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Parken en tuinen in de Zaanstreek.

VOOR MIJ ALLÉÉN
HET GENIETEN...
"We waren gelijk weg van dit huis: een prachtige oude boerenwoning waar iedere steen
en plank een verhaal kan vertellen. Maar zowel de woning als de tuin waren zwaar
verwaarloosd. Renovatieplannen genoeg dus. Maar waar begin je? We wilden graag de
tuin snel op orde hebben, maar omdat we beiden een drukke baan hebben schiet er weinig tijd over. Toen tipte een kennis ons over Germieco: "aardige mensen met échte gioene vingers en verstand van zaken". We zijn snel rond de tafel gaan zitten en uit het ontwerp dat volgde sprak inleving en begrip: aan alles was gedacht - echt ideeën die ons
aanspraken. We wilden een tuin die de sfeer van het huis versterkte, leuke zithoekjes heeft,
weinig onderhoud vraagt en toch alle ruimte biedt voor het houden van siereenden en
kippen: ik ben nou eenmaal gek van dieren. Al snel kwamen we tot de conclusie dat de operatie het beste in twee fasen uitgevoerd kon worden: dat was betaalbaarder en op die
manier konden we -na afronding van de eerste fase- al dit najaar genieten van de tuin.
Germieco heeft ons al het werk uit handen genomen. De oude schuur en betonplaten
werden afgevoerd en de afvoer voor het regenwater verlegd. Daarna werd de tuin in
delen opgehoogd. En met oude klinkertjes werden terrasjes en paadjes aangelegd.
Er kwam een tuinafscheidïng en de beplantingen werden aangelegd, rekening houdend
met lichtinval en uitzicht: alles was op elkaar afgestemd, passend binnen
één kleurschema. Elke avond als ik thuiskwam was Germieco weer een
stuk verder. Nu is de eerste fase afgerond en het resultaat is perfect:
helemaal wat we in gedachten hadden. Germieco verzorgt eveneens het
onderhoud: fk hoef alleen nog het gras te maaien. En voor het onderkomen van mijn kwakertjes kan ik natuurlijk ook bij Germieco terecht".
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Inleiding
Jur Kingma

STROINE IN TOINE
Het feit dat wij met een speciaal nummer komen over tuinen en parken vraagt om een toelichting.
'Met Stoom' richt zich op de industriële ontwikkeling van de Zaanstreek na 1850 en 'Anno
1961' richt zich op het erfgoed van de Zaanse
houtbouw zoals dat zijn weerslag kreeg in de
gebouwde omgeving.
Het molenmuseum heeft het initiatief genomen om een tentoonstelling te maken over
Zaanse tuinen en parken. De aanleiding is het
honderdjarig bestaan van het Wilhelminapark
in Wormerveer.
Voor dit themanummer werken wij broederlijk
samen. Het lijkt er op af wij alle drie aan branche-vervaging doen. Maar dat is schijn. Wij
houden ons alle drie bezig met de geschiedenis van de Zaanstreek. We hebben alle drie verschillende invalshoeken, maar in feite is zo'n
onderscheid kunstmatig.
De Zaanstreek is een van de oudste industriegebieden in Europa. De ontwikkeling van de

industriemolens en het ontstaan van een welvarende bevolking liepen parallel. Die welvaart
was te zien aan fraaie huizen en tuinen. Toen
de stoomfabrieken de windmolens als bron van
welvaart opvolgden ontstond er een wat ander
patroon. De welvaartsverschillen werden veel
groter. Bij een aantal rijke fabrikanten ontstond de behoefte om wat van hun welvaart te
delen met de bevolking. Zij deden dit door
parken, scholen en huizen te financieren. De
gunstige industrieële ontwikkeling aan het
einde van de negentiende eeuw maakte dit
mogelijk.

In beide tijdperken is er een duidelijke samenhang tussen industriële ontwikkeling en landschapsvorming. De samenhang tussen industriële ontwikkeling, specifieke vormen van arbeiderswoningen, het ontwikkelen van parken
en de transport-infrastructuur wordt in Duitsland Tndustriekultur' genoemd.
De Zaanstreek is een plaats waar de industrie-

cultuur van vele eeuwen nog kan worden bekeken. De ontwikkeling van deze specifieke cultuurvorm gaat nog steeds door.
Musea spelen ook een belangrijke rol bij het
bewaren van het beeld van de industriecultuur.
Zij tonen ons de vroegere vormen en vertellen
ons iets over de context van voorwerpen die
bewaard zijn gebleven. Sommige uitingsvormen
van de industriecultuur hebben een grote gevoelswaarde. Mensen zijn bereid veel tijd en
moeite te steken in het behoud van bepaalde
cultuuruitingen om latere generaties het beeld
over te brengen hoe het geweest is.
De Zaanse molens zijn behouden door gedreven mensen. Ook het molenmuseum is ontstaan door het enthousiasme van een kleine
groep. Zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het behoud van een typisch Zaanse
industriecultuur.

Maar in heel Europa is er ontwikkeling die
maakt dat er naast de traditionele musea naar
nieuwe vormen wordt gezocht om het beeld
van het verleden door te geven. Er worden
nieuwe gebouwen ontworpen en er wordt gebruik gemaakt van alle mogelijkheden die de
moderne informatietechniek ons biedt. Vaak
maken deze projecten deel uit van stadsvernieuwingsprojecten. Momenteel worden bijvoorbeeld in Birmingham en Edinburg grote
projecten ontwikkeld. In deze trend past ook
het nieuwe Zaans Historisch Museum. Het
moet mogelijk zijn om met traditionele en moderne vormen van museale presentatie en de
vele nog bestaande gebouwen in het Zaanse industrielandschap een schitterend beeld van
een industriecultuur te laten zien.
Dit is een uitdaging voor ons allemaal.
Deze inleiding had ik ook kunnen beginnen
met het verhaal dat de papierfabriek van Van
Gelder in Wormer nog in de jaren zestig twee
tuinmannen in dienst had. Hun taak was voornamelijk het bijhouden van de tuin van de directiewoning. Maar ook planten water geven
op het kantoor en het snoeien van bomen op
het fabrieksterrein. Tot begin van de jaren zestig maakten CAO's per bedrijfstak onderscheid in loon tussen stad en platteland. Op
het platteland werd het leven geacht goedkoper te zijn en bovendien hadden veel arbeiders
daar hun eigen tuin. De industriële ontwikkeling had invloed op de plantengroei bijvoorbeeld door het laten afvloeien van koelwater in
de polders. Dit zijn allemaal boeiende onderwerpen, maar het boeiendst is het ontwikkelen
van een goede samenwerking om samen het
unieke van de Zaanse industriecultuur aan de

Jubileumboekje Wilhelminapark

Over de geschiedenis van het 100-jarige Wilhelminapark is het boekje 'Bewaar dees
grond' verschenen, geschreven door Jan
Pieter Woudt. Het is voor 20 gulden verkrijgbaar bij het secretariaat Zaanweg 7 te
Wormerveer Op dit adres is ook het programma van de evenementen in het kader
van het jubileum te verkrijgen.

Informatie over de gast-auteurs:

S. Honig (geb. 1942) is medewerker van het
Openluchtmuseum te Arnhem. Hij is als achterkleinzoon van Jacobjansz. Honig en kleinzoon
van Gerrit Jan Honig erfelijk belast met een
grote belangstelling voor de geschiedenis van

de Zaanstreek. Hij heeft een groot aantal
publicaties op zijn naam o.a. over West-Fries
zilver.
Ing. P. Kelder (geb. 1922) was als landschapsarchitect van Staatsbosbeheer betrokken bij de
inrichting van de Zuiderzeepolders. Hij was
betrokken bij de aanleg van de tuinen van het
Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.
W. Meulenkamp (geb. 1953) is kunsthistoricus
bij de stichting Kerkelijk kunstbezit en publicist. Hij schreef o.a. over kerkgeschiedenis, follies en de geschiedenis van tuinen.
Vibeke Kingma (geb. 1973) studeerde geschiedenis en is als assistent-onderzoekster verbonden aan het Zaans Historisch Museum.

Tentoonstelling in het Molenmuseum.
Wie is geïnteresseerd in Zaanse tuinen en
parken in verleden en heden, kan terecht
in het Molenmuseum, Museumlaan 18 in
Koog aan de Zaan, waar deze zomer een
tentoonstelling aan dit onderwerp is gewijd.
Voor verdere informatie: tel. 075 - 628 89 68.

Theekoepel van de jam.
Schoute op het Noordeinde te Wormerveer
(±1870)
. Coll. naar glasnegatiej
A. Neuhaus.

Landschap en beplanting in de Zaanstreek
P. Kelder-

De bovengrond in de Zaanstreek is ontstaan na, de laatste ijstijd. Aanvankelijk was de invloed, van de zee zeer
groot en werd, zeeklei afgezet. Toen de invloed, van de zee in het gebied minder werd, ontstond achter de gesloten
duinenrij een groot zoetwatergebied, waarin zich eerst waterplanten, dan riet en biezen en daarna moerasplanten ontwikkelden. Tenslotte groeide, in een voedselarm milieu, alleen maar veenmos.Door afsterven vormde dit
een dik, hooggelegen, veenpakket dat nog overal in de '/Manstreek voorkomt. De /.aan was in die tijd een waterloop, die regenwater naar het Y a/voerde

uit het in 1849
verschenen 'Geschiedenis der Zaanlanden'
naar een situatietekening uit 1575.
De Zaanstreek is nog
volledig omgeven door
zout en brak water, de
vele dijken, dammen en
afwateringssloten zijn
duidelijk te herkennen.
Afb. G.A.Z.
De eerste bewoning
Op dit veen leefden de eerste mensen, die
landbouw en veeteelt uitoefenden. Op een
aantal plaatsen ontstond moerasbos.
Daarna werd de invloed van de /ee weer groter en brak de/e door de duinenrij heen. Toen
voerde de Zaan opnieuw klei aan, die langs de
randen van deze waterloop werd afgezet.
Doordat het gebied door het graven van sloten
beter ontwaterd werd, kon er lucht bij het veen
komen, waardoor het inklorik en de waterstand steeds hoger werd. Dit bevorderde ook
de toename van de zee in het gebied.
Vanuit de kloosters begon men daarom dijken
te bouwen en ook langs de Zaan kwamen dijken. Vanaf deze dijken en vanaf een aantal
brede waterlopen werd de Zaanstreek verder
ontgonnen. Toen door de bouw van molens
het waterpeil nog beter beheerd kon worden,

rechts:
Typerende boerderijerfbeplanting in de
droogmakerijen

zakte het veen steeds sneller en was tenslotte
alleen nog veeteelt mogelijk.
De dijken in het gebied waren van veen en klei
gemaakt, ze waren vrij kwetsbaar en braken
vaak door. Grote gebieden werden dan overstroomd. Als er stormen optraden ontstonden
meren en brede sloten, die nu nog kenmerkend voor het gebied zijn.
Omdat het gebied begrensd werd door de
Noordzee en de Zuiderzee was het water sterk
brak, het was ongeschikt voor menselijke consumptie, men was van regenwater als drinkwater afhankelijk. Er groeiden planten die dit
brakke water verdroegen, zoals lepelblad en

heemst. De bomen in het gebied, meestal berk
en wilg, groeiden zelden hoog, als hun wortels
in het zoute water kwamen, stierven ze en /o
bleef het een open landschap.
Doordat de ontstane meren een bodem van klei
hadden, de welvaart toenam en de behoefte aan
voedsel steeg, werd het in de zeventiende eeuw
lucratief om de meren droog te malen, waardoor er goede landbouwgrond ontstond.
Veel grondeigenaren brachten de zomer door
op de boerderij in de polder, waar ze in de
'mooie' kamer woonden en de boer op de lege
stal. Op het erf waren een moestuin en een
boomgaard,
Het erf was omplant met een 'laning', meerdere rijen bomen, als wandelpad. Om het geheel op te hogen waren rond deze onderdelen
sloten gegraven. Vooral in Beemster en Schermer zijn nog voorbeelden daarvan te zien.
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In de I7e en 18e eeuw werden langs de Zaan
molens gebouwd en ontstond handel en nijver-

Het gereconstrueerde
Zaanse huis in het
Zuiderzeemuseum met
krale.ntuin
Foto Ko Steltenpool

heid. De weigestelden gingen langs de Zaan
wonen om te genieten van het drukke vervoer,
er te spelevaren en een plaats te hebben voor
hun tuin.
Vonden ze die tuin te klein, dan werd aan de
over/ijde van de wegsloot langs de dijk een z.g.
'overtuin' gemaakt, die vaak groter was dan de

tuin bij het huis. De aanleg van al deze tuinen
was geometrisch met geknipte buxushagen,
tuinbeelden en in de winter versierd met glazen kralen, in patronen gelegd.

