-Arisch werd beschouwd, in 
de ban gedaan. ‘Ook het benadrukken van de blue notes [blue 
notes zijn tonen die niet in westerse toonladders voorkomen] is 
verboden, evenals het gebruik van Amerikaanse muziektitels. 
Dit laatste leidt vaak tot lachwekkende veranderingen, die muzi-
kanten en publiek ervaren als een kleine verzetsdaad. Zo wordt 
bijv. de bekende melodie ‘Sweet Georgia Brown’ verbasterd tot 
‘Zweterig bruin zusje’.’
Het is verbazingwekkend om in Piets rijk van begeleidende 
foto’s voorziene JazzKroniek te lezen dat De Waakzaamheid in 

die eerste oorlogsjaren tegen de verdrukking in uitgroeide 
tot een ware jazztempel, ook al mocht het woord ‘jazz’ niet 
ge bezigd worden en hield men het voorzichtigheidshalve op 
‘concertavond’.
Veertien dagen na de bevrijding werd in De Waakzaamheid 
het eerste Swing Society Ball georganiseerd. Een algemeen 
probleem was, dat het moeilijk was om nieuwe (Amerikaanse) 
jazz  ideeën op te doen: slechts een enkeling bezat nog een radio, 
omdat die tijdens de bezetting was ingevorderd. Een jaar later, 
april 1946, deed zich tijdens een groot bal van de Swing Society 
in De Waakzaamheid een probleem van totaal andere aard voor. 
Uit de convocatie voor het dansfeest: ‘Ondanks vele moeilijk-
heden zijn we erin geslaagd alle aanwezigen een souper te kun -
nen aanbieden… één moeilijkheid hebben we echter niet kun-
nen oplossen, het gemis aan messen en vorken. Als u ons feest 
(en souper) wilt bijwonen, wordt u verzocht dit eetgereed schap 
zelf mee te brengen.’
Tientallen Zaanse bands passeren in het boek de revue, van het 
ABC-Quartet tot de Zaanse Big Band, van de beginjaren van de 
jazz, via de bloeiperiode eind jaren vijftig, tot eind vorige eeuw, 
waarin Royal Jazz steevast een podium bood (en nog altijd biedt) 
aan tal van Zaanse amateurorkesten, ieder jaar met duizenden 
belangstellenden.

SLOTAKKOORD

Tevens een podium voor Piet, die vanaf de oprichting in 1998 in 
The Sunshine Dixieland Jazzband speelde, de formatie die door 
drummer en vocalist Cees Klinkenberg (1937) werd opgericht. 
Cees, volgens eigen zeggen een ‘zwervende slagwerker’, omdat 
hij in zijn jazzcarrière van veel formaties deel uitmaakte, rekent 
Piet al jaren en jaren tot een goede vriend. Hij vertelt over de 

Actiefoto van Piet Koopman uit 1995, de foto die de rouwkaart 

heeft gesierd. 

Piet, in zijn rol als leraar Nederlands, geeft uitleg over het boek 

Een Ontgoocheling van Willem Elsschot. ‘Geestigheid: doet een 

beroep op de geest. Humor: doet een beroep op het gevoel.’
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iets wat hij belangrijker vond dan het goed kunnen spellen van 
d’s en t’s. 
We gunnen deze meester het laatste woord, met zijn herin ne-
ringen aan zijn eerste schooldag op de HBS, opgetekend in de 
ver  halenbundel De loper. 
‘De eerste leraar die binnenkwam was een lerares. Dat stelde me 
meteen op mijn gemak. “Sjeswiemadamdupont”, zei ze en op het 
bord schreef ze “je suis madame Dupont”. En tegen mij: “wie ben 
jij?” Ik schrok ervan. Wie ik? “Ja jij, wat is je naam?” Koopman, 
mevrouw. “Ah, ah, tu es Marchant”. Koopman, mevrouw. “Ah, ah, 

tu es Marchant”. Koopman, zei ik nog maar een keer, Pieter Koop-
man. “Ah, ah, tu es Pierre Marchant, een mooie Franse naam.” 
’t Klinkt wel aardig, zei ik want ik wilde niet meteen al tegen -
strib  belen.
De leraar Nederlands begon met ’t kofschip, een heel handig 
woord om alle, ja alle, werkwoorden mee te vervoegen. De uitleg 
daarvan ontging mij grotendeels.’3

Aldus Piet Koopman (1937-2015). We sluiten zijn boek… 

Noten:

1 Piet Koopman, ‘De klarinet’ in: Idem, De loper. Verhaaltjes uit de oude 

doos 1944-1956 (Krommenie Stichting Elitèr 2014) 32-33. 

2 Piet Koopman, JazzKroniek van de Zaanstreek 1925-2000 ( Wormer 

Stichting Uitgeverij Noord-Holland, Krommenie Stichting Elitèr 

2004).

3 Idem, ‘De schooltas’ in: De loper 52-53. 

laatste dagen van zijn muzikale kameraad: ‘Vijf jaar geleden 
onderging Piet een zware operatie. Van de dokter moest hij ge-
zonder gaan leven, minder roken en minder drinken. Maar Piet 
was daar de persoon niet naar, eigenlijk leefde hij op dezelfde 
voet verder. Op 3 februari van dit jaar hebben we met onze band 
nog een concert gegeven bij Weromeri in Wormer. Prachtig 
concert, Piet was in vorm! Een dag later voelde hij zich niet 
lekker, is hij met spoed geopereerd, een operatie waar hij niet 
meer uit vandaan is gekomen.’ 
Piet had twee kinderen, zoon Harry en dochter Marieloes. De 
laatste vult aan: ‘Vijf jaar terug werd net op tijd ontdekt – blijk-
baar had hij een beschermengeltje op zijn schouder – dat mijn 
vaders buikaorta op springen stond; hij liep rond met een 
tijdbom in zijn lichaam. Een heftige operatie volgde; Piet had 
een jaar nodig om weer de oude te worden. In het begin hield hij 
zich aan het doktersadvies om gezonder te leven, maar ja, oude 
gewoontes wortelen diep… Op 4 februari – inderdaad, na een 
heer  lijk concert bij Weromeri, een concert waar hij al maanden-
lang vol van was – kreeg hij last van zijn buik. In de VU bleek dat 
hij een gaatje in zijn darm had.’ 
Tussen woensdag 4 en zijn sterfdag zondag 8 februari werd Piet 
vier keer geopereerd. Uiteindelijk stierf hij aan een bloed vergif-
tiging doordat darmvloeistof in zijn buikvlies kwam en is gaan 
ontsteken.

PIERRE MARCHANT

Piet Koopman werd 77 jaar. Een zachtaardige man, die menig 
jazzliefhebber heeft vermaakt met zijn aanstekelijke klarinet-
tonen, improvisaties waarin hij zelf altijd de grootste lol had. 
Ík herinner mij Piet vooral als mijn eerste leraar Nederlands, die 
mij enthousiast maakte voor het schrijven van leuke stukjes, 

Optreden tijdens Royal Jazz van The Sunshine Dixieland Jazz Band 

van Cees Klinkenberg (hier op drums). Rechts Piet Koopman.
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STICHTING MONET IN ZAANDAM

Vijf jaar geleden was nauwelijks bekend dat Claude Monet 
(1840-1926), de grondlegger van het impressionisme, in 1871 
vier maanden doorbracht in de Zaanstreek. Hij schilderde hier 
25 doeken. Om meer bekendheid te geven aan Monets Zaanse 
periode is in 2010 de ‘Stichting Monet in Zaandam’ opge-
richt. Dat heeft o.a. geleid tot een boekje over alle 25 Zaanse 
schilderijen en het schilderen van het Blauwe Huis op de 
Hogen dijk in de oorspronkelijke blauwe kleur.1 In 2013 kreeg 
de Stichting van Vereniging Zaans Erfgoed de Erfgoedprijs. 
Dat het ooit mogelijk zou zijn een échte Zaanse Monet naar 
de Zaanstreek te halen kwam in de stoutste dromen van de 
initiatief    nemers niet voor. Des te groter was de verrassing toen 
het Zaans Museum erin slaagde om het schilderij ‘De Voorzaan 
en de Westerhem’ (tegenwoordig het Eiland in de Voorzaan) te 
ver werven.

DE VERWERVING VAN ‘DE VOORZAAN EN DE WESTERHEM’

Toen eind januari een Zaanse Monet werd geveild, ‘Tuinhuis 
aan de Zaan’ (opbrengst ongeveer € 12.000.000), twitterde Jacob 
Reitsma, voorzitter van de Stichting Monet in Zaandam, dat 
er een tweede Zaanse Monet te koop was, vergezeld van een 
oproep om dit schilderij, ‘De Voorzaan en de Westerhem’, naar 
Nederland te halen. Jan Hovers, sinds 1 januari directeur van het 
Zaans Museum en van plan de Zaanstreek meer te profileren als 
typisch Hollands, liet conservator Hester Wandel uitzoeken of 
aankoop door het Zaans Museum haalbaar zou zijn. Zij vroeg 
de gegevens op bij de verkoper, antiquair Rau Antiques in New 
Orleans, en polste bij de Vereniging Rembrandt of die interesse 
had. Er mocht een officiële aanvraag worden ingediend, onder 
voorwaarde dat het schilderij daarbij werd getoond. Zodoende 
kwam het begin april in het grootste geheim naar het Zaans 
Museum, en werd er onderhandeld over de vraagprijs van  
$ 1.900.000. Op 10 april besloot de Vereniging Rembrandt om 
de helft van de uiteindelijke aankoopprijs ($ 1.290.000, bijna  
€ 1.160.000) bij te dragen. Maar er restte nog slechts één maand 
om de andere helft bij elkaar te krijgen. Hovers en Wandel 
ontvingen in het diepste geheim potentiële sponsors in hun 
depot, waaronder Zaanse fondsen en bedrijven. Dat het werk 
na 144 jaar terug was op de plek waar het was geschilderd en er 
door hun bijdrage voorgoed zou kunnen blijven, maakte hen 
enthousiast. Op 8 mei kon het jawoord aan de Amerikaanse 
galerie worden gegeven. Op 2 juni, precies 144 jaar nadat Monet 
voet aan wal zette in Zaan dam, maakte het Zaans Museum 

bekend dat het een Zaanse Monet had gekocht. Dat was groot 
nieuws; het schilderij verscheen de hele dag op tv en in bijna 
elke krant. Het maakte zelfs een uitstapje naar de studio van 
Jinek Live, waar het nog maals werd onthuld.

KROON OP HET WERK EN NIEUWE KANSEN

Voor de Stichting Monet in Zaandam is dit de kroon op het 
werk! Na vijf jaar ‘bewustzijn te hebben gekweekt’ kwam een 
nooit gedroomde droom uit. 
Voor het Zaans Museum is het een essentiële stap naar meer 
verdieping ervan op de Zaanse Schans. Het illustreert aan de 
miljoenen bezoekers daar de werkelijkheid achter het typische 
Hollandse landschap. Het museum sluit hiermee nog meer aan 
op de verwachtingen van toeristen, nationaal en internationaal, 
en draagt bij aan het bewustzijn van de Zaankanters voor hun 
omgeving en geschiedenis. 

EEN VERDWENEN BEELD

Monet was net op tijd om het oude beeld van de Zaanstreek 
vast te leggen: in de jaren na 1871 veranderde de Zaanstreek 
snel door de overgang van wind naar stoom, schaalvergroting, 
de droog  legging van het IJ en de voltooiing van het Noordzee-
kanaal. Halverwege de negentiende eeuw was men er zich 
van bewust dat de maatschappij snel veranderde door de op-
komende industrialisatie. Die bracht vooruitgang, maar ook 
angst dat het eigene zou verdwijnen. Geschiedschrijvers legden 
de geschiedenis van de streek vast en verzamelaars bouwden 
verzamelingen op om het beeld van vroeger vast te houden. 
Ook elders, bijvoorbeeld in Amsterdam en in Friesland, werd 
gepro  beerd het streekeigene in stand te houden. ‘Verzamelen 
voor  dat het te laat is’ was het motto. 
In die context schilderde Monet precies dat wat nu als typisch 
Zaans – en ook als typisch Hollands – wordt gezien: het land-
schap met de molens, de lucht en het water. Dat is ook wat de 
hedendaagse toeristen in groten getale zoeken en vinden op 
de Zaanse Schans. 
In 1874 vond in het stadhuis van Zaandam, niet ver van hotel 
De Beurs waar Monet in 1871 verbleef, de ‘Tentoonstelling van 
Zaanlandsche Oudheden en Merkwaardigheden’ plaats. Die 
vormde de basis voor het Zaans Museum en is de kern van de 
huidige tentoonstelling ‘Typisch Zaans’. Het schilderij van 
Monet uit 1871 is een essentiële aanvulling op de collectie en 
deze presentatie.

Monet terug aan de Zaan
Een nooit gedroomde droom komt uit!

2 juni 1871: Claude Monet komt aan in Zaandam en verblijft hier vier maanden 

2 juni 2015: Monet keert terug aan de Zaan door de aankoop van een schilderij door het Zaans Museum 

Door Jacob Reitsma en Hester Wandel
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DERDE ZAANSE MONET IN NEDERLAND

Het Zaans Museum is door deze aankoop het derde Nederlandse 
museum met een Zaanse Monet in eigendom. Het Van Gogh 
Museum bezit het werk ‘Molens in het Westzijderveld’ en het 
Kröller-Müller Museum heeft het enige portret (Guurtje van 
der Stadt) dat hij tijdens zijn Nederlandse periode maakte. 
Ongeveer de helft van de 40 Nederlandse werken, waarvan 25 
Zaanse, bevindt zich in privébezit. Het doek ‘De Voorzaan en de 
Westerhem’ kwam ook uit een privécollectie en was slechts op 
een aantal tentoonstellingen te zien geweest. Stichting Monet 
in Zaandam en het Zaans Museum zijn daarom verheugd dat 
het werk in het openbaar te zien zal zijn en dat nog wel in de 
Zaanstreek, waar het is geschilderd. Vanaf oktober maakt het 
schilderij deel uit van de permanente expositie van het Zaans 
Museum. 
Andere schilders in verschillende perioden waren net als 
Monet gecharmeerd van de Zaan en de haven van Zaandam; 

een vijftiental schilderijen in het Zaans Museum laat dat zien. 
Het doek van Monet, uniek in zijn soort binnen de collectie, 
sluit er naadloos aan bij aan.

DE MOLENS VAN MONET

Op het olieverfschilderij van Monet zien we een uitzicht op de 
Voorzaan en het eiland de Westerhem, met houtzaagmolens De 
Bakker, De Roode Leeuw en De Notenboom, en de brug naar het 
Kattegat. Molen De Bakker was in 1871 eigendom van Jan van de 
Stadt, vader van Guurtje van de Stadt, van wie Monet een portret 
schilderde. Van molen De Bakker bezit het Zaans Museum 
ook een ander schilderij. De Roode Leeuw en De Notenboom 
waren eigendom van de gebroeders Gras, de voorouders van 
het huidige bedrijf Gras Houtimport, dat de aankoop van het 
Zaans Museum meefinancierde. Op oude kaarten van de haven 
van Zaandam in het gemeentearchief Zaanstad zijn de molens 
exact te traceren. Daardoor is mogelijk te herleiden waar Monet 

Claude Monet, De Voorzaan en de Westerhem, olieverf 

op doek 1871, doek 39,2 x 71,5 cm, lijst 59,5 x 91 cm, Zaans 

Museum, Zaandam, aangekocht met steun van de Vereniging 

Rembrandt, mede dankzij haar BankGiro Loterij Aankoopfonds 

en haar Claude Monet Fonds, Dr. M.J. van Toorn en L. Scholten 

Stichting, Honig-Laan Fonds, Ir. P.M. Duyvis Fonds, Gemeente 

Zaanstad, VSBfonds, Koninklijke Ahold, BV Houthandel v.h. 

F.&G. Gras, Jacob Heijn Holding BV, BredenHofstichting, 

Rabobank Zaanstreek. (foto Zaans Museum)

Jacob Reitsma, Hester Wandel en Jan Hovers zijn zeer verguld 

met de nieuwe aanwinst van het Zaans Museum. 

(foto Jan van de Ven | Beeldenstormer.nl)
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Voor het Zaans Museum en de Stichting Monet in Zaandam is 
dit het begin van een bloeiende samenwerking om de unieke 
Zaanstreek, met Monet als ‘typisch Hollands’, nog meer op 
de kaart te zetten. Het Zaans Museum maakt in ieder geval al 
plannen voor een tentoonstelling in 2021 als het 150 jaar geleden 
is dat Monet naar Zaandam kwam. 
En als het aan Jacob Reitsma ligt wordt Zaandam Monetstad!

Jacob Reitsma is een van de oprichters en voorzitter van Stichting 

Monet in Zaandam. 

Hester Wandel is sinds 2002 hoofd collectie en conservator van het 

Zaans Museum.

www.monetinzaandam.nl en www.zaansmuseum.nl

Noot:

1 Volledige informatie is te vinden in de jaarverslagen op  

www.monetinzaandam.nl

precies heeft gestaan: op de Hogendijk of op de steiger van hotel 
De Beurs. De komende tijd doet het Zaans Museum uitgebreider 
onderzoek naar het werk. 

DRIE VERSIES

Van het uitzicht op de Westerhem maakte Monet drie versies: een 
snelle, kleine schets (Musée Marmottan, Parijs) en twee grotere, 
die van het Zaans Museum en de ander in privébezit, met op 
de voorgrond twee schepen. Later werd dit ‘serie-schilderen’ 
gezien als een van de kenmerken van het impressionisme, een 
stijl waarmee Monet dus al in de Zaanstreek experimenteerde.
Monet heeft in snelle streken de voorbij zeilende schepen en de 
draaiende molens tijdens veranderende weersomstandigheden 
vastgelegd. Het moet een bewolkte dag met wind zijn geweest. 
Het water van de Zaan was toen nog vermengd met zeewater 
uit het IJ, wat vermoedelijk de kleur zal hebben beïnvloed. 
Zelfs eb en vloed speelden een rol. Een jaar later werd Zaan-
dam voor goed van de zee afgesloten. De drie molens op het 
Eiland verdwenen tussen 1878 en 1916. Er kwamen grote hout be-
drijven op stoomenergie. Later werd het Eiland het Pont eiland 
ge noemd, naar houthandel William Pont. Thans is het de woon-
wijk Het Zaaneiland. Monet was net op tijd om het verleden vast 
te leggen. Hij benadrukte als een toerist het typische van de 
streek, ruim voordat het toerisme naar de streek echt op gang 
kwam.

