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WERELD VAN WINDMOLENS

Ongetwijfeld heeft u er van gehoord: Vereniging De Zaansche Molen wil op de Zaanse 

Schans de opvolger van het huidige Molenmuseum realiseren onder de naam ‘Wereld 

van Windmolens’. Dit ambitieuze plan kreeg drie jaar geleden vastere vormen. Ener-

zijds omdat De Zaansche Molen zich beter wil presenteren tussen haar molens, en 

ander zijds omdat de gemeente Zaanstad aankondigde de subsidie te stoppen. Dit 

laatste is inmiddels gebeurd. De ledenvergadering van De Zaansche Molen reageerde 

positief op de plannen. De combinatie van een molenmakerij met een eigen  tijdse 

presentatie sprak aan. Dat hebben we verder uitgewerkt in een haal baar   heids  onder-

zoek, waaruit bleek dat het financieel uit zou kunnen, en in een op zet voor het 

exterieur en het interieur. Stichting de Zaanse Schans zegde toe dat we onze plan-

nen konden verwezenlijken op Landje De Haan. De gemeente Zaanstad toonde zich 

aan   vankelijk enthousiast over de plannen. Logisch, want het past in de gedachte dat 

we met minder (of zonder) subsidie op de Zaanse Schans een eigentijds ontmoetings-

centrum en een aantrekkelijke attractie kunnen realiseren, nadrukkelijk gericht op 

onze leden en op de bezoekers aan de molens. Uit het businessplan, onderbouwd met 

een onderzoek naar bezoekersstromen en prijsstellingen, bleek dat onze ideeën gezond 

zijn. Het Zaans Museum toonde zich minder enthousiast. Onze plannen vond men 

goed, maar het concurrerend effect werd gevreesd. Een jaar geleden presenteerden we 

de plannen aan B&W. In de loop van 2015 drong de gemeente aan op samenwerking 

met het Zaans Museum. De Zaansche Molen stemde in, maar het werd niet duidelijk 

wat men met samenwerking bedoelde. De wethouder vroeg tijd om een standpunt 

te formuleren, zodat we de gemeenteraad pas later konden informeren. Bovendien 

vond de agendacommissie van de raad geen ruimte voor een presentatie. Daarop zijn 

we vanaf december 2015 begonnen met het afzonderlijk uitnodigen van politieke 

partijen. Nu, in 2016, is het project Maak Zaanstad in het leven geroepen met een 

aanzet voor een Masterplan dat de ruimtelijke en museale contouren van de Zaanse 

Schans in 2030 schetst. Dit alles kan effect hebben op onze plannen voor de ‘Wereld van 

Windmolens’. Natuurlijk willen we samenwerken, maar we willen ook de ruimte om 

onze eigen plannen verder uit te werken en de benodigde inkomsten te waarborgen. Als 

belangrijke erfgoedbeheerder bewaakt De Zaansche Molen al vele jaren de kwaliteit van 

de molens en het molenverhaal, zonder noemenswaardige subsidie van de gemeente 

en provincie. De staat van onze molens bewijst dat we het beheer en behoud goed op 

orde hebben. Graag willen we een volgende stap zetten door de bezoekers verdieping 

te bieden in, bij en over de molens. Het liefst doen we dat in samenwerking met de 

Stichting Zaanse Schans en het Zaans Museum. En uiteraard met (financiële) steun 

van de gemeente.

Henk Heijnen, verenigingsmanager Vereniging De Zaansche Molen
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4 Erik Schaap werkt aan een boek over de joodse arts Eisen-

drath en zijn gezin, die in 1942 naar Amsterdam werden 

gedeporteerd. Een voorpublicatie maakt duidelijk hoe 

gruwelijk dat was. 

8  Blusboot De Weer krijgt na afdanking toch een ligplaats 

in de Zaanstreek. Jur Kingma belicht de geschiedenis van 

de brandbestrijding vanaf het water. 

12  Ron Couwenhoven vertelt hoe 1100 Zaanse Molens, de update 

van de molenbijbel van Boorsma tot stand is gekomen. 

16  Verplaatsen van houten panden is tamelijk gewoon in de 

Zaanstreek. Maar stenen huizen verhuizen? Jan van der 

Male ontdekte zo’n verplaatsing in Westzaan.

20  Op een archeologische vindplaats vlak bij station Koog 

Zaandijk werd materiaal uit twee heel verschillende 

tijdperken aangetroffen. Piet Kleij lost dat raadsel op. 

22  Peter Nugter haalt mooie herinneringen op aan de speel-

tuin van Sint Theresia in de roomse Rosmolenbuurt. 

26 Voor ‘Het rijke Zaanse verenigingsleven’ zocht Cor van 

Dongen uit wie de naamgever van het Jacob Stinsfonds was.

28  Jur Kingma laat zijn licht schijnen over een belangrijke uit-

vinding in de Zaanse witpapiermakerij, de Hollander.

 

30  Het Honig Breethuis wijdt een tentoonstelling aan het 

witpapierbedrijf van de oorspronkelijke bewoners. Pier 

van Leeuwen leidt een en ander in. 

32  Vorig jaar werden de beide nestors van de Vereniging en 

het tijdschrift Zaans Erfgoed allebei 80. George Slieker en 

Corrie van Sijl maakten een dubbelportret. 
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36  Boekennieuws met o.a. 1100 Zaanse molens, het nieuwe 

jaarboek van het Historisch Genootschap Wormer en 
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40  Verenigingsnieuws: berichten van Zaanse erfgoed-

organisaties

 

42  Kroniek: Jaap de Koning hield het Zaanse nieuws van 

oktober tot en met december 2015 bij. 

46  Agenda: wat is er in de Zaanstreek te doen in het voorjaar. 

 In het vorige nummer stond op p. 11 bij het artikel 

over de uitvoering van de plannen om de Zuiderzee 

te beteugelen een spotprent van Johan Braakensieck. 

Helaas is daar het onderschrift van de tekenaar 

weggevallen. Dat luidt: ‘Werkvrouw Lely: “Nou 

Heeren, voor de kleinigheid van 110 millioen zal ik 

die plas opdweilen”.’
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mistisch tegenwicht te bieden. Vanavond presenteert de Stads-

schouwburg de openingsvoorstelling van het Deutsche Theater. 

De Rijkscommissaris zal acte de présence geven. Geen wonder 

dat er een politiemacht wordt gemobiliseerd. 

HEMBRUG
De afwisseling van hoop en vrees duurt tot de namiddag. Om 

half zes, het is al donker, gaat de oude onzekerheid over in nieuwe 

twijfel. Zevenhonderd vermoeide joodse mannen die in de 

Westhaven, nabij de Hembrug, slavenarbeid verrichten, maken 

zich op om huiswaarts te keren als agenten in overvalwagens 

hen opvangen. Ze worden afgezonderd in afwachting van verder 

transport. De rest van het Amsterdamse korps trekt door de 

jodenwijken voor de grootste pogrom tot dan toe. Op hun 

namenlijsten staan de gezinsleden van de opgepakte arbeiders. 

‘Neem maar het hoogstnodige mee en een beetje voortmaken!’, 

zegt een agent tegen een moeder met huilende kinderen. Hon-

derden malen galmt deze aanmoediging door Amsterdam, in 

verschillende varianten. Soms vriendelijk-aanmanend, soms 

bars, maar altijd onverbiddelijk. Het is duister, het regent en 

de knallen van afweergeschut maken de avond zo mogelijk nog 

meedogenlozer. 

In de Transvaalbuurt voelt agent Van Ravenzwaaij – dezelfde die 

een paar maanden eerder de Krommenieër jood Abraham Prins 

verbaliseerde omdat die door het park fietste – zich genoodzaakt 

een pistool te trekken en te vuren. Dat hij en zijn collega’s door 

omstanders worden uitgemaakt voor moordenaars lossen ze op 

door het publiek te verspreiden. De man of vrouw die vanaf een 

dak met stenen naar hen gooit mag daarentegen niet ongestraft 

wegkomen. Het schot echoot hard door de straat, maar Gerrit 

van Ravenzwaaij mist zijn doel.

Zijn collega Holtslag maakt eveneens een ronde door dit deel 

van Amsterdam-Oost. Her en der moet hij deuren intrappen die 

ondanks zijn bevelen niet opengaan. In de Retiefstraat forceert 

hij een raam. Dat dit echtpaar niet meewerkt aan hun vertrek 

valt enigszins te begrijpen. Hun zoon is al eerder afgevoerd naar 

een onbekend, maar ongetwijfeld duister oord ver over de grens. 

Sindsdien hebben zijn ouders en broertje niets meer van hem 

Wanneer begin augustus 1942 duidelijk wordt dat een ‘vrij-

willig’ vertrek van de joden uit Amsterdam naar Westerbork 

tot mislukken is gedoemd, schakelen de Duitsers over op een 

effectiever werkwijze. Voortaan gaan politiebeambten ’s avonds 

met namenlijsten langs de deuren. Als het niet goedschiks kan, 

dan moet het maar kwaadschiks. Binnen enkele weken halen 

ze zo duizenden joden van huis. Hanns Albin Rauter krijgt de 

smaak te pakken. Eind september stuurt hij een Zwischenbericht 

naar zijn superieur Heinrich Himmler. Er zijn al twintigduizend 

joden ‘in Marsch gesetzt’ en als het aan de SS-leider ligt, worden 

er tot aan Kerstmis nog dertigduizend ‘abgeschoben nach Osten’. 

Het levert een compliment op van zijn bovenmeester. ‘Sehr gut’, 

schrijft Himmler boven Rauters tussenbalans.1

De deportatiedreiging is dagelijks voelbaar in vrijwel heel 

Amsterdam. Angst sluipt de stad binnen, rauw en onverbidde-

lijk. Pas tegen het eind van september lijkt de storm te luwen. 

Opgelucht belt de voorzitter van de Joodsche Raad naar zijn 

provinciale vertegenwoordigers: ‘De uitzending naar Duitsland 

zal voorlopig worden opgeschort.’2 Het is hem verzekerd door 

de autoriteiten, de wrede halfgoden die met één pennenstreek 

een leven kunnen maken of breken, dus het moet wel waar zijn. 

ADEMPAUZE
Vier dagen duurt de adempauze. Dan dringt de nieuwe werke-

lijkheid door, om te beginnen tot de marionetten van de 

Joodsche Raad. Op vrijdag 2 oktober rond het middaguur, 

voor het begin van de sabbat, bellen ze gehaast met hun pro -

vincie  commissarissen. De eerdere geruststelling is hon derd 

uur oud en nog niet eens bezonken, maar kan als ver  vallen 

worden beschouwd. ‘De uitzending begint waar schijn lijk 

reeds heden en zal waarschijnlijk in versneld tempo ge-

schieden.’3 De geruchten over naderend onheil sijpelen via 

het Raads  kantoor aan de Nieuwe Keizersgracht door naar de 

Amster  damse straten en huizen. Zij die er geen geloof aan 

hechten worden gewezen op andere voortekenen. Is het niet 

de massaal opgeroepen politie die argwaan wekt – alle verloven 

zijn ingetrokken –, dan zijn het wel de tien extra treinen op het 

rangeer  terrein bij het station. Een enkeling probeert opti -

De ondergang van 
een joodse arts 

Hoe Bernard Eisendrath zich aan deportatie naar 
Westerbork onttrok

Het artsengezin Eisendrath woonde van 1914 tot 1942 in de Zaandamse Botenmakersstraat, maar werd toen 

– net als honderden andere Zaanse joden – gedwongen om naar Amsterdam te verhuizen. Bernard en Selma 

Eisendrath kregen met hun kinderen onderdak bij familie in de Pretoriusstraat, Zacharias en Annie Nerden. 

Daar sloot het net zich verder om hen. In de loop van dit jaar verschijnt Eisendrath, een boek over een gedoemd 

gezin waarin de geschiedenis van de Holocaust is samengebald. 

door Erik Schaap
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vernomen. Ze zien dan ook geen reden om zich bloot te stellen 

aan eenzelfde ongewisse toekomst. 

SPERTIJD
De joodse gezinnen op Holtslags lijst zijn soms talrijk. Dat van 

broodbakker Gobits in de Hofmeyrstraat telt vier kinderen, 

evenveel als bij pakhuisknecht Mozes Plukker en diens vrouw 

Roosje, een paar huizen verderop. Peuters, kleuters, scholieren, 

er zit van alles tussen. Geen wonder dat er geschreeuwd wordt 

en er tranen vloeien wanneer de Amsterdamse wachtmeester er 

weer eens in slaagt om een afgesloten voordeur open te breken. 

Flarden van het rumoer in de omliggende straten bereiken de 

volle huiskamer van weduwe Annie Nerden. Het is alsof er een 

vos door de kippenren raast. Bernard, Selma en – ook hier – hun 

vier kinderen luisteren samen met hun gastvrouw gespannen 

naar de omgevingsgeluiden. Het ontbreekt hun aan beschutting 

en ontsnappingsmogelijkheden. Ze mogen niet naar buiten; het 

is spertijd. Bovendien wemelt het in de buurt van de agenten. 

Elk moment kan de bel gaan. 

Wat ze niet weten, is dat deze avond alleen de echtgenotes en 

kinderen worden opgehaald van hen die in arbeidskampen 

moeten werken. Op de namenlijsten staan de huisgenoten van 

de mannen uit de Westhaven en zij die zijn opgesloten in verre, 

exotisch klinkende gehuchten als Junne, IJbenheer, Hunsel en It 

Petgat. Voor hen is de vrijdag zwart, voor de anderen kiert er nog 

wat licht. Bernard, en daarmee zijn gezin, beschikt bovendien 

over een Sperr. Wanneer het na middernacht stil wordt in de 

straten kunnen de overblijvers zich een beetje ontspannen. 

Het gekerm van hun achterburen die mee moesten naar het 

politiebureau, is weggestorven. Lange rijen onfortuinlijken 

hebben, bepakt en bezakt, onder bewaking de buurt verlaten.

Maar het lukt niet om deze vrijdag alle familieleden van 

de dwangarbeiders vast te zetten en dus gaat het oogsten 

de volgende avond verder. In de Transvaalbuurt worden 

wanhoopslisten verzonnen. Al voor achten verdwijnen zieken 

en bejaarden naar bed. De fortuinlijken die in het bezit zijn 

van een doktersattest en medicijnen, vullen daarmee het 

nachtkastje, als bewijs dat ze echt niet mee kunnen. De zwarte 

brigade laat patiënten nog wel eens met rust. 

Zo geregisseerd als het op vrijdag verliep, zo ongeordend gaat 

het een etmaal later. De Ordnungspolizei heeft geen wagens 

beschikbaar en de korpsleiding mist overwicht om dwars-

liggende inspecteurs te corrigeren. Ze talmen en geven de 

Amster  dammers de gelegenheid om veel bagage mee te nemen. 

Zoveel dat de goederen niet naar de verzamelplaatsen kunnen 

worden vervoerd. De razzia smoort in onmacht en tegenstand. 

GROEIENDE ANGST
Het maakt de dreiging niet minder. In de schaduw van het 

verlies groeit de angst. Ontreddering vult de bovenverdieping 

van Pretoriusstraat 40. Met name Bernard is ten einde raad. Hij 

is in een draaikolk beland, verworden tot lijdend voorwerp. 

Wie hij was, wat hij had: het is opgelost. Een dakloze onder de 

hemel van een afwezige heiland, dat resteert er van hem. Het 

stempel in zijn persoonsbewijs waardoor hij ‘bis auf weiteres 

vom Arbeitseinsatz freigestellt’ is, blijkt weinig voor te stellen. Een 

voor een verliezen dat soort schijngaranties hun geldigheid. 

Bernard concludeert dat Zacharias twee maanden terug de 

juiste beslissing nam door van het dak te springen. Alles is 

beter dan in nazistische handen te vallen. Als ze hem pakken, zo 

redeneert Bernard, zijn ook Selma en de kinderen veroordeeld 

tot deportatie. Zijn gezin zal dan bijeenblijven, maar wel achter 

het prikkeldraad van Westerbork, gevolgd door een al dan niet 

gezamenlijke reis naar een bestemming die ieder weldenkend 

mens probeert te vermijden. Daarentegen, zonder hem hebben 

ze een kans. De klopjacht richt zich in eerste instantie op de 

mannen. Vrouwen en kinderen zijn bijvangst, geen doel op zich. 

Bernard weet niet dat de grootschalige razzia’s vanaf 3 oktober 

bijna een maand lang worden stilgelegd. Dat er ruimte ontstaat, 

hoe benauwd ook, om plannen te maken en wellicht zelfs onder 

te duiken. Hij ziet voor zichzelf geen toekomst en kan bij gebrek 

daaraan alleen terugblikken. Denken aan de tijd dat zijn Zaanse 

collega’s van de Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 

hem vroegen als leider van het bal bij het 65-jarig bestaan van 

hun vereniging. Daar zaten Selma en hij dan in het chique La 

Bordelaise, voorafgaand aan de hors-d’oeuvre select en de truite de 

rivière au bleu, met een glas Moët & Chandon in de hand toostend 

op een onbewolkte toekomst. Er zouden nog vele glazen en 

Bernard Eisendrath zoals 

hij op 8 maart 1932 werd 

gefotografeerd in Gale’s 

Studio’s, Kalverstraat 36 te 

Amsterdam.  

(foto collectie B. Zwart)

Rechts: Bernard en Selma 

Eisendrath, thuis in de 

Boten  makersstraat met hun 

vier kinderen, midden jaren 

twintig. 

(foto collectie F. Cremer)
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Het verslag dat de agent-rechercheur Johan Jongepier, uitbracht aan de Zaandamse Commissaris 

van politie inzake de evacuatie uit Zaandam van een aantal joodse inwoners, onder wie de familie 

Eisendrath en de inbeslagname van hun bezittingen. 

(collectie GAZ)
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straat. Met alle vastbeslotenheid die hij in 61 jaar heeft op-

gebouwd brengt hij de pil naar zijn mond en slikt. Het gif werkt 

snel en effectief. 

‘Heden overleed plotseling tot onze diepe droefheid onze in  nig 

geliefde man, vader en behuwdzoon’, verbloemen zijn nabe-

staanden in een rouwadvertentie de doodsoorzaak.4 ‘Blijkens 

een ingekomen opgave wegens overlijden van de jood Bernard 

Eisendrath’, stelt de dienstdoende politieman vast dat die zich 

‘door middel van cyaankali van het leven heeft beroofd.’ Agenten 

doen onderzoek, maar vinden geen verdachte omstandigheden. 

‘Vrouw en kinderen van Eisendrath blijven in het huis achter.’5 

Bernard wordt bijgezet op de Nederlands-Israëlitische begraaf-

plaats in Diemen, tussen de zuilgenoten van wie hij zich ge-

durende zijn leven had losgemaakt. Er zijn geen alternatieven. 

De Duitsers wensen de grond van andere dodenakkers niet ver-

vuild te zien door joodse lichamen. 

VOORTSCHRIJDEND INZICHT
‘Vader had toch gelijk, geloof ik after all’, zal dochter Iris later 

memoreren.6 Haar uitspraak getuigt vooral van voortschrijdend 

inzicht. Tijdens de uitvaart mengt treurnis zich met woede 

en ontluistering. Natuurlijk, erkennen vrienden en familie 

fluisterend, de situatie was kritiek. Maar dat lot deelde Bernard 

met duizenden, tienduizenden anderen. Met zijn suïcide had hij 

zijn gezin een onnoemelijk verdriet bezorgd en ook nog eens 

zijn joodse gastvrouw in de problemen gebracht. Als zij er in 

slaag  den om hoop te koesteren, waarom hij dan niet? 

Noten:

1 J. Presser, Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse 

Jodendom 1940-1945 deel 1 (Den Haag 1965) 276.

2 H. Wielek, De oorlog die Hitler won (Amsterdam 1947) 162.

3 Ibidem 164.

4 Het Joodsche Weekblad 9 oktober 1942.

5 Stadsarchief Amsterdam, toegang 5225, inventarisnummer 7304: 

dagrapport van de Amsterdamse politie (5 oktober 1942).

6 Joods Historisch Museum (JHM), objectnummer D005069.

gangen volgen. In datzelfde restaurant waren ze ook uitbundig 

gefêteerd door de directie van de Artillerie-Inrichtingen, ter 

gelegenheid van een ander jubileum. En bij het afscheid van 

directeur Van Dam, een jaar later, behoorden ze alweer tot het 

selecte gezelschap dat bij het galadiner mocht aanschuiven, dit 

keer in Hotel De L’ Europe. Hij wás iemand, in die vooroorlogse 

jaren. Nu zit hij anderhalve kilometer van datzelfde hotel, maar 

het lijkt de afstand tot een ander sterrenstelsel. Van zijn oude 

collega’s ziet hij niemand meer en champagne of forel zijn 

verder weg dan ooit. 