De arbeiders en kleine neringdoenden woonden langs de paden, die haaks op de weg langs
de Zaan werden aangelegd. Ze waren meestal
door sloten begrensd, de tuinen waren eenvoudiger dan die van de rijkeren en hadden vooral
een nuttige functie. Er werd groente en fruit
geteeld en er was een bloementuintje. Ook de
boeren woonden langs deze paden omdat ze

daar dichter bij hun landerijen waren.
De omslag

In de 19e eeuw bestond dit beeld nog vrijwel

ongeschonden. Niet iedereen was in die tijd
blij met de vele molens. De doopsgezinde do-

minee Craandijk, die veel wandelingen door

ruimte vergden, de bebouwing langs de Zaan

Nederland maakte, mopperde over de horizonvervuiling die ze veroorzaakten !
Het brakke veenweidegebied was een zeer
open landschap, doorsneden door brede sloten, met brede rietkragen, waar veel weide- en
moerasvogels broedden en bijzondere planten
groeiden. Het extensief beheerde graslandge-

werd daardoor dichter, de toename van de bevolking kon niet meer langs de paden opgevangen worden en er werden aaneengesloten

bied, het weiland dicht bij de boerderij, het
hooiland meer achteraf, kende veel variatie.

staan. In de 20ste eeuw werden al deze facto-

Veel boeren hadden een typisch Zaans hooihuis als hooiberging en hielden een koppel
eenden als bijverdienste.
Aan het eind van de 19e eeuw traden grote veranderingen op. De molens werden grotendeels
vervangen door fabrieken, die veel meer

wijken gebouwd, die de paden verdrongen.
In de veenweidegebieden kon door de kunstmest en de invoer van krachtvoer een hogere
veebezetting en een intensievere veeteelt ontren nog versterkt.
Stoom- en later elektrische gemalen vervingen
de watermolens, waardoor het waterpeil beter
beheerd kon worden. Veel rietkragen, wilde
planten en vogels verdwenen door deze oorza-

ken. Door de aanleg van de Afsluitdijk ontstond het IJsselmeer en trad in ons gebied
meer en meer verzoeting op, waardoor zich
Arbeiderswoningen en
boerderij met hooihuis
aan het Zaagselpad
(van noord naar zuid)

Foto G.A.Z.

LANDSCHAP EN BEPLANTING IN DE 7AANSTMKK

nieuwe planten konden vestigen. Vooral de
boomgroei breidde /ich uit. Maar al veranderde er veel, wat bleef was het open veenweidegebied, de brede sloten, de plassen en meren, de weidevogels en een aantal planten.
In onze tijd /etten beheerders en natuurbeschermingsinstanties /ich in om de vroegere
variatie terug te brengen. Het aantal stuks vee
en de kunstmestgift worden verminderd.
Door allerlei ingrepen wil men nattere terreinen terugbrengen. Zeld/ame vogels, als tureluur, kemphaan, watersnip, dodaars, roerdomp,
waterral en diverse planten, als orchideeën en
zonnedauw zullen hiervan profiteren. Zo zal
hopelijk in de toekomst iets van het oorspronkelijke karakter hersteld kunnen worden.
Plantensoorten die van oudsher in de Zaanstreek voorkomen
Het zal duidelijk zijn, dat een veengebied een
eigen soortenlijst voor tuin en landschap kent,
hoewel er wel verschil is tussen de droogmakerijen, de hogere delen langs de Zaan en het
pure veengebied. In de nieuwe woonwijken,
die vaak met zand en tuinaarde opgehoogd
zijn, zijn de mogelijkheden uiteraard groter
dan in de andere gebieden, maar toch zal op
den duur het zware zand in het veen wegzakken, zodat deze terreinen ook lager komen te
liggen.
Bomen
De berk.
Nu het water in de Zaanstreek veel zoeter is
geworden, groeien de berken uit tot grote
bomen. Een typisch voorbeeld vond ik in het
Ilperveld. Toen ik in 1945 daar de verhouding
tussen water, moeras en grasland moest bepalen, kwamen er slechts enkele verspreide berkenboompjes voor. Toen ik er circa 30 jaar later opnieuw werkzaamheden te doen had, waren er plaatselijk forse berkenbossen ontstaan,
zonder dat die aangeplant waren.
Boerderij met iepen
Dorpsstraat 739 te

Assendelft in 1915
Eoto G.A.Z.

De conclusie is duidelijk: als het gebied niet
langer beweid wordt, ontstaat opnieuw het
moerasbos, dat er voor de ontginning ook
stond.
De iep.
Deze soort werd in het verleden veel aangeplant op boerenerven en langs wegen, dus op
iets hogere terreinen. De soort was karakteristiek voor het hele gebied rond de Zuiderzee,
omdat hij goed bestand was tegen brakke omstandigheden en harde zeewind. Toen de iepenziekte toesloeg, verdwenen veel iepen.
Hoewel er enigszins resistente soorten ontwikkeld zijn, is het iepenbestand sterk teruggelopen.
Es en esdoorn zijn als vervangers beproefd, maar zijn lang niet altijd geslaagd. Es is
nog de beste.
Andere boomsoorten
Op meer beschutte plekken werden wel andere soorten gebruikt, vooral in de hoger gelegen tuinen langs de Zaan.
De linde werd hier als lei- of knotboom gebruikt, er was nog geen Luxaflex en de leilinde
weerde de zon uit de woonkamer. De rol van
zonwering vervulde trouwens ook de knotiep
voor de ramen van boerenwoningen.
Beuk werd als hogere haag gebruikt in sommige tuinen en langs de Zaan sporadisch als
boom.
Bij woningen en boerderijen in het veengebied
kwamen ook veel wilgen, soms als knotwilg
voor, bij de mestvaalt stonden vaak vlieren, die
evenals notenbomen als vliegenwerend werden beschouwd.

Vruchtbomen
Toen de bebouwing langs de Zaan minder
dicht was, kwamen op veel plaatsen boomgaarden en moestuinen voor. De wens om zelf fruit
en groenten te hebben was groot. Niet alleen
de minderwelgestelden, ook de rijkere Zaarikanters kweekten in hun overtuin vaak allerlei
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Boomgaard achter het
Zuideinde in Koog
aan de Zaan

Foto G.A.Z.

fruitsoorten, om direct op te eten ofte bewaren.
Omtrent de soorten is niet zoveel bekend. Uit
mijn eigen achtergrond herinner ik rne:
Noordhollandse suikerpeer, Juttepeer, Dirkjespeer, en als stoofpeer de Winterjan. Appels waren Goudrenet, Notarisappel, Sterappel, Zoete
venen, Zijden hemdjes en verder zwarte, rode,
witte en klapbessen en natuurlijk aardbeien.

Van Cornelis Schoon weten we dat in de 18e
eeuw in een tuin in Broek in Waterland soorten voorkwamen, die we nu alleen uit oude
boeken kennen, zoals Arondel, grauwe Pour
Madame, Sotte Belle, maar ook Suikerpeer,
Rietpeer, Pippeling, Bellefleur. Verder per/iken, noten, bramen en moerbei.
De moerbei geniet een aparte plaats. Vooral in
de tuinen langs de Zaan kwam deze soort soms
als leiboom langs een schutting voor. Dat de
vruchten smakelijk zijn, was daar wel de reden
van. Walnoot en Mispel kwamen ook wel in
sommige tuinen voor.
Veel heesters waren er in de oude Zaanse tuinen
niet. De hoge waterstanden in de veengebieden
en de eenvoudige aanleg waren de oorzaak.
In de tuinen langs de Zaan was het sortiment
groter. De formele aanleg van de tuinen vroeg
echter ook niet om veel sierheesters. De buxus
was hier als lage haag en als snoeivorm het belangrijkst. Maar in alle tuinen kwam de hortensia veel voor. Die kreeg men vaak in bloemenmanden bij een huwelijksfeest cadeau en omdat ze het op de venige en vochtige grond goed
deden, hielden ze het jarenlang vol. Bovendien vroegen ze weinig onderhoud. Andere
soorten waren: seringen, boerenjasmijn, rode
ribes en sneeuwbal.
Rozen daarentegen kwamen in veel soorten
voor: parkrozen, stamrozen, klimrozen, theehybriden, doorbloeiende en struikrozen. De
oude soorten zijn nu op diverse kwekerijen te
koop. Ze geuren meer en zijn vaak sterker dan
veel nieuwe soorten.
Het sortiment vaste planten was wel uitgebreid.

Ze zijn gemakkelijk te vermeerderen door de
pollen te scheuren en door onderlinge ruil
raakten ze verspreid. Bekende soorten waren:
Schoenlappersplant, die zeer vroeg bloeit, gebroken hartjes, pioenroos, rijstebrij, hosta, spiraeasoorten, vlambloem, varensoorten, margrieten, daglelie, monnikskap, ooievaarsbek,
papaver en huislook op het dak, tegen hoest.
Van de bloembollen noem ik sneeuwklokjes,
crocussen, tulpen, narcissen, kievitsbloem, keizerskroon en dahlia's.
Een- en tweejarige zaaibloemen werden veel in
de perken gebruikt. Ze zijn makkelijk te zaaien.
Viooltjes, muurbloemen, duizendschoon, dubbele madelieven, vergeet-me-nietjes, O.I. kers,
stokroos, judaspenning, afrikaantjes, kooltje
vuur, juffertje in 't groen en leeuwenbekjes
kwamen veel voor. Als perkplanten ook fuchsia's, geraniums en begonia's.
In de tuinen in de nieuwe wijken zien we tegenwoordig een onbegrensde hoeveelheid
soorten en variëteiten. Niet altijd worden ze
met evenveel succes gebruikt. Vooral veel coniferen verdragen de wind en de hoge grondwaterstand niet goed en sterven af.
Omdat de tuinaanleg ook aan mode onderhevig
is, zien we dezelfde tuinen van Maastricht tot
Groningen en van Enschede tot Middelburg.
Het zou goed zijn, als we in de Zaanstreek konden komen tot een eigen tuinstijl, geënt op
elementen van de oude Zaanse tuinen, maar
met een eigentijdse aanpak, van moderne
mensen.

Een Zaanse ''Tuin van Vermaak'in Arnhem
S. Honig jz.

De Zaanse Buurt van het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem is sinds 1973 een tuin rijk, die
niet behoort bij een ernaast staand huis, maar bij het ertegenover liggende pand. Deze situering is
gekozen omdat het straatje een indruk moet geven van de voormalige Dubbele Buurt te Koog aan de
Zaan, vanwaar de huizen afkomstig zijn.
"1666 den l July aen Arian iansz. brouwer
betaelt voor aen macke van myn erf, doe de
dycksloot dichtemaecke is
10 roed d f 10.-.f 100.-.-"

De over tuin in de
Zaanse Buurt van het
Openluchtmuseum te
Arnhem (opn. 1974)

De aanleg van de zgn. Dubbele Buurt was geen
normale situatie in de Zaanstreek; de gebruikelijke situatie bestond uit een dijk langs de
Zaan met een stuk buitendijks land - waarop
de huizen gebouwd zijn - en langs de binnenzijde van die dijk een dijksloot en dan het binnendijkse land, verdeeld in kavels.
De Dubbele Buurt is ontstaan als gevolg van de
watersnood van 1666, waarbij de dijk op die
plaats werd overspoeld. De dijk werd verstevigd
en de dijksloot gedempt, of zoals Claes Arisz.
Caeskoper in zijn 'Notysye-Boeck' (dagboek)
vermeldt:
Rechts:
Kadastraal kaartje
van de Dubbele Buurt
te Koog aan de Zaan,

1898.'