ZAANDAM MONETSTAD

B. en W. van Zaanstad willen de Zaanstreek sterker profileren 
door de Zaanse identiteit uit te dragen. Het moge duidelijk zijn 
dat Monet een wezenlijk onderdeel is van het Zaanse DNA en 
het Zaanse verhaal.

Een van de molens die door Monet op het schilderij zijn afgebeeld 

was balkenzager De Roode Leeuw die aan de Badhuisweg op het 

Eiland stond. De foto dateert van omstreeks 1900, de molen werd in 

1916 afgebroken. (GAZ 4105733)
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DE-BATAAF.NL

Maandag t/m zondag 

geopend voor lunch, 

diner of een borrel!

Altijd gezellig en 

heerlijk eten aan 

de zaan.

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. 

Instagram marjolein_zaandam Marjolein Lensink-Neijzing

ALLES IS ER AL, 
HET WACHT 
OM GEZIEN 

TE WORDEN

EVERYTHING 
IS THERE, 
WAITING 
TO BE SEEN

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 

Hier had 
uw

advertentie
kunnen 
staan
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VROEGSTE THEATER

De eerste filmvertoningen in Nederland waren te zien in buiten-
landse reizende bioscopen. Die stonden vaak op ker  missen, want 
het bewegende beeld was in die dagen vooral een sensationele 
nieuwigheid. De eerste Neder landse bioscoopexploitant 
was kermisexploitant George Christiaan Slieker (1861-1945, 
inderdaad, familie!). Toen hij in 1896 met zijn futuristische 
elektromagnetische visspel op de Gewerbeausstellung in Berlijn 
stond, zag hij daar een ‘kinematograaf’ (een van de eerste film-
projectoren) en besloot ook zo’n apparaat te kopen en zich op 
dit toen nieuwe verschijn  sel te storten. Op 16 juli van hetzelfde 
jaar opende hij zijn ‘Grand Théâtre Edison’, de eerste reizende 
bioscoop in Nederland. Dat maakte hem tot de pionier voor de 
film(bios coop)industrie in Nederland. Bijna twaalf jaar lang 
reisde hij met zijn bioscooptent, ondertussen ‘Theater Edison’ 
geheten, langs kermissen en schouwburgen. In 1907 verkocht 
Slieker zijn theater. Concurrerende exploitanten, die later 
waren begonnen, hadden geïnvesteerd in betere en modernere 
apparatuur; de opgelopen achterstand was niet meer in te halen. 
Slieker overleed in maart 1945. In de Amsterdamse wijk IJburg 
herin nert een straatnaam aan hem. Ook het in 2013 geopende 
film huis in Leeuwarden draagt zijn naam.

ZAANDAM

Op de Zaanse kermis verschenen regelmatig reizende bios-
copen. Vaste bioscooptheaters kwamen er in de Zaanstreek 
kort voor en na de Eerste Wereldoorlog. Na de demping van de 
oude binnenhaven van Zaandam in 1903 kwamen er tussen 1905 
en 1911, op wat nu de Dam is, onder meer een postkantoor en 
de eerste bioscoop van Zaandam. Dat was het theater Apollo, 
genoemd naar de Griekse god van licht en muziek; het werd 
geopend in 1913. In oktober 1914 kregen de Belgische vluchte -
lingen in Zaandam er een voorstelling aangeboden. Post-
kantoor en theater werden wegens ernstige verzakkingen in 
1916 gesloopt en in 1920 naar de toenmalige smaak herbouwd. 
Meer dan 70 jaar heeft het theater Apollo filmvermaak geboden. 
In 1984 werd het gesloten vanwege de bouw van een nieuwe 
bioscoop aan de Noorderkerkstraat (’t Saentje, inmiddels 
gesloten) en kreeg het pand een detailhandels- en later een 
horecabestemming. Sinds kort heeft het oude gebouw van 
Apollo plaatsgemaakt voor een nieuw pand en zit hier op de 
begane grond opnieuw een horecabedrijf. 

In 1925 kwam er in Zaandam een theater bij: de Flora Bioscoop, 
gevestigd in het voormalige café Neuff aan het Vinkenpad, later 
Vinkenstraat, op de hoek van de Westzijde. Beide theaters vielen 
onder dezelfde directie en waren daardoor geen concurrenten 
van elkaar. Toen het bioscoopbezoek in de jaren zestig en 
begin jaren zeventig drastisch terugliep sloot Flora in 1972. 
In Krommenie was er theater Centraal voor filmliefhebbers. 
Oudere Kogers herinneren zich wellicht Gerrit Wobben, die in 
De Wadden aan het Breedweer (vooral kinder)films draaide. 

BIOSCOOP IN WORMERVEER 

Na Apollo in Zaandam (1913) werd in 1921 de eerste bioscoop 
in Wormerveer gevestigd in het voormalige kantoor van de 
chocoladefabrikant H.P. Pieper & Zn. aan de Dubbele Buurt (later 
kwam hier Kunstdrukkerij Mercurius). Het filmtheater kreeg de 
naam Wormerveersche Bioscoop; de exploitatie was in handen 
van de Wormerveersche Bioscoop Onderneming. Daar was ook 
Cor Bruijn (wellicht familie van de schrijver) bij betrokken; hij 
zou enkele jaren later ook de eerste exploitant van het Corso 
Theater worden. Het theater opende op 24 december 1921 met 
een voorstelling van The Old Nest (‘Het oude nest’) uit dat jaar 
met Mary Alden in de hoofdrol. Tijdens de Wormerveerse feest-
week van 1922 was er op 15 juli een feestelijke optocht, waarvan 
bioscoopdirecteur Bruijn door Pathé-operateur Van Luynen 
opnames liet maken. Of het materiaal nog bestaat, is mij 
niet bekend; bij het filminstituut EYE in Amsterdam is geen 
vermelding te vinden. In 1928 brak er in de bioscoop brand uit. 
De brandweer kon niet voorkomen dat het theater volledig 
uitbrandde.

HET CORSO THEATER

Het duurde tot 1932 voor er in Wormerveer een nieuwe bios coop 
verscheen: het Corso Theater, Javastraat 43a. Het werd in 1931-
1932 gebouwd door aannemer D. Woud. Volgens een kranten -
bericht, waarin de opening werd aangekondigd, maakte niet 
alleen ‘het exterieur reeds een fraaien indruk, het interieur 
is geheel à la Tuschinski ingericht’. Die laatste visie moet 
volgens de Historische Vereniging Wormerveer wel enigszins 
worden bijgesteld. Helaas zijn er geen foto’s bekend die een 
idee van de inrichting kunnen geven. De eerste exploi tant 
van het theater was de al genoemde Cor Bruijn van de voor-
malige Wormerveersche Bioscoop. Het nieuwe theater was 

Naar de film!
Corso Wormerveer en andere bioscopen in de Zaanstreek

In het eerste kwartaal van 2015 wijdde filmmuseum EYE in Amsterdam een tentoonstelling aan Jean Desmet, 

een van de eerste bioscoopexploitanten in Nederland. Voor zijn bioscoop Parisien in Amsterdam, gesticht 

in de jaren nul van de twintigste eeuw, kocht hij honderden buitenlandse producties aan die nu tot het 

werelderfgoed van de filmindustrie worden gerekend.1 Maar de eerste filmtheaters in Nederland waren 

kermisattracties, en daarmee was George Christiaan Slieker de pionier. Het eerste vaste Zaanse filmtheater 

dateert van 1913. 

door George Slieker
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Affiche van Grand Théâtre Edison van George Chr. Slieker 

(aangeleverd door auteur).

Jeugdfoto van filmpionier George  

Chr. Slieker (aangeleverd door auteur).

George Chr. Slieker op oudere 

leeftijd (aangeleverd door auteur).

De Dam in Zaandam in de jaren twintig 

met links bioscoop Apollo waar op dat 

moment de film Girl Overboard draaide. 

Ernaast het nieuwe postkantoor, op de 

achtergrond het vroegere havenkantoor en 

rechts het standbeeld van Czaar Peter. 

(GAZ, 22.03024).
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films. In 1923 kocht hij een leegstaande kerk aan de Guisweg om 
die te verbouwen tot filmzaal. Daar het voormalige kerkgebouw 
niet mocht worden ingericht voor vermaaksdoeleinden vestigde 
Oenen uiteindelijk in 1928 onder de naam Bioscoop Centrum een 
filmtheater in een zaal boven zijn palingrokerij, ongeveer op de 
plaats waar tot voor kort restaurant D’ Vijf Broers was gevestigd. 
In de eerste jaren werd de bijbehorende muziek verzorgd door 
een orkestje; later verving Oenen dat door grammofoonplaten. 
De bioscoop van Oenen was een merkwaardig theatertje waar 
altijd wat voorviel: zo brak de film nogal eens, wat eigenaar 
Siem gelegenheid gaf consumpties uit te venten (!). Het publiek 
roerde zich veelvuldig. Er waren speciale themadagen: de 
zondagmiddag bijvoorbeeld was gereserveerd voor films van 
Laurel en Hardy. Siem Oenen beheerde drie bioscopen: Centrum 
in Zaandijk, Corso in Wormerveer en Wilhelmina in Uitgeest. 
Zoon Piet zette de zaak na de dood van zijn vader nog enige 
tijd voort, maar in 1969 moest ook hij sluiten. De opkomende 
televisie betekende de doodsteek voor veel kleine filmtheaters. 
Maar helemaal verdwenen is de bioscoop niet. In het centrum 
van Zaandam staat sinds enkele jaren een middelgroot Pathé 
theater en liefhebbers van art-house producties kunnen terecht 
in De Fabriek. 

Bronnen: 

- Harm Nijboer & Asing Walthaus, George Christiaan Slieker (1861 - 1945). 

De eerste bioscoopondernemer in Nederland (Leeuwarden 1995).

- Eduard Visser, Kind van Wormerveer (Wormer 2003).

- De Wormerveerse feestweek 1922 www.filminnederland.nl

- Syds Wiersma, George Christiaan Slieker http://friesfilmarchief.nl> 

de friese film>friese-filmmakers>george christiaan slieker 

- De bioscoop van Oenen www.historischevereningkoogzaandijk.nl

Noot:

1  www.eyefilm.nl/exposities/jean-desmets-droomfabriek

meteen als geluidsfilmtheater ingericht, zo was in hetzelfde 
bericht te lezen. Daarnaast kon de zaal met enkele ingrepen 
worden omgebouwd tot danszaal, dankzij een reeds aanwezige 
dansvloer. Corso was een groot theater met balkon met 300 
plaatsen. De nieuwe bioscoop werd op 19 juli 1932 geopend met 
een voorstelling van Chaplins City Lights, nu nog bekend als een 
monument uit de filmgeschiedenis. Corso kende een reeks van 
exploitanten: na Bruijn (1932-1935) kwamen Siem Oenen (1936-
1940) en zijn zoon Piet Oenen (1940-1941), H. Oenen-Bergers 
(1941-1942), J. Woud (1942-1958) en G. Woud-Pellanders (1958-
1967). Net als zijn voorganger werd ook het Corso Theater door 
brand getroffen. In de nacht van 26 februari 1965 brak er brand 
uit in het theater. Met man en macht werd het vuur bestreden, 
maar men kon niet voorkomen dat het volledig uitbrandde. 
De toenmalige exploitante, mevrouw Woud-Pellanders, besloot 
om het theater toch te laten herbouwen. Aan het eind van 1965 
kon het nieuwe Corso Theater aan het Wormerveerse publiek 
worden voorgesteld. Het aantal zitplaatsen was, om meer 
comfort te creëren, teruggebracht naar 170 stoelen, maar de 
gouden dagen van het filmtheater waren voorbij. Het bioscoop-
be  zoek bleef dalen door de invloed van de televisie en vervolgens 
de opkomst van de video. De laatste exploitant van Corso was 
S. Spanjaart uit Heiloo (1968-1988). Hij heeft het theater nog tot 
1985 open weten te houden, maar moest uiteindelijk de zaak 
defini  tief sluiten.
Na enige jaren van leegstand verkocht Spanjaart het pand in 
1988 aan Martin Schaap. Die vestigde in de voormalige bioscoop 
een verkoop- en reparatiebedrijf van blaasinstrumenten 
onder de naam Jac. Schaap Muziekinstrumenten BV. In 2009 
be    ëindigde Martin Schaap zijn bedrijf; de zaak werd door 
oud-  mede    werkster Marjan Mol voortgezet in een pand aan 
de Zaan   weg onder de naam Marjan Mol Blaasinstrumenten.  

OENEN IN ZAANDIJK

In Zaandijk was de bioscoop van S. Oenen een bekende naam. 
Siem Oenen begon in de jaren twintig met het vertonen van 

In een rommelig zaaltje vertoonde Siem Oenen films 

met verouderde apparatuur. Het ging niet altijd 

zo rustig toe als bij deze kindermatinee in 1935. 

Storingen leidden altijd tot veel tumult in de zaal. 

(GAZ 21.43401).

Bioscoop Corso aan de Javastraat in Wormerveer gezien in 

zuidelijke richting. (GAZ, 21.02308).
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DE EERSTE ZAANSE VOLKSTUINEN

De eerste volkstuin in Zaanstad ontstond in 1899 in Assen delft, 
opgericht door een coöperatieve vereniging voor arbeider s-   
belangen. In die tijd werden ook tuintjes aangelegd langs 
spoor wegen voor de sein- en wisselwachters. In de wacht tijd 
had  den die voldoende tijd om zo’n moestuintje in te richten 
en te onderhouden. Nog steeds zijn die daar op enkele plaatsen 
te vinden.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog heerste er overal voedselgebrek. 
Daardoor maakten de volkstuintjes in die periode een enorme 
groei door. Grondeigenaren, zoals overheden en bedrijven, 
stelden terreinen beschikbaar om gebruikt te worden als volks-
tuin. In 1917 verhuurde de gemeente Zaandam stukken grond 
bij de nieuwe zeehaven, de Belgischestraat en het Smits pad 
aan de Oostzijde. Hier kwam later het In ’t Veldpark. De N.V. 
Verkade’s Fabrieken stelde een terrein achter de Ooievaarsstraat 
ter beschikking voor haar personeel. 
In Zaandam kwam het in september 1917 tot de oprichting van 
de ‘Vereniging Volkstuinen Zaandam’ (VVZ) met als eerste 
een volkstuincomplex bij de Artillerie Inrichtingen. De aan-
leg van de Provincialeweg in 1930 veroorzaakte letterlijk een 
tweedeling van het complex. Het deel aan de oostkant van de 
weg kreeg de naam ‘Oorlog’ (het terrein lag bij de Artillerie 
Inrichting), het westelijke deel heette ‘Waterstaat’. Later werden 
dit resp. ‘Nut en Genoegen’ en ‘De Uitkijk’. Verder kwamen er 
complexen met namen als ‘Oostzijde’ (ook wel Post, naar de 
verhuurder van de grond), ‘Eiland’, ‘Pieter Ghijsenlaan’, ‘Kanaal’ 
en ‘Ringweg’. Vooral ‘Eiland’ moet een lustoord zijn geweest, 
waar allerlei soorten fruit werden gekweekt. Volgens oud-
bestuurslid, oud-secretaris van de vereniging en voormalig 
bestuurslid van de overkoepelende VVZ, de heer S. Sietzema, 
nu woonachtig in Haulerwijk in Friesland, lag en ligt ‘Nut en 
Genoegen’ aan de Havenstraat/Provincialeweg, richting de 
Hembrugpont. Het volkstuincomplex ‘Eiland’, gelegen op ‘Het 
Eiland’ vlakbij het toenmalige zwembad in de Voorzaan en de 
aanlegsteiger van het pontje, werd in 1957 opgeheven. Sommige 
tuinders van ‘Eiland’ gingen over naar ‘Nut en Genoegen’. In zijn 
functie als secretaris heeft Sietzema met verschillende andere 
complexbesturen overleg gehad. Hij hielp andere verenigingen 
met o.a. de nieuwe inrichting van zo’n complex samen met oud-
voorzitter J.J. de Vries van ‘Nut en Genoegen’, als er weer eens een 
complex moest verhuizen door stadsuitbreiding. Sietzema was 
animator van een bouwcommissie die regelde dat de opstallen 
op de complexen op elkaar werden afgestemd. 

In 1924 werd tuinvereniging ‘De Uitkomst’ opgericht. In de 
winter van 1945-1946 verhuisde die naar de Westzanerdijk en 
kreeg de naam ‘Jan Vroegop’, naar de pionier van het volks-
tuin wezen in Nederland. Voordeel was dat dit complex op de 
vette zeeklei van de Zaandammerpolder ligt; alle andere Zaanse 
volkstuinen liggen op veengrond. 

CRISISJAREN EN WERKLOOSHEID

In de crisisjaren werd door de gemeente Zaandam op ver-
schil  lende plaatsen in de stad grond beschikbaar gesteld om 
daar zgn. ‘werklozentuinen’ in te richten. De heer Jac. Groen, 
directeur van de gemeentelijke Arbeidsbeurs, heeft zich hier-
voor sterk gemaakt. In de winter van 1935-1936 werd be gon nen 
met ‘tuinarbeid’ door werklozen, die al vanaf 1934 een door de 
gemeente georganiseerde tuincursus konden volgen. Hiervoor 
werd de land- en tuinbouwleraar de heer Surink ingehuurd. 
Ongeveer 180 werklozen kregen een tuin toege wezen. Op 
een totaal van ca. 400 volkstuinders was dit een aan zienlijke 
uit  breiding voor de volkstuinverenigingen. Het zorgde voor 
betaalbaar voedsel voor de werklozen in de gemeente en ze 
waren er ‘even tussenuit’. Vanuit het zgn. fonds-Honig werden 
voor werklozen het lidmaatschap en de huur bij een van de 
bestaande verenigingen betaald. Ook kregen zij gratis zaai-
zaden en meststoffen. Sietsema wist nog dat rond 1936 op ‘Nut 
en Genoegen’ een tuinwinkel werd gebouwd in het kader van 
werkloosheidsbestrijding. Die winkel functioneert nog altijd. 
Achter de Heijermansstraat werd door de gemeente extra 
grond gehuurd aan de overzijde van de Gouw en in gebruik 
ge  nomen door de VVZ voor de zgn. werklozentuinen. In 1937 
werd tuinvereniging ‘’t Pink’ , bij molen ’t Pink in Oud Koog, 
opge  richt. Nu ligt het tuincomplex tussen het Westzijderveld 
en Wester  watering. 