Bernard peinst over de zelfmoord van neef Zacharias en de 

wreedheden die de buren zijn aangedaan. Er zijn inmiddels 

duizenden joden weggevoerd, onder wie zijn twee oudste 

zussen. De nazi’s voelen zich krachtiger dan ooit. Hijzelf is 

onmachtig en kansloos. Alles wat hij een jaar geleden nog bezat 

of ontving – een inkomen, een huis en personeel, respect en 

aanzien bovenal – is verdampt. Zijn voetstuk, hoe bescheiden 

ook, ligt aan scherven.

CYANIDETABLET
Tussen het weinige dat Bernard bij de aanvang van dit annus 

horribilis uit Zaandam kon meenemen bevindt zich een 

cyanidetablet. Hij heeft het zorgvuldig bewaard. Gelukkig werkt 

Annie Nerden als hoofd van de linnenkamer in de Joodsche 

Invalide. Zij weet wat ze moet doen, kan een ambulance be-

stellen. Voor één keer schuift hij Hippocrates terzijde. Hij moet 

wel. Zijn mantra dat wetenschap zonder intuïtie nutte loos is, 

staat diametraler dan ooit tegenover de afgelegde eed. ‘Nooit zal 

ik, om iemand te gerieven, een dodelijk middel voorschrijven.’ 

Nooit, onder geen enkele omstandigheid, ge bood de oude 

Griekse arts. Suïcide is een juridische diagnose, geen medische. 

Levensmoeheid en doodsverlangens dienen in andere tijden op 

andere wijzen te worden bestreden. Maar nu er geen uitwegen 

zijn, breekt nood de wet. Zeker als daarmee de levens van zijn 

vrouw en kinderen worden gered. Bovendien, losgeslagen als 

hij is van de medische stand, màg hij zich nog wel arts noemen? 

Bernard richt zich nog één keer in zijn volle kleine lengte op en 

trekt zich terug in het toilet van zijn gasthuis aan de Pretorius -

Overlijdensadvertentie voor Bernard 

Eisendrath in het enige nog toegestane 

joodse periodiek, Het Joodsche Weekblad 

van 9 oktober 1942.

Selma Eisendrath, haar nichtje Lore Juchenheim en moeder Emma 

Juchenheim – beiden in de jaren dertig uit Duitsland gevlucht, maar 

daarmee niet ontsnapt aan vermoording door de nazi’s – en Bernard 

Eisendrath, 1940. (foto collectie E. Mulder)
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GROTE BRANDEN EN NIEUWE VORMEN 
VAN BRANDBESTRIJDING 

Spectaculaire branden waren vaak de aanleiding voor ver ande-

ringen in de organisatie van het blussen van branden en het 

gebruik van ander blusmateriaal. Op 5 augustus 1896 was er 

een grote brand in het rijstpakhuis Saigon aan de Veerdijk in 

Wormer. Ondanks talloze aanwezige Zaanse spuiten dreigde 

de brand over te slaan naar het pakhuis Batavia. Zodra het 

telegraaf kantoor in Wormerveer was geopend stuurde de 

burgemeester een telegram naar de Amsterdamse brandweer. 

Met een extra trein kwam de stoomspuit naar station Wormer-

veer. Drie en een half uur na het verzenden van het telegram 

spoten de Amsterdammers 1500 liter bluswater per minuut in 

de brandhaard. Een andere spectaculaire brand was die van 

de olieslagerij De Tijd op 14 augustus 1898. Op deze prachtige 

zondag had de Zaanlandsche Zeil Vereeniging zeilwedstrijden 

georganiseerd op de Zaan bij Wormerveer. Het hele dorp was in 

feeststemming. Op een muzikale soiree die avond bij een van de 

fabrikanten thuis kwam de huisknecht melden dat olieslagerij 

De Tijd in brand stond. Het hele feestende dorp rende meteen 

naar de Noorddijk waar de vlammen al uit het dak sloegen. Via 

een bericht over de telegraaflijnen van de spoorwegen werd 

door de burgemeester van Wormerveer aan B en W van Zaan -

dam om bijstand gevraagd. De handspuit uit Zaandam arri -

veerde een uur later bij de brand in Wormerveer. Na het blussen 

bracht de stoomboot Bato van Wessanen de Zaandamse hand-

spuit naar de spoorwegpier in Wormerveer, waar het wachten 

was op paarden uit Zaandam. In Wormerveer werd daarna 

besloten tot aanschaf van een stoomspuit, die in 1901 in gebruik 

kwam. Deze heeft goede diensten bewezen en was vanaf 1933 in 

reserve en gestald bij de gemeentelijke gasfabriek.

DRAMATISCHE BRANDEN
Andere dramatische branden zorgden opnieuw voor moderni-

sering van de Zaanse brandbestrijding. In de zondagnacht van 9 

op 10 juli 1911 verbrandde op de Dam in Zaandam Café De Nieuwe 

Beurs van de familie Hey. Zes leden van het gezin kwamen in 

de vlammen om. Daarnaast verbrandden nog twee cafés, een 

hotel, een bakkerij en een ijzerwarenzaak. Een aantal andere 

BRANDBESTRIJDING
Er werd in de Zaanse molens met brandbare grondstoffen ge-

werkt zoals lijnolie en raapolie. De draaiende bewegingen van 

molenassen en werktuigen zorgden door wrijvingshitte voor 

brand. Verlichting door open vuur was ook een belangrijke 

oorzaak. Met de komst van stoomfabrieken kwamen er andere 

risico’s, zoals stofexplosies. Elektriciteit bracht als nieuw brand-

gevaar kortsluiting. 

Watertransport was onlosmakelijk verbonden met de molen-

nijverheid. Het bijzondere landschappelijke karakter van de 

Zaanstreek met een verkavelingspatroon dat teruggaat tot de 

middeleeuwse veenontginningen maakte het bestrijden van 

branden extra moeilijk. Veel molens stonden in het veld en waren 

slechts via een smal pad of vaker met een schuitje of vlet bereik-

baar. Brandbestrijding was dan ook in eerste instantie een taak 

van de arbeiders op de molens én de omliggende molens, die 

gevaar liepen door vonkenregens. Met menselijke kettingen van 

soms wel honderd man werden emmers bluswater naar de brand 

getild. Via ladders werd het bluswater op de vuurhaard gegooid. 

DE EERSTE BRANDSPUITEN
In 1673 vond de Amsterdammer Jan van der Heyden de slangen-

brandspuit uit, een zuigperspomp die met handkracht werd 

bediend. Zaandam had in 1687 twee van dergelijke spuiten. De 

komst van de brandspuiten vroeg om een andere organisatie 

van de brandbestrijding. In dat jaar besloot een aantal Zaanse 

dorpen tot samenwerking bij de brandbestrijding. De hand-

spuiten hebben heel lang stand gehouden. In 1922 waren er 

in de Zaanstreek naast 14 motorspuiten nog 22 handspuiten 

be schikbaar. De handspuit kon ook vrij gemakkelijk met een 

vlet worden vervoerd. Een handspuit produceerde 300 liter 

blus  water per minuut. Stoomspuiten hadden wel een grote 

blus  capaciteit, maar ze moesten voor gebruik eerst worden 

opge  stookt. En er moesten paarden komen van boeren of stal-

houders om de stoomspuit te trekken. Ook de eerste motor-

spuiten werden getrokken door paarden. Om effectief van 

een stoomspuit gebruik te maken was het nodig om de ketel 

steeds onder stoom te houden. Dit lukte eigenlijk alleen bij een 

beroeps  brandweer. 

Blusboot De Weer 
wordt varend erfgoed
De geschiedenis van de Zaanse blusboten

Vanouds waren in de Hollandse steden houten huizen verboden, maar de dorpse Zaanstreek stond vol houten 

huizen, pakhuizen en fabrieken. De befaamde beschuittoren in Wormer was een klokkentoren die dagelijks 

aangaf wanneer de vuren in de ovens van de beschuitbakkerijen moesten worden gedoofd. Brandpreventie en 

brandbestrijding waren belangrijke zaken in de Zaanstreek. Brandbestrijding vanaf het water kwam pas op in 

de twintigste eeuw. De laatste Zaanse blusboot is nu varend erfgoed.

Door Jur Kingma

Illustraties: Gemeentearchief Zaanstad
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winkels en huizen werd door de brand ernstig beschadigd. 

Zaandam beschikte toen nog alleen over handspuiten. Met 

behulp van de telefoon van de Artillerie Inrichtingen kon men 

de Amsterdamse brandweer bereiken die haar brandblusboot 

Jan van der Heyden stuurde. Vanuit de Hondbossche sluis zette 

deze varende stoomspuit zes stralen op de brandende panden. 

Na de brand op de Dam besloot Zaandam om alle handspuiten 

te vervangen door motorspuiten. 

Een jaar later was de Jan van der Heyden weer present in de Zaan-

streek bij de grote brand in meelfabriek De Vlijt van Wessanen 

in Wormerveer. Op 29 juli 1912 was er een grote brand waarbij 

de pakhuizen Korenaar, Muur, Oud Polen, Nieuw Polen, Odessa 

en wat kleinere gebouwen verbrandden. Nieuw was nu dat uit 

Zaandam de varende Motorspuit No. 1 kon helpen blussen.

De Amsterdamse stoomblusboot Jan van der Heyden in de 

Hondbossche sluis in Zaandam tijdens de dramatische 

brand op de Dam op 10 juli 1911. Dit schip dateerde uit 1875. 

De Zaandamse Motorspuit No. 1 was toen onklaar. 

(foto GAZ 2108166)

De oudste Zaanse blusboot was Motorspuit No. 1 uit 1901. Het 

scheepje gaf aanvankelijk veel problemen, maar werd in 1954 

nog ingezet bij de grote brand van Zaans Veem. Op deze foto 

uit 1952 is het te zien samen met De Zaan van de havendienst. 

(foto J. Woudt GAZ 25.069.03917)

Zaandijk had zijn eigen blusboot, de Drijvende Motorspuit Zaandijk. 

Hier is ze op 8 september 1937 in actie bij de brand van de rijstpak-

huizen Rouen en Visser aan de Veerdijk in Wormer. 

(Foto Henk Zwart GAZ 2108512)
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een dekschuit ingezet. Toch duurde het nog tot 1957 voordat 

scheepswerf Van der Molen aan de Zuiddijk in Zaandam de 

opdracht kreeg voor de bouw van De Weer. Het schip werd 

ontworpen door de heer Hartman in Westzaan, die werkzaam 

was bij de motorenfabriek Kromhout in Amsterdam-Noord. 

Het had een bluscapaciteit van 2 x 6000 liter per minuut. 

De Brandweer II werd gemoderniseerd en kwam als De Vaart 

in dienst. In 1995 werd De Weer gemoderniseerd. De blus-

capaciteit werd uitgebreid tot 2 x 7000 liter per minuut. Ter 

vergelijking: in 1922 was de totale bluscapaciteit van alle Zaanse 

brandweerkorpsen samen 16.310 liter per minuut. De vaste lig-

plaats was bij de Beatrixbrug in Zaandam. De Weer is in actie 

geweest bij een aantal spectaculaire branden zoals bij het 

Zaandamse spuitbussenbedrijf Vetira (1960), houtmeelfabriek 

Wakker aan de Kalverringdijk (1962) en de brand op de Showboat 

in Zaandijk (1999). 

UIT DE VAART 
Op 4 oktober 2015 werd de boot uit de vaart genomen omdat 

de inzichten in de brandbestrijding zijn veranderd. Het was de 

bedoeling de blusboot over te doen aan het Veiligheidsmuseum 

PIT in Almere waar de Jan van der Heyden II uit Amsterdam ook 

ligt. De initiatiefgroep Behoud en instandhouding blusboot ‘De 

Weer’, bestaande uit (oud)brandweerlieden, zette zich met 

succes in om de blusboot voor de Zaanstreek te behouden. Op 

1 januari 2016 werd hij overgedragen aan de Stichting Blusboot 

DE EERSTE ZAANSE BLUSBOTEN
Al in 1901 had de gemeente Zaandam een kleine blusboot, 

de Motorspuit No. 1, gekocht, die vaak niet voldeed. Ook bij de 

brand van De Vlijt raakte de zuigbuis van deze brandweerboot 

verstopt door meel dat uit de brandende pakhuizen de Zaan 

in liep. Na de brand op de Dam besloot de gemeente Zaandam 

om een scheepje van de reinigingsdienst om te bouwen tot 

blusvaartuig. Dit werd Brandweer II, die ook in het Westzijder-

veld kon opereren, waar veel houtzagerijen waren. In 1929 nam 

de brandweer van Zaandijk de Drijvende Motorspuit Zaandijk 

in dienst. Mogelijk was de aanleiding de grote brand van 24 

maart 1928, waarbij de houtmeelfabriek De Haan en de kapi   -

tale pelmolen De Grootvorst in vlammen opgingen. De Juliana  -

brug was er nog niet en de brandspuiten moesten per dek  schuit 

naar de brand worden vervoerd. In 1923 hadden de Zaan  dijker 

brandweerlieden al geëxperimenteerd met de eerste brand-

weerauto op een dekschuit. In 1940 nam Bruynzeel een eigen 

blusboot in gebruik, de Vuurvreter.

DE WEER
De enorme brand in het Zaans Veem op 15 oktober 1954 toonde 

aan dat de bluscapaciteit in de Zaanstreek tekort schoot. Deze 

brand woedde in de panden van de voormalige rijstpellerij 

Czaar Peter, waar cacaobonen en lijnzaad waren opgeslagen. 

Vanaf de Zaan werden de oude Motorspuit 1, Brandweer II , de 

Drijvende Motorspuit Zaandijk en een mobiele motorspuit op 

De Brandweer II, een scheepje van de Zaandamse reinigings-

dienst, werd na de dramatische brand in 1911 ook ingericht als 

blusboot. Vanaf 1930 was het schip exclusief beschikbaar voor 

de brandweer. Nadat in 1957 De Weer in de vaart was gekomen 

werd het gemoderniseerd en kwam het als De Vaart in dienst. 

(foto uit 1934 in het Westzijderveld GAZ 21.28699)

De Weer in oktober 1959 tijdens een oefening van de 

Vrijwillige brandweer. (foto GAZ 22.05311)

Op deze foto van de spectaculaire brand van het Zaans Veem 

in oktober 1954 is links de Drijvende Motorspuit Zaandijk 

zichtbaar en rechts Motorspuit No. 1. Op een dekschuit staan 

brandweerlieden om de brand vandaar aan te vallen. Achter 

op de dekschuit is een zuigbuis van een mobiele motorspuit 

te zien die op deze dekschuit is gezet. (foto GAZ 21.32040)

10



De Weer. Vrijwilligers van de Stichting houden hem vaarklaar. 

Het vaartuig is inmiddels ingeschreven in het Register Varend 

Erfgoed Nederland en dingt naar de status Varend Monument. 

Het schip is een verrijking van het Zaans industrieel en mari-

tiem erfgoed.

DE MUSEUMHAVEN OP DE HEMMES REVISITED
Blusboot De Weer is een nieuw Zaans varend monument. 

Dit maakt de discussie over de museumhaven weer actueel. 

Twintig jaar geleden heb ik al gepleit voor een museumhaven 

op de Hemmes.1 Twee ontwikkelingen zijn hiervoor nu van 

belang. Allereerst is er de nieuwe erfgoedwet van 2015, 

in werking vanaf 1 juli 2016, waarin het mobiele erfgoed 

stevig is verankerd. En dan zijn er de ontwikkelingen op 

De Hemmes. Tijdens de rondrit op 16 oktober 2015 met de 

provincie Noord Holland langs de industriële monumenten 

in het kader van het Festival Industrie Cultuur bezochten 

wij het schiereiland De Hemmes om kennis te nemen van 

de plannen voor een aangepaste bebouwing. We werden 

gastvrij ontvangen in een tijdscapsule, het historische deel 

van Kramer V.O.F. Scheepsreparatie en machinefabriek. 

Bij deze werf heeft zich de facto een museumhaven 

gevormd, een soort gedooghaven. Het zou mooi zijn als dit 

particuliere initiatief op een verantwoorde manier verder 

kan worden ontwikkeld tot een volwaardige museumhaven. 

De verbinding met de Zaanse Schans ligt voor de hand.

Noot

1  J. Kingma, ‘Schiereiland “De Hemmes” als een thuisbasis 

voor Zaanse varende monumenten’, Met Stoom Vol. 23 

(Zaandam 1996) 4-5.

Een spectaculaire watershow van De Weer op 5 mei 2015. Dit is de 

plaats waar de Drijvende Motorspuit Zaandijk in 1937 in actie was. 

(foto Wladimir Dobber)

De Weer in actie bij de brand op de Showboat aan de Lagedijk in 

Zaandijk op 5 februari 1999. Duidelijk is te zien hoe het profiel van 

het schip is veranderd na de verbouwing in 1996. 

(foto GAZ 21.32241)
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Dick Emmer, loco-burgemeester en wethouder van cultuur 

van Zaanstad, en Peter Tange, burgemeester van Wormerland 

en voorzitter van de Molenfederatie Noord-Holland, namen 

zaterdag 21 november 2015 in het Molenmuseum in Koog aan de 

Zaan de eerste exemplaren van 1100 Zaanse Molens in ontvangst. 

In 1100 Zaanse Molens zijn liefst 109 molens toegevoegd aan het al 

imposante totaal dat Boorsma in kaart had gebracht. Bovendien 

werden van meer dan zevenhonderd molens aanvullende ge-

gevens gevonden, zoals stichtingsdata, exactere data van het 

verdwijnen van de molens, en tal van belangwekkende wetens -

waardigheden. Bovendien kreeg het boek een moderne uit -

straling door het opnemen van 260 foto’s en illustraties, waar-

van de meeste nog niet eerder werden gepubliceerd.

EERSTE ONDERZOEK
Het onderzoek naar het aantal molens dat in de Zaanstreek heeft 

gestaan, kent een zeer lange voorgeschiedenis. De eerste poging 

alle molens en hun eigenaren in kaart te brengen dateert al van 

de winter van 1726, toen drie schaatsenrijders uit Zaandam een 

lijst aanlegden met alle molens die zij tegenkwamen, zo veel 

mogelijk voorzien van de namen van de eigenaren. ‘Dezen mooles 

zijn op genoomen in ‘t jaar 1726 door Jb. van Sante, Cornelis Pietersz 

Mens & Jan Pouwelsz Bont op schaatse over ’t ijs’ stond erboven.

Alle drie waren eigenaar van een molen, en dus deskundig. 

Jacob van Sante was houtzager met Het Witte Schaap, Cornelis 

Pietersz Mens werkte sinds 1706 met De Ouwe Stam. Beide 

paltrokken stonden in Westzaandam. Jan Pouwelsz Bont was 

al in 1711 eigenaar van De Vergulde Snoek, een paltrok aan het 

Pantepad, één van de zijpaden van de Zuiddijk vlakbij de Burcht 

in Oostzaandam. Hun lijst van 514 molens was een eerste poging 

om vast te stellen hoeveel molens er tegelijk in werking waren.

EERSTE OFFICIËLE TELLING
Drie jaar later vond een officiële exacte telling plaats. Per 1 juli 

1729 werden de ambachtsheerlijkheden van de Banne West-

zaan en de Banne Oostzaan, de bestuurlijke lichamen in de 

Zaanstreek, door de Staten van Holland en West-Friesland ver -

kocht aan plaatselijke regenten, die toen ook de zorg voor de 

inning van de belasting kregen. Daaronder vielen het zoge  n -

aamde windrecht en de uitgifte van windbrieven – de bouw-

vergunningen – voor molens.

Vanaf 1446 was dit altijd gedaan door de Grafelijkheidsreken-

kamer, ook wel Rekenkamer der Domeinen genoemd, die door 

Filips de Goede, hertog van Bourgondië, was opgericht. 

De registratie van het windrecht vond plaats in de zogenaamde 

Blaffert van de Windpacht, die door ambtenaren bij domeinen in 

Beverwijk werd bijgehouden. Bij de overdracht in 1729 bleek deze 

blaffert hopeloos verouderd. Jarenlang waren wijzigingen van 

het eigendomsrecht van de molens niet doorgegeven, zodat er 

een nieuwe blaffert nodig was. Daarin werd precies vastgesteld 

hoe  veel molens er op dat moment in de hele Zaanstreek in be -

drijf waren: 635. Dat was meteen het hoogtepunt, want niet 

lang daarna beleefde de omvangrijke Zaanse houtzagerij een 

lang durige crisis als gevolg van oorlogen, importverboden van 

gezaagd hout in Engeland en de opkomst van eigen zagerijen in 

het Oostzeegebied. Dat kostte vanaf 1740 ruim 100 zaagmolens 

de kop.

BOORSMA
De aantallen in de lijst van de schaatsenrijders en in de blaffert 

van de windpacht gaven uiteraard niet aan hoeveel molens er 

tot dan waren gebouwd. Dat aantal lag aanzienlijk hoger, omdat 

er ook veelvuldig sprake was van afbraak, brand, verwoesting 

door stormrampen en vervanging wegens ouderdom. Hoe groot 

dat aantal was, bleek in 1918 toen molenknecht Willem Buijs 

Pzn met de hulp van J.W. Groot zijn boek De Windmolens aan 

de Zaanstreek (1439-1918) publiceerde. Daarin registreerde hij 

812 molens.