De Dubbele Buurt te
Koog aan de Zaan, ca.
1865; foto J. L. Breebaard, Zaandijk.
Links het hek van de
overtuin, rechts daarvan het thans in
Arnhem staande huis
Dubbele Buur t 10-12.
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"Int s(e)lvefaer warde in onsz buert de Diksloot
gedemt overmits de dijk door de Hooge wat(e)rvloet geruweneert ivas en de vaert agterom de
huyse gemaakt".
Zijn vader Aris Cornelisz. vermeldt daarover
ook in zijn staatboekje:

Zo ontstond de Dubbele Buurt - een straatje
met huizen aan iedere kant. In die bebouwing
was aan de landzijde een onderbreking met
een oppervlakte van 290 m 2 , waarop een tuin
was aangelegd. Zelfs jaren nadat de Dubbele
Buurt geheel verdwenen was, gaven 2 lindenbomen in een betegeld parkeerterrein de
plaats aan van deze tuin. Op de kadastrale
kaart van 1898 van dit deel van het dorp Koog
aan de Zaan is de tuin aangegeven met no. 479
(sectie C). Het koopmaiishuis voorheen Dubbele Buurt 10-12 - is no. 485 en 486 en het v.m.
'Schoenmakershuisje' was deel van no. 488. In
de eerste helft van de 19e eeuw was Evert Smit,
die ook eigenaar en bewoner van Dubbele
Buurt 10-12 was, de bezitter van de tuin. Hij
was koopman in plantaardige oliën en oliehoudende/aden, fabrikant van die olie met 14molens en pelder met l molen. Verder was hij
geïnteresseerd in verschillende bedrijven, rederijen en plantages in Suriname. Ook was hij
maire en later burgemeester van zijn woonplaats.
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In zijn tuin stond een Chinese of Turkse tent,
een prieel, een apenhok met apen en /es
beeldjes en een 'pedestal'. Zoals hiervoor vermeld was de tuin groot 290 m2 en al klein in

/ijn soort; de Arnhemse 'overtuin' is in verband met de beperkte ruimte nog kleiner, nl.
225 m*.
Voor de geschiedenis van de 'tuinen tot vermaak', /.oals /e vaak genoemd werden, citeren
we eerst wat de Zaanse geschiedschrijver bij uitstek, Jacob Honig Janszoon Junior, hierover

heeft geschreven in zijn artikelenserie 'Van
over het IJ' in 'de Oude Tijd', jg. 2 (1869), bl/.
283:

"Ook aan de Zaan was hel niet anders, toen de
overgeioonnen kapitalen de weelde, begonnen te
veroorloven om tuinen aan te leggen, hel zij die
vóór de huizing lol versiering of wel voor een op
zich gelegen aanleg lol vermaak moest dienen. De
laatste hadden bovendien nog een ander en meer
practisch doel. De perken tusschen de rechte lanen, met hun pad van schors of kalk, bevattenden vruchlboomen van allerlei soort; bij de bloemen, die er het gezicht streelden, vond men tegelijk de aardbezie of bes, en een goed deel van de
plek diende tol moestuin en leverde des zomers hel
benoodigde, de winlervoorraad voor keuken en
kelder. Aan hel eind van die tuinen verrees steeds
een koepel of zomerhuis, hier 'tuchthuis' genoemd, eene verkorting van een luchtig vrijstaand gebouw '>. 't Was daar dat de koopman
en zijn gezin ontspanning en genot zochten, en
waar zoo menig avond in den vriendenkring gesleten werd. En inderdaad, waar de natuur zoo
weinig van dien aard aanbood, moest een dergelijke plek wel veel aantrekkelijks bezitten. Er was
dan ook een tijd, dat geen koopman van eenigen
naam zulk een tuin missen kon; hel behoorde als
bij zijn stand ".
Ook uit de verkopingsannonces uit het
midden van de vorige eeuw blijkt dit dubbele gebruik:
"Een welaangelegde tuin met exquise vruchtbomen, moesgrond, broeikasten en boschje met koepel en bergplaatsen"(l862). Hierbij wordt met
'boschje' een parkaanleg in Engelse stijl bedoeld. Ook vindt men het eerder vaak aangekondigd als zijnde: "een thuyn mei deszelfs
plantagie".
De oudste vermelding die ik tot nog toe van
zo'n tuin vond, dateert van 23 dec. 1661 en betreft een transport van "de helft van een thuyn
ofte bogaert gelegen opde Saendyk benoorden het huys
van de cooper (Floris de Lange) in desen soo groot en
cleyn als die afgedeelt leyt, belent te Noorden Cornelis
Jansz. Hoonich en Adriaen Prsz. (van der Ley), ten
Oosten de dycksloot, ten Zuyden den kooper selven,
ten Westen Jacob Koenen" etc. Jammer genoeg

wordt geen grootte vermeld, maar de koopsom
is dan 1080 Car(oli) guldens.*)
In de Zaanse dorpen, maar vooral te Zaandijk
werden vele van de/e tuinen aangetroffen,
soms in groepen bij elkaar; waarvan er vele tot
het einde der 19e eeuw hebben bestaan. In die
tijd werd de ene tuin na de andere geamoveerd
en verkaveld voor woningbouw. Wie omstreeks
het midden van de 19e eeuw Zaandijk naderde
vanuit West/aan kreeg de indruk dat hij een
bosachtige streek naderde.

Op bijgaande kaart, weergevende de situatie
van 1817, /ijn de tuinen (groepen) goed /ichtbaar. Van zuid naar noord zijn dit:
a) de tuin aan het Zaagselpad, eigendom van
Klaas Breet, bewoner van Lagedijk 48.
b) het complex van tuinen aan het Tuinpad
(nu Schoolpad) met de tuinen van Jacob
Breet, bewoner van Lagedijk 80 en Jan Honig Cornelis/., bewoner van de 'Koralentuin', Lagedijk 62. Later in de 19e eeuw zijn
beiden samengevoegd tot het 'Bredenhof

van Jan Jacobs/. Breet (Lagedijk 80) In de

I7e en 18e eeuw waren dit nog 4 tuinen.
c) de tuinen van Jan Honig Jacobs/. Sr. (Lagedijk 100) en Jacob Honig Jansz. (Lagedijk 82)
d) het complex tussen de Beeldentuinsloot en

het (Noorder)Tuinpad (nu Tuinstraat), bestaande uit de Beeldentuin van de weduwe
Claas Kuyper, wonend in het latere raadhuis, en de tuinen van Hajo Houttuyn (Lagedijk 92/94), Jan Jacobs/. Kool (Lagedijk

52/54), Adriaan Cornelis/. Honigh (Lagedijk 110/112).
e) over
plex
dijk
96)

de Tuinpadsloot lag een kleiner commet de tuinen van Dirk Donker (Lage120/122), Jan van Vleuten (Lagedijk
en Cornelis Claes Honig (Dubbele

Buurt 14,16,18 en Lagedijk 2 en 4 te Koog
aan de Zaan).

Kaart van Zaandijk
uit 1817. De donkere
plekken zijn de tuinen.
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f) de laatste tuin was die van de weduwe Jan
Vis Dirksz. (Lagedijk 124/126), waarop de
Beukenlaan is aangelegd. Dit was in de
tweede helft van de 18e eeuw de tuin van
burgemeester Pieter Gerritsz. Vis, die hierin
een overdekte kolfbaan had en ook goed gevulde volières met bonte en witte pauwen en
vijvers met /wanen en andere watervogels.

Vanaf het begin van de jaren zestig van de 19e
eeuw werden deze lusthoven verkocht omdat
het voor particulieren niet meer mogelijk was
ze te onderhouden. In eerste instantie werden
ze aan de opwonende tuinlui verkocht, zoals
Bornemann en Schipper. Na 1880
vooral aan
projectontwikkelaars avant la lettre die een
straat aanlegden met daaraan een rij woningen,
zoals de genoemde Beukenlaan en het
Tuinpad, maar ook de Parkstraat.
Een enkele maal vinden we in een dagboek enkele aantekeningen betreffende uitzonderlijke
gebeurtenissen en handelingen in de overtuin.
Jan Jacobsz. Honig (1688-1757) vermeldt in
zijn dagboek:
1715
29 may uyt de Tuyn geplockt 4 Rype Eerdebaeyen zijnde groot ende Volkoomen Ryp
2 Juny Nogh Eenige geplockl zijnde meede
Volkoomen Ryp
6 Juny Een kop eerdebeyen gesoght waervan
met myn huyshouding hebben gegeeten
In November 10 d 12 Eerdebey geplockt
zijnde groot en Ryk
1716
22 febr. gesaeyt Inde Tuyn pietersely &
Kropzla
26 febr. gesaeyt onder glas Pietersely kropzla,
Spaense sla óf ComCommers
12 maart nademiddag gesaeyt groote boonen
Radys & praey
18 dito onder glas gesaeyt ComCommers
7 maey gesaeyt ondr glas ComCommers als
ook by de boom
1717
27 febr gesaeyt ondr glas Sla en geplant Eerdebaeyen
dito Tussen de glasen Sla
16 maert gesaeyt groote boone Die niet zyn
geweekt
4 febr gesaeyt Sla
28 maey een rype Eerdebaey geplockt
30 dito nog vyf dito geplockt
1726
den 25 maey geplockt een kopie Eerdebaeyen

Tuin van de familie
Honig te Koog aan de
/Man,
omgeven door
schuttingen en met een
zgn.
'Tataars tuinhuis.
Schilderij door Roelof
Kramer, ca. 1840.
(zie ook pag.
24)
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1731
1750

waervan aan mijn schoonvader gesonden
20 d 25 die heel groot & Ryp waaren
27 maey geplockl een witte kop vol groote
Rype eerdebaeyen aen mijn schoonvader
eenige van gesonde
29 dito geplockt een witte kop vol groote eerdebaeyen aen mijn schoonvader een Eockje
vol gebraght
12 maert savonds gesaeyt Cropzla zaet
in Novembr bij het Zuyderheck en Suyderboom de Eerdebaeyen gedeckt
18 Juny uyt myn Tuyn een CornCommer geplockt & s'middags gegeten3'

Een andere aantekening in een dagboek betreft het opnieuw aanleggen van een tuin:
"1813
31 dito (=december)
Het land bij tuijn op 't welk in 't Jaar 1811
lijnzaad
gestaan had, en in 't Jaar 1812
Beetwor telen of mangelwortel, alzoo er toen, een decreet van den Eransche
Keizer was publiek gemaakt dat er in iedere gemeente
eenige landen, met zulke wortelen, bezaait moesten
worden, dog de beetwortelen welke van bovengemelde
land kwamen, wienlen niet goed, geoordeeld, voor het
oogmerk, namentlijk om er zuyker van te maken,
zoodat vader het dit jaar niet weder beproeft heeft,
maar besloot, om daar een boschje te laten planten,
en deed het omspitten door Roelof Troost, D. Buy s, R.
Vloon & Jb. Buy s alle knegts van de Vergulde Bijkorf, zoo dat het omspitten van het land geen extra
onkoste heeft geweest. In het midden is een kom voor
goudvisschen 20 voet lang, 16 voet Breet, 6 d 7 voet
diep; hetzelve is op den 25 November LI. geheel in
orde gekomen, zijn toen des morgens de laatste bomen
geplant, hebbende dien morgen 200 bomen in de
grond gezet. De planter van hetzelve was Gerrit, Nieuwenhuys welke bij zig tot hulp had D. Buys & R
Vloon.
De Namen en hoeveelheid, ieder zoort is als volgt:
1000
essen; 500 else; 200 berke; 75()ype; 50 popelieren; 2 goude regen; 4 geldere roze; 4 seringe; 4 Note
home (groote); 10 lijsterbessen; 8 treurwillige; 6
sparre bomen; 2 bonte esdoorn; 2 bonte eijke; 2 bomen des levens [Thuja]; 4 Camperfolie; 4 jeneverbornen; totaal 2552 Bomen te zamen.'11
Om te bereiken dat de vruchten en bloemen
geen last van de wind hadden werden de tuinen geheel of gedeeltelijk omheind met een
schutting van 2 tot 2,5 meter hoog.
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Tuin aan de Buitensingel te Dordrecht.
Tekening door C. F.
Benschop (17361814)
Dat er ook bij enkele huizen een grote tuin gelegen heeft en niet alleen een klein bleekveldje
zoals gebruikelijk, moge uit het volgende blijken. Het betreft de bezittingen van de in 1818
gefailleerde koopman-olieslager Pieter Honig
Cornelisz. te Oost-Zaandam.