INSPECTIE

Elk complex, ook de latere, had vanaf 1937 een eigen bestuur dat 
toezicht hield op o.a. de netheid van de tuinen. In een kranten-
artikel uit 1938 valt te lezen dat er zich toen al problemen 
voor  deden met het onderhoud door sommige tuinleden. 
Daar om werd (en wordt nog steeds) jaarlijks tuinschouw ge-
houden en mensen die niet voldoen aan de netheidsnorm van 
de vereniging, worden aangespoord tot verbetering van hun 
tuinen. Maar de overheersende conclusie in 1938 was toch dat de 
inspectiecommissie bijzonder tevreden was over het algemene 
beeld van de tuinen. Men wist ook toen de commissie wel te 

Eten van eigen teelt
De verdwenen en vergeten volkstuinen van Oost Zaandam.
Op het platteland is het altijd en overal gewoonte en noodzaak geweest om het eigen voedsel te kweken. Nog 

steeds zijn bij veel boerderijen moestuinen te vinden, waar tot ver in de winter boerenkool, spruiten en prei 

worden geoogst. In de stad was dat lastiger, maar met de wens van stadsmensen om ook zelf het eigen voedsel 

te kweken ontstonden de volkstuinen.

door Peter Nugter
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paaien; ‘in de tuin van den ijverigen secretaris der vereniging, 
den heer S. de Boer, Rozengracht 62, werd het gezelschap met 
een kopje thee verkwikt en hier was het ook dat het bestuurs  lid 
Boterman bewees dat hij een aardbeienkweker bij uitnemend-
heid is’.

HERNIEUWDE POPULARITEIT

Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog vormden de volkstuinen 
een belangrijke voedselbron. Na de jaren vijftig bleven de 
volkstuinen populair, al kwamen ze vaak onder druk te staan 
door stedelijke ontwikkelingen. In de jaren zestig en zeventig 
zakte de belangstelling voor een volkstuin in. Volgens Sietzema 
kreeg de volkstuinder in die periode een slecht imago vanwege 
het vermeende overmatige gebruik van bestrijdingsmiddelen. 
Dit is hooguit incidenteel geweest. Inmiddels zijn er overal 
weer wachtlijsten. Juist vanwege het biologische, gifvrije(!) en 
gezonde aspect zijn eigen gekweekte groenten weer mateloos 
populair geworden. 

VERDWENEN EN VERGETEN.

Minder bekend is dat er een groot volkstuinencomplex aan de 
overkant van de Gouw heeft bestaan, direct achter het park, 
tussen de Gouw en de huidige Treilerstraat. In de volksmond 
sprak men van ‘complex Oostzijde of ook wel ‘complex Post’, 

Tuintjes langs de spoorbaan in 1967. Uiterst links de 

Provincialeweg. (GAZ 22.08863) 

Van tuinvereniging ‘Ons Ideaal’ is maar weinig beeld-

materiaal. Deze foto uit het boek van Henk Poppen is 

genomen vanaf de karakteristieke hoge brug over de 

Gouw en laat een stukje van het zuidelijke deel van het 

complex zien. Midden op dit complex waren nog twee 

tuindersbedrijven gevestigd. Tom Teepe had er een 

bloemisterij en Gerrit Nugter teelde groenten.  

Ook verkocht hij jonge groenteplanten en zaaizaden  

aan de volkstuinders. In 1962 is dit complex verdwenen.  

(foto Henk Poppen, 1960)

FOTO 2/3 WAREN ZEER SLECHT
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Krantenartikel over het verdwijnen van de volkstuinen. Links de kas 

van Tom Teepe de bloemist en iets daarachter nog net het dak van de 

werkschuur van Gerrit Nugter, de groentekweker, tevens eigenaar van 

de grond. 

Tuinvereniging Ons Ideaal aan de Oostdorsch zoals het er 

nu uitziet. Ook allochtone Nederlanders hebben de weg 

naar de tuinverenigingen gevonden met als gevolg vaak veel 

bijzondere en exotische gewassen. (foto Agaath Zwart)
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Helaas liep de pomp toch vast: een forse schadepost voor de 
huurder van de pomp, Gerrit Nugter. Zijn gewassen zoals prei en 
koolsoorten waren bovendien waardeloos ge worden. Een nieuw 
aangevoerde pomp heeft tenslotte het land droog gemalen.

GEDWONGEN VERHUIZING

Verschillende verenigingen moesten in de loop van de tijd ver-
huizen. Aan de grote stadsuitbreidingen van de jaren zestig 
van de vorige eeuw viel ook ‘Ons Ideaal’ ten offer. Daar was veel 
opschudding over: De Typhoon van 11 februari 1961 schreef er 
een groot artikel over. Op 31 december 1961 moest het complex 
zijn ontruimd. Maar pas eind 1962 was het zover. Veel oudere 
tuinders besloten te stoppen met hun hobby. 
In 1964 stelde de gemeente een nieuw stuk grond beschikbaar 
voor ‘Ons Ideaal’, aan de Oostdorsch bij jachtwerf ‘De Hippert’, 
bij de brug naar Oostzaan. Alles moest weer van de grond af 
worden opgebouwd. De heer Mud, (bijna oud-) bestuurslid, 
heeft hier het nodige werk aan gehad. Maar het resultaat mag 
er zijn: ‘Je waant je er nu midden in de prachtige natuur waar 
het drukke verkeer nauwelijks merkbaar is’, aldus de heer Mud.

DE VOLKS TUINCOMPLEXEN NU

De volkstuincomplexen van nu geven een heel andere indruk 
dan die van een halve eeuw geleden. Sommige zijn prachtige, 
openbare wandelparken geworden. Andere lijken op kleine 
landgoederen. De tuinders hebben vaak schitterende sier tuinen 
en een tuinhuisje. Sommige complexen hebben er een tuin-
winkel bij en voorzieningen voor schoolkinderen in de vorm 
van schooltuintjes.

Bronnen: 

- Zaans Volksblad 1938-1939.

- www.vtvnutengenoegen.nl

- www.janvroegop.nl

- www.tpink.nl

- https://zaansgroen.wordpress.com

- tuinvereniging Ons Ideaal Zaandam

- Iet Kiel, ‘Groen(t)elandjes in de Zaanstreek: Zaanse volkstuinen (1)’ 

Zaans Erfgoed 10 (september 2004) 20-23

- Idem, ‘Tuinieren vroeger en nu. Zaanse volkstuinen (2)’,  

Zaans Erfgoed 11 (december 2004) 10-12. 

- Henk Poppen, Zaandam gezien door de lens van Henk Poppen 

(Zaltbommel, 1990).

naar de eigenaar van de grond. Het is in de crisisjaren uitge-
breid met ca. 100 werklozentuinen van elk zo’n 200 m2 groot. 
Daar  door was het toen waarschijnlijk het grootste volks tuin-
complex in de Zaanstreek. Deze enorme uitbreiding lag aan 
de overzijde van een smalle sloot en was te bereiken via een 
rolbruggetje over de sloot aan de noordzijde van het complex. 
De VVZ verzorgde de exploitatie en de verhuur en installeerde 
een eigen complexbestuur. Na een hoog opgelopen ruzie over 
de huur verkocht de heer Post de grond aan tuinder Gerrit 
Nugter. Het was bereikbaar via de zgn. Koebrug over de Gouw, 
een hoge, vaste brug met een stalen frame en houten leggers. 
In 1948 kreeg het complex een officiële naam: ‘Ons Ideaal’. 
Zoals de foto laat zien waren de hagen strak geschoren en de 
met hoogovenslak bedekte paden waren onkruidvrij en zonder 
kuilen. Vele tuinen hadden een tuinhuisje. De sociale controle 
was groot. Iedere onbekende die de hoge brug overstak werd 
gezien en aangesproken. Over de brug kwam je eerst op een 
hoofdpad evenwijdig aan de Gouw en dan een pad naar rechts, 
dat door het oudste deel van het complex liep met links en 
rechts de tuinen. Aan het eind was er een weidemolentje om 
het overtollige regenwater weg te pompen naar de Koning 
Williamsloot. Veel volkstuinders hadden een bootje bij hun 
tuin. Daarmee konden ze het grote en ongerepte Oostzijderveld 
inroeien om te vissen of op een andere manier van de rust en 
natuur te genieten. Nergens in Zaandam was een dergelijk 
tuincomplex met zoveel water, natuur en mogelijkheden tot 
ontspanning. 

EEN KLEINE WATERSNOOD.

Het najaar van 1960 was extreem nat met neerslagcijfers van 
meer dan 170 mm. Het land van volkstuincomplex ‘Ons Ideaal’ 
en van Tom Teepe en Gerrit Nugter was gedraineerd. De volks-
tuinen en Tom Teepe waren begreppeld en het land van Gerrit 
Nugter was gedraineerd met roodstenen draineer buizen. Alle 
draineerwater werd afgevoerd naar de put van een weide-
molentje, maar dat kon de overmaat aan water niet verwerken. 
Daardoor kwamen de volkstuinen en de bedrijven onder water 
te staan. De gewassen dreigden te verrotten, de fruitbomen 
werden bedreigd en de huisjes waren onbereikbaar. In allerijl 
werd een grote dieselpomp aangevoerd. Die moest dag en nacht 
het water uit de molenput naar het oppervlaktewater pompen. 
De lage walletjes aan de randen van het complex verhinderden 
dat het water weer de tuinen instroomde. De pomp moest 
continu worden bewaakt, omdat er regelmatig brandstof en 
smeerolie moesten worden aangevuld. Enkele volkstuinders 
hielpen daarmee en losten de eigenaar af met het toezicht. 

De centrale rotonde van tuinvereniging 

‘Jan Vroegop’ aan de Westzanerdijk. 

(foto www.janvroegop.nl) 
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Begin 1803 werd een vrijwillige inschrijving op touw gezet; de 
lijst van intekenaren is bewaard gebleven. De totale opbrengst 
bedroeg ƒ 12.153,00. Ook via collectes werd geld ingezameld. In 
het voorjaar 1803 werd met de bouw begonnen en in 1804 kon 
het nieuwe weeshuis worden betrokken. Waar de bewoners in 
de tussentijd verbleven, wordt niet duidelijk. Helaas bleken de 
bouwkosten het budget ruimschoots te hebben overschreden. 
Diaken Adriaan Claas Duyn deed een royale schenking om 
het tekort aan te zuiveren, waarvoor hij door de kerkenraad 
‘op ‘t vriendlykst zijn bedankt’. Het nieuwe huis had een 
monumentale voorgevel die doorliep in een dakkapel, een 
imposante deur en een aanbouw met een ingezwenkte top.

HET HUIS IN GEBRUIK

Na de inlijving van Nederland bij het Franse keizerrijk in 1810 
werden de gevolgen hiervan ook in het weeshuis merkbaar: vol-
wassen mannelijke bewoners van het huis werden opgeroepen 
voor de conscriptie (militaire dienstplicht). Het huis had geen 
eigen fondsen; men putte uit de middelen van de doopsgezinde 
gemeente, giften van de lidmaten en het loon dat de werkende 
bewoners inbrachten. Jongens werkten op een molen of bij een 
ambachtsbaas, meisjes werden vaak dienstbode. Wanneer de 
wezen het huis definitief verlieten kregen ze een uitgebreide 
uitzet mee: jongens een zwart pak en meisjes een zwart jak en 
dito rok, verder bestond de kleding uit hemden, kousen, mutsen 
en schoeisel. Voor de jongens was er nog een ‘maalpak’, mogelijk 
bedoeld als werkkleding in een molen. 
Bij de overstromingsramp van 1825 hadden ook de Vermaning 
en het weeshuis last van de watersnood. De diensten werden 
tijdelijk gehouden in het Nieuwe Huys aan de Westzijde; over 
een tijdelijk onderkomen voor de wezen is geen informatie 
bekend. De doopsgezinde gemeente gebruikte het weeshuis 
ook voor andere doeleinden: in de Opregte Haarlemsche Courant 
van 14 april 1831 werd geadverteerd voor een openbare aanbe-
steding voor nieuw hekwerk en een steiger, te houden in één van 
de vertrekken van het huis. In de vergaderkamer voor de buiten-
moeders (regenten) werden ook de belijdenissen van nieuwe 
kerkleden afgenomen. Tijdens de Tiendaagse Veldtocht in 1831 
werden er collectes gehouden ten behoeve van de gewonden 
uit de strijd: de kinderen van het weeshuis aan de Oostzijde 
doneerden ƒ 10.

STADSUITBREIDING EN SLOOP

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog verdwenen talloze monu-
mentale en beeldbepalend panden in de Zaanstreek door de 
oprukkende stadsvernieuwing. Slechts enkele bleven gespaard 
of verhuisden naar andere locaties, zoals onder meer de Zaanse 
Schans. Het doopsgezind weeshuis (later Oosterweide) aan 
de Oostzijde te Zaandam viel ten prooi aan de aanleg van de 
toegangswegen naar de wijken Kogerveld en Peldersveld, die 
aansloten op de Prins Bernhardbrug.

DE OORSPRONG

Zoals bijna alle liefdadige instellingen was ook wat nu jeugd-
zorg heet vroeger bijna altijd een kerkelijk initiatief. Ook 
in doopsgezinde kringen bestond er behoefte aan zorg voor 
armen, kinderen en wezen. In 1743 nam de kerkenraad van de 
Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Zaandam (Oostzijde) het 
initiatief om een huis te kopen om armen en wezen van de 
gemeente te huisvesten. Daar was toestemming voor nodig van 
de Staten van Holland, mede om vrijstelling van belastingen 
te krijgen. Op 6 december 1743 kreeg de Oostzijder kerkenraad 
positief antwoord op zijn verzoek om ‘tot beter onderhoud 
van haare arme Leedematen en weeskinderen uijt te [mogen] 
zien na een bequaam huijs om dezelve daar in te Logeren’. Ook 
verkreeg men de gevraagde vrijstelling van belastingen. In 1744 
werd een huis aan het Grote Glop in Zaandam (nu Oostzijde), 
waar van we niet weten hoe het er heeft uit gezien, in gebruik 
genomen. Het stond op de plek waar zich nu de oprit naar de 
Prins Bernhardbrug bevindt, vlak naast de toenmalige Ver-
maning of Noorderhuis. Rond 1780 legde weesvader Pieter 
Zwaarde  maker een lijst aan van weesvaders en -moeders. Zo 
weten wie de eerste zgn. binnenmoeder was: de weduwe Jacob 
Jansz. Dekker. Ze werd in 1753 opgevolgd door Gerrit Maartensz. 
van Reenen en zijn vrouw. 

NIEUWBOUW

Hoewel het aantal weeskinderen naar verhouding altijd klein 
was, werd rond 1800 de toeloop groter. Mogelijk speelde de 
bezetting van Nederland door de Franse troepen daarin een 
rol, al is daarover verder geen duidelijkheid. Omdat volgens 
de diakenen het weeshuis ‘door het steeds toenemend getal 
kinderen te kleyn is om dezelve behoorlyk te plaatse’ werd 
besloten het oude huis af te breken en een nieuw huis te bouwen. 

Een bequaam huis
Het voormalige doopsgezinde weeshuis aan de Oostzijde, 

Zaandam
Bij ‘doopsgezind weeshuis’ denken de meeste Zaandammers aan het gebouw uit 1713 in de Stationsstraat. Dat er 

ook aan de Oostkant van de Zaan een doopsgezind weeshuis was, is minder bekend. 

door George Slieker

Illustraties: Beeldbank GAZ
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Overzicht van de Bernhardbrug met rechts naast de oprit kindertehuis 

Oosterweide. De foto is in oostelijke richting genomen vanaf de 

gashouder aan de Westzijde. Er wordt een aanvang gemaakt met de 

stadsuitbreiding Hofwijk, van de wijk Kogerveld is nog geen sprake. Op 

de achtergrond molen De Duinjager die in 1959 werd verplaatst en de 

Kalverkerk. (GAZ 21.03390, collectie ZOV)

Oostzijde 240 in de eerste helft van de negentiende eeuw met links 

het doopsgezinde weeshuis en rechts de in 1862 afgebroken Oostzijder 

Vermaning. Reproductie van een schilderij dat zich thans bevindt in het 

voormalige doopsgezinde weeshuis in de Stationsstraat te Zaandam. 

(GAZ 2202105)

Omstreeks 1900 zag de Oostzijde bij het doopsgezinde weeshuis ter 

hoogte van de huidige Bernhardbrug er met het vele groen nog heel 

anders uit. (GAZ 22.10640)
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de brand van 1925 was een groot deel van het oude interieur 
verloren gegaan. Oosterveld herstelde de resten van het huis in 
oude staat tot een herenhuis. Na zijn overlijden in 1935 verkocht 
zijn weduwe Geertje Rus (1873 -1954) het huis in 1940 aan de 
gemeente Zaandam. 

OORLOGSJAREN EN SLOOP

Tijdens de bezetting 1940 - 1945 werd de zogeheten Technische 
Noodhulp in het pand ondergebracht.2 Onmiddellijk na de 
bevrijding werd het huis in gebruik genomen ter verzorging 
van kinderen van NSB’ers en andere politiek geïnterneerden; 
later huisden er voogdijkinderen. Onder de naam Oosterweide 
was het nog enige tijd kindertehuis (Stichting Kinderhuis 
Zaanland). Helaas moest het gebouw na een aantal jaren 
verdwijnen om plaats te maken voor een verbindingsweg met 
de nieuw te bouwen wijken in het Oostzijderveld (Kogerveld 
en Peldersveld). Op een panoramafoto uit die jaren is nog te 
zien hoe het huis enigszins verloren tussen de nieuwe stads-
uitbreiding staat. Duidelijk wordt ook hoe er allerlei aanbouwen 
aan het pand zijn gekomen. Alleen de voorzijde had nog een 
historisch aanzien. Uiteindelijk werd het pand in 1968 ge sloopt. 
Het kindertehuis verhuisde naar een pand aan de Provinciale-
weg nabij de Hogendijk en is inmiddels opgeheven.