Pieter Boorsma baseerde zich op zijn beurt weer op deze molen-

lijst, waarin hij tal van verbeteringen aanbracht en bovendien 

het aantal opvoerde naar 990. Boorsma, conservator van het 

Molenmuseum in Koog aan de Zaan en één van de oprichters 

van de vereniging De Zaansche Molen, waarvan hij lang 

secretaris was, werd gesteund door belangrijke onderzoekers 

als Simon Lootsma, Gerrit Jan Honig uit Zaandijk, J.W. van Sante, 

voormalig directeur van het gemeentearchief van Zaandam, 

en Jan Aten, historicus uit Wormerveer. Van Sante maakte de 

molenindex van de West- en Oostzaandamse transportregisters, 

een schitterende bron, die nog steeds beschikbaar is. Hierin 

kan niet alleen op molennamen, maar ook op persoonsnamen 

worden gezocht, zodat dit ook een belangrijke genealogische 

bron is.

De manier waarop deze historici hun onderzoeken moesten 

doen, verschilde enorm met de moderne zoekmethodes. De 

eindeloze zoektocht door notariële archieven werd in de eerste 

plaats al bemoeilijkt doordat deze in de vooroorlogse periode 

en ook daarna nog lang in Haarlem waren opgeslagen. Lootsma 

en Honig hadden wel een prima reputatie, want ze hoefden niet 

ter plaatse te zoeken, maar konden de omvangrijke protocollen 

thuis op hun gemak doornemen. Dat was wel wat anders dan 

de hedendaagse digitalisering, internet en vaak verregaande 

index  ering van de archieven op naam.

1100 Zaanse Molens
Verslag van een onderzoek

Na dertig jaar gedegen onderzoek, dat begon met genealogie, was de tijd rijp voor een geheel herziene versie 

van Boorsma’s Duizend Zaanse Molens uit 1950. 

door Ron Couwenhoven
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VAN GENEALOGIE NAAR ONDERZOEK VAN MOLENS
Mijn eigen onderzoek startte zo’n dertig jaar geleden met mijn 

interesse voor genealogie. Dat leverde al snel veel gegevens op 

over de familie Couwenhoven en hun activiteiten als kooplieden. 

Er doken uiteindelijk ruim dertig molens op waarmee de familie 

had gewerkt. De voornaamste waren de Zaandijker verfmolens 

De Valk – in 1712 door Willem Adriaansz Couwenhoven vanuit De 

Rijp naar Zaandijk overgebracht – Witte Veer en Blauwe Reiger, 

de papiermolens De Visser in Zaandijk en De Kaarsenmaker in 

Koog aan de Zaan, de pelmolens De Grootvorst, Witte Klok en 

Zeilenmaker in Zaandam en Het Jonge Vool in Wormerveer, de 

oliemolens De Jonker en Bonte Hen in Zaandam, De Boerin in 

Wormerveer en De Bruinvisch, De Bettelem en Hoop of Kuiken 

in Wormer, De Koperslager in Zaandijk, De Walvisch, Ketel en 

Meeuw in Jisp.

Daarmee was mijn belangstelling voor windmolens gewekt. 

Bovendien vond ik steeds meer gegevens en kreeg ik uiteraard 

ook contact met de vereniging De Zaansche Molen. Secretaris 

Ton Neuhaus vroeg mij al snel stukken over mijn onderzoek 

te schrijven voor het verenigingsblad De Windbrief en dat was 

weer een stimulans om het archiefonderzoek uit te breiden. 

Het Gemeentearchief Zaanstad bleek een onuitputtelijke bron 

voor molengegevens. Kooplieden maakten veelvuldig gebruik 

van de diensten van een notaris, waardoor veel achterhaald kon 

worden over de geschiedenis van de molens. Hoe ze van hand 

tot hand gingen, hoe rederijcontracten werden vastgelegd en 

De slijpmolen en smederij van smid H. Steevens 

aan het Sluispad in Koog aan de Zaan. Eén van 

de bijzondere aquarellen uit het Molenboek 

van Gesloopte Molens van Jan Kruijver. 

(VZM006000001_0050)

Papiermolen De Bestevaer in Assendelft naar 

een aquarel van molenknecht Gerrit Mol uit 

Wormerveer. (VZM001000575)
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Vermoedelijk zijn er bij deze 112 onbekende molens wel een 

aantal die in latere jaren met naam en toenaam bekend werden, 

maar ongetwijfeld zijn er ook tientallen weer spoorloos ver-

dwenen. Het aantal van 1100 molens zal dus nog aanzienlijk 

hoger zijn dan tot nu toe bekend.

ASSISTENTIE
Net als Pieter Boorsma werd ik bij het schrijven van 1100 

Zaanse Molens ondersteund door een aantal deskundigen. Dit 

waren Martin Schaap, tweede voorzitter van de vereniging De 

Zaansche Molen en molenaar op De Gekroonde Poelenburg, 

Fulco Rol, archivaris van De Zaansche Molen en molenaar op 

De Woudaap bij Krommenie, en Sjors van Leeuwen, molenaar 

op De Huisman. Zij namen de eindredactie voor hun rekening 

en zorgden ook voor talloze aanvullingen met betrekking tot 

het verdwijnen van molenrestanten. Mijn eigen onderzoeken 

stopten bij af braak, verbranding of verwoesting door andere 

oorzaken van de molens. Vaak deden schuren en onderbouw 

nog tientallen jaren dienst als pakhuis, bedrijfsruimte of zelfs 

woonhuis. Van tal van deze molenrestanten is nu ook bekend 

wanneer zij verdwenen.

Fulco Rol heeft ook onderzoek gedaan naar rosmolens. Deze 

met paarden aangedreven molens werden meestal in grut-

terijen gebruikt. De bekendste is die van de firma Dillewijn 

uit Wormerveer die al vele jaren in het Open Luchtmuseum in 

Arnhem staat. Er werden veertien van deze rosmolens in 1100 

Zaanse Molens opgenomen, maar ook dit aantal is ongetwijfeld 

nog aan de bescheiden kant. 

hoe conflicten ontstonden, waaraan rechters te pas kwamen. 

Vaak werden dan molenknechts naar de notaris gestuurd om 

beëdigde getuigenverklaringen af te leggen. Op die manier 

werd veel achterhaald over het gewone molenvolk dat anders 

vrijwel altijd anoniem bleef.

GRAFELIJKHEIDSREKENKAMER
Ook buiten de Zaanstreek zijn veel gegevens opgeslagen. In 

het archief van de Grafelijkheidsrekenkamer van de Staten 

van Holland en West-Friesland zijn 556 Zaanse windbrieven 

geregistreerd. Deze belangrijke bron, bewaard in het Nationaal 

Archief in Den Haag, meldt tussen 1609 en 1621 veertien wind-

brieven van drie oliemolens en elf zaagmolens die niet aan 

bekende molens kunnen worden gekoppeld. De registratie van 

de windbrieven door de Grafelijkheidsrekenkamer loopt tot 1 

januari 1729, toen de uitgifte van deze bouwvergunningen werd 

overgedragen aan de plaatselijke regenten. In totaal konden 112 

windbrieven, die voor 1660 werden uitgegeven, niet worden 

gekoppeld aan nu bekende molens. Molennamen worden 

in deze documenten niet genoemd. De plaatsaanduiding is 

meestal ook uiterst summier. 53 ervan stonden in de Banne 

Westzaan, het hele gebied ten westen van de Zaan. Het ging om 

43 zaagmolens, negen oliemolens en een hennepklopper. Voor 

de Banne Oostzaan, waaronder ook Oostzaandam viel, werden 

48 windbrieven uitgegeven voor 24 zaagmolens, 21 oliemolens 

en drie volmolens. Verder werden er acht windbrieven uitge-

geven voor zeven oliemolens en een hennepklopper in Wormer, 

twee oliemolens in Wormerveer en een zaagmolen in Koog aan 

de Zaan. 

Kaartfragment uit 1627 van het 

Zuideinde van Koog aan de Zaan, 

getekend door landmeter Dirck 

Langedijck. Bovenaan de bovenkruier 

De Dickert, die net over de grens 

met Zaandam aan de Zaan stond. 

Daaronder allemaal zaagmolens 

in Koog, die voor 1650 ook weer 

verdwenen waren. De Mallegatsluis 

bestond nog niet. 

(Noordhollands Archief in Haarlem. 

Provinciale atlas. Kaarten en 

Kaartboeken NL-HlmNHA_560_002438)

Midden: Pieter Boorsma, de eerste 

secretaris van de Zaansche Molen, 

was in 1950 schrijver van het 

standaardwerk Duizend Zaanse 

Molens. (VZM001000727_144)

Cover van het bijzonder Molen-

boek van Gesloopte Molens waarin 

Jan Kruijver al in 1909 tachtig 

afgebroken molens in aquarellen 

vastlegde (VZM006000001_0002)
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de Zaan aan de vereniging geschonken. Kruyver schilderde 

liefst tachtig molens die door sloop waren verdwenen, maar 

die hij zelf nog had meegemaakt en hij voorzag ze allemaal van 

hand  geschreven teksten. Uiteindelijk moest uit een aanbod van 

ruim 500 foto’s en illustraties een keus worden gemaakt. En dan 

te bedenken dat er in het archief van de vereniging nog zo’n 

11.000 (!) foto’s liggen die nog moeten worden gerubriceerd en 

ingedeeld.

Tenslotte werd in de beeldbank van het Rijksmuseum nog een 

aantal foto’s gevonden, die het museum niet had kunnen thuis-

brengen. Het bleken unieke opnames van de oliemolens De 

Veering, De Koe en De Virgilius in het Oostzijderveld. 

MUSEUMAANWINST
Net zo bijzonder was de foto die Jan Krijt uit Zaandam ter be -

schikking stelde. Daarop zien we het naambord van de West-

zaandamse bovenkruier balkenzager De Wildschieter met 

daarop een jager die een paar eenden schiet. Deze naamborden 

zijn uiterst zeldzaam. Toen de aanwezigen bij de presentatie van 

1100 Zaanse Molens het Molenmuseum al bijna hadden verlaten, 

stapte Jan ermee binnen. ‘Alsjeblieft,’ zei hij tegen de verblufte 

redactieleden en mij. ‘Ik vind dat het hier beter op zijn plaats is 

dan bij mij thuis!’ Het bord was al sinds de sloop van de molen 

in 1916 in bezit van zijn familie. ‘Mijn vader was nachtwaker 

in het Westzijderveld,’ vertelde Jan. ‘Op een dag redde hij de 

hond van de eigenaar van De Wildschieter. Het beest was te 

water gegaan en zat klem onder een roeiboot. De man was hem 

bijzonder dankbaar en zei: “Als de molen gesloopt wordt, krijg 

jij het naambord.” En dat is ook gebeurd.’

De brandkroniek in Duizend Zaanse Molens werd door de Zaan-

dijker historicus Gerrit Jan Honig samengesteld. Deze kroniek 

start omstreeks 1572 toen Spaanse troepen de korenmolen 

van Westzaandam in brand staken. Ik vond er 146 branden en 

blikseminslagen bij, waardoor het totaal aantal molenbranden 

sinds 1572 is opgelopen tot 501. Belangrijk bij dit onderzoek was 

vooral de makkelijke toegankelijkheid van een groot aan tal 

Nederlandse kranten via de website van de Koninklijke Biblio-

theek in Den Haag (www.delpher.nl). 

ILLUSTRATIEMATERIAAL
Al onmiddellijk nadat Stichting Uitgeverij Noord-Holland bereid 

bleek het boek uit te geven, werd besloten er ook illu straties in op 

te nemen. Het werden er 260. De leden van de redactie commissie 

stelden hun prachtige collecties ter be schik  king en mijn eigen 

verzameling kwam er natuurlijk ook voor in aanmerking, 

terwijl ook gebruik kon worden gemaakt van de collectie van 

De Zaansche Molen. Zo konden zeer veel nog niet eerder gepubli-

ceerde molenfoto’s, aqua rellen en olieverfschilderijen worden 

opgenomen. Ook werd gebruik gemaakt van foto’s van een aantal 

leden van de ver eniging. Bovendien is van alle nog bestaande 

molens een foto opgenomen in het boek. Marcel van Someren 

uit Zaandijk leverde de schitterende coverfoto. Hij woont recht 

tegenover de Zaanse Schans en heeft altijd zijn camera binnen 

handbereik voor fraaie zonsopkomsten, helse wolkenluchten 

en bladstille dagen.

Bijzonder was de vondst van het Boek van Gesloopte Molens van 

molenschilder Jan Kruyver (1869-1950) uit Zaandam. Hij had 

dit in 1928 bij de opening van het Molenmuseum in Koog aan 

Naambord van bovenkruier 

balkenzager De Wildschieter, dat na 

afloop van de presentatie van 1100 

Zaanse Molens aan de vereniging De 

Zaansche Molen werd geschonken. 

(Collectie Jan Krijt).

Pelmolen De Rosbayer aan de 

Mallegatsloot in Zaandam. 

Olieverf  schilderij van Jan Kruijver. 

(VZM005000066)
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Een huis verhuisde
De verplaatsing van een stenen woning in de jaren dertig

De laatste jaren worden regelmatig historische huizen in de Zaanstreek verplaatst. Dat is niet iets nieuws, 

vroeger gebeurde het ook al. Bovendien beperkte men zich niet tot de herbouw van houten panden, ook voor 

een stenen huis kon een tweede leven zijn weggelegd. Dat was het geval in Westzaan, omstreeks 1930.  

Verslag van een zoektocht.

door Jan van der Male

DE NIEUWEZIJDE
Het dorp Westzaan is van oudsher in een aantal buurten of 

straten opgedeeld, van zuid naar noord het Zuideinde, de 

Krabbelbuurt (vanaf 1939 J.J. Allanstraat), de Kerkbuurt, het 

Weiver en de Middel. Het noordelijk deel van de Kerkbuurt, 

tot net voor de scherpe bocht naar het oosten, waar het Weiver 

begint, werd in de volksmond de Nieuwezijde of Nieuwe zij 

genoemd. Al in koopaktes uit de tweede helft van de zeven-

tiende eeuw komt deze aanduiding voor. Aan de westkant van 

de Nieuwezijde stonden diverse huizen, aan de oostkant lag tot 

in de jaren twintig een sloot; daaroverheen keek men over de 

velden, langs een rijtje huizen van eind negentiende eeuw, in 

de richting van Koog aan de Zaan en Zaandijk.

PLANNEN VOOR EEN NIEUWE WEG
Omdat er steeds meer auto’s kwamen, stelden Provinciale Staten 

van Noord-Holland in 1925 een plan vast om een netwerk van 

wegen aan te leggen door Noord-Holland. Tot dan toe moest al 

het verkeer dwars door de dorpen, vaak met smalle straatjes. 

Daar moest een einde aan komen. Als zeventiende tracé werd 

de provinciale weg Haarlem-pont Buitenhuizen-Westzaan- 

Zaandijk-Wijde Wormer-Purmerend aangelegd. In 1926 werden 

de voorbereidingen ter hand genomen, in 1928 werd met de 

daad  werkelijke uitvoering begonnen. 

Vanaf de pont over het Noordzeekanaal bij Buitenhuizen zou 

de provinciale weg over de vroegere Pareldijk en vervolgens ten 

westen van de Nauernasche Vaart lopen tot bij de watertoren 

van Assendelft en Westzaan. Daar ging het via een bocht naar 

rechts over de Vaart richting Westzaan. Om de Nauernasche 

Vaart te passeren werd bij de watertoren een nieuwe brug 

aangelegd. De oude brug aan het einde van het Watermolenpad 

werd in 1934 afgebroken. Na de nieuwe brug werd de weg recht 

naar het oosten gepland, richting Zaandijk, juist ten zuiden 

parallel aan het Weiver en vervolgens grotendeels over het tracé 

van de vroegere Zaanlandse Communicatieweg (aangelegd in 

1849) richting Zaandijk en verder over de Zaan naar Purmerend.

Om vanaf de nieuwe ophaalbrug over de Nauernasche Vaart de 

weg richting Zaandijk te realiseren, moesten de vier noorde-

lijkste panden van de Kerkbuurt of Nieuwezijde wijken. In De 

Zaanlander van 16 mei 1928 stond een klein artikeltje met een 

foto. Boven de foto stond: ‘De Provinciale Slok-Op’ en onder 

de foto: ‘In verband met den aanleg van den provincialen weg 

zullen te Westzaan bovenstaande perceelen moeten sneven. Het 

zijn de nos. F 104, 105, 106, 107 en 108.’ Deze aanduiding van wijk- 

en huisnummers dateerde uit circa 1920 en verving een oudere 

aanduiding van wijk- en huisnummers uit 1886. De wijken 

waarin het dorp was verdeeld, werden aangeduid met letters. 

Zo was de Kerkbuurt Wijk F en het Weiver Wijk G. Met ingang 

van 1939 zou de huidige straat- en huisnummering worden 

ingevoerd. De vier bewuste panden waren (van zuid naar noord) 

een dub bel woonhuis uit 1914, twee houten woningen uit 1893 

en een pand uit 1885. Voor zover bekend werden die laatste 

huizen allemaal definitief gesloopt, het dubbele woonhuis Wijk 

F 104 en F 105 echter kreeg een tweede leven.

EEN HUIS VOOR DE FAMILIE MOLENAAR
In 1913 was de familie Molenaar begonnen aan de bouw van dit 

pand, op de plaats van een eerder houten huis van een zekere 

Willem Boon. De aanvraag bij het gemeentebestuur werd inge-

diend door Pieter Molenaar. Die was in 1887 geboren als zoon 

van papiermaker, later brandstofhandelaar Jan Molenaar en 

Pietertje Ris. Hij trouwde in 1908 met Anna Schaap. Van beroep 

was hij op dat moment vishandelaar. Volgens oud-Westzaner 

Teun de Vries werd het pand gezet door Pieters vader Jan 

Molenaar Klaaszn, die volgens de kadastrale gegevens nog in 

1913 het perceel had gekocht van zijn zoon. Vader Jan was een 

broer van papierhandelaar Jelle Molenaar (1863-1934) en een neef 

van Pieter Molenaar (1860-1916) van Molenaars Kindermeel. In 

juni 1914 was het pand, in de bouwvergunning omschreven 

als een ‘dubbel woonhuis met schuur en brandstoffenloods’, 

gereed en nadien werd het verhuurd aan diverse gezinnen. In 

1922 verkocht Jan Molenaar het geheel aan Bouke Steenstra, 

een Westzaanse fabrieksarbeider en pluimveehouder. Ook die 

verhuurde het dubbele woonhuis.

EERDER DREIGENDE AFBRAAK
Het had niet veel gescheeld of het huis van Molenaar was er nooit 

gekomen; reeds in 1906 was er sprake van dat het voorgaande 

huis moest wijken voor de aanleg van een tramlijn van Zaandijk 

via Beverwijk naar Wijk aan Zee. Op de plek van het huis, juist 

ten westen van de Nieuwezijde, was een wisselspoor gepland, 

waar de elektrische trams elkaar zouden kunnen kruisen. 

Hier was ook een halte gedacht. Het plan leek in 1909 in de 

doofpot te worden gestopt, maar in 1916, toen het nieuwe huis 

inmiddels gereed was, kwam er nog een gedegen onderzoek 

naar de haalbaarheid. Deze onderzoekscommissie oordeelde 

echter negatief over de Westzaanse tram en zo liep het toen nog 

met een sisser af…
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Vanaf de Grote Kerk zicht op het noordelijk deel van de Kerkbuurt in 

West zaan, omstreeks 1920. Juist voor de bocht, waar de Kerkbuurt over gaat 

in het Weiver, zijn aan de linkerkant van de weg de daken te zien van de 

huizen die moesten wijken voor de nieuwe verkeersweg. (GAZ 21.02060)

De houten panden rechts werden gesloopt in verband met de aanleg 

van de Provincialeweg, het stenen huis links werd verplaatst naar de 

Veldweg. Foto van omstreeks 1920. (GAZ 21.02060)
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Een ritje over de Veldweg volgde aan de hand van een foto 

én een tekening van Gravesteijn van het bewuste huis aan de 

Nieuwezijde. Anno 2015 blijken er zeven panden aan de Veldweg 

te staan die op het eerste gezicht het bewuste huis zouden 

kunnen zijn, namelijk Veldweg 33-35, 65-67, 69-71, 73-75. 127-129, 

163-165 en 181-183. Keuze genoeg. Maar welk zou het zijn? 

Nadere bestudering van de bouwdossiers van de gemeente 

West  zaan leerde dat eerstgenoemde pand in 1912 aan de Veld-

weg is gebouwd en het tweede in 1919. Nummer 127-1729 was in 

1926 aan de Veldweg verrezen en nummer 181-183 in 1934. Deze 

vielen dus sowieso af.