"L Een kapitaal, nieuw, proper en binnen weinig jaren grotendeels nieuw gebouwd koopmanshuis, continuerende 7 behangen boven- en benedenkamers,
groote behangen en geplafonneerde zaal, fraaie gestucadoorde gang, kantoor, en verders zoodanig gebouw
vereischende commoditeiten; idem eene daarnaast
staande stalling voor 7 paarden, ivagenhuis, mangelkamer en wijnkelder, voorts een achter gemeld,
Huis en de stalling in de Engelsche smaak meede binnen weinigjaren aangelegd plantsoen met een stijger,
waarin berging voor visch(uitkomende aan de rivier
de Achterzaan) beplant met diverse welig groeiende
Boomen en Heestergewassen en meede bevattende een
goudvischkom, Menageriën, Prielen, Bruggen, waschof werkhuis en verdere agrementen getekende No. 739
en 738."
Hierbij moest worden overgenomen:
f 175,6 tuinbanken
een lode beeld op pedestal
f 50,een marmer vaas op dito
f 10,een totebel
f 10,2 groote vischhouwers
f 3,In de voorkamer: een geschilderd
behang met schepen ^>
f 16,In het kantoor: een groote lessenaar
voor 4 personen en een traliehek
f 30,"2. Eene ten deele beschutte, en gedeeltelijk omheinde
extra welaangelegde Tuin, beplant met exquise Perziken, Abrikozen, Pruimen, kersen en andere vruchtboomen, groote moesgrond en daar benoorden liggende Laan, tezamen groot naar de gis 250 roeden,
alsmede het in voormelde Tuin slaande pakhuis of
bergplaats, genaamd Noordholland, hebbende stalling voor vee, bekend met No. 737, mitsgaders Trekkassen en Tuinhuisje, een alleraangenaamst uitzicht

hebbende over de Landerijen, staande en gelegen tegenover perceel No. L "
Deze percelen behelsden het buiten 'Zaanlust'
aan de Oostzijde, in de 18e eeuw gebouwd
voor en bewoond door Claas Taan de Jonge,
die de grootvader was van de vrouw van Pieter
Honig. Het huis is afgebroken in 1874, toen de

eigenaar Arend van Gelder was overleden. Op
deze plaats is toen de rijstpellerij 'de Phenix'
gebouwd.
Het fenomeen 'overtuin' is te vergelijken met
de tuinen, die in de I7e en 18e eeuw in vele
steden - zoals Amsterdam, Leiden, Dordrecht,

etc. - tegen de stadsrand aangelegd waren als
volkstuintjes voor de burgerstand; men kweekte
er voor eigen gebruik groenten en vruchten,
men had er een optrekje voor bergplaats van
gereedschappen en ter verpozing, zoals Hildebrand beschrijft in zijn verhaal 'Een Oude Kennis' (Hoe warm het was en hoe ver) in de Camera Obscura:
"De tuin was een smalle strook langs de vaart;(...),
zag allerschrikkelijkst groen, en had niet dan zeer
smalle wandelpaadjes, aan weerskanten met aardbeiplanten omzoomd. Die er in kwam stond billijk
verbaasd dat het mogelijk was zoo veel appel- en pereboomen, zoo veel aalbes- en kluis besstruiken in zoo'n
klein bestek bijeen te dringen, en was gedurig genoodzaakt te bukken voor den eersten en, uit de weg te
gaan voor de laatsten.
In een woord het was wat de steelui met verrukking
een 'vruchtbaar lapje' noemen, en waar zij onbegrijpelijk veel wil van zouden hebben, indien de buitenlui er niet dichterbij woonden, vroeger opstonden en
eer wisten dan zij wanneer ieder bijzonder ooft geschikt zou wezen om geplukt te worden.
(...) Jansje en de Heer Bruis, het slingerende paadje
volgende, kwamen op dit ogenblik aan de waterkant,
en werkelijk zat daar onder een klein treurcypresje, op
een smal gazonnetje, de oudste dochter' op een groene.
tuinbank.
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De zeegroene koepel deed zich nu weldra op. Hij
scheen vrij ruim te zijn, en had nog een klein bijkamertje, met een schoorsteentje en een vuurplaat om
water op te koken, een tang, en een kastje daar niets
in was; alledeze dingen begreep Bruis reeds op een afstand. De koepel zelf ging met een trapje op. "
In de condities en voorwaarden gemaakt bij de
aanleg van de Plantage te Amsterdam (1682)
staat: "Op de Perceelen mogen geen woonhuizen worden gebouwd, maar alleen in eiken thuyn een speelhuys te maken en voorts een verblijf voor een tuynman of vrouw met haar gezin om op de luyn te passen ".

Rechts:
Titelblad uit J. van
der Groen, Den Nederlandtsen Hovenier,
Amsterdam 1683.

Middenperk met
kralenbedden om de
zonnewijzer in de
overtuin te Arnhem.
Opname uit 1974.

Terug naar de tuin in Arnhem
De tuinaanleg zelf, het patroon, is overgenomen uit: 'Den Nederlandtsen Hovenier' door
J. van der Groen, 1683
Rondom de piedestal, waarop een zonnewijzer,
liggen enkele bedden met originele 18e eeuwse
kralen van gekleurd glas. Deze kralen werden
in opdracht van de Indische compagnieën
vervaardigd door de Amsterdamse glasfabriek.
Gezien de gebieden waar ze zijn aangetroffen,
dienden ze over de gehele wereld als ruilmiddel voor de inboorlingen. Ook werden ze door
de kooplieden gebruikt om hun tuinen te versieren, want nu bestond de mogelijkheid om
ook in de winter de tuin van kleuren te voorzien, en in de zomer glansden de kralen in de
zon. Helaas hebben ze door hun ouderdom en

MODELLEN,
Voor de Liefhebbers van

H O V E N en T H U Y N E N .
BLOEM- PERCKEN , PARTERRES of LOOF - W E R C K E N
tekggen: noch eenigc Modellen om frieetm, Lat-wmken

en "Dwl-haven na de könft op te ftellen , als
oock verfcheydea

<Dttnt nüc tot ouücmrfjtniflc tiooj alle lief (jtb
om 8>of-tteömtn lutt-fjoüen hcmdclijcfc te umittcn.

vooral het verblijf in de open lucht een mat
oppervlak gekregen.
De 8 bedden in stervorm hebben patronen die
zijn gerelateerd aan de bewoners van het koopmanshuis in het begin van de 19e eeuw. De vier
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hoekbedden zijn versierd met de familiewapens Smit, de Jager, Honig en Appel; een kwartierstaat in wapens. De overige 4 hebben een
bloemfiguur.
Vooral de Zaanstreek en Broek in Waterland
zijn bekend gebleven om hun kralentuinen.
Doch ook op andere plaatsen kwamen dergelijke tuinen voor, meestal voorzien van schelpen, koralen en stukken glas. Voorbeelden
hiervan zijn o.a. te vinden in plaatwerken als
'de Vechtstroom van Utrecht tot Muiden' en
'het Zegepralend Kennemerland'.
"Te Zaandijk was langen tijd de 'Koralentuin' der
familie Honig bekend, met perken met veelkleurige
koralen, in wier midden zich een grotiverk verhief,
waartegen monsterdieren opkropen die met hun koralen ruggen in het schijnsel der zon een fantastisch
aanzien hadden. Door ouderdom in verval geraakt,
werd deze koralentuin, alom bij dien naam bekend
en in de reisbeschrijvingen vermeld, in 1847 geheel
veranderd; het grotwerk werd afgebroken, en 'zoo hier
en daar wat kralen gelegen'. De ligging van dezen
tuin was eigenaardig, hij grensde zoowel aan den
weg als aan de Zaan, zoodat men op dit punt van
het dorp een allerprachtigst gezicht had op den levendigen stroom, de talrijke molens aan de overzijde en
het vergezicht met de landerijen van het Oost-Zaandamsche land en de Wormer. Thans is deze tuin verdwenen, de plaats is ingenomen door een heerenhuis;
de nog overgebleven koralen hebben een plaats gevonden in de sedert een paar jaar gerestaureerden Beeldentuin".6)
Van de Beeldentuin, waar de kralenbedden al
sinds 1924 - het dempen van de wegsloot - niet
meer waren opgesteld in verband met vernielingen en diefstal van kralen uit de al weer in
slechte staat verkerende bedden, verhuisden
de kralen naar het Openluchtmuseum te Arnhem.
De tuin heeft natuurlijk ook hier afsluitingen
op de plaats waar geen belendingen staan, nl.
aan de voor- en achterzijde. Het hek langs de
weg is een kopie van dat voorkomend op de afbeelding van de Westzijde te Zaandam uit het
einde van de 18e eeuw7) De achterwand met
het prieel en de nissen is een ontwerp gebaseerd op vele gegevens uit de 18e eeuw.

Alle afbeeldingen bij dit artikel zijn afkomstig
uit het archief van het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem.

Nolen:
1 Voor het ontstaan van hel woord 'luchlhuis' is tol nog toe geen
aannemelijke verklaring gegeven. Boekenoogen omschrijft hel alleen in de Zaansche Volkstaal; en bovenstaande verklaring van
Jb. Honig Jz. ]r. is ook niet overtuigend. Waarschijnlijk moet gedacht worden aan de omstandigheid van de vele vensters, die vrijwel allen ver geopend kunnen (konden) worden, zodat volop van
de frisse lucht genoten kon worden en de gebruikers dus gelucht

De Beeldentuin te
Zaandijk, ca. 1915.
Opname vanuit
pakhuis Bijkorf.

werden.

2
3
4
5

6
7

De genoemde tuin van Floris de Lange is een deel van d,e huidige
Beeldentuin.
De in de opsomming genoemde schoonvader is Clans Arisz. (Meskoper (1650-1729), de schrijver van hel Notysyeboeck.
Dagboekaantekening door Jan Honig Jacobsz. (1792-1867) in
Deel I (van de 6 over 1813- 1867).
Het genoemde geschilderd behang is na de sloop van 'Zaanlust'
nog tentoongesteld in het Zaandammer Raadhuis in Augustus en
September 1874 tijdens de Tentoonstelling van '/.aanlandsche
oud- en merkwaardigheden, onder nummer 237: Acht op doek geschilderde paneelen uil een huiskamer, voorstellende hel vertrek,
de visscherij en de lehuiskomsl der Groenlandvaarders van Claes
Taan & Zoonen, voornaam koopman te Zaandam, 1765 - / 772,
door Jochem de Vries. Als inzender wordt vermeld: N.N. fochem de
Vries (? - 1788)was in zijn tijd beroemd om zijn scheepsporlrellen;
waarvan in het Zaanlandsch Jaarboekje van 1847 dit staat: "Bijzonder muntte hij uit in hel teekenen en schilderen van .schepen,
waarvan hij beide, hol en takelaadje, ja zelfs het bijzondere kenbare van hel geheel zoo volmaakt wist ie treffen, dat scheepsbouwmeesters en andere kenners betuigden, nimmer daarin zijne wedergade gezien te hebben. "
Citaat uit G.J. Honig, Van een N oord-H ollandsch Dorp, '/Mandijk, uitg. 'Het Huis, Oud en Nieuw, 1911.
Zie voor deze tekening, die zich in het Gemeenle-archiej 'Zaanstad
bevindt: Blees aan de Westzijde, Zaandam 1983.

De Westzijde te Zaandam, ter plaatse van
Verkade 's fabrieken,
ca. 1795.