Bronnen: 

- Mr. Jan Korf, ‘Het Doopsgezinde Weeshuis aan de Oostzijde te 

Zaandam, thans kinderhuis van de Stichting ‘Kinderhulp Zaanland’, 

De Zaende 2 (1947) 161-167, 193-199, 273-283. 

- Ir. J.H. de Vlieger, ‘De Zaanse verfindustrie in de 20ste eeuw’,  

Met Stoom 15 (oktober 1993). (Digitaal via google>www.zaans-

industrieel-erfgoed.nl>metstoom>themagerichtzoeken> 

verfindustrie)

Noten:

1 De inktdivisie werd later O & R Inktchemie. Medio 1974 nam Sabel de 

verf belangen van Oosterveld en Romijn over.

2 Technische Noodhulp: Een door de Duitse bezetters opgezette 

organisatie waarvan de leden waren opgeleid om, in geval van 

ernstige schade aan nutsvoorzieningen door bijvoorbeeld 

bombardementen, onmiddellijk de schade te kunnen herstellen.

EINDE VAN HET HUIS

Halverwege de negentiende eeuw, in 1862, werd de oude Oost -
zijder Vermaning gesloopt, omdat een jaar eerder het nieuwe 
kerkgebouw aan de Oostzijde 82 (de ‘Doofpot’, nu Het Aposto-
lisch Genootschap) in gebruik was genomen. Vanaf eind negen-
tiende eeuw liep het aantal wezen sterk terug. Omdat er plan-
nen bestonden voor een fusie tussen de Oost- en Westzijder 
doopsgezinde gemeenten ging men zich ook beraden op een 
eventuele sluiting van het weeshuis aan de Oostzijde. Die 
plannen gingen niet door, maar uiteindelijk was er nog maar 
één wees over. De laatste weesvader en -moeder, het echtpaar 
Van der Vecht, namen het meisje in hun eigen gezin op en zagen 
haar meer als pleegkind dan als weeshuisbewoonster. In 1920 
besloot de doopsgezinde gemeente het huis te verkopen. Het 
sloot zijn deuren en het echtpaar Van der Vecht verhuisde.

WASSERIJ 

De koper vestigde in het voormalige weeshuis een stoom-
wasserij, genaamd ‘Aurora’. Daar heeft het huis ernstig onder 
geleden. Aan de achterzijde werd een ketelhuis gebouwd en 
inwendig werd er veel veranderd ten behoeve van het bedrijf. Op 
vrijdagmorgen 6 februari 1925 ontstond er een hevige brand in 
de wasserij. Slechts een klein gedeelte, waaronder enkele muren, 
bleef staan. Alleen een nieuw bijgebouwd achtergedeelte bleef 
behouden. Om half twaalf was men de brand meester, maar 
spuit nummer 3 (de wijkspuit) bleef de hele dag nog nablussen. 
Niet alleen het gebouw, maar ook de inventaris was grotendeels 
verwoest: wasgoed was verbrand en drie strijkmachines en een 
glansmachine gingen verloren. Vermoedelijk was de brand 
ontstaan doordat knechts zich op een zolder met lucifers 
hadden bijgelicht bij het zoeken naar houtspaanders en krullen 
(om de ketels mee aan te maken). De brand was opzienbarend 
genoeg om ook elders vermeld te worden: Dagblad Het Vaderland 
meldde de brand al dezelfde dag. Het Limbursch Dagblad en de 
Nieuwe Tilburgsche Courant plaatsten op 12 februari 1925 een 
foto met als bijschrift de trieste bijkomstigheid dat de brand 
had plaatsgevonden juist vóór de overdracht van het bedrijf 
aan een nieuwe eigenaar, de heer Portengen uit Diemen. De 
ruïne van het huis werd later door drukinkt- en verffabrikant 
Dirk Oosterveld van de (nu verdwenen) firma Oosterveld en 
Romijn gekocht.1 Door de verbouwing tot stoomwasserij en 

Eetzaal met kinderen in het kindertehuis Oosterweide, 1947. 

(GAZ 22.02098, foto H. Los)

Ook in een kindertehuis werd Sinterklaas uitbundig gevierd 

(1951). (GAZ 22.08362, collectie Zaandamse Gemeenschap)
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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: 
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maken. De basis onder al onze activiteiten is onze Zaanse herkomst. Niet  
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EERSTE BEDRIJF: WITTE-BOORDENCLUB 

EN ARBEIDERSVERENIGING

In 1985 kwam de fusie tot stand tussen WTG en UEK, twee ge-
renommeerde Wormerveerse toneelverenigingen. Samen ging 
men verder onder de naam WTG, een afkorting die vanaf dat 
moment zou staan voor Wormerveerse Toneelgezelschappen.
Het oorspronkelijke Wormerveers Tooneel Gezelschap stamt 
uit 1919. Tijdens een gezellige avond voor het kantoorpersoneel 
van de Fa. Gebr. Laan, zo’n typische avond-met-voordrachten, 
ontsproot het idee een toneelvereniging te beginnen. Kort erop 
was de oprichting een feit; in de bepalingen werd gesteld dat de 
club uit mensen van kantoor (met hun verloofden) zou bestaan. 
Voorzitter Margreet Koeman weet als geen ander welke bijnaam 
dat opleverde: ‘Ja, witte-boordenclub, in die tijd had je dat. Je zag 
het ook bij Wormerveerse voetbalclubs, bij het “nette” WFC en 
het “volkse” QSC. In de toneelwereld had je dus WTG en UEK.’
Eind 1921 kwamen leden van de voormalige Wormerveerse 
afdeling van de SDAP bijeen met het voornemen een toneel-
club op te richten, vooral bedoeld als propagandamiddel voor 
de socialistische beweging. In de statuten van de Bond van 
Arbeiders  toneelverenigingen stond dat zo: ‘Het toneel spel 
dienst baar (te) maken aan de propaganda voor de arbeiders-
klasse, zooals die haar uitdrukking vindt in de geheele moderne 
strijdende arbeidersbeweging.’ Ontstaan en bedoeld voor leden 
van de arbeidersbeweging; het leverde de toneelvereniging de 
toepasselijke naam Uit Eigen Kring op.  

TWEEDE BEDRIJF: REPERTOIRE EN UITVOERENDEN

Het aantal uitvoeringen van UEK en WTG, vanaf de oprichting 
tot het fusiejaar 1985, hield elkaar mooi in evenwicht. Op de 
speellijst van beide clubs prijkten zo’n 140 titels van eenakters, 
kluchten, zwarte komedies, blijspelen, thrillers, van het volkse 
‘Mottige Janus’, met een traan en een lach, tot de inktzwarte 
komedie ‘Prettige Feestdagen’.
WTG kende zijn eerste uitvoering op 20 mei 1919 in de Nieuwe 
Sociëteit met onder andere ‘Liefde’ (een ‘Huiselijk tooneelspel 
in één bedrijf ’) en ‘Een pootig Wijfje’ (‘een Kluchtspel in één 
bedrijf’). Kaarten à f 0,50 per stuk waren verkrijgbaar bij J. de Wit 
en A. Andrea. ‘Typisch Wormerveerse namen’, licht Ank Dekker 
– volgens eigen zeggen haar hele leven lang al bestuurslid – toe. 
‘Er zijn van die namen die je door de hele geschiedenis van WTG 
en UEK heen ziet terugkomen. Logisch, toneelclubs waren deels 
familieverenigingen; als kind keek je naar de verrichtingen van 
opa, oma, vader en moeder op de bühne.’ Zelf kwam Ank, nu 76 
jaar, op haar 18e via haar schoonmoeder bij het toneel.
Margreet Koeman trad met haar eerste rolletje op haar 17e in 
de voetsporen van haar moeder. Inmiddels is zij al 42 jaar be-
trokken bij het reilen en zeilen van WTG. 
De namen van de gespeelde stukken tijdens de eerste drie jaren 
uit het bestaan van UEK zijn verloren gegaan; de lijst wordt in 
1924 geopend met ‘Door het donker’ van H. ’t Sas. Vijf jaar en 
een twintigtal stukken later vond een memorabele opvoering 
plaats van ‘Allerzielen’ van Herman Heijermans, schrijver 

Mottige Janus en een potig wijfje
Bijna een eeuw plankenkoorts in Wormerveer

Met drie bestuursleden, zeg maar de ‘dramatis personae’, van WTG, de Wormerveerse Toneelgezelschappen, 

kijken we in dit derde deel van Het Rijke Zaanse Verenigingsleven in vier bedrijven terug op bijna 100 jaar 

toneel in Wormerveer. 

door Cor van Dongen

Illustraties: archief Peter Aten

Tienjarig bestaan in 1929.  

In de gordijnen de leden van 

WTG. Boven: E. de Wit-Van 

Zijp, Jo Dirksen, Alie Kaper, 

Jan de Wit, Zus Stelling, 

Adam Andrea, Annie 

Andrea-Woud. Midden:  

Alie Huig, G. Louw, J. v.d. 

Toorn, M. Bruinink, Ad 

Meijer, B.J. Stolp. Onder:  

W. Stelling, Truus Woud, 

Opa Andrea, Cor Dirksen, 

G.J. Woud, Th. Dekker.
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van sociaal-betrokken toneelstukken, koren op de molen van 
de arbeidersclub. De opvoering zou in de Nieuwe Sociëteit 
plaatsvinden… in besloten kring. Het stuk werd in veel plaatsen 
verboden als zijnde kwetsend voor het rooms-katholicisme. De 
voorstelling was een groot succes, ondanks dat aanwezigheid 
van niet-Wormerveerders door de autoriteiten werd verboden. 

DERDE BEDRIJF: HOGE HOED EN POLITIEPET

‘Ik was vijf jaar oud toen ik mijn eerste toneelvoorstelling zag!’ 
Aldus Peter Aten, grafisch vormgever bij de NOS, 47 jaar oud, 
spin-in-het-web bij WTG, die – sinds hij op jeugdige leeftijd, 
gezeten op de eerste rij, voor het eerst het doek open zag gaan 
en zijn moeder zag spelen in het stuk ‘Gieren op het veilig nest’ 
– totaal verknocht is aan de toneelwereld. Peter schrijft stukken, 
regisseert, speelt zelf mee – ‘spelen is enerzijds jezelf kwellen, 
maar wat een kick anderzijds’ – en is bestuurslid van WTG. 
Wilde vanaf die eerste voorstelling decorontwerper worden. 
‘Decors, dat is eigenlijk niet meer van deze tijd’, nuanceert hij. 
‘Tegenwoordig creëer je met licht en geluid sfeer; het maakt 
locatiewisselingen veel gemakkelijker en laat tegelijkertijd 
meer aan de fantasie van de toeschouwer over.’ Margreet 
Koeman vult aan: ‘Dat zie je niet alleen in het amateurtoneel, 
maar ook bij de professionals. Heeft natuurlijk alles met het 
kosten plaatje van doen. Decors zijn een dure aangelegenheid, 
net als kostuums. WTG heeft geen eigen kostuumafdeling, zo-
als menige operettevereniging, waarbij we soms wat huren. 
Meestal kijken onze leden thuis op zolder, waar ze dikwijls nog 
wel een politiepet of een hoge hoed tegenkomen.’
Over hoeveel acteurs beschikt WTG op dit moment? Manusje-
van-alles Ank Dekker heeft de cijfers op een rijtje: ‘Een stuk of 

tien spelende leden. Daarnaast prijzen we ons gelukkig met 
een honderdtal donateurs. De leescommissie, Margaret Tromp, 
Peter Aten en ik, zoekt het repertoire uit, terwijl Peter Aten 
en Guido Hagen decors, licht en geluid verzorgen voor onze 
voorstellingen.’ 
Naast optredens in het Wapen van Assendelft en het Molen-
museum vinden ook de eenakters in grand café De Kroon in 
Wormerveer, zes avonden, telkens voor 50 man publiek, gretig 
aftrek.

LAATSTE BEDRIJF: COGNAC OF APPELSAP

Vaste regisseuse van WTG is Babette Mulder, een grote naam in 
de theaterwereld. Onder haar regie brengt WTG jaarlijks twee 
avondvullende stukken op de planken, waarvoor twee maal 
per week wordt gerepeteerd. Peter Aten tekent voor de toneel-
stukken in het Molenmuseum, die geïnspireerd zijn op thema’s 
als ‘De Meisjes van Verkade’ of ‘Papier’ (van de papier molen): 
‘Grote mazzel dat ik een club heb die – met veel plezier – mijn 
stukken speelt!’
Ja, ‘plankenkoorts’ is bij WTG de drang om op het toneel te 
staan. Het speelplezier is evident, en dat gold zeker toen in 
het stuk ‘Slippers’ de als cognac dienende appelsap door échte 
cognac werd vervangen…  
  
Bronnen: 

- Peter Aten samenst., De Wormerveerse toneelgezelschappen WTG/UEK  

75 jaar (Wormerveer 1994).

- Voor meer informatie over WTG: www.wtg.punt.nl. 

Affiche van ‘De Butler’, detective-stuk in 

drie bedrijven uit 1928 van Jan Fabricius, 

dat voor het 10-jarig jubileum van WTG 

stond geprogrammeerd.

Affiche van de feestuitvoering in de Nieuwe 

Sociëteit van ‘De ridder van den kouseband’, een 

klucht in drie bedrijven van Henk Bakker, ter 

gelegenheid van het 15-jarig bestaan van WTG.

Op 20 en 21 april 2012 trad WTG voor de laatste keer 

op in het theater van La Brèche in Wormerveer. 

Een jaar later werd WTG de dupe van de plotseling 

sluiting van La Brèche. Voorzitster Margreet 

Koeman zag zich gedwongen de geplande 

uitvoering af te gelasten; het bleek niet mogelijk 

om op korte termijn een andere zaal te huren.
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Op vrijdag 30 oktober opent wethouder Addy Verschuren in 
Huize Barkeloo, het voormalige weeshuis aan de Vlusch in 
Krommenie, een kleine tentoonstelling over de bodemvondsten 
die gedaan zijn tijdens de in 2011 uitgevoerde opgravingen aan 
de Heiligeweg. Het Historisch Genootschap Krommenie heeft in 
samenwerking met de gemeente Zaanstad deze ten toon  stelling 
gemaakt. Doel is niet alleen te laten zien wat de resultaten van 
het archeologisch onderzoek zijn, maar vooral wat hiermee 
kan worden gedaan: een beeld geven van hoe de eenvoudige 
Krommenieër leefde in de zeventiende en acht tiende eeuw.

VONDSTEN VAN HET MAD

Op de plek van de opgravingen, daar waar nu de nieuwe Deka-
markt staat, lag vroeger een klein buurtje, het Mad genaamd. 
Hier woonde nou niet direct de elite van Krommenie, maar 
meer de gewone arbeider, een enkele boer, winkeliers en kleine 
ambachtslieden. Het vondstmateriaal komt grotendeels over-
een met wat je in een dergelijke buurt kunt verwachten. Bij -
zonder dure spullen werden niet aangetroffen. Wel enkele 
bij  zondere voorwerpen, zoals een fraai versierde tinnen huwe-
lijks  lepel, die beschreven is in Zaans Erfgoed nr. 42.
Een andere bijzondere vondst werd gedaan in de oever van de 
sloot die tot vlak na de oorlog achter het Mad liep. Hier troffen 
de archeologen vier opvallende, donkerbruine, keiharde, 
waterdichte steengoedscherven aan. Eén is een wandscherf, de 
drie andere vormen samen de bovenzijde van een groot voor-
raadvat. Deze bovenzijde heeft een kleine, opstaande rand 
met een doorsnede van 10,5 cm. De grootste breedte van deze 
bovenzijde is ongeveer 35 cm geweest, wat ook de grootste 
breedte van de pot moet zijn geweest. Naast de rand zijn vier 
oortjes aangebracht en naast één hiervan is een Chinees merk 
gestempeld. De wandscherf en de bovenzijde behoren waar-
schijn lijk tot twee verschillende, grote voorraadvaten, want de 
kleur van het glazuur van de scherf is niet hetzelfde als die van 
het glazuur van de bovenrand. Dergelijke voorraadvaten komen 
uit Azië en worden martavanen genoemd. 

MARTAVANEN

Martavanen hebben een platte bodem en lopen dan langzaam 
wijder uit tot op de schouder de grootste diameter wordt be-
reikt. De schouder loopt strak naar binnen en buigt op een 
gegeven moment iets omhoog. Daarop staat de rand. Er is dus 
nauwelijks een hals aanwezig. Vaak zijn ze aan de buiten  zijde 
voor zien van donkerbruin glazuur, maar er komen ook regel -

matig ongeglazuurde exemplaren voor. Martavanen werden 
gepro  duceerd in Zuid-China, Birma, Vietnam, Laos, Cam  bodja 
en Thailand.
Het woord martavaan is afgeleid van de havenplaats Martaban, 
gelegen aan de Golf van Martaban in Birma (sinds 1989 Myan-
mar). Vanuit deze haven werden lokale producten, alsook 
producten uit de omringende landen (o.a. Thailand, China en 
Vietnam) verhandeld. Martavanen hadden allerlei functies. 
Vaak werden ze gebruikt om voedsel (rijst, vruchten, groenten, 
gezouten groenten, vlees of vis), vloeistof (water, olie, rijstwijn) 
of voorwerpen in op te slaan of te vervoeren. Deze martavanen 
waren nauwelijks versierd. Ze werden ook als bruiloftsgeschenk 
gegeven of dienden als bijgift in graven. Ook zijn ze gebruikt 
om doden of de as van een crematie in te doen. Deze speciale 
martavanen waren vaak voorzien van ingekraste motieven, 
appliqués en andere versieringen.
Het Chinese merk op de bovenkant van een van de martavanen 
uit Krommenie is van keizer Kangxi, die tussen 1661 en 1722 
heerste over China. Het is dus een Chinese martavaan uit het 
einde van de zeventiende of het begin van de achttiende eeuw. 
Of de andere martavaan ook uit China kwam, is onduidelijk, 
omdat een merk ontbreekt. Ook kan hij hierdoor niet goed 
worden gedateerd, maar hij zal ook ergens uit de zeventiende 
of achttiende eeuw zijn.  