Van Veldweg 69-71 en 73-75 zijn geen oorspronkelijke bouw-

tekeningen bewaard; wellicht is één daarvan het verplaatste 

huis. Onderzoek in gegevens van het kadaster wees uit dat 

dit oorspronkelijk één kadastraal perceel was (sectie D 1211), 

eigendom van brandstofhandelaar, later schipper Jan Westrik 

(1888-1963). Inderdaad liet Westrik volgens de kadastrale 

gegevens in de jaren twintig twee dubbele woonhuizen ver-

rijzen, maar als jaartal kadastraal dienstjaar wordt 1928 vermeld. 

Het kadastrale dienstjaar is het jaar waarin de be lasting werd 

betaald en altijd één jaar na het kalenderjaar. Dus kunnen we 

concluderen dat volgens de kadastrale gegevens de panden 

Veldweg 69-71 en 73-75 in 1927 zijn gebouwd. Dat komt nét niet 

overeen met de verplaatsing van de Nieuwezijde in of na 1929.

Bleef over het pand Veldweg 163-165. Hiervan bleek een bouw-

dossier aanwezig uit 1931. In de zomer van dat jaar dienden 

J. Breeuwer en IJ. van der Blom bij de gemeente een aanvraag in 

om een dubbel pand aan de Veldweg te mogen bouwen. In eerste 

instantie leek het hier ook om nieuwbouw te gaan; zij vulden 

keurig de voorbedrukte aanvraagformulieren in waarop alle 

afmetingen en gebruikte materiaalsoorten waren vastgelegd. 

HET OORDEEL VAN DE WELSTANDSCOMMISSIE
Maar uit het archief van de Welstandscommissie, die bezwaar 

aantekende tegen het ‘dorre’ ontwerp van de voorgevel en de 

gebroken kap, blijkt dat dit wel degelijk om het ex-Nieuwezijdse 

huis gaat. De Welstandscommissie adviseerde namelijk in de 

DIRECTIEKEET EN SCHAFTLOKAAL
Maar ruim tien jaar later, in 1928, werd bekend dat het huis, 

samen met de ten noorden ervan staande panden alsnog moest 

wijken, nu voor de aanleg van de provinciale weg. De provincie 

Noord-Holland kocht de kadastrale percelen. De weg was ge-

pland precies op de plek van de drie noordelijkste huizen. De 

dubbele woning van Steenstra werd op een haar na gepas seerd 

maar zou te dicht bij de weg komen. Daarom moest ook die 

wijken.

Bouke Steenstra moet zelf nabij het door hem verhuurde pand 

hebben gewoond; hij diende namelijk een bezwaarschrift in 

bij de provincie dat zijn hoenderbedrijf, gestart in tijden van 

werkeloosheid en juist nu zo gegroeid dat hij er volledig mee in 

zijn levensonderhoud kon voorzien, ter ziele zou gaan. Steen-

stra’s bedrijf werd echter volledig opgekocht door de provincie.

In de loop van 1929 hebben de laatste gezinnen de huizen ver-

laten, waarna de drie noordelijkste huizen al vlug ver dwenen; het 

meest zuidelijke huis van Steenstra werd echter eerst een poosje 

gebruikt als directiekeet en schaftlokaal voor de werk  lui. Op 2 

oktober 1929 werd namelijk de aanleg van de aarden baan van 

de nieuwe weg tussen de Nauernasche Vaart en de Nieuwezijde 

gegund aan de Amsterdamsche Ballast Maat schappij.

ZOEKTOCHT
Uiteindelijk moest echter ook het dubbele woonhuis van 

Steenstra van deze plek verdwijnen. Een van de laatste 

huurders van een deel van het pand was de familie Heijnis. 

Hun schoonzoon Dirk Gravesteijn wist ooit te vertellen dat het 

niet is afgebroken, maar aan de Veldweg weer is opgebouwd! 

Wellicht omdat het nog relatief nieuw was en in tegenstelling 

tot de andere drie panden niet van hout, maar van steen. Het 

huis is dus door het hele dorp, of langs de Nauernasche Vaart 

en via Nauerna verplaatst om aan de zuidkant weer te verrijzen. 

Gravesteijn, inmiddels overleden, wist echter niet de exacte 

plaats waar het pand terecht is gekomen en in het bouwdossier 

uit 1913/1914 is niets over de verplaatsing terug te vinden. Daar 

begon de zoektocht van Jaap Klomp en mij.

Een kadastrale kaart uit 1930. Het traject van de nieuw aan te leggen 

Provincialeweg is roze ingekleurd. Het te verplaatsen dubbele 

woonhuis stond op kadastrale sectie A 1314. (GAZ 50.0145) 

Tekening van Dirk Gravesteijn, wiens schoonouders woonden in het huis 

dat een tweede leven kreeg aan de Veldweg. 

(foto Collectie Westzaanse Digitale Beeldbank)
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Bronnen:

- Noord-Hollands Archief, archief Provinciale Waterstaat Provinciale 

Wegenplan (toegangsnummer 226), inventarisnummer 220, dossier 

1928.

- Gemeentearchief Zaanstad, Bouwdossiers gemeente Westzaan, BVWZ 

1290, 1310, 1326, 1565, 1605 en 1610

- Gemeentearchief Zaanstad, archief Kadaster Westzaan 

(toegangsnummer OA-0118), Kadastrale leggers (Register 84).

- Onderzoeks-aantekeningen N.J. Heermans, berustend bij de Stichting 

Historisch Bezit Nico Heermans te Westzaan

zomer van 1931 om een zogenoemde ‘Hollandsche kap’ toe te 

passen, zoals bijvoorbeeld bij de dubbele woningen Veldweg 173-

175 en 177-179, en de twee smalle ramen in de voorgevel samen 

te voegen tot één groot raam. De timmermannen Schoen en 

Kalf klommen daarop namens Breeuwer en Van der Blom in 

de pen en deelden het gemeentebestuur van Westzaan mee 

dat zulke veranderingen niet mogelijk waren omdat het om 

het verplaatsen van een huis ging of anders geformuleerd, het 

bouwen van een huis met gebruik van bestaande materialen. 

Op basis van deze twee zinsneden kunnen we constateren dat 

het dubbele woonhuis Veldweg 163-165 hetzelfde pand is als dat 

van de Nieuwezijde uit 1914! Nadat de Welstandscommissie had 

gehoord dat het geen nieuwbouw, maar herbouw betrof, ging 

zij toch akkoord met het oorspronkelijke plan. 

Hoe de verplaatsing in zijn werk is gegaan, is helaas niet overge-

leverd. Of het pand steen voor steen is afgebroken, door het dorp 

getransporteerd en aan de zuidkant weer opgebouwd of dat het 

in grotere gedeelten is vervoerd, blijft gissen. 

EINDELIJK VOLTOOID
In elk geval, na enkele maanden, op 31 december 1931, konden 

Breeuwer en Van der Blom meedelen dat hun huis gereed was. 

Er gingen echter nog wat maanden overheen voor de gemeente 

het met dit oordeel eens was. De afvoer van de toiletten was 

namelijk niet naar de zin van de gemeenteopzichter. De 

bestaande privaten met een directe lozing op een smal slootje 

nabij het huis waren misschien anno 1914 nog wel acceptabel, 

maar een kleine twintig jaar later volstrekt uit de tijd. Nadat een 

septic tank was geplaatst en een kraan in het privaat vond de 

gemeente de waterlozing wel afdoende en in mei 1932 werd de 

verklaring ondertekend dat het huis Veldweg 163-165 voltooid 

was. Daarmee begon het tweede leven voor het verhuisde huis.

Met dank aan Jaap Klomp, Wormerveer

Fragment van de bouwtekening, gemaakt ter gelegenheid 

van de verplaatsing van het stenen huis, met een voorstel 

voor het veranderen van het dak. (GAZ DSCF9459)

De huidige dubbele woning Veldweg 163-165. 

(foto Jaap Klomp) 
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KOGELPOTTEN
Omdat hij verstand van zaken had, wist hij dat sommige 

scherven, namelijk de onaanzienlijke, donkergrijze en handge-

maakte, afkomstig waren van ongeglazuurde bolronde kook- 

en voor  raadpotten uit de middeleeuwen (afb. 2). Vanwege hun 

bolronde vorm en de grijszwarte kleur worden deze potten 

kogel  potten genoemd; ze lijken namelijk op ouderwetse ijzeren 

kanonskogels. Kogelpotten zijn lang in gebruik geweest, zo 

tussen 900 en 1300. Ze waren in die tijd de meest gebruikte 

potten en zijn dus niet zeldzaam, maar wel belangrijk wanneer 

vast  gesteld moet worden of een vindplaats uit de middeleeuwen 

dateert. 

Uit veldonderzoek elders in de Zaanstreek is duidelijk geworden 

dat dit soort vindplaatsen bestaat uit een terp waarin resten 

van bewoning liggen, vaak van een boerderij. Omdat de heer 

Ravesloot van de terp zelf niets had gezien, kan niet met zeker-

heid worden gezegd waar de boerderij precies heeft gestaan. 

Zij kan wel honderd meter verderop hebben gelegen, maar in 

ieder geval moet zij wel in de omgeving van de vindplaats van 

de scherven hebben gelegen. 

DORPEN LANGS DE ZAAN ELDERS ONTSTAAN
Op het einde van de middeleeuwen woonden er dus al mensen 

in Koog aan de Zaan in de buurt van de plek waar nu het station 

is! Voor de geschiedenis van de Koog, en eigenlijk de hele 

Zaanstreek, is dit een bijzonder belangrijke vondst. Het oude 

idee, dat de bewoning van de dorpen langs de Zaan, van Zaan-

dam tot Wormerveer, ergens tussen 1450 en 1550 langs de Zaan 

is begonnen, bleek niet juist te zijn. De alleroudste bewoning lag 

juist van de Zaan af, in het veld. In het tweede hoofdstuk van het 

boek Geschiedenis van de Zaanstreek wordt uitvoerig beschreven 

waarom dit zo was. In het kort komt het erop neer dat op het 

einde van de middeleeuwen de Zaanoevers nog te drassig waren 

om te bewonen en misschien zelfs af en toe overstroomden. De 

mensen woonden een paar honderd meter van de oever af, waar 

het veen wat hoger was en de wateroverlast minder. Pas na de 

aanleg van dijken langs de Zaan trokken deze eerste bewoners 

naar de Zaan toe en werden op de Zaanoevers dorpen als Koog 

aan de Zaan, Zaandijk en Wormerveer gesticht.

ROODBAKKENDE LOODWITPOTTEN
Interessant is dat de heer Ravesloot ook deels ongeglazuurd 

roodbakkend aardewerk had gevonden, afkomstig van potten 

met een rechte wand en een platte bodem. Deze waren totaal 

anders dan de kogelpotten. Was dit een onbekend soort 

middeleeuws aardewerk van een onbekende, unieke, Koog 

aan de Zaanse cultuur? Nee. Toen de scherven aan elkaar 

waren gepast, bleken ze van broeipotten of loodwitpotten uit 

de achttiende of negentiende eeuw te zijn (af b. 3). In die tijd 

stonden in de Zaanstreek een paar verfmolens waar loodwitverf 

werd gemaakt. Stukken lood deed men in de broeipotten gevuld 

met azijn, plaatste deze in een gat in de grond en dekte dit af 

met paardenmest. Door de azijn en het broeien in de mest oxi-

deerde het lood en viel uiteen in loodwit. Dat werd ver volgens 

onder de kantstenen van de molen fijngemalen en van het aldus 

ver kregen poeder werd loodwitverf gemaakt. De aanwezigheid 

van de broeipotten op de vindplaats is eenvoudig te verklaren: 

ze zijn afkomstig van loodwitmolen De Rob. Deze in 1712 ge-

bouwde en in 1865 gesloopte molen stond dicht in de buurt van 

de vindplaats (afb. 1, kruis).

MOLENS OP OUDE TERPEN
Dat op één vindplaats zowel middeleeuwse als achttiende- of 

negentiende-eeuwse scherven liggen komt heel vaak voor, maar 

meestal in gebieden waar eeuwenlang achter elkaar op dezelfde 

plaats is gewoond. In Koog aan de Zaan was dit echter niet het 

geval. De middeleeuwse boerderij was allang verdwenen toen 

molen De Rob werd gebouwd. Gebroken kogelpotten uit de 

middeleeuwse boerderij en gebroken potten van De Rob zijn 

echter wel op dezelfde plek terecht gekomen, waarschijnlijk in 

een sloot of kuil die zowel dicht bij de middeleeuwse boerderij 

als bij de achttiende- en negentiende-eeuwse molen lag. 

Misschien betekent dit dat De Rob op dezelfde plek stond als 

de boerderij. Helemaal onlogisch is dit niet. Tot op de dag van 

vandaag zijn de vindplaatsen van middeleeuwse boerderijen 

in het veld herkenbaar als kleine terpjes. Zo’n terpje was in de 

zeventiende en achttiende eeuw een ideale vestigingsplaats 

voor een molen. Deze oude boerderijterpen hebben een 

stevige ondergrond die iets boven het maaiveld uitsteekt en 

Een molen op een boerderij?
Sporen van aardewerk uit heel verschillende tijden  

op dezelfde plek
Sommige mensen gaan in hun vrije tijd ‘gewoon’ door met hun werk. Zo iemand is de heer C. Ravesloot, destijds 

medewerker van de archeologische afdeling van de Universiteit van Amsterdam, die eind jaren zeventig in 

Westerkoog kwam te wonen, toen een nieuwbouwwijk van Koog aan de Zaan in aanbouw. Overal waren 

werklui aan het spitten, graven en baggeren en de heer Ravesloot verzamelde in de avonduren en het weekeinde 

nauwkeurig de scherven die dat opleverde. Vooral bij de sloot naast station Koog Bloemwijk trof hij, iets ten 

noorden van het station, veel aardewerk aan (zie kaart afb. 1, cirkel).

door Piet Kleij
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dus droog is. Het kan dan ook zijn dat sommige Zaanse molens 

die in het veld stonden, op middeleeuwse boerderijterpen zijn 

gebouwd. Dit zou meteen een probleem oplossen dat opdook 

bij archeologisch veldonderzoek in de jaren zeventig en tachtig. 

Archeologen vonden toen in het Wormer- en Jisperveld en het 

Oostzanerveld allerlei terpjes waarvan niet duidelijk was of 

het nu middeleeuwse boerderijterpen waren of zeventiende- 

of achttiende-eeuwse molenterpen. Dankzij de vondst in Koog 

aan de Zaan weten we nu dat ze het misschien wel allebei waren.

Af b. 1 De ligging van de vindplaats bij station Koog Bloemwijk 

aangegeven met een cirkel, de standplaats van molen De Rob met een 

kruis. (kaartje Google Maps, bewerking P. Kleij, gemeente Zaanstad)

Af b. 2 De door de heer Ravesloot gevonden en gerestaureerde 

middeleeuwse kogelpot. (foto P. Kleij, gemeente Zaanstad)

Af b. 3 Scherven van loodwitpotten. 

(foto C. Scheffer-Mud, gemeente Zaanstad)

Literatuur:
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Het terrein was omgeven door een metalen hek met een toe-

gangs  poort in het midden van de Prof. Struyckenstraat. De 

ondergrond van de hele speeltuin was geel zand. Aan de kant van 

de Prof. Struyckenstraat bevond zich een verhoogde stenen rand 

rondom een zandbak voor de kleintjes, waarin zandtaartjes en 

andere zandwerkstukken konden worden gemaakt. Daarnaast 

stond een draaimolen, waarop je kon zitten en staan. Soms 

hingen er wel eens kinderen aan de verticale stangen ervan 

en werd de draaimolen zó hard rondgedraaid dat een enkele 

waaghals er als een wapperende vlag aanhing. Levensgevaarlijk 

natuurlijk; als dat kind de greep verloor, slingerde het vele 

meters verder in het zand. Ernstige ongelukken zijn er gelukkig 

nooit gebeurd, maar alleen al de gedachte eraan maakt je nog 

misselijk.

Er waren ook schommels, aan de kant van de steeg achter de Dr. 

Schaepmanstraat en aan de kant van het grasland. Verder was er 

een paal met daaraan wat touwen waaraan je kon rondslingeren. 

Op de foto uit 1948 is er een te zien. En natuurlijk ontbrak een 

glijbaan niet. Koos van de foto kwam er in 1947 wonen. Daarvoor 

woonde hij aan het Noordervaldeurspad met een sluis en sloot 

voor de deur. Levensgevaarlijk voor een weerbarstige avonturier 

als Koos. Wat moet na de verhuizing de speeltuin een opluchting 

zijn geweest. 

OPA REIMERINK
Het toezicht lag in de vertrouwde handen van opa Reimerink, 

die in de Leo XIII-straat woonde. Opa Reimerink was een be-

grip. Hij hield de tijd bij, opende en sloot de speeltuin, waar -

schuwde bij gevaarlijke situaties en ruzies, troostte bij pijntjes 

en liet met zich sollen als hem dat zo uitkwam. Een bekend 

rijmpje was: ‘Opa Reimerink gaat nóóóóit verloren, trek hem 

aan zijn oren, van achter en van voren.’ En natuurlijk moesten 

zijn oren het dan ontgelden. Maar opa genoot van al die aan-

dacht. Hij hield ook toezicht op wie wel en wie niet in de 

speel tuin mocht komen. Niet-leden werden geweerd, vooral 

de ‘christelijke’ en ‘rooie’ kinderen. In het toen nog tot op het 

bot verzuilde Nederland was er geen sprake van dat roomse 

kinderen speelden met christelijke kinderen, en helemaal niet 

met rooie. Opa was ook dè redding voor moeders die even weg 

moesten voor een boodschap. Als opa zich eens versliep, liepen 

de kinderen naar zijn huis in de Leo XIII-straat om hem op te 

halen. En als hij echt was verhinderd was er nóg een opa, opa 

Brugman, zijn vervanger en even aardig voor de kinderen. Die 

woonde in de Zwaardemakerstraat.

HET BEGIN VAN HET SPEELTUINWERK
In november 1938 meldde het Zaans Volksblad dat ‘de speeltuin 

van “Het Zuiden”… aan het Vissershop, niet aan de behoefte 

van de gehele stad kon voldoen, en ook in andere wijken voelde 

men de noodzaak, een dergelijke inrichting te stichten. Het 

gevolg was dan ook, dat achtereenvolgens “Het Havenkwartier”, 

“Het Westen” en “Ons Aller Belang”, tuinen stichtten, terwijl 

de Rooms-Katholieken het vorige jaar een eigen tuin bij het 

viaduct in de Oostzijde hebben geopend. Wat de kinderen in 

de tuinen geboden wordt, is in de eerste plaats de ontspanning, 

die tegelijk door de in de tuinen aanwezige toestellen, de 

lichamelijke ontwikkeling bevordert. Wanneer de tuinen des 

winters gesloten zijn, wordt een uitgebreid clubwerk ter hand 

genomen, zodat de jeugd in de clubgebouwen aangename, maar 

ook nuttige verpozing vindt.’ Men zag er ook een middel in om 

baldadigheid tegen te gaan. In de toenmalige politiek lag het 

alle maal niet zo eenvoudig. Een subsidieaanvraag leidde bij de 

begrotingsbehandeling in 1938 en 1939 in de gemeenteraad tot 

kritische vragen: moest de overheid wel een roomse speeltuin 

financieren. 

Maar ook de Rosmolenbuurt, aangemoedigd door de lokale 

jeugd, wilde graag een speeltuin.

DE TUIN VAN ST. THERESIA IN DE ROSMOLENBUURT
Na de oorlog werd de speeltuin verplaatst naar de roomse plek 

bij uitstek in Zaandam, de Rosmolenbuurt. In de Bonifatius-

kerk, aan het begin van de Oostzijde, werd gecollecteerd voor 

de financiering en ondersteuning van dit roomse kinder geluk. 

Stukje bij beetje groeide het complex aan de Prof. Struycken-

straat uit tot wat het nu is: een pracht van een sport hal en een 

fraai clubhuis. 

Rondom lagen de straten van woningbouwvereniging Leo XIII, 

genoemd naar een oude paus. Ingesloten door de Dr. Schaep-

manstraat, de Prof. Struyckenstraat, de Zwaardemaker straat 

en de Oostzijde (met warenhuis Van de Brink en bakkerij De 

Zeeuw) was een groot onbebouwd stuk grond. Aan de kant 

van de Dr. Schaepmanstraat en de Prof. Struyckenstraat was 

de speeltuin. De helft aan de kant van de Zwaardemakerstraat 

bleef lang braak liggen. De speeltuin, met daarnaast nog wat 

grasland, grensde aan de achtertuin van het schildersbedrijf 

van het gezin Kamp. Vanuit die achtertuin kon je zó via dit 

grasland de speeltuin inlopen. Ook stond er een deftig, maar al 

lang leegstaand en vervallen huis achter bakkerij De Zeeuw met 

een fraaie trechtergevel. De baldadige jeugd uit de buurt liet 

daar snel geen ruit meer van heel. Nu staat daar een sporthal. 