Gewetensvolle ondernemers: filantropie in de Zaanstreek
Vïbeke Kingrna

Dirk Laan was de eerste, maar zeker niet de enige, Zaanse ondernemer die door hel schenken van een park blijk
gaf van zijn betrokkenheid bij de Zaanse gemeenschap. Het Volkspark in Zaandam-West bijvoorbeeld werd aangelegd in 1887 op initiatief van C. (Oorver van Wessem, die op deze manier de viering van zijn 40-jarig huwelijk luister bijzette. Het Agathepark te Krommenie werd, opgezet en gefinancierd door de fabrikanten B J. Baars
en P.H. Kaars Sijpestijn als een werkgelegenheidsproject voor werklozen in 1929. He/park werd genoemd naar
de vrouw van Kaars Sijpeslijn, die het jaar daarvoor overleden was. In diezelfde periode was C. J. Honig actief
betrokken bij het opzetten van een aantal volkstuinverenigingen, waaronder de Kooger Tuinverenigi.ng 'Het
Pink' in 1929 en 'Zaandijk' in 1935. Dergelijke initiatieven op het gebied van tuinen en parken stonden echter niet op zichzelf; zij maakten deel uit van een veel breder scala aan filantropische activiteiten, die door de
Zaanse ondernemers ontplooid, werden. Met name aan liet eind van de negentiende en de eerste decennia van
de twintigste eeuw, was deze. betrokkenheid, bij het wel en wee van de Zaanse gemeenschap bij de ondernemers bijzonder groot.
verbetering van de lokale infrastructuur. Anderzijds bestonden er in de Zaanstreek de traditionele vormen van liefdadigheid ten opzichte van de eigen werknemers, die zich meest
uitten in geval van ziekte en bij ouderdom.
Naast deze traditionele vorm, waarbij de goede
banden tussen werkgever en werknemer borg
stonden voor een sociaal vangnet, ontwikkelde
zich echter bij sommige ondernemers in de negentiende eeuw de zorg voor de geestelijke
ontwikkeling van de arbeiders. De ondernemers trachtten de arbeiders te stimuleren in
het vormen van hun karakter, bijvoorbeeld
door het oprichten van leeszalen en muziekverenigingen. Ook hierbij hebben de Zaanse
ondernemers zich niet onbetuigd gelaten. In
dit artikel zal getracht worden de activiteiten
op het gebied van liefdadigheid te plaatsen in
het kader van de ideeën van deugdzaam burgerschap en goed ondernemerschap, die met
name door de sociaal-liberalen gepropageerd
werden.

Het Volkspark te
Zaandam-West, in
1887 geschonken door
C. Corver van Wessem
Foto Henk van 't Loo

Het Agathepark in
Krommenie, in 1929
geschonken door B.J.
Baars en P.H. Kaars
Sijpesteijn.
De muziektent is
onlangs voor de 3e
maal afgebrand.
Foto coll GAZ

Enerzijds waren er de bovengenoemde giften
als parken en tuinen, die aan de Zaanstreek in
het algemeen ten goede kwamen. De ondernemers deden op dit gebied bijvoorbeeld ook
schenkingen ten behoeve van het onderwijs en

De invloed van het sociaal-liberalisme
Rond 1870 begon zich in Nederland het sociaal-liberalisme te manifesteren. Onder invloed
van de ideeën van o.a. John Stuart Mill, Hegel
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en Von Stein kwam er kritiek op het klassiekliberalisme, volgens welke leer het staatsingrijpen tot het uiterste beperkt diende te blijven,
ten gunste van de individuele vrijheid en verantwoordelijkheid. Een groep liberalen oordeelde echter, dat het individu zich niet altijd
los kon maken van sociale omstandigheden en
maatschappelijke krachten en daardoor niet
altijd in staat was zelf de verantwoordelijkheid
te dragen voor zijn eigen welzijn. In deze gevallen achtte men staatsingrijpen gerechtigd en
zelfs noodzakelijk. Dit betekende niet dat de
sociaal-liberalen geen waarde meer hechtten
aan de individuele verantwoordelijkheid. Het
moralisme had grote invloed op het denken in
de negentiende eeuw en hieruit ontwikkelde
zich het begrip 'karakter', waaraan door de sociaal-liberalen een zeer grote waarde werd toegekend. Men werd geacht door stimulering
van het karakter een hogere vorm van beschaving te bereiken, die zou bestaan uit een maatschappij van betrokken burgers, die niet alleen
verantwoordelijkheid voor zichzelf namen,
maar ook voor het welzijn van de maatschappij. Vanwege het belang dat de sociaal-liberalen hechtten aan karakter, legden zij veel nadruk op het belang van het onderwijs.

Ook over goed ondernemerschap hadden de
sociaal-liberalen duidelijke ideeën. De ondernemer diende zich natuurlijk zelf als een
deugdzaam mens te gedragen, ten opzichte
van de maatschappij en van zijn ondergeschikten. Hij diende er zorg voor te dragen dat zijn
werknemers onder menswaardige omstandigheden konden werken, voldoende loon kregen
en niet geheel onverzorgd achterbleven als zij
door ouderdom of ziekte niet meer konden
werken. Een ondernemer moest echter meer
doen; hij diende de orde op zijn bedrijf te
handhaven en de taak op zich te nemen het zedelijk gehalte en het karakter van de arbeiders
te verbeteren. Drankmisbruik en onzedelijk
taalgebruik dienden door streng optreden de
kop ingedrukt te worden. Een dergelijke paternalistische ondernemersstijl werd door de sociaal-liberalen als de meest gewenste vorm van
leiding geven beschouwd. De ondernemer
werd gezien als een vader, met de daarbij behorende vaderlijke autoriteit en zorg.

sproken gedrag konden in het dorp een woning krijgen, dit ter beoordeling van de heer
en mevrouw Van Marken. Het echtpaar zag
streng toe op de orde in het dorp: ramen
moesten iedere week gezeemd worden, tuinen
onderhouden en luidruchtige kinderen werden tot de orde geroepen. Het wekt weinig verbazing dat het de Van Markens moeite kostte
genoeg gegadigden te vinden om het dorp te
bevolken. De Twentse textielfabrikant Stork,
die grote bewondering koesterde voor Van
Marken en veel van zijn instellingen over nam,
bouwde in 1914 een modelwijk te Hengelo,
waar hij bewust niet zelf ging wonen, om klachten over al te grote bemoeizucht te voorkomen.

Paternalisme in de Zaanstreek
De ontwikkelingen op het gebied van paternalistisch ondernemerschap waren in de Zaanstreek niet onopgemerkt gebleven. De veelal
doopsgezinde ondernemers voelden zich snel
aangetrokken tot de sociale kanten van het liberalisme. Jan Adriaan Laan van Bloemendaal
& Laan en Dirk Laan van Wessanen & Laan zaten, evenals Van Marken maar in een iets latere
periode dan hij, in de Eerste Kamer voor de liberalen en een Verkade werd directeur op Van

Hoj'Saenden begin
twintigste eeuw gefinancierd door Jan
Adriaan Laan van
Bloemendaal & Laan

Jan Adriaan Laan
droeg ook financieel
bij aan de aanleg van
de vorige Zaanbrug
Coll. H. van 't Loo

Van Marken, de modelondernemer
Hét model voor de Nederlandse paternalistische ondernemer was J.C. van Marken, de
grondlegger van de in 1871 gestichte Gist- &
Spiritusfabriek te Delft. Van Marken was een
bevlogen ondernemer, die niet alleen zorgde
voor goede werkomstandigheden op zijn bedrijf, maar daarbuiten allerlei activiteiten ontplooide ten gunste van zijn personeel. Hij zette
een pensioenregeling en een winstdelingsregeling op, stichtte coöperatieve winkels en legde
een compleet modeldorp met wandelpark aan
voor zijn arbeiders. Hij hoopte op deze manier
een bijdrage te leveren aan de samenwerking
tussen kapitaal en arbeid. Ondanks al zijn
goede zorgen, was Van Marken niet bij alle personeelsleden populair, juist vanwege zijn paternalistische gedrag. Van Marken ging zelf middenin het in 1882 aangelegde arbeidersdorp
wonen in een villa. Alleen arbeiders van onbe-
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Het Blaauwe Hof te
Wormerveer, gesticht
in de achttiende eeuw
door Gerrit Blaauw
Foto Henk van 't Loo

Markens fabriek te Delft. De paternalistische
ondernemersstijl paste bovendien binnen de
traditionele Zaanse arbeidsverhoudingen.
De opvattingen van de ondernemers worden
duidelijk verwoord in de verslagen van de in
1891 op initiatief van de liberalen gehouden
enquête naar de arbeidsomstandigheden in
de Zaanstreek. Een dergelijke enquête was in
1887 al gehouden in o.a. Maastricht en Tilburg, met resultaten die een schokeffect teweeg brachten. Een aantal Maastrichtse ondernemers bleek niet te voldoen aan het beeld van
de ondernemer die /orgt voor zijn arbeiders;
sommigen gaven ronduit toe hun arbeiders
niet te pensioneren en geen bijdrage te geven
bij /iekte. Zij /.agen dit niet als hun verantwoordelijkheid. Deze uitkomst van de enquête was
voor de sociaal-liberalen een aanleiding om
staatsingrijpen op het gebied van verplichte
verzekeringen en pensioenen te bepleiten.
De antwoorden die door de Zaanse ondernemers gegeven werden, staken over het algemeen gunstig af bij Maastricht. Dit had waarschijnlijk te maken met de al eerder genoemde
traditionele arbeidsverhoudingen, die door de
liberalen gewaardeerd werden. De Zaanse industrie bevond zich aan het eind van de negentiende eeuw in een overgangsperiode; de
kleinschalige bedrijven die gebruik maakten
van windkracht, kregen steeds meer concurrentie van groter opgezette stoomfabrieken.
Dat de windmolens uiteindelijk zouden verdwijnen en het pleit definitief gewonnen zou
worden door modernere vormen van energieaandrijving stond voor de betrokkenen in deze
tijd echter nog helemaal niet vast. Door sommigen werd de stoomfabriek nog altijd gezien
als een moderne gril, die vanzelf wel weer zou
verdwijnen ten gunste van de windmolens. De
arbeidsverhoudingen die stamden uit het mo16

lentijdperk, hadden nog altijd de overhand. De
oprichting van stoomfabrieken was in veel mindere mate dan in Maastricht samengegaan met
een verzakelijking van de verhoudingen tussen
werkgever en werknemer. De stoomfabrikanten stamden vaak uit oude molenaarsfamilies,
bijvoorbeeld Van Gelder, Vis, Honig en Duyvis,
en vonden het belangrijk de goede sociale traditie die de molenaars hadden opgebouwd, in
stand te houden. Een bekend achttiende
eeuws voorbeeld van liefdadigheid is de
Blaauwe Hof te Wormerveer, een bejaardenhofje dat door Gerrit Blaauw gesticht werd.
Vaderlijke zorg en autoriteit
De stoomfabrikanten zetten de traditie van ondersteuning van werklieden meestal voort. Dit
verliep vrij soepel, omdat het personeel, ondanks het feit, dat er in de Zaanstreek grote belangstelling bestond voor het socialisme, nog
niet geneigd was tot opstandigheid. Er deden
zich in deze periode geen grote stakingen voor,
zoals in andere delen van het land. De meeste
Zaanse ondernemers steunden hun werklieden bij ziekte, soms zelfs met doorbetaling van
het hele loon, andere keren met doorbetaling
van een deel van het loon, aangevuld met bijdragen uit een verzekeringskas. De meeste ondernemers waren gekant tegen een wettelijk
vastgestelde verzekering, omdat hierdoor, met
de woorden van stijfselfabrikant J.J. Duyvis, "de
band, lusschen patroon en volk verslapt. Dat ontaardt in eene verplichting, dal moet het niet zijn. "
Veel ondernemers zeiden desgevraagd oudere
werklieden te pensioneren. Ook dit gebeurde
op individuele basis, naar willekeur van de ondernemer. Tevens zocht men wel bepaalde
lichte klusjes uit voor oudere werknemers, zodat zij aan de fabriek konden blijven en zo hun
brood konden verdienen. Jan Adriaan Laan financierde de bouw van Hof Saenden, een
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groep woningen voor bejaarden in de vorm
van een hofje; in feite een mooi vervolg op de
activiteiten van Gerrit Blauw een eeuw eerder.
Ook werd door Wessanen & Laan in de jaren
twintig een woonwijk gebouwd, om het tekort
aan woningen voor haar werknemers aan te
vullen. Helaas is weinig bekend over de ideeën
die hierbij een rol gespeeld hebben en of men
wellicht beïnvloed is geweest door de arbeidersdorpen van Van Marken en Stork.