HANDEL EN HERGEBRUIK

Via de VOC belandden de martavanen in Nederland. Nadat de 
inhoud was verkocht, werden de martavanen vaak als voor-
raadpotten hergebruikt. Opmerkelijk is dat ze in Amster dam 
vooral in de armere buurten zijn aangetroffen. Ze stonden 
waarschijnlijk vanwege hun eenvoudige, grove uiterlijk niet 
in hoog aanzien en waren daardoor relatief goedkoop. Via 
handel kwamen martavanen soms ook buiten de VOC-steden 
terecht, maar dat is tamelijk uitzonderlijk. Het merendeel van 
de in Nederland gevonden martavanen komt uit VOC- steden, 
vooral uit Amsterdam. 
De twee martavanen waarvan in Krommenie stukken zijn 
gevonden, zijn ongetwijfeld via de VOC in Amsterdam beland. 
Hoe ze uiteindelijk op het Mad terecht zijn gekomen, is niet 
duidelijk. Woonde er iemand die af en toe naar Amsterdam 
ging en de lege martavanen voor een prikkie had gekocht? Of 
woonde aan het Mad een winkelier die Aziatische producten 
(of producten uit Amsterdam) had besteld en deze kreeg aange-
leverd in twee (hergebruikte) martavanen? 

Martavanen in Krommenie
Archeologie aan de Heiligeweg

Op de plek van de Dekamarkt aan de Heiligeweg in Krommenie werd voorafgaand aan de bouw uitgebreid 

archeologisch onderzoek verricht. De bodemvondsten vertellen ons het nodige over de mensen die hier ooit 

hebben gewoond en gewerkt. 

door Piet Kleij
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De vraag is of we hier ooit achter komen. Wel bevestigt deze 
vondst het beeld dat al van het Mad bestond: het was een arme 
buurt en hergebruikte martavanen worden over het algemeen 
juist in arme buurten aangetroffen. 

Literatuur:

- P. Kleij, ‘Tinnen rijkdom aan het Mad. Archeologisch onderzoek in 

Krommenie’, Zaans Erfgoed 42 (herfst 2012) 8-9.

- B. de Kok, Aziatische martavanen in Amsterdamse bodem. Gebruik, functie 

en betekenis van Aziatisch opslag- en transportkeramiek in het Amsterdam 

van 1600 – 1800 (afstudeerscriptie Universiteit van Amsterdam) 

(Amsterdam/Zaandam 2013).

 
 

Complete martavaan uit 

het wrak van het in 1613 

bij St. Helena gezonken 

VOC schip De Witte 

Leeuw. (foto: B. de Kok, 

Zaandam)

De scherven van de martavanen 

van het Mad. (foto: C. Scheffer-Mud, 

archeologisch depot gemeente Zaanstad)

Archeologen aan het werk aan de Heiligeweg 

in Krommenie. (foto: archeologisch onder-

zoeksbureau Argo, Zaandam)

nr. 54 | Herfst 2015 | 27



BESMETTING

Kan een arts besmet raken met een virus dat zijn vrouw bij zich 
draagt, waar hij ook een diagnose voor heeft, maar dat hij niet 
kan of zelfs niet wil bestrijden? Dat overkwam oud-gynacoloog 
Hans Doornbos. Van haar geboorte af was Mieke Doornbos al 
besmet met hout, teer en water. Geboren op een schip in de 
Sixhaven in Amsterdam kwam zij al heel vroeg hiermee in 
aan raking. Na het vervullen van de wens van Hans om voor de 
twee de keer met hem mee te gaan naar Afrika, ging uiteindelijk 
óók haar wens in vervulling.

WOONWENS

Toen zij beiden voor de tweede maal in Afrika waren, waar hij 
zich inzette voor de medische zorg in Ethiopië, kwam na enige 
tijd de vraag op; ‘Gaan we weer terug naar de Zaanstreek?’ 
Beiden, niet-Zaankanters van geboorte, kwamen tot de con-
clusie toch weer daarnaar terug te willen, omdat zij zich daar 
inmiddels helemaal thuis voelden. Dat ze niet meer naar hun 
oude huis terug wilden, daar waren ze het gelijk wel over eens, 
maar hoe en waar dan wel te wonen? Mieke wilde graag een 
huis met karakter. Een huis dat de geur ademde van hout en 
teer en Hans wist dat!

OP ZOEK

Op zeker moment kwam Hans er nog in Ethiopië achter, dat er 
aan de Lagedijk in Zaandijk een stuk grond te koop was, met 
uitzicht op de Zaan. Na de verplaatsing van mayonaisefabriek 
Van Wijngaarden zouden er op de daardoor vrijgekomen grond 
appartementen verrijzen. Maar de buurt en de Stichting ‘Zaan 
en Dijk’ kwamen hiertegen in opstand. Het resultaat was dat 
van die plannen werd afgezien. Ook een wat bescheidener 
woningbouwproject bleek niet te realiseren. De grond werd 
uiteindelijk voor particulier initiatief te koop aangeboden. 
Zonder Mieke daarvan in kennis te stellen greep Hans de kans 
om een deel van de grond te kopen met de bedoeling er een echt 
Zaans houten huis op te laten zetten.

HISTORISERENDE NIEUWBOUW OF RESTAURATIE

Uiteindelijk moest Hans aan Mieke ‘opbiechten’ welke beslissing 
hij had genomen. Hij wist nagenoeg zeker dat deze aankoop bij 
haar in goede aarde zou vallen en inderdaad had hij de spijker 
volledig op zijn kop geslagen. Restte nog slechts de vraag: 

‘Wat gaan we hier bouwen?’ Over Zaanse houtbouw waren ze 
het samen snel eens, maar moest het Zaanse historiserende 
nieuwbouw worden, of was er een kans op echte historie? 
Met hun oude buurman van de Hoogstraat, architect Han van 
Leeuwen, werd contact gelegd en hij kwam met een plan voor 
een historiserend pakhuis. Maar er was twijfel.

EEN HISTORISCH PAND

Zoon Thijs werkte in die tijd bij Bart Nieuwenhuijs en was 
ge  heel in de ban van wat die zoal restaureerde: Echte histori-
sche huizen, zoals o.a. op de Zaanse Schans te vinden. Na de 
voor  gaande twijfel was het contact met Bart dus heel snel ge-
legd. Die bleek in het bezit te zijn van de materialen van een 
historisch pand uit de eerste helft van de zeventiende eeuw, een 
oude bakkerij uit Westzaan. Bart wist op een bepaald moment 
dat dit pand gesloopt moest worden om plaats te maken voor 
nieuw bouw. Hij had er een gegadigde voor kunnen vinden, en 
na (uiteraard zorgvuldige) demontage had hij het opgeslagen. 
Door onvoorziene omstandigheden zag de oorspronkelijke 
gegadigde van herbouw af. Bart had de eigendom overgenomen 
en kon het aanbieden aan Hans en Mieke Doornbos. Mieke was 
meteen verrukt: dit was toch wat ze altijd had gewild. Ook Hans 
was meteen voor. Plannen tot realisatie werden gesmeed en Han 
van Leeuwen, die de oude bakkerij indertijd al had opgemeten, 
werd gevraagd het een en ander uit te werken.

CONCRETE PLANNEN

Han en Bart gingen aan de slag en de plannen kwamen op tafel. 
De oude bakkerij werd het voorhuis, met daarachter een nieuwe 
houten aanbouw in achttiende-eeuwse Zaanse stijl. Bart en Han, 
mannen met ervaring op dit terrein, wisten uiteindelijk tot een 
realistisch plan te komen. Toen ook de prijs nog redelijk in ‘de 
buurt’ kwam, gaven Mieke en Hans hun zegen en toen de nodige 
vergunningen binnen waren, kon er worden gebouwd.

BOUW

Een pand herbouwen in de oude staat kost veel creativiteit en 
vakmanschap. Gelukkig had Bart indertijd bij de afbraak alles 
goed vastgelegd en Han had toen al de nodige maten op papier 
staan. Toch is er nog heel veel water door de Zaan gevloeid 
voordat er van bewoning sprake was. De tijd liep ook wat uit en 
het huis in Koog aan de Zaan was inmiddels verkocht. Waar ga 

Een dubbele verhuizing
Hoe verhuizers uit Ethiopië  

‘Mensen in een Monument’ werden 
Oud-gynaecoloog Hans Doornbos liet zich door zijn vrouw Mieke besmetten met een bijzonder virus. Dat 

leidde, na een tweede termijn medisch werk in Afrika, tot een opmerkelijke dubbele verhuizing: die van een 

pand en van zijn bewoners. 

door Henk Elzenga

Foto’s: Henk Elzenga
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je dan wonen als je uit Afrika komt? Dat lukte tijdelijk in hun 
oude woonomgeving!

KAMPEREN IN EIGEN WONING

Vanuit Ethiopië, waar ruim drie jaar was gewerkt, was het wel 
koud om terug te keren naar de Zaanstreek, zeker in de winter. 
Toch werd toen het ook maar enigszins kon, verhuisd naar het 

eigen historische ‘pand in aanbouw’ aan de Lagedijk. Het was 
daar wel kamperen geblazen in het achterhuis. Voordat rond 
zeven uur ’s morgens de eerste klappen van de hamers klonken, 
werd er opgestaan. Bijkomend voordeel daarvan was wel, dat 
je de bouw heel intensief meemaakt en zo langzamerhand één 
wordt met je huis!

Hans en Mieke Doornbos in hun droomhuis.

De voorzijde van het pand, teruggebracht naar de sobere uitvoering 

die het woonhuis had voor er een bakkerij in was gevestigd.

De nieuwe uitbreiding aan de achterzijde en een deel 

van de tuin in Zaanse stijl.
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VERVULDE WENS

Hans en Mieke Doornbos hebben hun hart gevolgd en zijn 
heel blij met hun Zaanse ‘optrekje’. Niet alleen zij, maar ook 
de Zaanstreek en in de eerste plaats de buurt aan de Lagedijk 
kunnen er blij mee zijn. Zeker nu het, voorzien van een prachtige 
verflaag, aangebracht door meesterschilder Bert Bommerson, 
staat te glimmen in de zon. De Lagedijk en de Zaanstreek zijn 
er weer een monument rijker op geworden!

RESTAURATIE

Het voorhuis werd zoveel mogelijk in de oude staat terugge-
bracht. Het stamt uit begin zeventiende eeuw en is zeer waar-
schijn lijk eerst alleen woonhuis geweest. Eind negentiende 
eeuw begon bakker Vredenburg in dit pand een bakkerij. Een 
van de draagbalken in het middengedeelte van het huis draagt 
nog de sporen van het rookkanaal van de oven. De brandplekken 
zijn in zicht gebleven. De bakkerijhistorie is hier dus nog hele-
maal terug te vinden. Na bakker Vredenburg hebben twee 
generaties Smit hier ruim honderd jaar een bakkerij gehad. 

HISTORISCHE ONDERDELEN

Het pand bezit nog een kelder met daarboven een zgn. opkamer. 
Ook heeft het huis weer een bedstee. Bij de entree zijn twee 
oude stijlen geplaatst. Het zijn delen van het kozijn van de 
oude dooddeur en ze ademen als het ware het verleden uit. Uit 
oude verflagen en de constructie is te herleiden uit welke tijd 
dit pand ongeveer moet stammen: de eerste helft van de zeven-
tiende eeuw. De hoop is om uit onderzoek een exacter jaar  tal te 
achterhalen. Op de deurkalf is in afwachting daarvan het jaar 
16’25’ neergezet, met de ‘25’ tussen aanhalingstekens. Opmerke-
lijk is dat er nog een afdruk op het hout was van de originele 
windveren. Die zijn, met hun versiering, weer in de oude vorm 
aangebracht.

Het pand zoals het in Westzaan als bakkerij fungeerde met de toen malige 

bewoners begin van de vorige eeuw. Op de achterste rij in het midden 

de oude mevrouw Vredenburg, rechts van haar de schoon dochter die 

toen samen met haar man de bakkerij beheerde. De kinderen zullen 

de kinderen van bakker Vredenburg zijn. Voor de houten gevel was een 

stenen geplaatst, die bij de restauratie niet meer werd aangebracht. 

Op een plafondbalk 

in de keuken zijn nog 

verbrandingssporen 

van de schoorsteen van 

de bakkersoven terug te 

vinden.

Het deurtje naar de 

kelder dat tevens dienst 

doet als trapje naar de 

opkamer.

Het geschatte jaartal dat, zolang de juiste datering nog 

niet bekend is, tijdelijk van aanhalingstekens is voorzien.
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De voordeuren van Lagedijk 80 (het Honig Breethuis) en Lage-
dijk 92 in Zaandijk en een stenen vaas op de Groote Sluis te 
Zaan dam zijn versierd met gebeeldhouwde ramskoppen. De 
beeltenis van de ramskop heeft zijn wortels in de Griekse my-
thologie. Het is de kop van de ram Chrysomallos, die symbool 
staat voor welvaart en harmonie. 

EEN WEINIG GELIEFDE KONINGIN

Koning Athamas heerste over Boeotië, een landstreek in mid-
den Griekenland. Hij had van Hera, de gemalin van de opper -
god Zeus, de wolkengodin Nephele als echtgenote ge kregen. 
Nephele was Hera’s oogappel: Zij had Zeus en Hera grote 
diensten bewezen toen die zich in een zeer precaire situatie 
be  vonden. Nephele en Athamas kregen twee kinderen, Phrixos 
en Helle. De wolkengodin Nephele was niet erg geliefd bij haar 
onderdanen. Ook haar relatie met de koning was niet ideaal. 
Athamas dacht daar een oplossing voor te vinden door er een 
min nares bij te nemen, de jonge vrouw Ino. Omwille van zijn 
minnares verstootte hij na enige tijd Nephele. Het is begrijpe-
lijk dat de koningin woedend was over deze daad. Zij zwoer 
dat er eeuwige vijandschap tussen haar, Athamas en Ino zou 
bestaan. Athamas nam door Nephele te verstoten een groot 
risico. Nephele kon rekenen op de speciale bescherming van 
de oppergodin Hera en bovendien had Hera haar persoonlijk, 
als een speciale gunst, aan Athamas geschonken. 

EEN GEMENE STREEK

Al vrij snel bleek dat Ino jaloers was op Phrixos en Helle. Zij zag 
ze als een belemmering voor haar eigen kinderen, die zij graag 
de troon wilde laten erven. Ze begreep dat ze uiterst voorzichtig 
moest handelen, vanwege de vijandschap van Hera en Nephele. 
Ze bedacht een laaghartige list om van de kinderen uit Athamas’ 
eerste huwelijk af te komen. Ze kocht de boerenvrouwen in 
Boeotië om, om de zaden die ze in het voorjaar voor de nieuwe 
oogst zouden gebruiken, voor het uitstrooien te roosteren. 
Natuur lijk droegen die zaden daardoor geen vrucht en ontstond 
er hongersnood in het land. 
Bij natuurrampen was het de gewoonte dat de koning de goden 
om raad vroeg. Athamas stuurde een aantal gezanten naar 
het orakel van Delphi met de vraag wat hij moest doen om de 
hongers  nood te laten stoppen. Dit orakel stond onder de be-
scherming van Apollo. Toen de afgezanten met de uitspraak 

van het orakel van Delphi terugkwamen, ving Ino ze op en 
dwong hen om een verkeerde boodschap aan Athamas door 
te geven. Ze moesten hem melden, dat het orakel had gezegd, 
dat de hongersnood alleen zou stoppen als de koning zijn 
oudste zoon zou offeren aan de goden. Uiteraard was de koning 
radeloos na het horen van deze uitspraak. Maar hij had geen 
keus. Als koning was hij verantwoordelijk voor het contact met 
de goden. Hij moest zijn zoon offeren of zijn onderdanen laten 
verhongeren. Phrixos hielp zijn vader; hij verklaarde zich bereid 
te sterven voor het heil van de inwoners van het land. Athamas 
liet hierop de offerplaats, die op een heuvel lag, in gereedheid 
brengen. Nephele was razend, toen zij in de gaten kreeg welke 
smerige streek Ino met haar zoon wilde uithalen. Zij wendde 
zich tot Hera om hulp. 

REDDING

Toen Athamas op het punt stond om zijn zoon te doden klonk er 
een zeer zware donderslag. Uit de hemel daalde Chrysomallos, 
een ram met een gouden vacht, naar beneden. Hij was door 
Hera gestuurd om Phrixos te redden. Alle omstanders waren 
met stomheid geslagen. Er brak paniek uit en iedereen vluchtte 
weg. Chrysomallos, die niet alleen kon vliegen, maar ook kon 
praten en zwemmen, gebood Helle haar broer los te maken en 
zei tegen Phrixos en zijn zus dat ze op zijn rug moesten gaan 
zitten en zich goed vast moesten houden. Daarna steeg hij 
op en vloog naar het oosten. Hoog in de lucht vlogen de twee 
konings  kinderen weg van de gruwelijke offerplaats. De vlucht 
duurde lang en vooral Helle werd erg moe. Op zeker moment 
keek ze naar beneden, werd duizelig, viel van de rug van de 
ram en verdronk. De plek waar dit gebeurde heet sinds die tijd 
nog steeds de Helles-pont. Chrysomallos vloog door en landde 
tenslotte in Colchis ten oosten van de Zwarte Zee. In dit land 
(het tegenwoordige Georgië) regeerde Aietes, de zoon van de 
zonnegod Helios. Hier bevonden zich ook de stallen van de 
paarden die de zonnewagen van Helios langs de hemel trokken. 
Iedere ochtend werden de paarden voor de wagen van Helios 
gespannen en kon de zonnegod zijn dagelijkse tocht langs de 
hemel beginnen. 

HET GULDEN VLIES

Phrixos werd gastvrij opgenomen in het paleis van koning 
Aietes in Colchis. Na enige tijd schonk koning Aietes zijn doch-

Een klein voorwerp met een 
grote geschiedenis

Sporen van Griekse mythologie in de Zaanstreek
Op diverse plekken in de Zaanstreek zijn in hout of steen gebeeldhouwde ramskoppen te vinden.  