Rooms kindergeluk
Speeltuinvereniging St. Theresia in Zaandam

In 1936 begon de rooms-katholieke vereniging St. Theresia een speeltuin bij (het viaduct van) de Hoornselijn in 

Zaandam. In 1945 werd die verplaatst naar de Rosmolenbuurt. Nu staat daar sporthal en clubhuis De Struyck en 

is er ook nog altijd een buitenspeeltuintje. 

door Peter Nugter
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CLUBHUIS
Tegenover de Monseigneur Callierstraat stond op het terrein 

van de speeltuin een clubhuis met een veranda, waaronder 

spullen droog konden staan en waar opa Reimerink natuurlijk 

droog kon blijven zitten, altijd achterste voren op zijn stoel. 

Het clubhuis en de veranda besloegen de hele breedte van de 

speel  tuin. In het clubhuis werd van alles georganiseerd. De 

heer Klitsie uit de Jan Bouwmeesterstraat (een naam die onver -

brekelijk met de vereniging is verbonden, lijkt wel) was voor-

zitter van de speeltuinvereniging. Een lange, energieke en altijd 

onberispelijk geklede man. Hij was verantwoordelijk voor de 

zakelijke kant van de vereniging. Zoon Wil zat bij mij in de klas. 

In het clubhuis werden allerlei activiteiten georganiseerd. Zo 

was er een accordeonclub waar kinderen muziek leerden lezen 

en accordeon spelen. Voor de mensen uit de buurt, een echte 

arbeiders  wijk, was een accordeon te duur, maar bij de club 

kon je er ook een huren. Verder waren er knutselclubs voor 

jongens en voor meisjes (apart!) en soms werd de ruimte ver-

huurd voor andere activiteiten, al dan niet met een religieus 

karakter. De drumband oefende er. Af en toe moest er ook in 

marstempo worden geoefend. Dan liep de drumband door 

de straten van de Rosmolenbuurt en had veel bekijks. Ook 

werden soms feesten georganiseerd ter gelegenheid van bijv. 

Koninginnedag. Dan werden er luidsprekers buiten geplaatst en 

Zaans Volksblad 3 mei 1941. Die jeugd van 

toen toch! 

Na de opening op de 

nieuwe locatie aan de 

Prof. Struyckenstraat 

moest de speeltuin wel 

eerst worden gekeurd 

door de ouders uit 

de buurt. Hier het 

echtpaar Olie uit de  

Dr. Schaepmanstraat. 

(foto archief fam. Smit)

Koos in de nog 

sobere St. Theresia 

speeltuin in 1948. 

Op de achtergrond 

de fabrieken van 

Zwaardemaker. 

(foto archief fam. 

Haagen)

Met ernstige gezichten en onder politiebegeleiding een optocht 

van de Drumband St. Theresia met de heer Beumer voorop. 

(foto archief fam. Smit) 
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werd nog een reling gemaakt met een toegangspoortje aan de 

kant van de speeltuin. Het werd al snel duidelijk dat metalen 

wieltjes veel slijtage veroorzaakten aan de gladde vloer. Daarom 

werden rolschaatsen met rubberen wieltjes verplicht. Maar 

voor omwonende leden, toch al niet de rijksten uit de buurt, 

die nog rolschaatsen met metalen wieltjes hadden, werd een 

uitzondering gemaakt. Al snel ontstond er ook een rol schaats-

club. Er werden ook rolschaatsevenementen ge houden. In het 

Zaans Archief zijn daarvan nog enkele foto’s bewaard gebleven. 

In 1961 was er een wervelende show ter gelegenheid van 150 jaar 

stadsrechten van Zaandam. En ook hier was weer muziek voor 

de hele buurt. Dit was allemaal fantastisch te zien en te horen 

van uit de omringende woningen.

Sindsdien is er veel gebeurd. De speeltuin en de rolschaatsbaan 

hebben dienst gedaan tot 1980. Daarna hebben ze plaats ge-

maakt voor de prachtige sporthal van nu. Maar er is ook nog een 

buitenspeeltuintje, bescheiden van opzet, maar wel, in tegen-

stelling tot vroeger, openbaar toegankelijk. 

Met dank aan leden van de families Nugter, Haagen en Smit, bekenden 

en de omnivereniging St. Theresia. De auteur groeide op in de Dr. 

Schaep  manstraat in Zaandam.

kon de buurt genieten van muziek uit die tijd. ‘Mijn Moeder had 

een spijkerbroek’ en ‘Que Sera Sera’ waren populair. Maar ook 

was het de tijd van Bill Haily en Chubby Checker. Het repertoire 

was echter beperkt. De plaatjes werden zó vaak gedraaid dat je 

ze al snel kon meezingen, vaak in het zelf bedachte Engels van de 

kinderen. Moeders die rondom de speeltuin woonden, werden 

er soms horendol van. Ook de drumband werd van stal gehaald. 

Op Palmpasen (de zondag vóór Pasen) trokken de kinderen 

vanuit de speeltuin in optocht door de buurt met hun versierde 

palmpasenstokjes. In de speeltuin werden die gekeurd.

Heel bijzonder in die na-oorlogse tijd was het jaarlijkse uitstapje 

naar een speeltuin elders in het land, zoals die in Naarden of 

Oud-Valkeveen. 

ROLSCHAATSEN
Later in de jaren vijftig werd rolschaatsen populair. Bij Van 

de Brink in de Oostzijde konden die worden aangeschaft. 

Wij hadden één paar met metalen wieltjes voor alle kinderen 

van het gezin. We reden meestal op straat, op de stoepen. 

De speel  tuinvereniging zag hier kennelijk brood in en legde 

in 1959 op het braakliggende stuk grond een mooie gladde 

rol  schaats  vloer aan met een bovenlaag van eterniet. De ge-

broeders Siem en Henk Smit maakten daarbij gebruik van 

een geïm  proviseerde schroef boormachine: zij klemden een 

afgezaagde schroevendraaier in hun boormachine. En dat 

ging nog eens snel! Rondom dit grote eternieten oppervlak 

De kinderen van de speeltuin-

vereniging op hun paasbest 

voor de keuring van de versierde 

palmpasenstokjes begin jaren 

zestig. (foto archief fam. Smit)

Rolschaatsshow van speeltuin-

vereniging St. Theresia bij de 

festiviteiten naar aanleiding 

van 150 jaar stadsrechten van 

Zaandam in 1961. 

(foto GAZ 25_146_08911)

Links onder: Opa Reimerink 

(met pet) houdt toezicht op 

de constructie van een van de 

speeltoestellen. (foto archief 

omnivereniging St. Theresia)
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Hospice De Schelp, het Honig Breethuis, Kunsteiland in de 

Voor zaan, de Nieuwe Huys Concerten en ja, onze eigen Vereni-

ging Zaans Erfgoed: slechts een kleine greep uit de vele sociale, 

culturele, levensbeschouwelijke, wetenschappelijke of het 

nut beogende instellingen in de Zaanstreek die vanaf 2008 in 

aanmerking kwamen voor een financiële bijdrage uit het Jacob 

Stinsfonds. Defibrillatoren voor buurthuizen, een film over de 

restauratie van mosterdmolen De Huisman, de renovatie van de 

Heemtuin in Zaandam, het schrijven van een overzichtswerk 

van de Zaanse geschiedenis, de mini documentaires van 

Monumenten Spreken, enz. enz.: de lijst met projecten die de 

afgelopen jaren uit de rente van de liggende gelden uit de erfenis 

van de in 2004 overleden Jacob Stins, een uitkering mochten 

ontvangen beslaat vele pagina’s. Maar wie was de naamgever 

van dat fonds, Jacob Stins? 

PONTGELD
Jacob Stins, geboren in 1912, was een absolute eenling; hij leidde 

een teruggetrokken bestaan. Tijdens zijn werkzame leven was 

hij instrumentenmaker bij de Artillerie Inrichtingen, het latere 

Eurometaal op het Hembrugterrein. Jacob was ontzettend 

zuinig, zo spaarzaam dat hij zichzelf verwaarloosde. De kachel 

stoken, dat deed-ie niet in zijn kleine huisje aan het Hazepad 

in Zaandam. 

Fred Molanus, vicevoorzitter van het Jacob Stinsfonds, kent 

sprekende voorbeelden van Stins’ extreme zuinigheid: ‘Krom-

me, roestige spijkers sloeg hij weer recht, om opnieuw te ge-

bruiken. Nog illustratiever is het volgende verhaal. Van zijn 

werk  gever ontving Jacob zogenaamd pontgeld, een toeslag 

om met het pontje dat tussen het Vissershop, het Eiland en de 

Havenstraat pendelde, de Zaan over te steken. Jacob – hij woonde 

toen al op de Zuiddijk, niet ver van de aanlegplek van het pontje 

– vertikte het om van het veer gebruik te maken. Liever fietste 

hij kilometers om, bij weer en wind, om het pontgeld in eigen 

zak te steken!’  

Alleen aan de naaste buren van zijn woninkje aan het einde van 

de Zuiddijk had de kluizenaar enige aanspraak. Fred Molanus 

voert ons terug naar 1997, toen Stins 85 jaar oud was. ‘Nog 

altijd stookte hij de kachel niet; hij raakte ernstig verzwakt, 

zijn gezondheid ging hard achteruit. De buren werden gewaar-

schuwd en die lieten hem naar het ziekenhuis vervoeren, anders 

was hij van onderkoeling en uitputting gestorven. Eerder had 

De nalatenschap van een 
kluizenaar

Het Jacob Stinsfonds
Als één typering van toepassing lijkt voor het Jacob Stinsfonds, dan is het wel die van vertegenwoordiger van 

‘het rijke Zaanse verenigingsleven’. Ieder jaar immers verstrekken de bestuursleden van het fonds uitkeringen 

aan sociale en culturele instellingen uit de Zaanstreek. Maar Jacob Stins, wie was dat eigenlijk? 

door Cor van Dongen

hij zijn buren verteld dat hij veel geld in huis had. Alles bleek 

in één tas te zitten, gloednieuwe bankbiljetten van 250 en 500 

gulden, bij mekaar bijna 900.000 gulden! De buren hebben het 

geld voor hem op de bank gezet en zie, in de daaropvolgende 

weken knapte de oude Jacob wonderwel weer op!’ 

NIET VERVALLEN AAN DE STAAT
Grote vraag was natuurlijk: wat te doen met het enorme geld-

bedrag? Molanus kent de afloop: ‘Zijn laatste jaren sleet hij in 

het Erasmushuis. Tijdens deze periode was hij nauw betrokken 

bij de oprichting van een naar hemzelf genoemde stichting. 

Een deel van zijn nalatenschap ging naar de erven Stins, een 

deel naar de fiscus. Ook het Koningin Wilhelmina Fonds voor 

de Kankerbestrijding kreeg een portie, maar de rest kwam 

ten goede aan de stichting, het Jacob Stinsfonds, dat jaarlijkse 

uitkeringen van de rente van het kapitaal zou doen.’

Jacob Stins overleed in 2004, 92 jaar oud. De stichting leidde 

een aantal jaren een slapend bestaan, maar vanaf 2008 werd 

begonnen met de financiële ondersteuning van allerhande 

projecten in de Zaanstreek. Met bedragen die, af hankelijk 

van de rentestand, aardig kunnen oplopen. ‘Op dit moment is 

de rentestand laag en daardoor hebben we het afgelopen jaar 

slechts € 5500 uitgekeerd. Maar in de jaren 2008 tot en met 2012 

werd ieder jaar € 10.000 toegekend, waarbij we brede diversiteit 

in de beoogde doelgroepen nastreven.’

BREED SCALA VAN BEGUNSTIGDEN
Wie de lijst met gesubsidieerde projecten doorloopt, komt dan 

ook een grote verscheidenheid aan stichtingen, verenigingen 

en particulieren tegen uit het Zaanse wereldje: van welzijn tot 

wetenschap, van cultuur tot kunst. Voor vice-voorzitter Molanus 

– thans werkzaam als accountmanager Economische Zaken 

van de gemeente Zaanstad – is het een pre dat hij jarenlang als 

ambtenaar op de afdeling Kunst & Cultuur heeft gewerkt. ‘Die 

sector heeft nog altijd mijn grote interesse; menige (amateur)

voorstelling heb ik in de Zaanstreek bezocht en vanwege die 

achtergrond en de maatschappelijke contacten die ik in die 

branche heb opgebouwd, ben ik indertijd als bestuurslid voor 

het Jacob Stinsfonds gevraagd.’

Het stichtingsbestuur bestaat uit vijf leden en de raad van 

advies, die het bestuur adviseert over de bestemming van de 

uit  kering, uit drie. 
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FEESTELIJKE UITREIKING
Hoogtepunt van het kalenderjaar is de uitreiking van de 

cheques. ‘Daar maken we altijd iets bijzonders van’, vertelt 

Molanus met een grote glimlach op het gezicht. ‘De betrokkenen 

worden voor de “prijsuitreiking” uitgenodigd in het voormalige 

raadhuis van Zaandijk, dat zich qua ambiance uitstekend leent 

voor een dergelijk feestelijk samenzijn. Tijdens de bijeenkomst 

vertellen we over de aanvragen die we dat jaar ontvingen, en 

motiveren we de toekenningen. De begunstigden ontvangen 

een bloemetje en de symbolische cheque-op-groot-formaat. 

De nazit, met een hapje en een drankje, is hét moment waarop 

je elkaar goed leert kennen!’

In het vorige kalenderjaar behoorde onze eigen Vereniging 

Zaans Erfgoed tot de vier uitverkoren instellingen: de donatie-

aanvraag voor de Erfgoedmarkt in de Stoomhal in Wormer paste 

precies in de doelstellingen van het fonds: een evenement dat 

geheel op de Zaanstreek was gericht, informatief en interessant 

voor jong en oud, met veel bezoekers en met een realistische 

begroting.

Ook de Christelijke Oratoriumvereniging Zaanstreek kreeg een 

mooi bedrag aan subsidie toegekend voor de uitvoering van de 

Matthäus-Passion in 2016, om een groot Zaans publiek te laten 

kennismaken en genieten van klassieke koormuziek.

Wat zou het mooi zijn geweest als Jacob Stins dát concert in de 

Oostzijderkerk nog had kunnen bijwonen…

Voor informatie en het doen van subsidieaanvragen:

zie www.jacobstinsfonds.nl

Feestelijke uitreiking van de cheques in 

de tuin van het raadhuis van Zaandijk, 

juni 2014, aan vertegenwoordigers 

van de Stichting Babel, de Stichting 

Vrijwilligerscentrale Zaanstad e.o. en 

de Stichting Monumenten Spreken. 

Op de achtergrond houtzaagmolen De 

Gekroonde Poelenburg op de Zaanse 

Schans. (Foto Peter Heere) 

Het ‘pontje van Schaap’ was een begrip; het vervoerde 

voornamelijk arbeiders van Bruynzeel van het 

Vissershop over de Zaan naar de Haven buurt. Vanaf 

daar liepen zij verder naar de fabrieken achter 

de Provincialeweg. Het pontje stopte ook bij de 

houtloodsen op het Zaaneiland. Een overtocht kostte 

drie centen. (www.zaaneiland.nl)

Foto van de afdeling Gereedschap Aanmaak (uit de periode 1950-1960), 

de afdeling waar Jacob Stins werkzaam was. Op de foto zien we frezer Piet 

Vredebrecht aan het werk. (Hembrugmuseum, databasenr. 01369) 

Jacob Stins trad op 28 december 1953 bij de AI in dienst 

als hulparbeider op de afdeling KD, de keuringsdienst. 

Zijn registratienummer was 2363. Zijn antecedenten (om 

bij Defensie te kunnen werken) zijn op 8 december 1953 

gecontroleerd en nogmaals op 9 maart 1955. Dat kan erop 

wijzen dat hij omstreeks die laatste datum een andere 

functie heeft gekregen. (De afdeling instrumentmakerij was 

opgeheven en vervangen door de afdeling GA (gereedschap 

aanmaak). De pasfoto is af komstig van de personeelskaart, de 

nietjes zijn nog zichtbaar. (foto archief Hembrugmuseum)
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ANONIEME UITVINDERS
De meeste Zaanse uitvinders bleven anoniem. Dat geldt 

ook voor de uitvinder van de Hollander. In 1673 probeerden 

Pieter Gerritsz. en Gerrit Pietersz. van der Ley, die werkten 

met de papiermolens De Bonsem en De Wever, een octrooi 

voor witpapier met metaal op metaal te krijgen. Papiermaker 

Maerten Cornelisz. Sevenhuysen die werkte met de papiermolen 

De Salamander, maakte hier bezwaar tegen omdat hij ook 

al schrijfpapier produceerde met metalen schenen (strips) 

op metalen platen. Ook Westzaanse papiermakers hadden 

bezwaar tegen een octrooi voor het maken van witpapier met 

een metalen drijver. Voorn merkte op dat er in 1670 al sprake 

was van gemalen stof in papiermolen De Hobbezak. Tot 1680 

werd voornamelijk ijzer in de Hollander gebruikt. Maar dat gaf 

problemen met de aluin die als vulstof in de papierstofmassa 

werd gebruikt. Men kon zo wel kardoespapier maken om 

buskruit in te bewaren.1 Kardoespapier is dus een soort pak-

papier. Rembrandt heeft het ook wel gebruikt om etsen af te 

drukken. Voor goed witpapier dient de maalbak uitgerust te zijn 

met bronzen schenen die bestaan uit rood en geel koper en een 

beetje zilver.2 Met de komst van de maalbak, in het buitenland 

Hollander genoemd, werd een van de knelpunten in het 

productieproces opgelost. In Duitsland had men uitgerekend 

dat één Hollander in één dag kon doen waar acht stampers acht 

dagen voor nodig hadden. In Frankrijk was men van mening 

dat de papierstoffabricage met een Hollander drie keer sneller 

was dan met hamerbakken. En de kwaliteit van het papier was 

beter.3 Er kwamen nu molens met meerdere maalbakken en 

schepkuipen. De Hollander leidde dus tot een schaalvergroting 

van de papiermolens en een kwaliteitsverbetering van het 

papier.

ONTSTAAN UIT DE VERFHOUTRASP?
De ontstaansgeschiedenis van De Hollander is dus wat in ne-

velen gehuld. Het ligt voor de hand dat er verschillende voor -

stadia zijn geweest en dat er is gekeken naar werktuigen in 

andere molens. Eén theorie is dat de maalbak na veel experi-

menteren uit de kollerstenen is ontstaan.4 Maar er zijn ook 

andere inspiratiebronnen voor de maalbak. Zo bevatte de in-

boedel van blauwselmolen De Blauwe Stad in Westzaan in 1741 

een wrijver. De functie is onduidelijk maar had waarschijnlijk 

te maken met het fijner maken van het kobalterts.5 

De belangrijkste kandidaat voor inspiratie van de Hollander is 

de snijbank, een werktuig uit de verfmolens, dat werd gebruikt 

voor het kappen van verfhout. Er waren twee soorten. De ene 

bestond uit een as met een aantal naast elkaar geplaatste 

ronde zagen en de andere was een schijf met op de omtrek 

een aantal messen. Deze voldeed heel goed.6 Wanneer deze 

snijbanken zijn ingevoerd is niet bekend, maar in 1756 bouwde 

de bekende Engelse molenmaker en ingenieur John Smeaton 

een windmolen met snijbank om verfhout te raspen.7 Op de 

tekening van een halve eeuw later in een technische ency-

clopedie is een houten rol met ijzeren scheen te zien. Die doet 

sterk denken aan de Hollander. Smeaton bezocht in 1755 de 

Zaanstreek en bekeek daar een scherpzandmolen die schuur-

zand maakte, een zaagmolen, een verf- en snuifmolen, een 

oliemolen en een witpapiermolen.8

BEKEND VIA HET BUITENLAND
De maalbak trok de aandacht van talloze geïnteresseerde 

vreem de  lingen. De eerste die een, overigens foutieve, tekening 

publiceerde was de Duitser Leonhard Christoph Sturm. Hij 

maakte in 1697 een technische studiereis door Holland. In 

1696 werd hij benoemd tot professor aan de Ritterakademie 

in Wolfenbüttel, waar adellijke jonge mannen hun opleiding 

kregen. De tocht door Holland duurde zes weken. Twee jaar 

later bezocht hij opnieuw Holland. Hij was in Amsterdam waar 

hij de moddermolen bekeek en Zaandam waar hij de sluizen, 

zaag- en oliemolens bezocht. Vooral de oliemolens hadden zijn 

bijzondere belangstelling. In 1718 verscheen zijn Vollständige 

Mühlen-Baukunst, waarin hij uitvoerig aandacht besteedde 

aan Hollandse (Zaanse) molens. Het boek zou in de volgende 

honderd jaar verschillende malen worden herdrukt. Hij heeft 

verder een groot aantal publicaties over architectuur verzorgd.9 

Er kwamen veel meer buitenlandse geleerden en molenmakers 

naar de Zaanstreek. Dankzij hen werd overal in de wereld de 

maalbak bekend onder de naam Hollander. Zo spreekt men 

in Engeland van Hollander beater en in Frankrijk van une pile 

hollandaise. In Duitsland heet hij Holländer. 