Naast deze vaderlijke zorg voor de arbeiders,
waren de Zaanse ondernemers /ich /.eer bewust van hun vaderlijke autoriteit. Een pellersknecht beschreef voor de enquêtecommissie
hoe het toeging bij Wessanen & Laan: "Als men
bijvoorbeeld 's maandags wat laat komt, kijkt de
meester wat lelijk, voor de tweede maal zegt hij: 'jongetje, wat oppassen hoor!' en voor de derde maal zou
men wel eens een paar uur langer moeten werken. "
Verkade, wiens broodfabriek in 1891 nog maar
kort bestond, had bepaald, dat indien de dader
van "onzindelijkheden" niet ontdekt werd, het
voltallige personeel gestraft /ou worden. De
ondernemers trachtten ook hun vaderlijke
zorg toe te passen, om het zedelijk gehalte van
het personeel te verhogen op andere terreinen. Men kende een zeer groot belang toe aan
de bestrijding van drankmisbruik; papierfabrikant Hendrik Honig weigerde zijn personeel
langer dan een halfuur middagpauze te geven,
uit angst dat zij de fabriek zouden verlaten en
drankwinkels zouden bezoeken. Hij moest echter wel toegeven, nog nooit te maken gehad te
hebben met drankmisbruik van medewerkers.
Dit was wel het geval bij stijfselfabrikant Meindert Honig. Hij ontsloeg eens zijn voltallige
personeel, acht man sterk, omdat zij allen
dronken waren. De opzichter van oliefabriek
'de Liefde' van Jan Prins beschreef hoe hij alcoholisten behandelde: "als ik er een heb die drinkt,
maak ik hem steekind, dat wil zeggen, ik geef hem een

gulden in de week en zijn vrouw haalt de rest. Willen
zij dat niet, dan jaag ik ze weg. " De getuigen die
ernaar gevraagd werden hadden allen de indruk, dat het drankmisbruik in de Zaanstreek
sterk gedaald was en sommigen schreven dit
op het conto van het strenge optreden van de
ondernemers. Daarnaast richtte men zich op
de vrouwenarbeid, die ook als een teken van
zedelijk verval werd beschouwd. In de Zaanstreek werkten dan ook nauwelijks gehuwde
vrouwen en indien een bedrijf meisjes in dienst
had, werd er door de betrokkenen steeds de
nadruk op gelegd, dat zij strikt gescheiden bleven van het mannelijk personeel.
De zorg voor het zedelijk gehalte van de arbeiders, breidde zich in de negentiende eeuw uit
naar de drang het karakter van de 'volksklasse'
te verbeteren; een ontwikkeling waaronder
ook het stichten van parken geschaard kan
worden; men hoopte op deze manier waardering voor de natuur bij de armere groepen in
de samenleving te kweken. Verbetering van het
karakter diende echter in de eerste plaats ook
te gebeuren door vergroting van kennis. Ook
op dit gebied toonden de Zaanse ondernemers
zich deugdzame burgers. De ontwikkelingen
op het gebied van onderwijs en geestelijke vorming onder invloed van ondernemers, zijn
goed te volgen bij vader en zoon Honig, stijfselfabrikanten te Zaandijk.

Ons Huis in Wormerveer als voorloper van
het buurthuiswerk
gesticht door fabrikant
Remmer t Laan

R.A. Laan

De Honigs: voorbeeld van sociaal ondernemerschap
Meindert Honig was een van de eerste stoom-

fabrikanten. Hij zette zich bijzonder actief in
voor de Zaanse industrie, was lid van de Zaanse
Kamer van Koophandel en Fabrieken en nam
het initiatief tot de vernieuwing van de brandweer in de Zaanstreek. Voor zijn arbeiders zette
hij zich in op diverse terreinen; hij betaalde
het loon door bij ziekte en had het initiatief genomen tot de oprichting van de werkliedenvereniging 'Door Eendracht Bloeiende', die bij
ziekte een extra bijdrage uitkeerde. Oudere
werklieden kregen een pensioen, dat ongeveer
de helft van hun voormalig loon bedroeg.
Meindert vond het erg belangrijk bij te dragen

Links:
Meindert Honig,stijfselfabrikant, zette zich
zeer actiefin voor het
welzijn van zijn
personeel
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Net als zijn vader was Cornelis Jan Honig, die
in 1937 toetrad tot de directie, sociaal ingesteld ten opzichte van zijn personeel, echter
wel op een traditionele wijze. Zijn manier van
ondernemen paste, hoe goed bedoeld ook,
echter niet meer bij een samenleving waarin
vakbonden en de overheid een steeds grotere

rol speelden. Dat betekent niet, dat hij geen

Cornelis Jan Honig

Ons Huis in Koog
aan de Zaan dat tol,
stand kwam dankzij
de financiële steun
van C.J. Honig
Foto Henk van 'l Eoo

aan de geestelijke vorming van zijn personeel.
Daartoe legde hij verschillende kranten in zijn
bedrijf, maar was teleurgesteld over de geringe
frequentie waarmee deze gelezen werden. Hij
droeg bij aan 'Moederlijke Liefdadigheid', dat
hulpbehoevende kraamvrouwen ondersteunde,
en richtte de Spaar- en Hulpbank tot Nut van 't
Algemeen op, om de werklieden te leren sparen. Deze laatste instelling sloot aan bij de initiatieven die Van Marken en Stork op dit terrein ontplooid hadden. In deze lijn past ook de
oprichting van 'Floralia', een vereniging die de
liefde voor en kennis van bloemen diende te
bevorderen. M. Honig oordeelde over zichzelf
dat hij het bedrijfsbelang teveel uit het oog was
verloren ten voordele van het arbeidersbelang.

nuttige initiatieven ontplooide: hij richtte o.a
een clubhuis, een fabrieksbibliotheek, personeelsvereniging en bedrijfsblad op. Ook in de
Zaanstreek liet hij zich gelden als de traditionele, betrokken ondernemer, die zich persoonlijk verantwoordelijk achtte voor het welvaren van de streek. Dit uitte zich met name tijdens de crisis van de jaren dertig. Terwijl andere ondernemers in deze periode de neiging
hadden zich steeds meer op het eigen bedrijf
te richten, richtte C.J. Honig zich juist op de
aanzwellende groep werklozen. Hij maakte
zich grote zorgen over de gevolgen die het gedwongen nietsdoen zou hebben op het karakter van de arbeiders. Om deze gevolgen te voorkomen ondernam hij allerlei activiteiten; hij
stichtte werklozenfondsen, volkstuinverenigingen, naai- en huishoudclubs en werkplaatsen.
Niet alle Zaanse ondernemers waren zo actief
als Honig en zeker niet meer in de jaren dertig; de houtwerkersstakingen van 1914 en 1929
hadden hun sporen nagelaten en de verhoudingen tussen personeel en ondernemer raakten steeds meer geïnstitutionaliseerd. De vormen van liefdadigheid waarvoor men zich inzette in deze latere periode, hadden meestal
tot doel de inzet van de arbeiders te verbeteren; er werden ambachtsscholen gesticht en
ouder personeel werd de gelegenheid geboden avondcursussen te volgen. De betrokkenheid bij de Zaanstreek werd minder breed
uitgemeten; men ging zich inzetten voor
projecten die duidelijk op het terrein van de
ondernemer lagen, bijvoorbeeld een betere infrastructuur, en minder op zaken die de gemeenschap in het algemeen ten goede kwamen. De
binding met de Zaanstreek werd ook minder;
ondernemers gingen buiten de Zaanstreek wonen en de familiebedrijven werden zo grootschalig, dat het aantrekken van directieleden
van buiten de familie een noodzaak werd. De
nadruk op de sociale verantwoordelijkheid van
de ondernemer verdween, die rol werd overgenomen van de overheid. Een ondernemer als
C.J. Honig laat echter zien, dat de kracht van

de paternalistische en sociaal-liberale traditie
in de Zaanstreek nog lang nawerkte.

2.'Agathepark' in Encyclopedie van de '/Manstreek, dl. l, p. 13.
3. C. Vancoppenolle, Tussen paternalistische zorg en zakelijk management, Amsterdam 1993, p.209.
4.S. Dudink, Deugdzaam liberalisme: sociaal-liberalisme in Nederland 1870-1901, Amsterdam 1997, hjdts. l en 2.
5. W. Wenneks, De aartsvaders: grondleggers van het Nederlandse
bedrijfsleven, Amsterdam 1993, p. 143-195.
6. W. Wennekes, De aartsvaders, p.211.
7.1'Mfjuête, gehouden door de Staatscommissie benoemd krachtens de
wet van 19 januari 1890 (Staatsblad nr. l), De. Zaankant.
8. Vancoppenolle, Tussen paternalistische zorg, lifdst. 2 en 6
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Wilhelminapark Wormerveer: honderd jaar oud
Van parken, tuinen, bomen en struiken weet ik niet veel. Een bijdrage van mijn hand in dit tijdschrift,
voor het overige stellig gevuld met doorwrochte artikelen van deskundigen, ligt dus niet voor de hand.
Maar voor de jubilerende Vereniging Wilhelminapark schreef ik onlangs het gedenkboek 'Bewaak dees
grond!' (Honderd jaar Wilhelminapark Wormerveer). Over dat park, sinds 1987 een gemeentelijk monument, handelt deze bijdrage. De geschiedenis van een park, maar ook van al die andere zaken die met
het beheer samenhingen en -hangen.
Te beginnen met het meest opmerkelijke: het
Wilhelminapark is nog altijd eigendom van
een vereniging, die zorg draagt voor het beheer en onderhoud ervan. Toen de verenigingsstructuur een eeuw geleden in het leven
werd geroepen, was dat nog niet zo bijzonder.
Bijvoorbeeld ook het Amsterdamse Vondelpark (34 jaar ouder) was bezit van een vereniging en stond wat dat betreft zelfs model voor
het park in Wormerveer. Maar elders konden
de verenigingen niet overleven. Om bij het
Vondelpark te blijven: dat werd in 1953 aan de
gemeente overgedragen, toen de kosten van
het in de oorlog ontstane achterstallig onderhoud niet meer konden worden opgebracht.
Bij navraag bleek dat het Wilhelminapark als
laatste stadspark in den lande nog eigendom
van een vereniging is. Overigens is dat mogelijk dankzij de ondersteuning door de gemeente Zaanstad, die over 1997 ƒ 85.312,- bijdroeg.
Voor het onderhoud van het 1,5 hectare grote
park heeft de vereniging een parkwachter in
dienst. Dat is een van de voordelen van de verenigingsstructuur - elders in de gemeente
geldt de norm: één man voor drie hectare
groen. Bovendien voert de parkwachter de vogels, zorgt hij dat het park 's avonds en 's
nachts is afgesloten en bewaart hij de orde.
Dat het park bezit is van een vereniging biedt
meer profijt: vrijwilligers dragen bij aan het onderhoud en het bestuur wist begin jaren negentig j 140.000,- te verwerven voor de grote
restauratie (de gemeente betaalde ƒ 21.000,—).
Het is voor de vereniging belangrijk zoveel mogelijk leden te hebben. Niet in de allereerste
plaats in financieel opzicht (met een minimumcontributie van een tientje zijn de opbrengsten niet al te hoog), maar vooral omdat
het ledental inzicht geeft hoezeer het park
leeft in Wormerveer en omgeving. Dat vergroot de kansen dat de huidige situatie blijft
gehandhaafd. Vereniging Wilhelminapark telt
nu vierhonderd leden. Dat is het hoogste aantal ooit (begin jaren '90 waren het er nog zestig).

nen bleven grote delen open en er kwamen
zo'n vijftien soorten bomen en struiken (onder meer kastanjes, lindeN, beuken, berken,
populieren, treurwilgen, boerenjasmijnen,
sneeuwbessen, bruidsbloemen, hulst en rododen-drons). Enkele oudere bomen liet Stephan staan; daarvan is de karakteristieke zwarte
berk ook nu nog aanwezig. Daarnaast kwamen
er in het park twee vijvers, een vijverbassin met
fontein, hekken en poorten aan de randen,
een brug en bruggetjes, een parkwachterswoning en een muziektent. Rondom deze laatste
werden doelbewust kastanjes geplant: het
dichte bladerdruk daarvan geeft het publiek
schaduw en komt bovendien de akoestiek ten
goede. Deze kastanjes staan er nog altijd en
zijn dus een eeuw oud. Voor het overige werd
er in de loop van die eeuw ook veel vervangen
en bijgeplant - kennelijk vonden latere bestuurders Stephan's park te kaal. Tegenwoordig zijn ruim 125 boom- en struiksoorten in
het Wilhelminapark te vinden.