Zij verwijzen naar een spannend verhaal uit de Griekse mythologie.  

door Henk Roovers

Foto’s: Julia Amelie van Egmond
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ramskop is een symbool van welvaart en harmonie geworden. 
De oorspronkelijke bewoners van de huizen Lagedijk 80 en 92 
in Zaandijk kenden waarschijnlijk hun klassieken en lieten zo'n 
ramskop op hun deuren afbeelden.

WRAAK

De omgekochte afgezanten die naar Delphi waren gestuurd, 
biechtten uiteindelijk hun bedrog op. Hera nam op gruwelijke 
wijze wraak op Athamas en Ino. Ze sloeg de koning met waan-
zin. Met zijn verwarde brein zag hij Learchus, een zoon uit zijn 
tweede huwelijk, tijdens een jachtpartij aan voor een hert. 
Hij legde aan en schoot hem neer. Daarna sneed hij het lijk in 
stukken. Hierna zocht hij zijn vrouw Ino en zijn andere zoon 
Melicertes. Onderweg kwam hij een geit tegen. Hij zag dit dier 
aan voor zijn echtgenote. Hij begon het beest op een ongenadige 
manier te geselen. Ino en Melicertes, die dit van ver zagen 
gebeuren, vluchtten voor de waanzinnige koning. Tijdens hun 
vlucht kwamen ze op een rotsplateau, dat grensde aan de zee. 
In paniek sprongen zij naar beneden en verdronken. Athamas 
verloor zijn koningschap. Hij ging in ballingschap. Hij kwam 
tenslotte terecht in Thessalië. Daar stichtte hij een nieuwe stad. 
Hij hertrouwde en begon een nieuw leven.

Literatuur o.a.:

- Mythologie. Een cultuurhistorische reis langs wereldmythen en legenden 

(Kerkdriel 2014).

- J. Hall, Hall's Iconografisch handboek. Onderwerpen, symbolen en 

motieven in de beeldende kunst (Leiden 2006).

- D.M. Field, Mythologie van Grieken en Romeinen (Londen 1978).

- Malcolm Day, 100 Mythologische figuren (Groningen 2011).

- Dr. S. Ramondt, Mythen en sagen van de Griekse wereld (Bussum 1973).

- S. Carr-Gomm, Symboliek in de westerse kunst (Kerkdriel 2012).

ter Chalciope aan Phrixos als echtgenote. Na de dood van Aietes 
werd Phryxos de nieuwe koning van Colchis. Toen Phryxos 
in Colchis was geland, hadden de koning en hij overlegd wat 
zij zouden doen met de ram. Zij besloten hem te offeren aan 
Zeus. Zeus was namelijk de beschermer van vluchtelingen 
zoals Phrixos. Zeus zette de ram vanwege zijn verdienste als 
een ster ren  beeld aan de hemel. De gouden vacht bleef achter 
en werd opgehangen in een heilig woud dat toegewijd was aan 
de oorlogsgod Ares. De vacht werd bewaakt door een draak die 
nooit sliep. Bovendien hield de draak, als extra zekerheid, altijd 
een punt van de vacht tussen zijn tanden. Daardoor was het 
praktisch onmogelijk deze te stelen. Deze voorzorg was nodig, 
omdat een orakel had beloofd dat het land waar de vacht zich 
bevond, een ongekende welvaart zou kennen. Later zouden de 
Griekse held Jason en zijn Argonauten er, na een jarenlange 
zwerftocht, met behulp van de magie van Medea in slagen de 
vacht van Chrysomallos te bemachtigen. De herinnering aan de 
gouden vacht leefde op velerlei wijzen voort, bijvoorbeeld in de 
hoge Bourgondische onderscheiding van het Gulden Vlies.1 De 

Geheel links: Deze prachtig gesneden 

ramskop bevindt zich op de deur van 

het Honig-Breethuis in Zaandijk. Hij 

is vermoedelijk gemaakt door een 

beeldsnijder, die ook versieringen maakte 

op in de Zaanstreek gebouwde schepen. 

Waarschijnlijk dateert het houtsnijwerk 

uit de tweede helft van de achttiende 

eeuw. (opname uit 1985.)

Enkele huizen ten noorden van het Honig-

Breethuis (Lagedijk 92) bevindt zich een 

bijna identieke voordeur. Helaas is deze 

geschilderd en niet gelakt, waardoor veel 

details verloren zijn geraakt.

Wie goed zoekt, zal ontdekken dat ramskoppen op diverse 

plekken zijn te vinden. Hier zijn ze afgebeeld op een van de 

stenen monumenten bij de oude ‘Groote Sluis’ in Zaandam. De 

stenen vaas verwijst mogelijk naar de godin Rhea, de moeder 

van de oppergod Zeus.
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N00t:

1  Chrysomallos: mannelijke, Griekse goden, waren vaak echte 

macho’s. Zodra ze een mooie vrouw zagen, wilden ze die verleiden.. 

Ze deden dit zowel in mensengedaante als in de gedaante van een 

dier. Of de vrouw van deze avances was gediend of zelfs al getrouwd, 

interesseerde hen minder. Chrysomallos, de ram, was het product van 

zo'n escapade. De Thraciër Bisaltes, zelf zoon van de zonnegod Helios, 

had een prachtige dochter, Theophane. Toen de zeegod Poseidon 

Theophane zag, werd hij verliefd op haar. Hij ontvoerde haar naar 

het eiland Krinissa. Vrienden van Theophane wilden haar bevrijden 

uit de handen van de zeegod. Toen zij aan land kwamen op Krinissa, 

veranderde Poseidon hen allen in schapen. Theophane veranderde hij 

in een ooi. In de gedaante van een ram had hij gemeenschap met haar. 

De vrucht, die uit deze gemeenschap werd geboren, was een ram met 

een gouden vacht, Chrysomallos. Zijn goddelijke vader zorgde ervoor 

dat hij kon vliegen, praten en zwemmen.

Versieringen die behoorden bij de 

Oostenrijkse tak van de orde van het 

Gulden Vlies. Deze bevinden zich in 

het museum Grand Curtius in Luik. 

(af beelding afkomstig uit Wikipedia.)

De Ram is een sterrenbeeld in de 

zogenaamde dierenriem. Wie geboren 

is tussen 21 maart en 20 april is een 

ram. Toch zullen er maar weinig 

mensen zijn die het sterrenbeeld de 

Ram aan de hemel kunnen aanwijzen; 

het is nogal klein. Bovendien is er 

in het westen van ons land ‘s nachts 

zoveel kunstlicht dat de sterrenhemel 

nauwelijks zichtbaar is. Dit kaartje 

toont de oostelijke sterrenhemel op 

1 oktober om 23 uur ‘s avonds of op 

1 november om 21 uur. Het kleine 

sterrenbeeld Ram bevindt zich op 

dat moment ongeveer halverwege 

tussen de horizon en het zenit. (Het 

punt loodrecht boven U). Om het te 

kunnen zien moet het natuurlijk wel 

helder zijn. 

Phrixos en Chrysomallos 

vliegend over de zee; repro -

ductie van een af   beelding 

op een Etruskische vaas in 

de Staat lichen Museen in 

Berlijn. (bron: wikimedia)
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HET PAND

Op Dorpsstraat 861/863 stond een van de laatste karakteristieke 
houten panden van de lintbebouwing van Assendelft. Het werd 
gebouwd rond 1730 en heeft de voor Assendelft zo typerende 
sobere gevel aan de straatzijde. Het heeft één bouwlaag met 
kap met een hoofdbeuk en een hele en een halve zijluiving. Het 
is opgebouwd uit gebinten die zijn voorzien van dichte, rechte 
korbelen. Het pand bestaat uit een dubbel woonhuis aan de 
voorkant en een forse werkruimte aan de achterkant. Daarin 
hebben weefgetouwen gestaan, zoals in zo veel woningen in 
Assendelft en Krommenie. Veel thuiswevers verdienden in de 
zeventiende en achttiende eeuw de kost in de zeildoekweverij. 

DREIGENDE SLOOP

Na het overlijden van de laatste bewoner, Dirk Nijman, in 2010, 
kwam het huis leeg te staan. Het raakte snel in verval; het hout 
werd fors aangetast door o.a. schimmels, boktor en houtworm. 
Tenslotte kwam de laatste bedreiging: een sloopvergunning. 
Naar aanleiding van een signaal van de Vereniging Zaans Erf-
goed en de afdeling Monumenten van de gemeente Zaanstad, 
die erg met de sloop in de maag zat, kwam Stadsherstel Zaan-
streek snel in actie. Het lukte om alsnog afspraken te maken met 
de eigenaar, Bouwbedrijf Herman Kat en samen met restauratie-
architect Fred Greven werd een reddingsplan opgezet. Behoud 
aan de Dorpsstraat in Assendelft bleek niet haalbaar, zodat het 
reservaat voor Zaanse houtbouw, de Zaanse Schans, de logische 
nieuwe locatie werd voor het pand.

HET RESTAURATIEPLAN

Het pand werd nauwkeurig door architectenbureau Fred 
Greven gedocumenteerd en uitgetekend. Door een verken-
nend kleuronderzoek en bouwhistorisch onderzoek werden 
de ouderdom en cultuur-historische waarde van het pand 
onder  zocht en bevestigd. In 2011 startte Herman Kat met de 
demontage. Alle bruikbare onderdelen werden in een bouw-
loods opgeslagen en aangetaste onderdelen werden voor een 
deel hersteld of gekopieerd. Door de architect en Stads herstel 
werd het restauratieplan uitgewerkt. 
De wijze van restaureren is in de loop der jaren veranderd. Sinds 
het monumentenjaar 1975 wordt restaureren gedefinieerd als: 
het herstellen van hetgeen wordt aangetroffen. Op hoofdlijnen 
heeft Fred Greven op basis van dat principe het restauratieplan 
uitgewerkt. 

Maar het is de vraag of ‘het herstellen van hetgeen is aange-
troffen’ een goed uitgangspunt is voor herbouw op de Zaanse 
Schans. Hier geldt immers als doel: een typisch Zaanse woon- en 
werkbuurt in stand houden, zoals die er rond 1850 zou kunnen 
hebben uitgezien. Dat zou kunnen betekenen dat niet het 
terugbrengen van wat wordt aangetroffen uitgangspunt is, maar 
dat constructies van vóór 1850 moeten worden teruggebracht.

HERBOUW MET CONCESSIES

Bij het restaureren kan op technische gronden (sterk) worden 
afgeweken van de oorspronkelijke bouw en zelfs ook van 
‘hetgeen wordt aangetroffen’. Dat hoeft dan soms nauwelijks tot 
discussie te leiden. Zo werd meteen al in januari van dit jaar, bij 
de start van de herbouw van het wevershuis op de Zaanse Schans 
‘ernstig gezondigd’: er kwam een moderne betonnen fundering. 
Maar dit is een weloverwogen methode en algemeen aanvaarde 
concessie op de originele uitvoering, om te voorkomen dat een 
monument zal worden aangetast door een te zwakke fundatie 
en ondergrond. 
Daarbovenop is wel weer gerestaureerd; eind januari kon een 
begin worden gemaakt met het metselen van de poeren, de start 
van het eigenlijke monument. Hergebruik van gebikte stenen 
van de originele fundering uit Assendelft, gemetseld in een 
kalkhoudende specie.
De balklaag en de vloer volgden. Er was weinig bruikbaar hout 
overgebleven van de originele vloer. Door de vele reparatie-
plek  ken in de vloer van de begane grond was deze bovendien 
in een lappendeken veranderd. Voor de vloer moest bijna alle-
maal nieuw hout worden toegepast. Door goede inmetingen 
konden nieuwe balken de aangetaste balken op de juiste wijze 
vervangen. De bevestiging van de balken werd eerst uitgevoerd 
met kruiskopschroeven, een moderne methode uit de tweede 
helft van de twintigste eeuw. Dit ‘foutje’ werd snel gecorrigeerd: 
de schroeven zijn vervangen door ijzeren nagels, zoals die ook 
in de achttiende eeuw werden gebruikt. Daardoor werd het oor-
spronkelijke, ambachtelijke werk weer toegepast.
Op de vloerbalken werden de oude, fraai gerestaureerde ge-
binten geplaatst: de vorm van het Assendelftse pand werd na 
vier jaar weer zichtbaar.

OMSTREDEN KEUZES

Met het vorderen van de bouw werden ook de detailleringen 
waarvoor gekozen was, zichtbaar. Ook hierbij werden keuzes 

Herbouw Assendelfts wevers-
huis op de Zaanse Schans

Noodzakelijke keuzes versus authenticiteit
De herbouw van het Assendelftse wevershuis op de Zaanse Schans is aanleiding voor alle betrokkenen om de 

discussie over de dilemma’s waarvoor restauratie en herbouw van monumentale panden ons stellen, te voeren. 

door Jaap Hulscher, Maarten Voster en Pieter Gravesteijn

Foto’s: Stichting de Zaanse Schans (tenzij anders vermeld)
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gemaakt. Op de zuidgevel werd bijvoorbeeld een rabatgevel 
aangetroffen, die was aangebracht over een getrapte weeg. Deze 
dubbele gevelbekleding is niet teruggebouwd. Er werd bewust 
niet gekozen voor ‘herstellen van hetgeen wordt aangetroffen’, 
maar voor het ‘beeld van rond 1850’.
Over een aantal keuzes werd flink gediscussieerd. De planken 
van de getrapte weeg werden niet rechtstreeks op de ingekeepte 
stijlen bevestigd, maar met een vullat ertussen. Dit werd nood -
zakelijk geacht om een isolatielaag aan te brengen. Omdat 
ver   volgens de wens bestond om het aanzicht op de stijlen 
en wanden van binnen uit ongewijzigd te laten, moesten de 
ko  zijnen ook dieper worden gemaakt; het wandpakket was 
immers dikker geworden dan in de oorspronkelijke situatie. 
Daar mee werd de afwijking van de originele constructie nog 
groter.
Ook de dakisolatie leidde tot een keuze: De wens om het dak-
beschot van binnenuit zichtbaar te houden en toch het dak te 
isoleren, betekende het toepassen van isolatieplaten op het 
dak. Een aanpassing van de dakconstructie, waarbij de pannen, 
waterborden, windveren, goten en gootklossen verhoogd zijn 
aangebracht.
De ramen en deuren in de buitengevel worden zoveel moge  lijk 
tochtvrij uitgevoerd. De tochtprofielen zijn in de draaiende 
delen gefreesd, omdat ze dan in gesloten toestand niet zicht-
baar zijn. Daarbij kun je de discussie voeren of zo’n toevoeging 
onzichtbaar moet zijn, of dat het belangrijker is dat de originele 
raamconstructie onaangetast blijft en er desnoods een tocht -
profiel aan wordt toegevoegd.
 

DURE AMBACHTELIJKHEID OF KOSTENBESPARING

Naast ontwerpkeuzes spelen ook het kostenaspect en daarmee 
de ambachtelijkheid in de uitvoering een rol. Zo kon een hout -
las in de gevel, die origineel met de hand moet worden gezaagd 

Een betonnen fundering met daarin metalen pijpen waar 

omheen de poeren gemetseld worden vormen een stevige 

fundering voor het huis. 

De Assendelver thuiswever Dirk Betjes aan zijn weefgetouw 

omstreeks 1900. (GAZ 91.006847)

Het zorgvuldig stellen van de delen van het houtskelet op de poeren.

Op deze foto is goed te zien dat er gebruik wordt gemaakt van oude 

skeletdelen. Alleen waar nodig wordt er gebruik gemaakt van nieuw 

hout.
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het aanzien intact, maar de bouwstijl en het materiaalgebruik 
kunnen een mengeling van verschillende (houtskelet)bouwme-
thodes zijn. Overigens zou deze vorm voor de Zaanse Schans, 
met zijn functie als ‘reservaat van Zaanse houtbouw’, zeker niet 
ge   schikt zijn. 
Het zijn keuzes, ingegeven door wetgeving, gebruik, exploitatie, 
ambachtelijkheid, haalbaarheid in geld of snelheid, maar keuzes 
die de discussie over authenticiteit en originaliteit op de Zaanse 
Schans oproepen. De uitgangspunten van de Zaanse Schans, 
authenticiteit in constructie en beeld van rond 1850, staan onder 
druk. De discussie om nieuwe uitgangspunten te hanteren, of 
aan de oude vast te houden zal breed moeten worden gevoerd. 

als een lange, onder flauwe hoek uitgevoerde las, niet met de 
moderne zaagmachines worden uitgevoerd. Er moest genoegen 
worden genomen met een las onder 45 graden. Ook het toe-
passen van moderne delen als dakbeschot is een kostenbe-
sparing: het originele brede en dunne dakbeschot zou speciaal 
gezaagd moeten worden.

PRAKTISCHE AANPASSINGEN VOOR GEBRUIK

Soms moesten er ook vanwege het toekomstig gebruik van het 
pand keuzes worden gemaakt in uitvoering en detaillering. De 
bovenverdieping wordt toegankelijk voor publiek. Dus moest er 
een luie trap worden geplaatst die voldoet aan het Bouwbesluit. 
De oorspronkelijk aanwezige laddertrappetjes voldoen daar 
begrijpelijkerwijs niet aan.
Het meest tot discussie leidende onderdeel in de herbouw van 
het pand was het isolatiepakket. Het toepassen van de huidige 
standaard voor comfort, duurzaamheid en energiezuinigheid 
kan vragen om aanpassing van een monument. Dat kan door de 
oorspronkelijke constructie-opbouw te respecteren en isolatie -
methodes toe te voegen. Een pand is hiermee zuiver gerecon-
strueerd, maar aan de binnenzijde zichtbaar aangepast. Hier 
is ervoor gekozen de constructie aan te passen door een iso -
latie  laag toe te voegen, met tot gevolg dat de wanden en de dak-
constructie dikker zijn geworden. Dit is een minder zuivere 
reconstructie waarbij de constructieopbouw wordt aangepast, 
maar het voordeel is dat het isolatiepakket minder zichtbaar is.