NOG IN GEBRUIK
In talloze museumpapiermolens over de hele wereld is een 

Hollander te zien, vaak nog in gebruik. De Schoolmeester in 

Westzaan heeft natuurlijk ook een Hollander. In de buurt van 

Carcassonne zag ik er een waar olifantenmest uit het na bij -

gelegen safaripark als grondstof werd verwerkt. Er zijn zelfs 

nog enige papierfabrieken die speciale soorten papier maken, 

met een Hollander om de papierstof te maken. 

De Hollander
De uitvinding die Zaans witpapier beroemd maakte 

De stichting papiergeschiedenis Zaanstreek ‘De Hollander’ ontleent haar naam aan een belangrijke Zaanse 

uitvinding. Het is een van de werktuigen die de Zaanse molenindustrie beroemd maakten, naast het zaagraam 

en de krukas van Cornelis Corneliszoon van Uitgeest, de pelstenen en de waaierij in de gerstpelmolen, en de 

verfhoutrasp in de verfhoutmolen. 

door Jur Kingma
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Er bestaan internetdiscussiegroepen over het gebruik van 

de Hol  lander in bedrijfjes waar men nog traditioneel, vaak 

luxueus, handgeschept papier maakt. In de Zaanstreek is de 

term Hollander vrijwel nooit gebruikt. Daar hield men het bij 

maal  bak.

STICHTING DE HOLLANDER
In de Zaanstreek is de zorg voor het erfgoed van de papier-

industrie verspreid over talloze organisaties, die veel werk 

hebben verzet en nieuwe kennis hebben verzameld. Toch 

kreeg de Zaanse papiergeschiedenis door deze versnippering 

niet de aandacht die ze verdient. De pas opgerichte Stichting De 

Hollander wil daar wat aan doen door de krachten te bundelen. 

Zij vraagt ook aandacht voor de geschiedenis van de papier-

handel, de papierverwerkende bedrijven en de kartonnage-

industrie. 

Noten:

1 Een kardoes is een zak waarin het buskruit voor een kanonschot in 

een voorlader wordt gedaan. Oorspronkelijk waren de kardoezen  

van wol.

2 H. Voorn, De papiermolens in de provincie Noord-Holland  

(Haarlem, 1960) 31-45.

3 W. Visser, Van schepvorm tot machinepapier. Overzicht der witte kunst  

in Nederland (z.p., 1954) 52.

4 H. Voorn, 31-45.

5 G. J. Honig, ‘De Blauwe Stad’, De Zaende Vol. 5 (1950) 197-199.

6 G. Husslage, Windmolens (Amsterdam, 1965) 93.

7 John Wilson, ‘Reshaping the Future; machining wood for the 

industrial age’, Links Vol. 233 (London, 2015) 18-19.

8 John Smeaton’s diary of his Journey to the Low Countries 1755 

introduction A.Titley (Leamington Spa, 1938).

9 Michael Mende , Sturms Vollständige Mühlen-Baukunst, foto-

mechanische herdruk van de vijfde druk uit 1815 van Leonhardt 

Christoph Sturms Vollständige Mühlen-Baukunst (Hannover, 1991).

Constructietekening van een maalbak of Hollander door  

Dirk Jb de Vries op papier met watermerk van C & J HONIG  

(Stichting Archief Honig(h))

Hollander in papiermolen De Schoolmeester in 1960. 

(foto GAZ 92.00348)
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De basis voor het papierbedrijf Honig werd gelegd door de 

broers Jacob en Adriaan Honigh. Van Jacob’s stamhuis aan de 

Lagedijk – tegenover de Beeldentuin – bestaat alleen nog het 

voormalige papierpakhuis De Bijkorf, momenteel Lagedijk 98. 

Jacob Honigh verplaatste papiermolen De Vergulde Bijkorf 

(genoemd naar het familiewapen met de nijvere bijen, dar-

rend rond een bijenkorf) naar Zaandijk en in 1674 werd er in 

na volging van Van der Ley een op windkracht aangedreven 

maalbak of Hollander in geïnstalleerd voor de fabricage van 

witpapier. De beide zoons van Jacob, Cornelis en Jan Honig, 

startten daarmee het bedrijf C & J HONIG, in het watermerk en 

op riemkappen ook wel gespeld als C & I HONIG. In 1902 ging 

de molen in vlammen op; het papierbedrijf was toen reeds lang 

ter ziele.

SPLITSING
Rond 1730 was in de Zaanstreek het record aantal van 42 papier-

molens tegelijk werkzaam, verreweg de meeste in Zaandijk. Het 

papierbedrijf was dus met recht booming business. De broers 

Honig waren inmiddels gehuwd met de zusjes Caeskoper en 

elk gezegend met een zoon, vernoemd naar opa en grondlegger 

Jacob.1 Juist in deze bloeitijd kozen de beide broers ervoor om 

het bedrijf – inmiddels bestaand uit de molens De Vergulde 

Bijkorf en De Veenboer – te splitsen. Cornelis zette met zijn 

zoon de firma voort onder de naam C & J HONIG. Naast molen 

De Veenboer had hij inmiddels met eigen geld papiermolen 

Het Herderskind verworven. Broer Jan ging verder met zijn 

zoon onder de firmanaam J HONIG & ZOON(EN). Hij kreeg De 

Vergulde Bijkorf (de voorouderlijke molen) en kocht daar naast 

Cornelis & Jan Honig:  
Zaans witpapier wereldwijd

Nieuwe presentatie in het Honig Breethuis te Zaandijk
In 1616 werden kort na elkaar te Westzaandam en Koog aan de Zaan de eerste papiermolens gebouwd voor de 

vervaardiging van grauw-, blauw- en basterdpapier, De Kauwer en De Zwaan. In Zaandijk stond zeker vanaf 1605 

al een ‘pampiermolen’, De Gans. In totaal moet de Zaanstreek zo’n 60 papiermolens hebben gekend, merendeels 

in handen van Zaandijker fabrikeurs, met name de families Honig, Breet, Kool en Van der Ley vooral in de 

witpapierfabricage. Zij waren door huwelijksbanden en verervingen ook onderling gelieerd.  

Het Honig Breethuis zoemt in op een van deze bedrijven: C & J HONIG BREET, dat vijf generaties in handen was 

van oud-bewoners van het huis. 

door Pier van Leeuwen

Illustraties: Wim de Jong 

Blik in de presentatie over 

het papierbedrijf  

C & J Honig Breet. De pop 

links vertegenwoordigt de 

eerste generatie Breet 

(1770-1807). Op de achter-

grond het gedeelte van 

de expositie waar de 2e 

generatie (1807-1846) aan 

bod komt. 
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De Eendracht. Dit bedrijf leverde onder meer papier voor de 

Amerikaanse onaf hankelijkheidsverklaring en zou blijven 

bestaan tot 1854. De laatste telg uit deze tak van het papier -

fabrikeursgeslacht Honig was de welbekende Jacob Honig Jsz. 

Jr. (1816-1870), de grondlegger van de Zaanlandsche Oud heid-

kundige Verzameling, die zijn naam draagt.

HONIG BREETHUIS
Terwijl Jan Honig de ouderlijke woning betrok, liet grote 

broer Cornelis voor zijn gezin aan de Lagedijk 80 het huidige 

Honig Breethuis bouwen. Dit pand bleef vijf generaties aaneen 

bewoond door papierfabrikeurs. Nadat Jacob Cornelisz. Honig 

kinderloos overleed, ging het bedrijf C & J HONIG in 1770 over 

in handen van zijn neven, de broers Cornelis en Arent Breet. 

(Hun moeder was een zus van Jacob Honig). Arent woonde aan 

de Lagedijk 48. Terwijl Jacob Breet, de oudste zoon van Cornelis, 

de ouderlijke woning in 1826 betrok, woonde zijn broer en 

compagnon Klaas na de dood van oom Arent in het huis aan 

het begin van de dijk. Na hem zou hier diens zoon en opvolger 

Cornelis Klaasz. Breet wonen. Hij ging een vennootschap aan 

met zijn neven Cornelis en Jan Breet, de beide zoons van Jacob. 

Gedrieën bouwden ze het familiebedrijf uit en ontvingen 

internationale erkenning. In 1851 sleepte C & J HONIG BREET 

op de Great Exhibition te Londen een bronzen plak in de wacht. 

KOPSTUKKEN
Sinds eind 2015 wijdt het Honig Breethuis een semi-permanente 

presentatie aan het eertijds florerende familiebedrijf. Te zien 

zijn originele riemkappen en merkblokken, waarover meer in 

het volgende nummer van dit blad, en diverse werken op papier 

met watermerken van C & J Honig Breet. Daaruit blijkt dat het 

witpapier van Breet internationaal grote aftrek vond. Dit papier 

met de vertrouwde watermerken, waaronder de Bijenkorf, 

vindt men dan ook terug in diverse archieven, bibliotheken 

en museumcollecties wereldwijd. Dankzij de hoge kwaliteit 

kon het niet alleen gebruikt worden voor brieven en boeken, 

maar ook voor bouw- en constructietekeningen, kaartbladen, 

bladmuziek, grafiek en aquarellen, evenals voor waardepapier, 

zoals de eerste Nederlandse bankbiljetten. Onder de gebruikers 

vinden we kopstukken uit de kunst- en cultuurgeschiedenis, 

zoals de Duitse hofarchitecten Karl Friedrich Schinkel en Leo 

von Klenze, de dichters Goethe en Hölderlin en compo nisten als 

Weber, Beethoven, Mendelssohn en Chopin. Ook staatshoofden 

als de Amerikaanse presidenten Washington en Jefferson en de 

Franse keizer Napoleon I schreven op dit ambachtelijke product. 

VELIJNPAPIER
De presentatie wordt ingeleid door een informatieve en fraai 

gevisualiseerde documentaire, die laat zien hoe het bedrijf zelfs 

in de economisch moeizame Franse tijd nog floreerde. In deze 

tijd kwam het ragfijne ‘velijn-papier’ op, herkenbaar aan het 

ontbreken van de verticale afdrukken van het schepraam. Jan 

Breet, de laatste telg van de C en J-tak, zag zich genoodzaakt het 

bedrijf in 1879 te liquideren. Deze jongste zoon van Jacob Breet 

bewoonde het nu als museum ingerichte pand met zijn volle 

nicht en echtgenote Maartje tot zijn dood in 1892. Sindsdien 

raakte het eertijds trotse familiebedrijf in vergetelheid. Voor 

geïnteresseerden heeft het Honig Breethuis een nieuwsbrief 

special uitgebracht over dit toonaangevende papierbedrijf. Deze 

is te koop bij de expositie, maar ook digitaal te raadplegen via 

het Nieuwsbrief Archief op de website www.honigbreethuis.nl.

Noot

1 Bert Koene, De Caeskopers. Een Zaanse familie in de Gouden eeuw 

(Hilversum 2011) 121.

Aandacht voor de 3e 

generatie Breet 

(1846-1879) met erbij een 

handgeborduurde japon 

uit die periode. 

In de vitrine rechts de in 

Londen in 1851 verworven 

erepenning.
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HENK BOUMAN’S JEUGDJAREN
Velen kennen Henk Bouman als lid van talloze Zaanse erfgoed-

organisaties en daarmee is hij min of meer een erfgoedveteraan 

te noemen. Inmiddels heeft hij besloten een stapje terug te 

doen binnen de erfgoedwereld. Terugkijkend vertelt hij: ‘Ik ben 

een geboren Zaankanter, ik heb mijn jeugd doorgebracht aan 

de Voorzaan, aan de Prins Hendrikkade. In de Zaanstreek was 

toen nog veel open land: wij gingen als jongens bijvoorbeeld 

voetballen in het Oostzijderveld. Dat was nog helemaal onbe-

bouwd gebied. In de jaren vijftig verdween dat voor de nieuwe 

stadswijken van Zaandam-Oost.’ Hij bezocht de lagere school 

aan de Zaandamse Ooievaarstraat. In 1945 verbleef hij als enige 

jongen met elf meisjes drie maanden in Denemarken om daar 

als stads ‘bleekneusje’ aan te sterken van de ontberingen van de 

oorlogsjaren. Na zijn middelbareschoolopleiding in Amster  dam 

(waar hij de eerste jaren met de Zaandammer boot naar toe ging) 

vond hij als werktuigbouwer werk bij Stork, waar voor hij veel 

naar het buitenland moest reizen. ‘Wij hadden ons gezin, wij 

woonden in een opgeknapt en uitgebreid boeren arbeiders  huisje 

in de Wijde Wormer en ik was veel van huis. De Zaanstreek en 

zijn historische achtergrond zeiden me toen nog niet zo veel.’ 

BESEF VAN ERFGOEDBEHOUD
Gelukkig waren er in die tijd mensen die daar anders over 

dachten. Al tijdens de oorlogsjaren pleitten mannen als Frans 

Mars, Wim de Boer en Jaap Schipper voor meer aandacht voor 

het behoud van Zaans historisch erfgoed. Ze richtten later de 

stichting Zaans Schoon op, die als eerste wapenfeit voorkwam 

dat de Kalverpolder een woonwijk werd. Want inmiddels was 

door initiatieven in diverse geledingen van de Zaanstreek be-

sloten tot de stichting van de Zaanse Schans.

In 1961 richtte de vader van Henk, Andries Bouman, met een 

aan tal gelijkgestemden de Vereniging Vrienden van de Zaanse 

Schans (later voortgezet als Vereniging Vrienden van het Zaanse 

Huis) op. Henk was daar natuurlijk meteen lid van, evenals van 

de Vereeniging de Zaansche Molen, maar verder dan dineren 

met zakenrelaties in de Hoop op d’ Swarte Walvis en genieten 

van het uitzicht kwam zijn interesse toen nog nauwelijks. Dat 

werd anders toen de pensionering in zicht kwam. 

OMSLAG EN NIEUWE TAKEN
‘Het Zaantje’ begon te trekken en Henk en zijn Lida betrokken 

een historisch pand aan de Lagedijk. Bouman: ‘We hebben flink 

wat moeten doen aan het huis, alles was donker en hokkerig 

en nog helemaal in jaren-veertig stijl.’ Het pand heeft in de 

loop der jaren weer veel van zijn oude glans terug gekregen. De 

beste ‘inburgeringscursus’ kregen ze in 1994, tijdens de viering 

van het vijf honderdjarig bestaan van Zaandijk. Als verant-

woordelijken voor de erebogen, vlaggen, etc. (er werden zelfs 

‘padhoofden’ aangesteld) kwamen ze in contact met vrijwel 

alle bewoners.

Ads Bouman (de vader van Henk) had in 1981 afscheid genomen 

als voorzitter van de Vrienden van het Zaanse Huis en het stokje 

overgedragen aan Ron Sman. Laat die nou vrijwel de buurman 

zijn van de nieuwe Zaandijker: het duurde dus niet lang of 

Henk Bouman trad toe tot het bestuur van deze vereniging. Van 

daaruit kwam hij ook in de redactie van ANNO 1961, het orgaan 

van de vereniging. Bouman: ‘Daarvoor schreef ik regelmatig 

een rubriekje onder de naam “Bedoeninkies in de Kaikerd”. Die 

rubriek ging over historisch waardevolle panden die werden 

gerestaureerd of juist bedreigd. Er werd toen al voorzichtig 

gedacht aan uitbouw van het “clubblaadje” tot een volwaardig 

tijdschrift.’

Op verzoek van Frans Wytema werd Henk Bouman secretaris 

van de stichting Zaan & Dijk, die zich inzet voor het behoud 

van het erfgoed rondom en tegenover de Zaanse Schans. Toen 

Ron Sman aftrad als voorzitter van de ‘Vrienden’ werd Henk 

zijn opvolger; hij heeft deze functie tot 2006 bekleed. Hij was 

sterk betrokken bij de werkgroepen die net in die periode tot 

ontwikkeling kwamen, vooral die van het Meldpunt voor be-

dreigde panden en die van de PR-activiteiten. ‘We besteedden 

veel aandacht aan het adviseren over en beschrijven van his-

to  rische panden. Vooral aan dat laatste ontbrak het toen; de 

overheid had hier nauwelijks belangstelling voor, gemeente-

monumenten bestonden nog niet.’

IN RUSTIGER VAARWATER
Inmiddels is Henk Bouman geen bestuurslid meer van Zaan 

& Dijk, al is hij nog wel secretaris van de Stichting Zaanse Pak -

huizen. Toch is hij niet op zijn lauweren gaan rusten: ‘Ik ben 

een tijd sluiswachter geweest van de Zaandijker sluis en ben 

nu secretaris van de Stichting Beeldentuin. Verder ben ik voet-

veerschipper op het veer tussen de Zaanse Schans en Zaandijk. 

Daar krijgen we passagiers uit de hele wereld die zich over 

alles verbazen, maar het mooiste compliment kreeg ik van 

een Nederlandse bezoeker. Die riep: “We wisten niet dat het 

Henk Bouman en 
Joop Knijnenberg

De nestors van de Zaanse erfgoedwereld
Vorig jaar werden Henk Bouman en Joop Knijnenberg allebei 80. Zij stonden aan de wieg van het tijdschrift en 

de vereniging Zaans Erfgoed. Tijd voor een terugblik. 

door George Slieker en Corrie van Sijl 
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hier zo mooi was!”’ Het is een uitspraak die aansluit bij wat 

Henk vertelt: ‘De laatste jaren is er (bij zowel de bevolking als 

de overheid) een toenemende waardering gekomen voor de 

culturele erfenis van de streek. Wij als erfgoedbewakers doen 

er alles aan om die te stimuleren, onder meer door bewustzijn 

te kweken voor onze geschiedenis en langzamerhand is er ook 

onder tegenstanders van al “het oude” een omslag gekomen.’ 

Van 2009 tot aan de verschijning van het boek in 2012 was 

Henk betrokken bij de totstandkoming van De geschiedenis van 

de Zaanstreek. Voor zijn talloze inspanningen als vrijwilliger – 

onder meer bij de gereformeerde kerk en de tennisvereniging 

KTV en zijn voorzitterschap van de Vereniging Zaans Erfgoed – is 

hij inmiddels benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Nu Henk Bouman wat meer afstand heeft genomen van de 

Zaanse erfgoedwereld blijft er meer tijd over om van andere 

dingen te genieten, al is de zeilsloep Weremeer, waarmee hij in 

het verleden fraaie tochten heeft gemaakt, inmiddels in beheer 

bij zijn kinderen. ‘Maar van het water geniet ik nog steeds.’ 

JOOP KNIJNENBERG
Net als Henk Bouman is ook Joop Knijnenberg aan het water 

geboren, zij het niet aan de Zaan. Zijn geboortehuis is een 

scheef  staand pandje aan de Nassaukade tegenover de Nauer-

nasche Vaart in Krommenie. Joop is als klein jongetje een keer 

in het water gevallen en er op tijd weer uitgevist. Die scheve 

stand van het huis – Joop heeft het nooit anders gekend – 

Henk Bouman in zijn element: op het water van de 

Zaan aan het stuur van zijn sloep. (foto fam. Bouman).

Ook Joop Knijnenberg is als liefhebber van watersport vaak op een 

schip te vinden. (foto fam. Knijnenberg)

De fusievergadering van de beide verenigingen vond gelijktijdig 

plaats in het Raadhuis Zaandijk in naast elkaar gelegen kamers. 

Hier het moment waarop de leden van Vrienden van het Zaanse 

Huis akkoord gaan. Links staat Henk Bouman de stemmen te 

tellen. (foto Wikje van Ritbergen)

Fusiefoto van drie voorzitters met beschuit met muisjes. Links de 

aftredende voorzitter van Vereniging Zaans Industrieel Erfgoed Joop 

Knijnenberg en rechts Henk Bouman van de Vereniging Vrienden 

van Het Zaanse Huis. In het midden de voorzitter van de nieuwe 

fusievereniging Zaans Erfgoed Syb de Witte, die helaas een paar jaar 

later overleed. Joop en Henk zijn nog steeds bestuurlijk actief binnen de 

Stichting Uitgeverij Zaans Erfgoed. (foto Wikje van Ritbergen)
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Terecht werd hij in 1999 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje 

Nassau. De vermaning is overigens nog niet af, maar er moeten 

eerst nieuwe financiën worden aangeboord voordat de ramen 

aan de westkant kunnen worden aangepakt. 

MBTZ
Via de Rotary werd Joop in 1992 voorzitter van de Vereniging tot 

behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek in de Zaan-

streek, kortweg MBTZ. Aanvankelijk via een sober uitge geven 

Nieuwsbrief en later met het tijdschrift Met Stoom zette zij het 

industriële erfgoed van de Zaanstreek steeds duidelijker op de 

kaart. Joop tekent daarbij aan dat de drijvende kracht achter het 

geheel Jur Kingma was. 