Jan Pieter Woudt

De Wan dekt/eg in
Wormerveer met rechts
het Wilhelminapark

De ingang van het
park aan de Zaanweg

Engelse stijl
Het Wilhelminapark werd ontworpen door
H.B. Stephan, tuinarchitect te Koog aan de
Zaan. Er is weinig over hem bekend. Hij werd
geboren in Koog in 1862 en stierf waarschijnlijk in de jaren '30 in Den Haag. In latere
publicaties wordt hij steevast 'beroemd' genoemd, maar deskundige instanties kennen alleen zijn Zaanse parken (ook het Zaandamse
Volkspark is van zijn hand). De kwaliteit van
die ontwerpen wordt overigens wel geroemd.
Stephan was een adept van de Engelse stijl, met
onder meer paden in krakelingenpatroon,
hoogtelijnen in de beplanting en zichtlijnen
die een veel grotere oppervlakte suggereerden
dan het park eigenlijk bezat. De beplanting
was sober. In verband met de gewenste zichtlij19
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De rnuziektent in het
park

Publieke wandelplaats
Het Wilhelminapark kwam vooral tot stand
dankzij een gift van een vooraanstaand Wormerveers burger. Dat past in het tijdsbeeld ook het Vondelpark en het Zaandamse Volkspark ontstonden zo. In Wormerveer werd Dirk
Laan (firmant van Wessanen en Laan) de weldoener. Hij nodigde in oktober 1897 honderd
plaatsgenoten in de Nieuwe Sociëteit uit om te
spreken over het zogenoemde 'Bosch van
Doorn', een grote particuliere tuin. Twee
maanden eerder had Laan dat 'bos' voor
ƒ30.000,- verworven. Tijdens de bijeenkomst
zei hij volgens een verslag in advertentieblad

Vanuil de ingang aan
de Zaanweg zicht, op
molen De Jonge Wolf
aan de overzijde van
de Zaan

'De Zaanstreek': "Er zal wel geen Wormerveerder
zijn die in zijn leven niet eens gedacht heeft,: Wal ligt,
dat bosch daar akelig, onttrokken aan, alle bezoek en
wat zou er toch een genot gesmaakt kunnen worden,
ware het ook maar eene publieke wandelplaats. " was
nu precies wat hem voor ogen stond. Maar eer
het zover was moest nog een hoop gebeuren.
Het park moest goed bereikbaar zijn vanaf zowel de kant van de Wandelweg als van de Zaanweg; over het hoofdpad mochten de eerste ja-
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ren nog koetsen, automobielen en motorfietsen rijden. Om dat mogelijk te maken moesten
nog meer gronden worden aangekocht en aan
de kant van de Zaanweg twee pakhuizen worden gesloopt. Dat lukte allemaal. Uiteindelijk
kostte de parkaanleg j 75.200,Dankzij giften (allereerst van Dirk Laan, die de
grond 'om niet' overdroeg op 14 mei 1898; het
wordt beschouwd als 'het begin' van het park)
werd dat bedrag bijeengebracht. Op 30 augustus 1898 vond de eerste activiteit er plaats: een
kinderfeest. Dat hing stellig samen met de
achttiende verjaardag van prinses Wilhelmina
een dag later (waardoor zij meerderjarig werd
en de troon kon bestijgen) en naar wie het
park was vernoemd. Op 14 mei 1899 volgde de
officiële opening. Aanvankelijk was het niet de
bedoeling een dergelijke festiviteit te organiseren, maar men veranderde van gedachte in de
veronderstelling dat door een openingsfeest
veel nieuwe leden konden worden geoogst.
Exploitatietekorten
Vóór met de aanleg van het park werd begonnen had Dirk Laan zich geërgerd aan enkele
sceptici, die beweerden dat op termijn nooit
een gezonde exploitatie tot stand zou kunnen
komen. Zij kregen echter gelijk. De eerste jaren kon de vereniging toe met een gemeentelijke subsidie van ƒ 30,-. Na 1905 zag men daarvan af; Dirk Laan had de vereniging bij zijn
overlijden ƒ 25.000,- nagelaten. In 1922 werd
echter een noodkreet door Wormerveer verspreid. De vereniging kampte met saldotekorten en Wormerveerders werden opgeroepen
lid te worden of schenkingen te doen. De tekorten uit het verleden werden zo aangezuiverd en vanaf 1923 zou de gemeente Wormerveer de parkvereniging weer subsidiëren - het
ene jaar met ƒ 1.000,- het andere jaar met
ƒ 1.800,-. De parkvereniging kon daardoor
voortbestaan, zij het moeizaam. Onderhoudswerkzaamheden (zoals aan de muziektent, die
al gauw een bron van zorg werd) moesten worden uitgesteld, en in de moeilijke jaren '30
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werd fors bezuinigd op het salaris van parkwachter Fokkema. Waar deze in 1931 nog
ƒ 1.612,- verdiende, was dat in 1934 ƒ 1.430,geworden, terwijl bovendien zijn aantal vakantiedagen werd gehalveerd tot zeven. Fokkema
schreef er een brief over, waarin hij er op wees
dat hij 351 dagen per jaar en tien uur per dag
werkte voor een loon dat onvergelijkbaar was
met dat der 'georganiseerde tuinlieden' in de
streek. "Ik heb altijd mijn goede zorgen aan het park
gegeven, doch thans wordt iets in mij gedood",
meldde hij. Het bestuur handhaafde echter de
bezuinigingsmaatregelen.

Nauwelijks gebruikt
Na de oorlog kwamen er andere moeilijkheden: het park werd nauwelijks meer gebruikt.
In de vooroorlogse jaren werden er volop concerten en concoursen georganiseerd, die de
vereniging extra inkomsten brachten. Al in de
jaren dertig liep de publieke belangstelling terug, hetgeen men weet aan "het veel naar buiten
gaan op mooie zondagen, de radio, het dansen en
dergelijke". In 1952 werd geconstateerd: "Het is
haast ondoenlijk nog concerten in het park te geven".De laatste muziekuitvoering door een gerenommeerd orkest had slechts twintig toehoorders getrokken. In datzelfde jaar turfde
de parkwachter in de vooravonden van de zomer het aantal bezoekers aan het park op gewone dagen. Soms waren het er acht, soms nul
- de meesten waren passanten van de Zaanweg
naar de Wandelweg (v.v.). Het geringe gebruik
van het park legde druk op de relatie met de
gemeente Wormerveer, die inmiddels meer
dan ƒ 3.000,- aan subsidie betaalde en die het
parkbestuur gebrek aan initiatief verweet. Er
werd in deze tijd gespeeld met de gedachte aan
het vestigen van een klein hertenkamp in het
park. Dat gebeurde niet, maar wel werd in
1958 een beeldententoonstelling georganiseerd met 57 werken van 's lands meest vooraanstaande beeldhouwers en jonge talenten. Er
werden 17.000 bezoekers getrokken.

Restauratie
Honderd jaar Wilhelminapark is een geschiedenis met een gelukkig einde. De laatste tien
jaren werd er veel voor elkaar gebokst. Parkfestijnen en later de viering van Open Monumentendagen en 'Artistic Park' trokken weer grote
aantallen bezoekers, van wie velen zich als lid
bij de vereniging aanmeldden. In 1983 werd
een goed drainage-systeem aangelegd dat een
einde maakte aan het zwembadkarakter dat
het park bij slecht weer had. De keerzijde van
de kunstmatig lage grondwaterstand bleek enkele jaren later: de koppen van de houten palen waar de bouwwerken op rustten waren
gaan rotten. Tussen 1991 en 1993 volgde een
grote restauratie, met onder meer herstel van
alle funderingen, van metselwerk en van het na
een kleine honderd jaar op talrijke plaatsen
doorgeroeste handsmeedwerk.
'Teedere zorg'
'Bewaak dees grond!' is verschenen in een
kleine oplage en vanaf 18 mei verkrijgbaar. De
titel van het 64 pagina's tellende gedenkboek
(met 36 oude en nieuwe foto's) is ontleend
aan de rede die Dirk Laan bij de officiële ope-

ning op 14 mei 1899 uitsprak: "Bescherm, o God,
bewaak dees grond! Wilhelminapark van Wormerveer! Wij zullen U liefhebben en met teedere zorg koesteren; wij zullen niet dulden dat een schendende
hand worde uitgestoken naar de minste Uwer
hoornen, struiken of grassprieten. Wij zullen onze
plicht doen tegenover U! Wilhelminapark van Wormerveer, doe gij ook Uw plicht tegenover ons. Geef
nieuwe levenskracht en levensmoed aan zwakken,
vermoeiden, droefgeestigen op uw zonnige vriendelijke plekken of in het lommer van uw blad! Kweek in
ons aan eendrachtige samenwerking en burgerzin.
Wilhelminapark, groei en bloei velen tot geluk en zegen tot in lengte van dagen! Wilhelminapark, wees
gezegend nog door verre geslachten na ons. Dat zij
zoo!"

Honderd jaar is 'dees grond' nu bewaakt.
Het park ligt er prachtig bij - er eens stoppen
voor een wandeling valt een ieder aan te raden. En mocht u zich aangesproken voelen
tot de burgerzin die het park in ons zou oproepen, naar Dirk Laan hoopte: het lidmaatschap van de vereniging kost (zoals gezegd)
slechts een tientje.
Het postbanknummer is: 2065398.

Tussen de nog jonge
bomen in het park is
in de verte de rnuziektent te onderscheiden

In het park met op de
achtergrond links
huize Vesta en rechts
huize Overbos

Wormermer, Sezïcht in hei 3>ark
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De Tataarse Zaan: Tataarse koepels in en om de Zaanstreek
Wirn, Meulenkamp'

f Iel tuinhuis op het
Indien Sweedenryk in
de Watergraafsmeer

De nog bestaande,
koepel aan De Erven te
Broek in Waterland

In 1883 bezocht de Portugese, journalist Ramalho Ortogao ons land naar aanleiding van de Amsterdamse
Internationale, Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling en hij maakte meteen van de gelegenheid gebruik een boek te schrijven over Nederland: A Holanda. Daarin maakt hij onder meer melding van een bezoek aan Zaandam en wat hem daar opvalt zijn natuurlijk de tuinen, tuinen die Ramalho Ortigao treffend
beschrijft en tegelijkertijd, ridiculiseert: "microscopische parkjes, poppenparkjes, waarin alle fantasieën van
tuinierende land-schapschilders op verkleinde schaal worden gecondenseerd: een heuveltje, met een twee palm
hoog molentje op zijn groene helling; een belvédère, waar men alleen op handen en voeten, in zou kunnen, met.
bijbehorend, torenspitsje, waarop een spiegelend bolletje prijkt; een gepavoiseerde mast zo hoog als een wandelstok; een bochtige laan, beschaduwd door twee rijen koolplanten, waarin de voeten van de slotvoogd
slechts één voor één kunnen worden neergezet; een rozem,arijn, obeliskvormig gesnoeid, die zijn beschuttende
schaduw over het midden-terras uitspreidt als ware hij de oude reuzenceder van die plek; een meer, waarop
soms twee blikken of kurken bootjes dobberen, maar waar de talingen, alleen om beurten inzwemmen, omdat
zij er anders niet in. passen; en ten slotte een Indische pagode of Chinese kiosk, niet groter dan een kanariekooi en opgetrokken in kubussen die naar boven toe steeds kleiner worden, met omgebogen hoeken en een
belletje aan elke punt. ""•