BREDERE BLIK

Herbouwen van een monument kan in het algemeen op verschil-
lende manieren. Zuiver restaureren gebeurt door het gebruiken 
van de bestaande bouwdelen of originele bouwtekeningen en/
of het kopiëren van aangetaste bouwdelen. 
Iets minder zuiver is het reconstrueren van vermeende bouw -
delen; wanneer originelen of tekeningen ontbreken, moeten 
soms indelingen of bouwconstructies worden ‘aange nomen’. 
Strikt genomen is er dan geen sprake meer van restau reren, 
maar toch is het een veel toegepaste methode. Het lijkt ook heel 
aan    vaardbaar, zolang de uitvoering maar in overeen stem    ming 
is met de oorspronkelijke bouwwijze van een pand en het de 
totaal  beleving van het tijdbeeld versterkt. 
Zelfs de minst zuivere vorm van restaureren wordt soms toege-
past: decor   bouw. Daarbij blijven het oorspronkelijke volume en 

hoofdbeuk:  de ruimte binnen de hoofd-draagconstructie 

zijluiving:  lagere aanbouw of zijbeuk. 

gebinten:  samenstel van staande en liggende balken,  

 die het geraamte van een huis vormen.

korbeel:  schoorbalk ter versterking van de stabiliteit  

 van het staande en liggende deel van een gebint.

poeren:  fundament, bestaande uit gemetselde of   

 betonnen blokken, waar de vloerbalken en/  

 of de staande balken van het gebint op rusten.

rabatgevel:  horizontale planken die d.m.v. mes en groef  

 aan elkaar zijn verbonden. De naad wordt met  

 een halfrond afwaterend profiel afgewerkt.

getrapte weeg:  wand (= weeg) van horizontaal schuin over  

 elkaar aangebrachte planken die met gesmede

 nagels werden verbonden.

vullat:  lat om een kier op te vullen.

dakbeschot:  laag planken, aangebracht op de gordingen  

 van een dak.

waterborden en 

windveren:  de planken op de randen van een gevel, 

 aangebracht tegen het inwateren of  het   

 opwaaien van de pannen.

houtlas:  verbinding tussen de uiteinden van twee   

 planken door middel van een schuin gezaagde 

 las zodat deze duurzamer en watervast is.

luie trap:  trap met geringe helling. 

De raamkozijnen met doorgaande dorpel 

steken ver naar buiten i.v.m. ventilatielat op 

stijl.

Het nieuwe dakbeschot met nog een paar 

oude dragers.

Boven de isolatielaag en pannenlatten de verholen 

dakgoten van de dakkapellen. Na het plaatsen van 

de pannen zijn deze niet meer zichtbaar.
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VERENIGING ZAANS ERFGOED

Deelname jaarmarkt in Zaandijk 

succesvol

Op 15 augustus was Zaans Erfgoed weer 
met een kraam aanwezig op de jaar -
markt in Zaandijk om voor lich  ting te 
geven over doelstelling en activiteiten 
van onze vereniging. Met allerlei docu-
mentatie, zoals ons mooie tijd schrift 
en foto’s van diverse ge bouwen – van 
woonhuis tot fabriek –, die wij hebben 
weten te behouden, maar ook door de 
verkoop van snuisterijen, zoals petjes 
en grappige zeepjes in de vorm van 
Mariakaakjes en Brusselse kermis van 
Verkade, vroegen we de aandacht van de 
bezoekers van de markt. 
Veel belangstelling was er voor een 
plateau met daarop enkele oude gereed-
schappen. Mensen die geïnteresseerd 
langsliepen, werden staande gehouden 
door hun te vragen of zij wisten waar-
voor die werden gebruikt of waar zij 
voor dienden. Tussen de passanten 
ontsponnen zich hele discussies. Bij 
goede antwoorden werd er een echt 
Verkade-koekje aangeboden.

De objecten waar het om ging, waren: 
een zaagtandzettang, vroeger veel 
gebruikt door de timmerman voor de 
tanden van zijn zaag; een inktroller om 
een stempel gelijkmatig te voor zien 
van inkt en een testblok met rubber-
plaatjes met nummering waar mee 
verschillen in stijfheid/buigzaam heid/
hardheid werden aangegeven. Ook 
een papierdiktemeter was regel matig 
de oorzaak van gefronste wenk-
brauwen. Behalve de tang waren alle 
andere voorwerpen afkomstig uit de 
drukkerswereld. De Zaanstreek telde 
vroeger veel bekende drukkerijen. 
De Vereniging Zaans Erfgoed boekte 
veertien nieuwe leden. Voor de volgende 
markt heeft de voorzitter van onze PR-
commissie, Ank Berkhout, alweer een 
nieuw idee om mensen rond onze stand 
te verzamelen. Bezoek ons tegen die tijd 
maar weer en laat u verrassen.

Zaans Erfgoed als cadeau? 
Het lijkt nog ver weg, maar over twee 
maanden is het alweer Sinterklaas 
en kort daarna Kerstmis. Misschien 
een idee om nu alvast over een origi -
neel cadeautje na te denken? U kunt 
bijvoorbeeld iemand een proeflid-
maatschap en abonnement op 
tijdschrift Zaans Erfgoed geven. Dat kost 
€ 22,50 en tegen een kleine meerprijs 
kunt u uw cadeau verpakken in onze 
speciale geschenkkoker, die is bedrukt 
met een historische kaart van de Zaan 
en omgeving. De ontvanger krijgt alvast 
twee nummers van ons blad van 2015 ter 
kennismaking. Het abonnement gaat 
dan in per 2016, maar u betaalt voor zes 
bladen de prijs van vier. Ook voor een 
verjaardag wordt een dergelijk cadeau 
altijd erg gewaardeerd. 
Overigens is de overzichtskaart van 
molens en fabrieken in 1930 ook los te 
verkrijgen en hebben we ook zakjes met 
leuke zeepjes die eruit zien als Verkade-
koekjes ... misschien een suggestie voor 
een grappige surprise met Sinterklaas?

Vraagt u ernaar via de website, bij het 
secretariaat of op onze ledenver gadering 
7 november.

HISTORISCHE VERENIGING 

KOOG-ZAANDIJK

Historische gevelmakelaars op 

woningen in Zuiderkerkstraat

De onzekerheid omtrent het voortbe-
staan van de woningen in de Zuider-
kerkstraat te Koog aan de Zaan zorgde 
in 2011 voor het oprichten van een 
bewonerscommissie. Naar aanleiding 
van het 100-jarig bestaan van de Zuider-
kerkstraat organiseerde die, i.s.m. de 
Historische Vereniging Koog-Zaandijk, 
een tentoonstelling en een gezellig 
straatfeest. Ook publiceerde zij een boek 
+ DVD.
Architect Han van Leeuwen ontwierp 
op verzoek van de bewonerscommissie 
belangeloos werktekeningen van de lang 
geleden verdwenen gevelmakelaars, 
als kers op de taart voor het 100-jarig 
bestaan van de woningen. De organi-
satie ‘Bouwmensen’ stond garant 
voor het leveren van het materiaal, 
de vervaardiging en het uiteindelijke 
plaatsen van vijf gevelmakelaars. De 
eerste kreeg zijn plek op 14 april j.l.
De bewonerscommissie, de vereniging 
en de Commissie Bedreigde Panden 
van Zaans Erfgoed hebben eind 2014 
het hofje aangemeld bij de Welstands-
commissie met het verzoek om het voor 
de toekomst veilig te stellen. De afdeling 
Monumenten van de gemeente Zaanstad 
heeft n.a.v. de positieve ontvangst van 

Verenigingsnieuws
Berichten van Zaanse Erfgoedorganisaties

 

Coördinatie: Wikje van Ritbergen
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de Welstands commissie laten weten 
dat er een inventarisatie zal worden 
gemaakt van de diverse voorbeelden van 
Zaanse sociale woningbouwprojecten 
uit de twintigste eeuw. Over de voort-
gang daarvan is op dit moment bij 
de vereniging nog geen informatie 
beschikbaar. 
Voor de herinrichting van de Zuider-
kerk  straat, gepland in 2016, bestaat een 
klankbordgroep waar ook de bewoners-
commissie graag aan deel neemt. Op het 
verlanglijstje staan o.a. bestrating en 
verlichting met een klassieke uitstraling. 
Dit zal, tezamen met de gevelmakelaars, 
een belangrijke bijdrage kunnen leveren 
aan de historische uitstraling van het 
hofje. Woning  bouwcorporatie Parteon 
laat de woningen in 2016 schilderen.

HISTORISCH GENOOTSCHAP

 CROMMENIE

Op vrijdag 30 oktober opent wethouder 
Addy Verschuren een tentoonstelling 
van bodemvondsten uit Krommenie in 
de thuisbasis van het Historisch Genoot-
schap Crommenie, Huize Barkeloo, 

Vlusch 8a, 1561 PN te Krommenie. Van 
zaterdag 31 oktober t/m zondag 15 
november 2015 is de tentoon  stelling 
open voor publiek, dagelijks van 14.00 
uur tot 17.00 uur. De tentoonstelling 
wordt samengesteld door Piet Kleij, 
gemeentelijk archeoloog van Zaanstad 
en mevrouw Cassandra Scheffer-Mud, 
beheerster van het archeologisch depot 
Zaanstad. Te zien zijn vondsten uit de 
prehistorie, ijzertijd, middeleeuwen 
en de zeventiende, achttiende en 
negen  tiende eeuw uit Krommenie 
en Krommeniedijk. Ook zijn er foto’s 
van de locaties waar de opgravingen 
hebben plaatsgevonden, en foto’s van de 
huidige toestand van die locaties. Een 
powerpointpresentatie laat zien hoe 
de opgravingen in hun werk gingen. 
Sommige vondsten zijn in Zaans Erfgoed 
besproken, zoals de tinnen bruidslepel 
(Zaans Erfgoed nr. 42 p. 8-9) en de 
scherven van de stenen voorraadkruiken 
of martavanen in dit nummer. Deze en 
andere vondsten kunt u nu in het echt en 
in hun context bekijken.

Alle Zaanse erfgoedorganisaties 

kunnen aankondigingen en verslagen 

van hun activiteiten in deze rubriek 

kwijt. Voor het volgende nummer, 

dat eind december verschijnt, kunt 

u tot 15 november uw tekst, als het 

even kan met foto, inzenden bij onze 

redactiesecretaris, 

secretariaat@zaanserfgoed.nl
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4 APRIL

Openluchtzwembad De Crommenije 
in Krommenie is komende zomer open. 
Vorig seizoen werd afscheid genomen 
van het bad, dat pas in de zomer van 
2016 weer geopend zou worden. Intussen 
zou op het terrein van De Crommenije 
een nieuw overdekt zwembad worden 
gebouwd. Maar dat plan is enkele maan-
den vertraagd. Voor de gemeente is dat 
aanleiding om de nieuwbouw uit te 
stellen tot na de zomer van dit jaar, zodat 
het bad over een paar weken open kan.

8 APRIL

De provincie Noord-Holland heeft de 
bouw van de nieuwe Zaanbrug tussen 
Wormer en Wormerveer uitgesteld om 
een verkeersinfarct te voorkomen. De 
bouw zou in 2016 beginnen, maar dat 
is nu uitgesteld naar januari 2017. In 
opdracht van de provincie onderzocht 

onderzoeksbureau Goudappel 
Coffeng of de bouw van de Zaanbrug 
gelijktijdig kon plaatsvinden met de 
afsluiting van de Velsertunnel, die 
gerenoveerd moet worden. Maar uit de 
verkeersmodellen bleek dat er dan veel 
extra verkeersdrukte zou ontstaan op de 
N203 en op de N246. Daarom is besloten 
om de aanleg van de nieuwe Zaanbrug 
door te schuiven naar januari 2017. Vorig 
jaar was het streven nog om de brug 
tegen die tijd klaar te hebben.

10 APRIL

HSB Bouw uit Volendam gaat het 
trainingscomplex van AZ in de 
Zaanstreek bouwen. Dat heeft de recente 
aanbestedingsprocedure uitgewezen. 
Het streven is om de Alkmaarse jeugd 
medio september op het complex 
onder te brengen. Inmiddels zijn de 
werkzaamheden in de Kalverhoek 
begonnen. ‘We zijn erg tevreden met de 
overeenkomst met HSB Bouw’, reageert 
AZ-directeur algemene zaken Robert 
Eenhoorn. ‘Het is een bedrijf met een 
uitstekende staat van dienst. We kijken 
ernaar uit de komende maanden ons 
trainingscomplex te zien verrijzen.’ 
AZ heeft in mei 2014 gekozen voor het 
Sportpark in Wijdewormer als locatie 
voor het nieuw te bouwen AFAS-
trainings complex.

11 APRIL

Met de traditionele sloepenrace start 
komende zaterdag het programma 
‘Stad aan de Zaan’, met de hele zomer 
lang elk weekend evenementen. Werd 
een jaar geleden nog gedacht aan één 
Zaanse feestweek rondom Sail 2015, nu 
is een en ander met veel persoonlijke 
inzet uitgegroeid tot een uitgebreide 
zomerprogrammering van april tot en 
met oktober. Het complete programma 
van ‘Stad aan de Zaan’ wordt volgende 
week huis aan huis verspreid in de 
Zaanstreek. Onder de noemer ‘Zaan kleef 
aan’ hebben veel nieuwe initia tieven 
aansluiting gevonden bij be staande 
evenementen en zijn er ook geheel 
nieuwe evenementen ontstaan.

18 APRIL

Het is een bende op de Oostzaanse 

begraafplaats. Er liggen bierblikjes op 

de grond, honden doen er hun behoefte 

en grafstenen zijn omgegooid. Dat zegt 

CDA-fractievoorzitter Teun Flens. ‘Het is 

zo treurig’, aldus de christendemocraat, 

die onlangs schriftelijke vragen over 

de kwestie stelde aan het college van 

B en W. Flens zegt dat Oostzaners over 

de slechte staat van de begraafplaats 

klagen. ‘Ik heb het uit betrouwbare 

bron. Er zijn zelfs mensen die achter bij 

de begraaf plaats hun auto neerzetten 

Kroniek
April tot en met juni 2015

Nieuws uit de Zaanstreek, samengesteld uit Dagblad Zaanstreek

door Jaap de Koning

Foto’s: Wim de Jong
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om vervolgens naar de Dirk van de 
Broek aan het Hannie Schaftplein te 
lopen. En daarna wandelen ze met hun 
winkelwagens terug over de begraaf-
plaats. Dat is echt gemakzucht.’

23 APRIL

De zes oppositiepartijen in de gemeente-

raad van Zaanstad willen vanavond 

wet houder Dennis Straat naar huis 

sturen. De reden om het vertrouwen in 

Straat op te zeggen is de planologische 

procedure die hij voerde om tot een 

nieuw schoolgebouw voor basisschool 

de Toermalijn in Wormerveer te komen. 

Ruim twee jaar nadat de architect een 

nieuwe school had getekend, is Agora, 

het bestuur waar de school onder valt, 

terug bij af, omdat de Raad van State het 

bestemmingsplan heeft geschorst en 

de rechtbank de omgevingsvergunning 

heeft vernietigd.

27 APRIL

Woest zijn de bewoners van de flats 

Groenland en Statenhoek . Ze mogen 

geen plantjes meer buiten de deur 

zetten. Woningbouwvereniging ZVH 

stuurde de bewoners van Statenhoek 

een brief met daarin de mededeling dat 

fietsen, scooters en scootmobielen uit de 

openbare ruimten moeten verdwijnen. 

Ze vormen een belemmering voor hulp-

diensten, schrijft ze, en bovendien staat 

het rommelig. Van die voertuigen en 

vergelijkbare grote objecten als een bank 

of een matras begrijpen de bewoners 

het wel. Maar de oranje stickers met 

daarop ‘verwijderen’ werden ook op hun 

bloembakken en –potten geplakt.

6 MEI

De gemeente Zaanstad heeft een negen-

tal locaties aangewezen waar over 

een paar weken luilakvuren mogen 

worden aangestoken. Brandstapels op 

andere plekken zijn niet toegestaan 

en dus illegaal. De luilakvuren mogen 

alleen in de Luilaknacht – vrijdag 22 

op zaterdag 23 mei – branden. Niet 

eerder dan een week van tevoren mag 

brandbaar materiaal worden verzameld, 

en alleen onbehandeld hout mag op 

de brandstapels worden gegooid. 

Bovendien mogen de brandstapels niet 

groter zijn dan zestien vierkante meter.

9 MEI

Het blijft onduidelijk wanneer de 

provincie Noord-Holland de renovatie 

van de Wilhelminasluis hervat. En dus 

is het ook nog niet duidelijk wanneer 

precies de sluis twee maanden dicht 

gaat. Bij de renovatie ervan stapelen 

de provincie en aannemer Heijmans 

inmiddels vertraging op vertraging. 

Eigenlijk zou de sluis vorig jaar zomer al 

twee maanden gestremd zijn. In oktober 

2014 bleek dat de constructie van de 

kadewand, grenzend aan het gemaal, 

complexer is dan gedacht. In april 

hoopte de provincie met een nieuwe 

planning te komen. Maar dat is dus niet 

gelukt.

19 MEI

Het cynisme dat er nog was aan het 
begin van de bijeenkomst gisteravond 
in de Stoomhal in Wormer over het 
voorlopig ontwerp van de nieuwe 
Zaan brug, was snel verdwenen bij 
het zien van de eerste plaatjes. Als 
Zaankanters drie keer op een avond 
luid de handjes op elkaar doen, dan 
weet je als architect dat je het goed 
hebt gedaan. ‘Ik word er zelfs een beetje 
verlegen van’, zei architect Joris Smits 
van Royal Haskoning/DHV. Smits 
nam de toehoorders mee in de manier 
waarop hij tot het ontwerp is gekomen. 
Hij had zich ook laten inspireren door 
de 55 inzendingen van de oproep ‘Mijn 
Zaanbrug’, al waren die niet allemaal 
even bruikbaar. ‘Want 55 mensen, 55 
meningen’, zei Smits.