Een neef van Joop was in die tijd voorzitter van Vereeniging De 

Zaansche Molen. Maar voorstellen om tot een fusie te komen, 

vanuit de gedachte dat ook molens industrieel erfgoed zijn, 

mislukten. Toen MBTZ in 1998 werd omgezet in de Vereniging 

Zaans Industrieel Erfgoed werd uitdrukkelijk vastgelegd dat 

zij zich zou bezighouden met industrieel erfgoed van na 1850. 

Pogingen om alle Zaanse erfgoedorganisaties, dus ook de 

diverse stichtingen en genootschappen in de dorpen, onder 

een noemer te brengen mislukten.

SAMENWERKING TUSSEN MBTZ EN ANNO
Intussen waren er wel goede contacten ontstaan tussen de 

Ver  eniging Zaans Industrieel Erfgoed en de Vrienden van het 

Zaanse Huis. Het eerste gezamenlijk themanummer van Met 

Stoom en ANNO 1961, getiteld Verf verscheen in 1993. ‘Ik krijg 

daar nog altijd vraag naar’, zegt Bouman. Het idee van de thema-

nummers sloeg aan: in 1994 verscheen het tweede: Pakhuizen. 

Later volgden nog Skepe en skoite (over de Zaanse scheepvaart) en 

nummers over branden (met name in fabrieken en pakhuizen), 

taal, tuinen en gezondheid. Ondertussen werd het uiterlijk van 

deze speciale uitgaven professioneler en ontstonden in 2002 de 

eerste serieuze ideeën voor een gezamenlijk blad. Henk Bouman 

nam zitting in het bestuur van de Stichting Zaans Erfgoed (later 

Stichting Uitgeverij Zaans Erfgoed), die het blad uitgaf. Joop 

Knijnenberg werd voorzitter en er kwam een Adviesraad waarin 

ook lokale historische verenigingen vertegenwoordigd waren. 

Joop en Henk zijn nog steeds voorzitter en secretaris van die 

Stichting.

TIJDSCHRIFT EN VERENIGING ZAANS ERFGOED
In 2002 kwam het tot een definitieve fusie van de twee tijd-

schriften. In de loop van de jaren is het blad, bijna volledig ge -

maakt door vrijwilligers, uitgegroeid tot een professioneel tijd-

schrift over een bijzondere streek in Nederland. De oprichting 

van het tijdschrift Zaans Erfgoed werd mede mogelijk gemaakt 

door een startsubsidie van de gemeente Zaanstad. Niet lang 

daarna, in voorjaar 2004, besloten de Vereniging Vrienden van 

het Zaanse Huis en de Vereniging Zaans Industrieel Erfgoed 

te fuseren tot de Vereniging Zaans Erfgoed. De samenwerking 

in het nieuwe tijdschrift was voor de besturen van beide ver-

enigingen ‘het zetje om serieus een volledige samenwerking 

na te streven’, zo stelden voorzitters Joop Knijnenberg en Henk 

Bouman. Het resultaat is een zeer actieve vereniging met zo’n 

1300 leden. 

werd veroorzaakt doordat de schoorsteen te zwaar was voor 

de fundering. En net als Henk is Joop, na omzwervingen door 

Krommenie en 25 jaar in een geriefelijke bungalow met grote 

tuin in Wormer, naar het water teruggekeerd: hij bewoont een 

riant appartement boven de apotheek aan de Zaanbocht in 

Wormerveer met uitzicht op de Zaan. De tuin ging Joop en zijn 

tweede vrouw aan het hart, maar ze voorzagen dat die op den 

duur toch te bewerkelijk zou worden. Net als Henk heeft Joop 

ook vele jaren gevaren, totdat hij nog niet eens zo lang geleden 

besloot de zeilboot te verkopen. 

SUCCESVOL ZAKENMAN IN DE (KANTOOR)BOEKHANDEL
Joops vader dreef de in 1873 door zijn overgrootvader opgerichte 

drukkerij en boekhandel Knijnenberg, toen gevestigd in de 

Zuiderhoofdstraat in Krommenie. (In dat pandje zit nu een 

Italiaans restaurant.) Niet zo raar dus dat Joop na de MULO 

naar de grafische school in Amsterdam ging. Spijt het hem 

misschien nog altijd een beetje dat hij uiteindelijk niet in het 

drukkersvak is terechtgekomen? In ieder geval werd het de 

(kantoor)boekhandeltak van de firma Knijnenberg, toen hij 

in 1956 thuiskwam uit de militaire dienst; vader Aart en oom 

Siem Knijnenberg hadden iemand nodig voor de boekhandel. 

Joop zegt ervan: ‘Vlak voor mijn diensttijd was ik, na drie jaar 

verloving, halsoverkop getrouwd met Henny Schaar (in 1953 

werd je daar nog op aangekeken) en met een jong gezin was 

ik dus niet in een positie om veel te willen.’ Wel kreeg hij de 

kans om zelfstandig (kantoor)boekhandel Knijnenberg uit 

te bouwen tot een succesvolle en toonaangevende zaak in 

Zaanstad-noord. In 1991 zijn de winkels van Knijnenberg in 

Krommenie en Heemskerk verkocht aan collega Stumpel uit 

Hoorn, maar wij zeggen nog wel eens dat we even gaan kijken 

bij ‘Knijn’ als we naar de plaatselijke boekhandel gaan. In 1996 

stapte Joop definitief uit het familiebedrijf, een besluit dat mede 

werd ingegeven doordat zijn vrouw Henny aan MS leed. In 2002 

is zij overleden. 

MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN
Toen de firma Knijnenberg in 1973 100 jaar bestond, liet Joop, 

mede onder het motto: ‘Knijnenberg staat eeuwig voor u klaar’ 

het dorp meevieren en richtte samen met een paar vrienden de 

Stichting 1000 bomen voor Krommenie op. Dat zegt iets over 

zijn maatschappelijke betrokkenheid. Naast zijn werk heeft Joop 

dan ook tal van functies bekleed in organisaties die verband 

hielden met zijn vak, maar ook daarbuiten. In het wereldje van 

Zaanse ondernemers viel dat op en in 1970 werd hij gevraagd 

voor de Rotary. ‘Het was even wennen om nu oudere heren bij 

de voornaam te noemen’. Joop zegt nog net niet ‘notabelen’ 

maar zo voelde dat anno 1970 misschien wel, tegenwoordig 

zijn we wat vlotter met tutoyeren. In de jaren tachtig was Joop 

betrokken bij de restauratie van het oudkatholieke kerkje aan 

de Noorderhoofdstraat in Krommenie. Dat was niet zijn laatste 

bemoeienis met kerkrestauraties, in het afgelopen jaar droeg hij 

een belangrijke steen bij aan de restauratie van de vermaning 

in Wormerveer. Een van de eerste activiteiten na de oplevering 

was een instuif en eettafel voor vluchtelingen uit de opvang in 

Zaandam, in samenwerking met Stichting De Nieuwe Poort uit 

Amsterdam. Maatschappelijk betrokken is Joop dus nog steeds. 
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Zaans vakmanschap sinds 1902 HuigHaverlag is een vooruitstrevende 
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HuigHaverlag.nl of maak een afspraak, via (075) 612 73 73.
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STICHTING ZAANS SCHOON 70 JAAR
In 1946 stelde de toen opgerichte Com-

missie Zaans Schoon zich als doel het 

bevorderen, beschermen en docu-

menteren van ‘Zaans Schoon’. Vijf jaar 

later werd zij een Stichting. Die stond 

aan de basis van de Zaanse Schans. ‘Men 

zag in de jaren veertig al in dat er veel 

zou worden gesloopt omdat bedrijven 

ruimte nodig hadden. Het plan ontstond 

toen om al die bedreigde panden bijeen 

te brengen op één plek. Uit dat idee 

is de Zaanse Schans voortgekomen. 

De plek tegenover de Gortershoek is 

bepaald niet willekeurig gekozen, 

dat was het enige nog overgebleven 

gave stuk in de Zaanstreek.’ Zo vatte 

toenmalig voorzitter Dick van Leeuwen 

in mijn interview met hem voor de 

rubriek ’25 jaar geleden’ in augustus 

2000 in Dagblad Zaanstreek die vroege 

geschiedenis samen. Toen was het 25 jaar 

geleden dat Zaans Schoon een invulling 

lanceerde voor het braakliggende 

ter  rein op de hoek van de Guisweg en 

de Lagedijk, waar nu hotel-restaurant 

d’Vijf Broers staat. Ooit stonden daar 

een café-restaurant, een viswinkeltje, de 

bioscoop van Oenen en chocoladefabriek 

TOC. Zaans Schoon ontwikkelde samen 

met Jaap Schipper een plan, met o.a. 

plaats voor het voormalige café aan de 

Noordervaldeursluis, dat met sloop werd 

bedreigd, en een (het) Zaans Museum. 

De gemeente zag er weinig in. Wel redde 

bestuurslid Piet Jan Bloem het logement 

door het naar de Domineestuin te laten 

verplaatsen. 

Van Leeuwen werd in 1963 bestuurslid en 

een jaar later voorzitter, en dat bleef hij 

tot eind 1999.

PLAN KALF
Vooral in de jaren zestig en zeventig 

voerde Zaans Schoon strijd met de 

Zaanse gemeentebesturen, na 1974 

Zaanstad, tegen verval, verminking 

en zelfs moedwillige vernieling van 

het gemeenschappelijke Zaanse 

cultuurbezit. Naast het redden van 

interessante panden stelde de stichting 

ook planologische structuurschetsen 

samen ‘We hadden veel kennis in 

huis, tot aan stedenbouwkundigen 

toe. Onze schetsen mochten gezien 

worden. Van ambtelijke zijde werden 

we vaak gesteund, maar de politiek 

zag ons totaal niet zitten.’ Een berucht 

voorbeeld was het plan Kalf met woon-

torens. Na heftige botsingen tussen 

Zaans Schoon en het gemeente bestuur 

zijn die uiteindelijk geschrapt, tot groot 

ongenoegen van burgemeester Reint 

Laan. ‘Wij waren niet altijd loyaal aan de 

Zaanse overheid en dat werd ons niet in 

dank afgenomen.’ 

HERMAN GORTERHUIS
‘Over het Herman Gorterhuis voerden 

we in de jaren zeventig een strijd op 

leven en dood. Ondanks de voorlopige 

bescherming als monument konden 

we het slechts redden door met hulp 

van de politie de aangevangen sloop te 

laten stilleggen. Rinus Hille, de laatste 

burgemeester van Wormerveer, was 

daar toen niet blij mee.’ 

In de jaren negentig keerde het tij. Zaans 

Schoon kon bij de gemeentebestuurders 

op meer begrip rekenen. ‘Er is de 

laatste jaren zeker meer begrip voor 

behoud van Zaanse houtbouw, maar 

misschien is dat te danken aan de 

huidige opvatting over cultuurtoerisme 

waar Zaanstad op inspeelt. Met politici 

weet je het nooit. Het blijft zaak alert te 

blijven.’ Van Leeuwen haalde het verslag 

van de stichting over de periode 1988-

1994 erbij. ‘Lang niet altijd was onze 

inmenging succesvol. Zo werd in deze 

periode 60% van onze verzoeken aan - en 

bezwaren tegen overheidsinstanties of 

particulieren afgewezen.’

NIEUWE IMPULSEN
Van Leeuwen trad in 1999 af. ‘De 

bestuursleden vergrijsden. Omdat we 

een stichting zijn, hebben we geen 

grote achterban. Daardoor raakten 

we geïsoleerd. In 2000 hebben we ons 

aangesloten bij de vereniging Vrienden 

van het Zaanse Huis met een achterban 

van ruim duizend leden. Sindsdien 

vormen de bestuursleden van het Zaanse 

Huis ook het bestuur van Zaans Schoon.’     

Formeel bleef Zaans Schoon bestaan, 

maar haar rol werd grotendeels overge-

nomen door andere organisaties, en 

uiteindelijk door de fusievereniging 

Zaans Erfgoed. In de eerste jaren van het 

nieuwe millennium trad de stichting 

Zaans Schoon slechts incidenteel 

op bij verschillende ruimtelijke 

ontwikkelingen, beschermingsacties 

en bouwplannen. In de loop van 2011 

ontstond echter behoefte aan een meer 

regulier functioneren van het bestuur 

van Zaans Schoon. Een belangrijke 

impuls voor een actievere rol was de 

uitspraak van de rechtbank in Haarlem 

dat leden van de vereniging Zaans 

Erfgoed niet mogen mee-adviseren in de 

gemeentelijke Monumentencommissie 

over aanvragen die door de vereniging 

waren gedaan. En dat gebeurde nogal 

eens, omdat dergelijke aanvragen tot de 

taak en doelstelling van de vereniging 

behoren en diverse leden van de 

Monumentencommissie tevens lid van 

Zaans Erfgoed zijn of zelfs de vereniging 

in de Commissie vertegenwoordigen. 

Om dat te voorkomen besloot het 

bestuur van Zaans Erfgoed dat in het 

vervolg aanvragen voor monumenten-

bescherming door Zaans Schoon 

zouden worden gedaan. Daarmee 

kreeg de stichting Zaans Schoon weer 

een zelfstandige rol inzake behoud en 

bescherming van het Zaanse erfgoed. 

Soms wordt een initiatief genomen door 

de stichting en uitgewerkt in of met de 

vereniging, soms gebeurt het andersom.

In 2013 stelde Zaans Schoon het gebrek 

aan handhaving van het monumenten-

beleid op de Zaanse Schans aan de kaak. 

De gemeente werd gevraagd om in actie 

te komen, omdat enkele exploitanten 

Verenigingsnieuws
Berichten van Zaanse Erfgoedorganisaties 

Coördinatie Wikje van Ritbergen
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van rijksmonumenten zonder vergun-

ning ongeoorloofde ingrepen aan hun 

panden hadden uitge voerd. Saillant 

detail is dat de stichting ook rond 1990 

al bezwaar maakte tegen de te grote 

vrijheden die de exploitanten op de 

Schans zich veroorloofden. Dat had toen 

geen effect. De brief uit 2013 is opgepakt 

door de gemeente en heeft ertoe geleid 

dat een overleg- en handhavingstraject 

in gang is ingezet.

Het huidige bestuur bestaat uit  

Piet Oudega (voorzitter), Jos Bezuijen 

(penningmeester), René Prins  

(2e penningmeester), Winnie de Wit 

(secretaris), Jan-Derk Koudijs (lid) en  

Jan Piet Bloem (lid).

Peter Roggeveen

STICHTING KALVERPOLDER,
Na bijna 10 jaar voorzitter te zijn geweest 

van Stichting Kalverpolder heeft Ron 

Sman besloten om zijn functie over te 

dragen. Per 1 januari j.l. is John van Loon 

de nieuwe voorzitter van de Stichting. 

Tegelijkertijd is Rolf Surink aangetreden 

als vicevoorzitter.

Ron Sman is, sinds de start in 2006, 

voorzitter geweest van deze vrij-

wil  ligers    organisatie. Onder zijn 

stimu  lerende leiding is de Kalver-

polder (grotendeels eigendom van 

Staatsbosbeheer) omgetoverd van een 

verwaarloosde polder in een aan  trek -

kelijk cultuurlandschap, grenzend 

aan de Zaanse Schans. Ook de natuur -

waarde van de polder is met sprongen 

vooruitgegaan, hetgeen er in geresul-

teerd heeft dat de Kalverpolder in 2013 de 

Natura 2000- status heeft verkregen.

Nog vorig jaar is een samenwerkings-

overeenkomst met Staatsbosbeheer 

gesloten, waarmee Stichting Kalver-

polder feitelijk als zelfstandige organi-

satie het onderhoud en beheer van het 

SBB deel van de polder uitvoert.

Op een drukbezochte nieuwjaars-

bijeenkomst heeft Ron Sman het 

voorzitterschap, met de overhandiging 

van een hooivork, op symbolische 

wijze aan John van Loon overgedragen. 

Aansluitend werd Ron hartelijk bedankt 

voor de grote waarde die hij heeft 

gehad voor het succes van Stichting 

Kalverpolder. Iedere dinsdag werken 

30-35 enthousiaste vrijwilligers in de 

polder. Ook Ron zal er dinsdags gewoon 

weer bij zijn!

www.kalverpolder.nl

Leden van Zaans Schoon staan voor 

het voormalige atelier van Frans Mars 

‘de Roerdomp. Het atelier was gelegen 

in het Guisveld naast de velden van 

voetbalvereniging Saenden. v.l.n.r. 

J. Touw, Wim de Boer, Martha Mars-de 

Boer, Frans Mars, H. Los, W.A. van Gogh en 

Jaap Schipper. De foto dateert uit 1952. 

(GAZ 21.27671)

De symbolische bestuurs-

overdracht: v.l.n.r. 

Rolf Surink, John van Loon 

en Ron Sman
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1 OKTOBER
Bouwer Thunnisen uit Heemskerk gaat 

83 woningen bouwen op het terrein 

van de voormalige Fortuinschool 

in Krommenie. Het bedrijf was met 

€ 4,1 miljoen de hoogste bieder. De 

Fortuinschool is een van de drie plek -

ken die de gemeente twee jaar geleden 

heeft aangewezen om zonder al te veel 

bemoei zucht van de overheid te laten 

ontwikkelen. Bouwer en buren moeten 

er zelf uitkomen en de verantwoorde-

lijk heid voor dat overleg ligt bij de 

ontwikkelaar. De gemeente geeft vooraf 

zo min mogelijk regels. Als Thunnisen 

en de omwonenden het met elkaar 

eens zijn geeft Zaanstad de ruimte om 

volgens die overeenstemming te gaan 

bouwen.

6 OKTOBER
‘Of ik het had verwacht? Nou, ik had wel 

goede hoop’, geeft Johannes Visser toe. 

En dat bleek terecht, want de docent 

Nederlands aan het Zaanlands Lyceum 

sleepte afgelopen vrijdag in Amsterdam 

de Prijs voor de Onderwijsjournalistiek 

2015 in de wacht.

9 OKTOBER
In molen De Huisman op de Zaanse 

Schans is een stembureautje geplaatst. 

Bezoekers kunnen er ‘onder begeleiding’ 

stemmen op de vier genomineerden 

voor de Molenprijs. Het advies aldaar 

luidt: stem op molen De Ooievaar, zodat 

die weer over water bereikbaar wordt. 

Borden in diverse talen moeten de 

stemgerechtigden – en dus iedereen met 

een e-mailadres – enthousiast maken 

voor het Ooievaarproject. Te weten: 

een haventje met aanlegsteiger en een 

hijskraan. Hieraan wil de eigenares, 

Vereniging de Zaansche Molen, het 

prijzengeld besteden. Want beide horen 

bij de molen, maar zijn in de loop van de 

tijd verdwenen. Het haventje is gedempt 

en de hijskraan raakte in verval.

16 OKTOBER
Vluchtelingen die in het Burgemeester 

In ‘t Veldpark verblijven, konden 

gisteren voor de tweede keer inge-

zamelde kleding ophalen bij de 

Noorder  kerk. Naast truien en jassen 

waren er dit keer ook onder  broeken 

te vinden. De Zaandamse Linda Smit 

startte deze week een onderbroeken-

inzameling, omdat bij de ingezamelde 

kleding zelden ondergoed zit. Een 

groot deel van de slipjes is gedoneerd 

bij een boekpresentatie van Merel Kan, 

door de afdeling Wormerveer van de 

Protestants Christelijke Ouderen Bond 

en Uitgeverij Noord-Holland. Er zijn zo’n 

500 onderbroeken en 200 paar warme 

sokken opgehaald.

16 OKTOBER
Het bestuur van stichting ‘t Reght Huys 

Banne Westzaan heeft € 7000 opgehaald 

voor de vervanging van de klok op het 

Kroniek
Oktober tot en met december 2015

Nieuws uit de Zaanstreek, samengesteld uit Dagblad Zaanstreek

door Jaap de Koning

Foto’s: Wim de Jong
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monumentale gebouw. Hiervoor zijn 

3500 loten verkocht, waarmee de kopers 

maar liefst 22 prijzen konden winnen. 

De trekking en prijsuitreiking waren 

gisteravond in de Grote Kerk. Exact om  

8 uur was er eindelijk weer een ver-

trouwd geluid in Westzaan te horen: 

de klok van het Reghthuys. Een symbo-

lische manier om de trekking van alle 

verkochte loten mee te beginnen.

27 OKTOBER
De 35 kunstenaars die ateliers huren 

aan de Parkstraat in Zaandam, moeten 

hun onderkomen in januari volgend 

jaar verlaten. Dat heeft de rechter 

besloten, na een juridische strijd tussen 

de Stichting Studio en de eigenaar, 

gemeente Zaanstad. De huurders kregen 

het bericht afgelopen dinsdag te horen 

van verhuurder Stichting Studio. Zij zijn 

boos en van slag. ‘Het komt ons rauw 

op het dak vallen. We zijn hier eerder 

totaal niet over ingelicht’, zegt beeldend 

kunstenares Salwa Jabli verontwaardigd. 

‘Wij zijn geen hobbyisten. Er zitten hier 

allemaal mensen met professionele 

bedrijven, die voor hun inkomsten 

afhankelijk zijn van deze ruimte. Je kunt 

niet zomaar 35 ateliers op straat zetten 

op zo’n korte termijn; dat is gewoon 

geen optie.’