20 MEI

Het Zaantheater is volgens acteurs, 
cabaretiers en musici het beste theater 
van Nederland om in te werken. Dat 
blijkt uit een recent onderzoek van 
De Volkskrant en Theater advies. 
Kleed kamers op dezelfde verdieping 
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de komende jaren te doen staat. Veel 
daarvan is al bekend en de standpunten 
liggen muurvast, zoals over het wel of 
niet bouwen van een gebouw voor de 
cultuurinstellingen op het Stadhuis-
plein. De verkoop van de kunstwerken 
was nieuw.

10 JUNI

Tijdens de Dag van de Bouw kunnen 
streekgenoten zaterdag kiezen tussen 
een bezoek aan de gevangenis in 
aanbouw in Westzaan, een digitale 
‘wandeling’ door het nieuwe 
trainings  complex van AZ dat wordt 
gebouwd in de Kalverpolder, of voor 
jeugdactiviteiten. Grote publiekstrekker 
is de penitentiaire inrichting Zaanstad. 
Van 10.00 tot 16.00 uur kunnen belang-
stellenden een kijkje nemen voordat 
de gevangenis straks wordt ommuurd. 
Er zijn wel restricties. De bouwplaats 
is ongeschikt voor mindervaliden en 
kinderen vanaf twaalf jaar hebben alleen 
toegang onder begeleiding van een 
volwassene. Verder moeten bezoekers 
zich legitimeren.

12 JUNI

Zaans erfgoed, in omvang en al zijn 
verscheidenheid ruim voldoende voor 
een hele dag verbazen over de roem-
ruchte Zaanse geschiedenis. Zaterdag 
13 juni houdt de vereniging Zaans 
Erf goed voor de derde keer een Zaanse 
Erfgoedmarkt. Dit betekent struinen 
langs marktkramen van verenigingen 
en individuele stand houders tot behoud 
van het Zaanse erfgoed. Om 10.00 
uur gaan de deuren van de Stoomhal, 
Pakhuisplein 44 in Wormer, open 
voor het publiek. Burgemeester Peter 
Tange van Wormerland verricht om 
11.00 uur de officiële opening. Voor de 
boekenmarkt kunnen Zaanse boeken 
tussen 10.00 en 10.45 uur te koop worden 
aangeleverd.

2 JUNI

De asielzoekersboot in de 
Achtersluispolder in Zaandam 
zit vol vluchtelingen uit Eritrea. 
Vluchtelingenwerk denkt de komende 
tijd veel vrijwilligers nodig te hebben. 
De twee boten leken in februari 
nog totaal overbodig; het Centraal 
Orgaan opvang Asielzoekers (COA) 
wilde een van de twee boten voor een 
andere doelgroep gaan inzetten. De 
hotelketen die eigenaar is van de boten, 
nam de tweede boot zelf in gebruik. 
Een paar maanden later is de situatie 
totaal anders. Op de boot zitten 318 
vluchtelingen uit Eritrea. Zij zijn een 
deel van de immense groep die – onder 
andere met gammele bootjes – Afrika 
ontvlucht.

3 JUNI

In een leegstaande afdeling van het 

vroegere verpleeghuis De Noordse Balk 

in Wormerveer komt waarschijnlijk 

huisvesting voor Oost-Europese arbeids-

migranten. In het leegstaande gebouw 

aan de Kerkstraat 110 is plaats voor 

ongeveer honderd mensen, die hier een 

paar weken tot enkele maanden zullen 

verblijven. Het gaat in de prak tijk om 

Oost-Europeanen, vooral Polen, die 

bij logistieke bedrijven en productie-

bedrijven in Zaanstad werken.

5 JUNI

Ongeveer 700 kunstwerken die in de 

tweede helft van de vorige eeuw zijn 

gemaakt in ruil voor een uitkering, 

worden verkocht. PvdA-raadslid 

Tjeerd Pietersma kondigde aan dat 

zijn fractie met een voorstel daarvoor 

komt. Vervolgens bleek uit woorden 

van wethouder Dick Emmer dat ook het 

college werkt aan een verkoopregeling. 

Het was een van de onderwerpen die 

woensdag- en gisteravond passeerde 

bij de bespreking van wat Zaanstad 

als het toneel, een paarse divan en 

Cherster  fieldbanken in de artiesten-

foyer, schaaltjes noten, amandelen 

en snoepjes, een bokaal met sapjes; 

directeur en team hebben aan alles 

gedacht, luidt het oordeel van de 

deelnemende artiesten. Piet de Koning, 

directeur van het Zaantheater, is blij. ‘Ik 

ben zeer vereerd!’

23 MEI

Zeventien bewoners van de Lagedijk 
in Zaandijk hebben bezwaar gemaakt 
tegen de komst van vier afmeerpalen 
ten noorden van de Julianabrug. De 
bewoners hoorden pas onlangs dat de 
gemeente de palen nu toch wil reali-
seren, na jarenlang oponthoud. Ze zijn 
bedoeld om schepen te laten afmeren als 
er verderop in de Zaan door een ongeval 
geen scheepvaart mogelijk is. Maar 
volgens de zeventien bezwaarmakers 
zijn die afmeerplaatsen niet meer nodig. 
De wachtplaats maakt deel uit van het 
plan ‘Vaart in de Zaan’ uit 1997. Dat plan 
is nog hetzelfde als achttien jaar geleden 
maar inmiddels zijn er bedrijven langs 
de Zaan verdwenen.

26 MEI

Via een internetpetitie heeft de be-
woners groep WIAssendelft 750 hand -
tekeningen verzameld tegen de bouw 
van een moskee. Op petities24.com 
kunnen mensen zich aansluiten bij 
de actie. De meeste ondertekenaars 
maken hun naam niet bekend. Stichting 
Ar-Rahma & Kleurrijk Saendelft willen 
een eigen centrum met daarin een 
gebedsruimte bouwen aan de Omweg, 
een braakliggend terrein tussen 
Saendelft en Forbo.
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kondigde in januari al aan dat het pand 
niet wordt gesloopt, zoals eerder de 
bedoeling was. De omwonenden hebben 
nu bericht gekregen dat er kleine 
woon eenheden komen. Of die verhuurd 
worden aan speciale doelgroepen of 
via Woningnet aan gewone woning-
zoekenden is nog niet bekend, aldus 
Parteon woordvoerster Gwen Oud.

gebleken dat vier boa’s effectiever zijn, 
komen er nog twee bij.

20 JUNI

Het is nog onbekend wie er in de 

Durghorst gaan wonen. Het voormalig 

verzorgingshuis aan de Eikelaan in 

Krommenie wordt voor minimaal vijf 

jaar verhuurd aan eenperoons huis-

houdens. Woningcorporatie Parteon 

19 JUNI

De gemeente Zaanstad gaat vier jeugd-
boa’s inzetten om de jeugdoverlast in 
de regio te beperken. (BOA staat voor 
bijzondere opsporingsambtenaar.) Zij 
werken in de avonduren tot 2 uur  
’s nachts en gaan overlastmeldingen zelf 
afhandelen. De laatste tijd is er volgens 
de gemeente sprake van een toename 
van het aantal overlastmeldingen rond-
om jeugd. Zo werd er woensdag bij de 
kiosk van Martin Kreekel op station 
Krommenie-Assendelft nog een ruit 
inge gooid. Twee jeugd-boa’s zijn in 
december 2014 al begonnen. Omdat uit 
pilots in Purmerend, Ede en Almere is 

zaandijk • www.edwinwinkelaar.nl

Wij steunen het Zaans Erfgoed
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ZAANS MUSEUM 

Schansend 7, 1509 AW Zaandam
www.zaansmuseum.nl
tel. 075-6810000
Dagelijks open van 10.00 tot 17.00 uur
Vanaf 8 oktober is het schilderij ‘De 
Voorzaan en de Westerhem’ van Claude 

Monet in het museum te zien. Die 

datum is niet toevallig: op 8 oktober 1871 

vertrok Monet uit de Zaanstreek. 
Nog tot 1 november in het Verkade-
paviljoen de originele aquaellen van 

het Verkade-album ‘De Bloemen en haar 

vrienden’. 
Activiteiten voor kinderen in de herfst-

vakantie: 
Zondag 18 oktober 14.00 uur. 
Kinderboekenweek themadag ‘Raar 

maar waar’. Gekke en leuke proefjes met 

chocolade. Boekenprofessor van De Bieb 

neemt boeken mee. Toegang gratis bij 

entree Zaans Museum. Aanmelden via 

info@zaanseschans-museum.nl of  
tel. 075-6810000.
Maandag 19 oktober 14.00 uur. 
Chocolollies maken. 
Dinsdag 20 oktober 14.00 uur. Tekenen 
met chocolade. Maak de mooiste 

tekeningen die je ook kunt opeten! 
Woensdag 21 oktober 14.00 uur. 
Chocosticks maken. Soepstengels (maar 

dan anders).

Donderdag 22 oktober 14.00 uur. 

Tekenen met chocolade.
Vrijdag 23 oktober 14.00 uur. 

Schilderen met cacao.

Voor alle activiteiten geldt: kosten € 3,00 

plus entree Zaans Museum en vooraf 

aanmelden via info@zaanseschans-

museum.nl of tel. 075-6810000, tenzij 

anders vermeld. 

MUSEUM ZAANSE TIJD 

Kalverringdijk 3, 1509 BT Zaandam

http://mnuurwerk.nl

open: maandag t/m zondag 10.00  
tot 17.00 uur
Nog tot 31 oktober tentoonstelling 

‘Het tijdnetwerk’ over de veranderende 
betekenis van de tijd sinds het begin 
van de industrialisatie en de elektrische 
tijdmeting in Nederland. 

MOLENMUSEUM

Museumlaan 18

1541 LP Koog aan de Zaan

tel. 075-6288968

www.zaanschemolen.nl/molenmuseum

info@zaanschemolen.nl

Open: dinsdag t/m vrijdag 11.00 tot 

17.00 uur, zaterdag en zondag 13.00  
tot 17.00 uur
30 augustus t/m 25 oktober Fred Boon 

‘Uit de slapkist’. Verkooptentoonstelling 
van schilderijen, gouaches en 
aquarellen. 
7 november t/m 13 december ‘Frans 

Mars en Pieter Boorsma, een creatief 
koppel’ n.a.v. 90 jaar De Zaansche Molen.
13 september, 11 oktober, 15 november 

en 13 december 13.30 tot 14.30 uur 

Museumjeugduniversiteit 2015. Kijk 
voor de programma’s en aanmelding op 
www.zaanschemolen.nl/activiteiten

HET WEEFHUIS

Lagedijk 39, Zaandijk

www.hetweefhuis.nl

tel. 075-6224380

Open: zaterdag en zondag 12.00  
tot 17.00 uur 

3 en 4 oktober Perfect Imperfection, 
Suzanne Tijms-Verhaaf met 

houtbewerkingen, schilderijen en 

fotografie. 
10 en 11 oktober Tengelprijswinnaar 
2014 Herman van der Hoff met collages 

en gemengde technieken.
17 en 18 oktober en 24 en 25 oktober 
Ger Zaagsma, schilderijen. 
31 oktober en 1 november Anna Visser, 
schilderijen en fotowerken. 
7 en 8 november en 14 en 15 november 
50 jaar kunst in Het Weefhuis. 
21 en 22 november Beelden in beeld,  
5 vriendinnen die samen beeldhouwen 
tonen hun werk. 
28 en 29 november Gert Engels en 
Susan de Witte, schilderijen. 
5 en 6 december Sinterklaasweekend, 
gesloten. 
13 december Dromen over feest. 
Traditioneel evenement van Zaandijk 

rond de feestdagen met kunst, muziek 

en gezelligheid.
19 en 20 december De Onafhankelijken, 
kunstenaarsvereniging uit Amsterdam. 

25 en 26 december Zaanse Schilderkring 

kerstexpositie. 

HONIG BREETHUIS

Lagedijk 80, Zaandijk
www.honigbreethuis.nl
Open: donderdag t/m zondag 13.00 tot 
16.00 uur 
26 september t/m 27 december 

Tentoonstelling ‘Vier plus Papier’, 
papieren hoeden, schoenen en draag-

objecten van Zaanse papierkunste-

naressen.

Agenda
Een greep uit de Zaanse activiteiten in de herfst

Samenstelling John Pasman en Corrie van Sijl 

46



Concerten in de salon, toegang: 
volwassene € 17,50, vriend Honig 

Breethuis/Introducé € 15,00, kinderen 

4 t/m 12 jaar € 7,50. Meer informatie/

reserveren via website.
18 oktober 16.00 uur. David Chung  
op de fortepiano. 
15 november 16.00 uur. Romantiek in 

het Honig Breethuis. Kaoru Iwamura 
speelt Schubert en Mendelssohn.
20 december 16.00 uur. Dromen 

over feest: kinderconcert. Tae-Young 
Kim, pianoforte en Henry Muldrow, 
compositie/zang. (foto)
8 november 13.30 uur. Wandeling door 

Oud-Zaandijk o.l.v. een gids. Kosten: 
Volwassene: € 10,00; Vriend HB-huis en  
1 introducé, MJK € 6,00; kinderen  
t/m12 jaar gratis. Reserveren via website.

 
JISPER KERK

Dorpsstraat 46, Jisp

www.jisperkerk.nl
Zaterdag 3 oktober 20.15 uur. Unicorn
Zaterdag 24 oktober 20.15 uur. Concert 

bij Kaarslicht. Pianoduo Martijn & 
Stefan Blaak, met werken van Rossini, 
Beethoven, Schubert, Ravel, Bizet.
Zaterdag 21 november 20.15 uur. 

Concert bij Kaarslicht. Henk Neven, 
bariton en Hans Eijsackers, piano. 
Schubert, Die Winterreise.
Kaarten, € 17,00 (consumptie 
inbegrepen) via tel. Karel Besemer,  
075-6421571 of per mail
karel.besemer@hetnet.nlconcertjisp@
hetnet.nl

ZUIDERVERMANING WESTZAAN

Zuideinde 233, Westzaan

www.zuidervermaning.nl
5 november 20.15 uur. Organisatie 

Oude Muziek: Bob van Asperen, 
klavecimbel. Persoonlijke selectie uit 

het oeuvre van de zeventiende-eeuwse 
klaviercomponist Froberger.
26 november 20.15 uur. Organisatie 

Oude Muziek: Musica temprana. 
Barokvirtuozen uit Peru spelen muziek 
van de vergeten, achttiende-eeuwse 
Peruaanse componist Jose de Orejon y 
Aparicio (1706-1765).
10 december 20.15 uur. Organisatie 

Oude Muziek: Ensemble Aurora. Muziek-
onderzoeker en violist Enrico Gatti 
en zijn ensemble spelen de recent aan 
Corelli toegeschreven Assisi-sonates.
Kaarten Organisatie Oude Muziek:  
€ 23,00, vriend € 19,00, CJP/student  
€ 10,00, via www.oudemuziek.nl of  
tel. 030-2329010.
16 december 20.15 uur. Multimedia 

kerstconcert: Fluitist/componist Chris 
Hinze presenteert i.s.m. klankschalen- 
en gongspecialist Ton Akkermans 
muziek en stilte uit Tibet in combinatie 
met videobeelden op een groot scherm. 
Meer informatie zie www.chrishinze.nl.
Kaarten € 20,00. Reserveren via  
info@zuidervermaning.nl of telefonisch 
075-6318279, aan de zaal afrekenen.

VERMANING ZAANDAM

Westzijde 80, Zaandam

tel. 075-6215415
11 oktober 15.30 uur. Delta Pianotrio met 

muziek van Mendelssohn, Martin en 
Schönberg.
8 november 15.30 uur. Bernd Brackman, 

piano met Bach, partita nr. 1; Beethoven, 
sonate nr. 23 ‘Appasionata’; Chopin, 
sonate nr. 3 op. 58 in b.
13 december 15.30 uur. Van Dingsteen 

kwartet met muziek van Beethoven en 
Sjostakovitsj strijkkwartet nr. III.
Kaarten vol tarief € 15,00, 65+ € 12,00, 
kortingstarief € 7,00. Reserveren via 
www.nieuwehuysconcerten.nl

SCHUILKERKCONCERTEN

 KROMMENIE

Noorderhoofdstraat 131, Krommenie
18 oktober 15.00 uur. 
15 november 15.00 uur. 

Programma nog niet bekend, zie t.z.t. 
www.schuilkerk-krommenie.org/ 
Kaarten € 10.00 aan de zaal. 

VERMANING WORMERVEER

Zaanweg 75 Wormerveer

Muziekpodium Menno Simons Flaes 

www.mennosimonsflaes.doopsgezind.nl/

Van september tot en met november 

geen concerten wegens verbouwing van 

de Vermaning. 
13 december 15.00 uur. Keltisch 
kerstconcert, verzorgd door het Merain 

Trio, bestaande uit zangeres Mieke 

Manschot, Mirjam Rietberg (Keltische 

harp) en Sandra Wallner (viool). Kaarten 

€ 12,00, vanaf twee weken van te voren bij 

Saenkanter Men and Women, Zaanweg 

120, Wormerveer, 075-6281555.

HISTORISCHE VERENIGING 

WORMERVEER

Zaanweg 124, 1521 DS Wormerveer
tel. 075-6351964
11 oktober Historische wandeling 
Wormerveer-Zuid, verzamelen 

10.00 uur bij de muziektent in het 

Wilhelmimnapark. Inlichtingen Dick 

Zwart, 075-6282468 of 06-41438982, bij 

voorkeur tussen 18.00 en 19.00 uur. 

Kosten € 3,50 p.p.
18 oktober Historische wandeling 
Wormerveer-Noord, verzamelen 

10.00 uur bij de Zaanstroom aan het 

Noordeinde. Zie verder 11 oktober.
29 oktober t/m 1 november 

Tentoonstelling Wessanen & Laan ter 
gelegenheid van het 250-jarig bestaan. 
Nadere informatie op de website. 
30 oktober circa 19.00 uur. Traditionele 
lichtjesavond op de begraafplaats aan de 

Marktstraat.

DOCUMENTAIRE OVER JAN REM 

2 oktober 21.00 uur. Omroep Max zendt 
op NPO 2 een documentaire uit onder 

de titel: Waterloo, dagboek van een 

veteraan, gemaakt door Paul Rem, een 

verre nazaat van Jan Rem. (Zaans Erfgoed 

nr. 53 (zomer 2015) 28-30). 
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