31 OKTOBER
De gemeenteraadsleden van Wormer-

land bedanken de Wormerlandse 

bevolking voor de rustig verlopen 

bewonersbijeenkomst over de opvang 

van vluchtelingen, eerder deze week. 

De politici spreken hun respect en 

waardering uit in een open brief op de 

gemeentelijke website. De bijeenkomst 

lag onder een vergrootglas na het in 

de brand steken van twee auto’s van 

GroenLinks-raadslid Harold Halewijn, 

een nacht eerder. Er waren 300 

bezoekers. Diverse landelijke media 

waren erbij.

4 NOVEMBER
Verhuizing van hockeyclub De 

Kraaien, gevestigd aan de Zuiderweg 

in Wijdewormer, lijkt zo goed als 

onmoge  lijk, ofschoon de gemeenteraad 

van Zaanstad dat graag anders zou 

willen. SP-raadslid Roland van Braam 

zei gisteravond in het Zaanstad Beraad 

dat bij burgemeester en wethouders 

de wil ontbreekt om de club een 

betere plek te geven. Van Braam en de 

oppositie  partijen willen dat Zaanstad 

in de komende begrotingsperiode de 

verhuizing regelt. De hockeyclub zit 

in Wijdewormer, bijna twee kilometer 

buiten Zaanstad. Verhuizen is nu te 

duur, zegt wethouder Jeroen Olthof, 

omdat de enige mogelijkheid een terrein 

aan de Fortuinweg in Zaandijk is. Maar 

die grond staat voor een groot bedrag in 

de boeken. Een verhuizing zou Zaanstad 

zeker vier miljoen kosten.

13 NOVEMBER
De pieten bij verschillende Sinterklaas-

tochten in de gemeenten Zaanstad, 

Wormerland en Oostzaan zullen dit 

jaar niet anders uitgedost gaan dan in 

voorgaande jaren. Op verschillende 

plaatsen hebben sponsoren gezegd 

af te haken als er anders uitziende 

pieten komen. ‘De helft van onze 

sponsoren betaalt alleen als onze pieten 

zwart blijven,’ zegt Eric Kruger van 

Sinterklaasintocht Assendelft. ‘Zelf heb 

ik daar geen moeite mee. En zelfs van 

allochtone buurtgenoten hoor ik dat 

zwartepiet er gewoon bijhoort.’

14 NOVEMBER
De vernieuwing van de brug in de N203 

in Krommenie is op het laatste moment 

voor onbepaalde tijd uitgesteld. De 

afsluitingen en omleidingen die vanaf 

maandag zouden gelden, gaan niet 

door. Het probleem is nog altijd de 

bevoorrading van de Forbo linoleum-

fabriek in Assendelft. De provincie heeft 

daar geen rekening mee gehouden, bleek 

onlangs. Tijdens een laatste overleg 

donderdag tussen de provincie, Forbo 

en de gemeente Zaanstad werd duidelijk 

dat er op korte termijn geen akkoord 

in zit. Vandaar dat op het allerlaatste 

moment tot uitstel is besloten.

19 NOVEMBER
Een deel van een hoogspanningslijn 

in Oostzaan is buiten gebruik, 

omdat hij te veel lawaai produceerde. 

Oostzaners werden gek van het kabaal. 

Netbeheerder Tennet moet eerst komen 

met een definitieve oplossing voor 

dit probleem. Dat schrijft het college 

van B en W. Het beantwoordt vragen 

van de GroenLinks-fractie, die eerder 

deze maand vraagtekens zette bij de 

knetterende hoogspanningslijn. Oost-

zaan kampt al jaren met hoog spannings -

problematiek. De masten zijn mogelijk 

schadelijk voor de gezondheid. 

20 NOVEMBER
Stichting de Zaanse Schans wil aan 

het Zonnewijzerspad een vermaning 

en een rij arbeidershuisjes plaatsen. 

Het plan verkeert nog in een uiterst 

pril stadium, zegt directeur Peter-Jan 

van Steenbergen. Het idee is om de 

vermaning achter Westzijde 179 (vlak 

bij de Vincent van Goghweg) over te 

brengen naar de Zaanse Schans. Ernaast 

komen replica’s van oude arbeids-
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niet serieus genomen in de A8/A9-

kwestie. De provincie Noord-Holland 

en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, 

Heems  kerk, Beverwijk, Velsen en de 

stadsregio Amsterdam bekijken hoe 

de verbinding tussen de snelwegen 

A8 en A9 kan worden verbeterd. De 

variant die de voorkeur heeft van de 

buurt  schapbewoners, wordt volgens 

hen echter niet serieus meegewogen in 

de besluitvorming. Tijd voor actie dus, 

klonk het dinsdagavond tijdens een 

vergadering in Uitgeest met bewoners 

en andere belanghebbenden.

18 DECEMBER
René Sol, leerling van het Regio 

College in Zaandam, heeft zich als 

eerste geplaatst voor de finale van de 

Skills Heroes Beroepenwedstrijd in 

de categorie Restauratietimmerman. 

Aan de kwalificatiewedstrijd op 15 en 

16 december in Hengelo namen zeven 

leerlingen uit heel Nederland van de 

mbo-opleiding Restauratie Timmeren 

het tegen elkaar op. De nationale finales 

in alle categorieën zijn van 17 tot en 

met 19 maart in de RAI in Amsterdam. 

Sol is in dienst bij Bouwmensen 

Kennemerland Zaanstreek Waterland 

en is al enige jaren gedetacheerd bij de 

Amsterdamse restauratieaannemer 

Witte Bouw- en Aannemersbedrijf. 

Doel van de wedstrijd is om de 

restauratieopleidingen onder de 

aandacht te brengen.

19 DECEMBER
Rijstfabrikant Lassie heeft het 

monumen tale pand Mercurius aan 

de Zaan in Wormer teruggekocht 

van de provincie. Donderdag zijn de 

hand  tekeningen gezet. ‘Wij willen het 

gebouw in de loop van de tijd gaan 

ontwikkelen’, zegt Petra Dik namens 

Lassie, dat eigendom is van het Spaanse 

op vossen in het recreatie- en natuur-

gebied. Aanleiding is dat niet aan de 

verplichting van Natura 2000 kan 

worden voldaan om de broedvogelstand 

op peil te houden, doordat vossen de 

vogels opeten. Het aantal vossen is 

toege nomen tot naar schatting achttien. 

Daardoor verdwijnen volgens het schap 

vogelsoorten als roerdomp en kieken-

dief.

12 DECEMBER
De politie gaat de komende maanden 

’s avonds en ’s nachts in wijken met 

een bovengemiddeld inbraakrisico 

surveilleren met een groen zwaailicht 

op de politieauto’s. Het groene zwaai -

licht gaat in het donker aan om de zicht-

baarheid van de politie te vergroten. 

De hoop is ook dat dit preventief werkt 

tegen high impact crimes: straatroven, 

overvallen en woninginbraken. De 

gedachte van de politie is namelijk dat 

Zaankanters extra alert worden zodra 

ze een groen zwaailicht in hun buurt 

waarnemen.

15 DECEMBER
De gemeenteraad van Wormerland 

bespreekt vanavond de overlast die 

bewoners van de Verlengde Zandweg 

zeggen te ondervinden van cacaover-

werker Cargill/Gerkens. Dat gebeurt op 

initiatief van de Vereniging Liberaal 

Wormerland (VLW) en de SP. De over last 

bestaat uit geluidshinder, trillingen, 

lichthinder en wateroverlast en is een 

gevolg van de uitbreiding van de cacao-

fabriek aan de Veerdijk. Wormerland 

deed er onderzoek naar en kwam tot 

de conclusie dat de klachten voor wat 

betreft lichthinder en wateroverlast 

gegrond zijn.

17 DECEMBER
Bewoners van de buurtschap Busch 

en Dam bij Krommenie voelen zich 

woningen, omdat er ‘daar niet zoveel 

meer van zijn in de Zaanstreek’. Volgens 

Van Steenbergen staan de vermaning en 

huisjes al op de originele tekeningen van 

Jaap Schipper, geestelijk vader van de 

Zaanse Schans.

25 NOVEMBER
Er zijn plannen voor een theehuis aan 

de Zwarteweg in Wijdewormer, vlak bij 

Neck. De initiatiefnemer heeft daarvoor 

een aanvraag ingediend bij de gemeente 

Wormerland. Die is al wel besproken 

door de gemeente Wormerland, maar 

een besluit ligt er nog niet. De gemeente-

raad wil eerst meer zekerheid over de 

gevolgen van toestemming voor ‘lichte 

horeca.’ Dan zouden er lichtalcoholische 

dranken, zoals bier en wijn, mogen 

worden geschonken. Een deel van de 

raad wil niet dat het theehuis, indien ge-

opend tot twee uur ’s nachts, verandert 

in een kroeg. Dat gevaar ziet onder meer 

de VVD.

1 DECEMBER
De gemeente moet elk jaar honderd 

nieuwe bijstandsuitkeringen betalen 

aan mensen die vanuit Amsterdam 

naar Zaanstad komen. Dat is een van 

de vele cijfers in de bijlagen bij het 

nieuwe armoedebeleid van Zaanstad. 

De gemeente wil af van generieke 

regelingen en zich toeleggen op hulp 

die precies past bij het probleem 

van gezin x. Volgens Zaanstad is de 

bevolking van vandaag niet die van 

morgen. Mensen komen en gaan. Voor 

het armoedebeleid is de instroom van 

bijstandsgerechtigden uit Amsterdam 

een belangrijk gegeven.

8 DECEMBER
Het Recreatieschap Twiske-Waterland 

vraagt een vergunning voor de jacht 
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ZAANS MUSEUM
Schansend 7, 1509 AW Zaandam 

www.zaansmuseum.nl

tel. 075 681000

Dagelijks open van 10.00 tot 17.00 uur.

Zondag 27 maart 14.00 uur Paaseieren 

schilderen. Kom op eerste paasdag 

paaseieren en andere paasfiguren 

maken van chocolade. Leuk voor jong 

en oud! Vooraf krijg je een rondleiding 

door de Verkade Experience. Na afloop 

mag je de paaseieren meenemen. Kosten: 

€ 10,00, met Museumjaarkaart € 3,00 

p.p. incl. limonade. Reserveren via 

info@zaansmuseum.nl of 075 6810000 

gewenst. Wees er snel bij! Het aantal 

plaatsen is beperkt.

Zaterdag 16 en zondag 17 april 10.00 tot 

17.00 uur. Maak tijdens de Museumweek 

je eigen Zaanse Monet-schilderij in het 

Zaans Museum. Het wordt een schilderij 

om de vingers bij af te likken; de verf 

is namelijk gemaakt van cacao! Ter 

gelegenheid van de Museumweek is het 

Zaans Museum op 16 en 17 april voor de 

helft van de prijs toegankelijk. 

Zondag 1 mei 14.00 uur

Meer weten over Claude Monet in 

Zaandam? Kom naar de Monet-familie-

lezing. De lezing wordt verzorgd door 

Bas Husslage van Stichting Monet 

in Zaandam en duurt ongeveer 30 

minuten. Daarna volgt een rondleiding 

in het Zaans Museum langs de Monet-

presentatie en het schilderij De 

Voorzaan en de Westerhem. Kosten:  

€ 10,00, met Museumjaarkaart € 3,00.

Dagelijks 10.00-17.00 uur 

Door  lopende activiteiten: In het Zaans 

Museum is altijd iets te doen. Ga 

bijvoorbeeld aan de slag met de games 

in de Verkade Experience of haal bij 

de kassa een heerlijke chocoladereep 

en maak een ontwerp voor de wikkel. 

Daarna kan je de reep met behulp 

van een miniatuur inpakmachine 

zelf inwikkelen! Kosten: entree Zaans 

Museum + € 1,00 per chocoladereep.

ZAANSE SCHANS 
Cacaolab Zaans Gedaan

Kalverringdijk 25, Zaandam 

Zondag 3 april 14.00 tot 16.00 uur

Inschrijfworkshop DropLab: zelf drop 

maken in de proeverij, dropreis  

door Europa. Aanmelden via 

info@zaansgedaan.nl of het contact-

formulier op www.zaansgedaan.nl 

Kosten € 35,00 p.p.

Zondag 17 april 14.00 tot 15.30 uur

Inschrijfworkshop Cacaolab:

Chocolade maken volgens oude 

technieken. Na het maken volgt een 

proeverij van zeer uiteenlopende 

soorten chocolade. Aanmelden: zie  

3 april. Kosten € 30,00 p.p.  

VERFMOLEN DE KAT
Kalverringdijk 29 Zaandam

info@vermolendekat.com

www.verfmolendekat.com

075 6210477

14 mei, Luilaknacht

Zaterdag voor Pinksteren is het Luilak. 

Langslapers en telaatkomers worden 

bespot. Jongelui staan vroeg op en 

proberen iedereen wakker te maken 

door aan te bellen en lawaai te maken. In 

Molen De Kat is van alles te doen: je laten 

scheren door kappers met ouderwetse 

messen, molenbitter, luilakbollen en 

broeder proeven en luisteren naar 

(volks)muziek.

ZAANSE SCHANS
14 en 15 mei, Nationale Molendag

16 mei Pinksterzaan

Verhalenfestival. Levende geschiedenis 

met geweren en kanonnen voor 

jong en oud. Er is theater, er worden 

verhalen verteld, en er is een markt met 

streekvoedsel en ‘spaense schans’ bier. 

5 juni

Zaanse kinderboekenmarkt, een jaar -

lijks terugkerend feest. Veel stands 

met een ruime keuze uit goede kinder -

boeken voor betaalbare prijzen. Meer 

informatie:  

www.zaansekinderboekenmarkt.nl 

MUSEUM ZAANSE TIJD
Kalverringdijk 3, Zaandam

075-6179769

info@mnuurwerk.nl

www.mnuurwerk.nl/

museum-zaanse-tijd/

Open: zondag 11.00 tot 17.00 uur, 

overige dagen in overleg met het 

Informatiecentrum Zaanse Schans. 

Mei tot en met oktober 2016: Expositie 

‘Empire aan de Zaan’: Vergulde 

pendules met een verhaal. Te zien 

zijn een zestiental neo-classistische 

Agenda
Een greep uit de Zaanse activiteiten in het voorjaar

samenstelling: Corrie van Sijl 

46



vuur vergulde pendules uit Nederlands 

privébezit, die de stijlontwikkeling 

laten zien van Lodewijk XVI tot de 

onder  gang van Napoleon. Het zijn 

stukjes beeldhouwkunst op salon- en 

studeerkamerformaat, die verhalen 

uit de klassieke oudheid verbeelden. 

Bij de expositie verschijnt een rijk 

geïllustreerde collectiecatalogus, waarin 

55 pendules zijn afgebeeld en toegelicht. 

HET WEEFHUIS
Lagedijk 39, Zaandijk

075 6224380

www.hetweefhuis.nl

Open: zaterdag en zondag 12.00  

tot 17.00 uur

2 en 3, 9 en 10 april, Bea van Huijstee, 

schilderijen. 

15 en 16 april, Nardja van Kerkmeer, 

schilderijen en tekeningen.

23 en 24 april, Anne Hoogland, 

glaskunst, fotografie, schilderkunst, 

keramiek, bronzen beelden.

30 april en 1 mei, leerlingen van Crejat 

Alkmaar, schilderijen.

7 en 8 mei, Marinus de Wit, schilderijen.

14 en 15 mei, Ruud Speldenbrink, 

tekeningen, olieverfschilderijen, 

beelden.

21 en 22, 28 en 29 mei, Ingrid 

Schoemaker, beelden. 

4 en 5 juni, Ria de Ruyter, fotografie.

11 en 12 juni, Ruud Groenewegen, foto’s, 

schilderijen, beelden.

18 en 19 juni Jane van Herwijnen, 

schilderijen, tekeningen.

25 en 26 juni, bewoners van de RIBWZ 

(Regionale Instelling Beschermd 

Wonen Zaanstad), foto’s, schilderijen, 

tekeningen. 

2 en 3 juli, Marloes van Pareren, 

fotografie.

HONIG BREETHUIS
Lagedijk 80, Zaandijk

www.honigbreethuis.nl

Open: donderdag tot en met zondag 

13.00 tot 16.00 uur. 

Tentoonstelling 

Tot en met 17 juli collages en objecten 

van Nicole van der Heijden o.d.t ‘Met 

klus en klois’ (Zaans voor: Met alles 

en alles). De tentoongestelde objecten 

zijn gemaakt van allerlei spul dat de 

kunstenares in de loop van de jaren 

heeft verzameld. Een greep uit eerder 

werk van Nicole in de Zaanstreek: In de 

Zaandamse Rosmolenbuurt, een wijk 

waar een stadsvernieuwingsproject 

gaande is, heeft ze samen met de 

bewoners in 2012 het project Groene 

Vingers! opgezet om klein en groot in de 

buurt plezier laten krijgen in de ‘kleine’ 

natuur, direct om de hoek. In 2014 nam 

ze deel aan de kunstmanifestatie Zaanse 

Parels waar ze een eigen bewerking 

toonde van Pieter Jansz. Saenredams 

Interieur van de Sint-Odulphuskerk in 

Assendelft (1649). 

Concert in de salon

Zondag 17 april 16.00 uur Frederic 

Voorn op de Duwaer-fortepiano met 

werken van Jan Pietersz. Swelinck, 

Mozart, de Ierse componist John Field 

en Schubert. Toegang € 17,50, vrienden 

met 1 introducé € 15.00. Reserveren 

aanbevolen, via het formulier op de 

website. 

Wandeling

Zondag 24 april 13.30 uur wandeling 

door historisch Zaandijk o.l.v. een Honig 

Breethuis gids. Aanmelden via het 

formulier op de website. 

MENNISTENERF
H. Gerhardstraat 77, Zaandam

075 6123262

dinsdag 5 april 14.30 uur

Lezing georganiseerd door Departement 

Zaanstad-Zuid van de Maatschappij 

tot Nut van ’t Algemeen. Henk Roovers 

vertelt over Stijlen en stijlkenmerken 

in Zaanse houten huizen 1650-1900. 

In de Zaanse houten huizen van de 

zeventiende, achttiende en negentiende 

eeuw zijn stijlinvloeden uit in de eerste 

plaats Frankrijk te herkennen, maar er 

zijn ook Egyptische, Griekse, Romeinse 

en Engelse invloeden. Henk Roovers laat 

u met andere ogen naar onze omgeving 

kijken. 

HISTORISCHE VERENIGING
WORMERVEER

Historische Wandelingen

zondag 22 mei verzamelen 10.00 uur, 

vertrek 10.30 uur, wandeling door 

Wormerveer-Zuid o.l.v. deskundige gids 

Dick Zwart. Vertrek vanaf de muziektent 

in het Wilhelminapark. Kosten € 3,50. 

Aanmelden bij Dick Zwart, 075-628468 of 

06-41438982 tussen 18.00 en 19.00. 

zondag 29 mei verzamelen 10.00 uur, 

vertrek 10.30 uur, wandeling door 

Wormerveer-Noord eveneens o.l.v. 

Dick Zwart. Vertrek vanaf Het Veerhuis, 

Zaanstroom 57 aan het Noordeinde. Zie 

verder 22 mei. 

BABEL ARCHIGIDS
Tel. 075 6700695

archigids@stichting-babel.nl

www.stichting-babel.nl

Zondag 10 april 14.00 tot 16.00 rond-

leiding langs Zaanse houtbouw, van 

de onbekende bouwer van het Czaar 

Peterhuisje uit 1632 tot aan de heden-

daagse architecten Van Winden van 

Hotel Inntel (2011) en Soeters van het 

stadhuis (2012). Onderweg leert u alles 

over Zaanse houtskeletbouw. Vertrek 

vanaf het Czaar Peterhuisje aan het 

Krimp in Zaandam. Kosten €7,50, 

kinderen tot 18 jaar gratis. Aanmelden 

via e-mail. Tip: bezoek eerst het Czaar 

Peterhuisje!

Zondag 24 april 14.00 tot 16.00 uur 

stadswandeling over Stadsarchitect 

Ludovicus Immink (1822-1869). Hij werd 

in 1949 benoemd tot stadsarchitect 

van Zaandam. We komen langs een 

aantal van zijn gebouwen, zoals de 

doopsgezinde kerk aan de Oostzijde, 

bekend als de Doofpot en tegenwoordig 

in gebruik als apostolische kerk, de 

synagoge aan de Gedempte Gracht 

en de villa Corver van Wessem aan de 

Westzijde. We vergelijken Imminks 

werk met andere gebouwen uit de 

tweede helft van de negentiende eeuw 

en staan stil bij de stijlkenmerken van 

de zo vaak verguisde negentiende-

eeuwse architectuur. Vertrek vanaf 

de apostolische kerk, Oostzijde 82, 

Zaandam, kosten € 7,50, kinderen tot 

18 jaar gratis. Meer informatie op de 

website, aanmelden via e-mail. 
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