Dat laatste was weliswaar niet het precieze model van een type tuinkoepel die in de achttiende en negentiende eeuw bijzonder populair was rondom Amsterdam en specifiek in
Waterland en de Zaanstreek, de Tataarse tent
of koepel, maar de beschrijving geeft al aan in
welke richting we het moeten zoeken - een niet

echt op stijl determineerbaar tuingebouw dat
echter wel degelijk een exotische oorsprong
heeft.
Tataars werden deze bouwwerken trouwens
bijna nooit genoemd, men was in de achttiende eeuwse tuinkunst weinig stijlvast in benaming noch uitvoering van een tuingebonw.
Maar de Tataarse tent of koepel vertoont een
mengeling van Chinese en Turkse stijlelementen en daarom is wellicht de term Tataars het
best te gebruiken.
J.W. Niemeyer heeft in 1977 voor het eerst gewe/en op dit verschijnsel in zijn artikel over de
koepel in Broek in Waterland en enkele soortgenoten -}. Later kon een en ander op rij worden gezet en /ijn nog meer van de/e koepels
geïdentificeerd :5) . Het resultaat is een reeks
Tataarse tenten/koepels die heel specifiek
rondom Amsterdam en de streken ten noorden ervan voorkomen. Het is aan te nemen dat
directe onderlinge beïnvloeding verantwoordelijk was voor deze geografische spreiding,
maar tegelijkertijd blijft het een raadsel waarom
de Tataarse tent juist tot deze regio beperkt
bleef. Wellicht werd dit soort tuingebouw te
wansmakelijk geacht, en behoorde het teveel
bij de Zaanse of Broeker tuinstijl die in de rest
van het land (en in het buitenland) nogal eens
van extreme 'mauvais gout' werd beticht.
De eerste in zijn soort was het buitengewoon
bizarre 'Tuijnhuijs op het buiten Sweedenryk
of Eynd-Meer', in de Watergraafsmeer.
Een anonieme tekening toont een fors bouwwerk dat in aanzet vierkant is, met twee verdiepingen en een gaanderij aan de tweede verdieping. Het dak heeft behalve een balustrade
ook hoektorentjes (men zou bijna van stupa's
spreken) en een centrale piramide die tot pagode dient. Alles is woest afgezet met latwerk,
Chinese menselijke figuren (blijkbaar geschilderd) in ruitvormen tegen de tweede verdieping, een draperie langs de dakrand en halvemaanvormen.
Dit tuinhuis is waarschijnlijk het voorbeeld geweest voor een model dat in het zeldzame
prentwerk van de behangselschilder Pieter
Barbiers de Oude werd opgenomen: "Verscheide
Tuingezigten naar 't Chineesgeiiolgl, zo genaamde,
Grotwerken, Koepels, Kabinetle, Boogen en Zitbanen
&c." (jaar van uitgave onbekend, circa 17751780). Het model toont een wat meer ingehouden, maar nog altijd uiterst merkwaardige
Tataarse tent.
De derde tent in de reeks, de koepel aan De
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Erven te Broek in Waterland bestaat echter
nog, en het is meteen een uiterst belangrijk
model dat, zij het in wat minder exuberante
vorm, meteen toont hoe we ons de koepel van
Sweedenryk, de 'pater familias' van alle Tataarse koepels in Noord-Holland, moeten voorstellen. Ook hier het Chinese latwerk, de draperie, en een centraal pagodetorentje en op de
hoeken van de dakrand halve maanvormen.
De koepel in Broek werd in 1792-93 gebouwd
voor Cornelis Koker. Een sterk vereenvoudigde
versie van dit model vinden we terug in een
ontwerp voor een koepel te Vredenburgh in de
Beemster uit ca. 1790, terwijl in Koog aan de
Zaan eveneens een variant verscheen: in de
tuin van de Honig-familie (zie afb. op pag. 10)
Het model Sweedenryk bleef in allerhande
bastaardvormen populair: een uiterst merkwaardig bouwsel stond half in het water, half
op de oever op Elsrijk aan de vaart bij de Amsterdamse Amstelveenseweg: achthoekig, met
het gebruikelijke latwerk, ditmaal twee keer
herhaald op het grote dak zelf, en met halve
maantjes en een centrale spits bekroond door
een bol. Deze koepel werd in 1796 verkocht op
sloop.
Aan de Schepenmakersdijk te Edam ligt een
koepel uit circa 1800 die op het eerste gezicht
in weinig verschilt van de gebruikelijke Hollandse koepel, maar waarvan de dakbekroning
wel degelijk gebruik maakt van Tataarse vormen: latwerk en halve maantjes behoren hier
tot het wat meer ingetogen 'Tataarse' element.
Over een aantal koepels in de Zaanstreek weten we niet of ze het uiterlijk van de hier beschreven Tataarse tenten hadden, maar aannemelijk is het wel. In de eerste helft van de negentiende eeuw bezat burgemeester Evert Smit
te Koog aan de Zaan een Chinese of Turkse
tent, en in de Zaansche Courant van 5 december 1869 werd "te koop gepresenteerd, een voor weinig jaren nieuw gebouwde Chineesche tent, zeer geschikt ter verplaatsing, te bevragen bij C. Schipper,
tuinier te Zaandijk". De Sweedenryk-koepel
baarde in de Zaanstreek echter met zekerheid
nog twee navolgelingen: een sterk op de Broeker koepel gelijkend paviljoen aan het Noordeinde te Wormerveer, en een koepel aan de
Padlaan te Krommenie. Helaas bestaan deze
tuinsieraden niet meer 4).
Dat het 'Tataarse model' noch een lang 'Nachleben' had, bewijst de aan het begin van dit artikel aangehaalde passage over Zaanse tuinen
in 1883 5). Ook wordt in de roman Wildrick uit
1870 een personage beschreven die niet alleen
"kippenloopen- en hondenhokken" maakte,
maar bovendien "kunstige vogelkooien en duiventillen, in den vorm van tempels, Chineesche koepels, enz." maakte, die hij dan "leverde aan een menigte vrienden, en hij kreeg
daarvoor geregeld hun photographie-kaartje
terug" 6).
Een enkele koepel nog kwam voor buiten het
hierboven beschreven gebied benoorden Amsterdam: de koepel van Rijzicht te Loenen aan
de Vecht. Deze koepel had een balustrade van
latwerk, een draperie-dakrand met houten
kwastjes en een Chinese latwerken daklantaarn
met omgekrulde randen. In 1932 werd deze
koepel gedemonteerd en kwam terecht op het
terrein van Villa Norel te Epe, waar hij uitein-

delijk teloor is gegaan. Een reminiscentie aan
dit type decoratie komen we ook nog bij enkele ander koepels tegen: de koepel van Binnenrust te Abcoude en de koepel van Vrederust te Vreeland hebben elk een dakrand met
houten draperie en kwastjes, meer echter niet.
Recapitulerend zijn er dus acht gebouwen te
noemen die het model-Sweedenryk hebben
nagevolgd: één in de buurt van Amsterdam,
een ander te Broek in Waterland, een derde in
de Beemster, de koepel te Edam, de koepel te
Loenen, en dan nog drie koepels in respectievelijk Krommenie, Wormerveer en Koog aan
de Zaan. Over de andere koepels die enkel
vermeld worden, kunnen we niet meer zeggen
dan dat ze mogelijk (en waarschijnlijk) in de
Tataarse stijl waren uitgevoerd (Zaandam,
Zaandijk en nogmaals Koog aan de Zaan).
Van de andere Chinese en Turkse tuingebouwen, koepels en tenten in Nederland weten we
dat ze niet in de Tataarse stijl zijn gebouwd: ze
zijn of heel duidelijk Chinees geïnspireerd, of
specifiek Turks (dan wel Moors of Arabisch)7).
Hiermee blijkt de streek benoorden Amsterdam (Waterland, Zaanstreek en Beemster) dus
een unicum te hebben, een tuinornament dat
zeer goed past bij het ook al unieke karakter
van de tuinen en tuintjes in deze gebieden.
Noten:

1. A Holanda, Lissabon 1885; gebruikte editie: Holland 1883,
Utrecht 1964, 57-58.
2. ]. W. Niemeyer, "De koepel of kiosk Ie Broek en haar tweelingzuster,',
Broeker Bijdragen, nr., 13, maart 1977, 71-77. '/.ie ook S. Honig
Jz., 'Ken Zaanse "Tuin van Vermaak'", Bijdragen en Mededelin-

gen van het Rijksmuseum voor Volkskunde Hel Nederlands Openluchtmuseum,'XXXVI l, nr. l, 1974, 24-31.
3. Wim Meulenkamp, '"In de Turksche smaak... ": de Turkse tent, de
moorse, kiosk en het oosters paviljoen in Nederland 1700-1900', in
Hans Theunissen, Annelies Abelmann en Wim Meulenkamp
(red.), Topkapi & Turkomanie: Turhs-Nederlandse ontmoetingen
sinds 1600, Amsterdam 1989, 118-129; en idem, Theehoepels'en
tuinhuizen in de Vechtstreek, Weesp 1995.
4. Dank aan de heer J. Schipper, Amsterdam, die mij in het verleden
reeds hierop wees.
5. De befaamde tuingeschiedenis van Marie Luis (ïothein, (jcschichle

der óartenkunst, 2 delen, jena 1926, II: 306, toont hel beroemdste
der tuintjes in Broek in Waterland, en geheel rechts op deze foto
zien we een latwerken gebouwtje dat onge-twij/eld sterk gelijkt op de
genoemde 'Indische pagode of Chinese kiosk' in '/.aandam.
6. P.F. Brunings, Wildrick, Amsterdam 1870, 9.
7. Zie hiervoor bijvoorbeeld Martin van den Broeke, 'Walcherse exotis-

rnen: oosterse tuinornamenlen op achttiende eeuwse Walcherse buitenplaatsen', Cascade: bulletin voor tuinhistorie, II, nr. 1/2,
1992, 7-11; Wim Meulenkamp, 'Het Belvédère op de "Oude
Borgh" bij Merum: een verdwenen chinoiserie', i bid., 27-29; Wim

Meulenkamp, Follies: bizarre bouwwerken in Nederland en Belg/e',
Amsterdam en Antwerpen 1995; evenals de reeds aangehaalde literatuur.

Koepel te Edam

De Spiegelkloot
J. Schipper

Op l april 1669 werd door notaris Mr. Gerrit Schelboom de nalatenschap geïnventariseerd van de overleden
Albert Lammertsz, gewoond hebbende op het Panlepad Ie Oo.slzaandam. Waarschijnlijk was de overledene een
timmerman in ruste geweest, want op de zolder werd zijn timmerkist met gereedschap gevonden, alsmede een stel
zagen, een ijsslee en een hijsblok. Yijn huisje omvatte slechts drie vertrekken: het voorenl, het achlermiddelent,
waarin gestookt en gekookt werd en het achterenl. De eenvoudige inboedel bestond uit mannenkleding, keukengerei n slechts enkele meubels. Naast een etensbontje (een aanrechtkastje), een spijntje (een hangkastje), 15 .stoelen en twee tafels, vinden we in de inboedel twee hleerbanken.'1 Toch noteerde de notaris een paar opmerkelijke
zaken. In het achterent vond hij bijvoorbeeld een walvisbenen doos. Daarmee werd bedoeld een doos gemaakt
van walvisbalein 2>. Maar het meest opmerkelijke voorwerp hing echter aan één der zolderbalken, namelijk een
'Spiegelkloot', waarmee een inwendig verspiegelde glazen bol werd bedoeld.

Op de gravure van
Albrecht Dürer, voorstellende de Heilige
Hiëronymus in zijn
werkkamer, is duidelijk
een grote kalebas te
zien die is opgehangen
aan het plafond
Al sinds de /.estiende eeuw hing men in de
Nederlanden allerlei bijzondere /aken uit
vreemde landen aan de /olderbalken. Zeelui
brachten uit de Oost en de West de meest uitzonderlijke zaken mee naar huis, zoals kalebassen, schelpen, zeldzame gesteenten, opgezette
vogels, vissen en kleine exotische dieren. Een
ander geliefd voorwerp om aan de balk te hangen was een scheepsmodel. Niet zo verwonder-

lijk voor een zeevarend volk. Al in 1565 hing bij
Claes Cornelisz, een clroogscheerder in Amsterdam, een schip in het voorhuis :i> en in 1578 bij
Mary Gijsbertsdochter, de weduwe van Gerrit
Dircx een wijnverlater in dezelfde stad, een geschilderde Portugese bark midden in de kamer."
Niet alleen particulieren hadden deze liefhebberij, maar ook kerkbesturen hingen scheepsmodellen aan de trekbalken van hun kerken. f ) )

DE SPIEGELKLOOT

Terug naar de spiegelkloot. Deze inwendig verspiegelde bollen kwamen in de zeventiende
eeuw waarschijnlijk uit Bohemen, hoewel ze
recentelijk ook in Engeland worden gemaakt.
Vermoedelijk zijn de bolle spiegels in technische zin de voorlopers van de verspiegelde
bollen. Op het bekende portret van Giovanni
Arnolfini en zijn vrouw, geschilderd door Jan
van Eyck (1390-1441), hangt een bolle spiegel
aan de wand, waarin de gehele kamer, met het
echtpaar op de rug gezien, wordt weerkaatst.

Over het doel van de verspiegelde bollen is
veel gefilosofeerd. Het lijkt aannemelijk dat ze
in de aanvang als afschrikking zijn bedoeld
voor indringers, die onverwacht met hun eigen
vertekend conterfeitsel werden geconfronteerd. In Engeland, waar zich blijkbaar veel
bovenaardse wezens ophielden, worden ze
daarom heksenbollen genoemd. Toen deze
bollen in de vorige eeuw in tuinen werden opgesteld en sindsdien tuinspiegels worden genoemd, kunnen ze zeker tot afschrikking van
vogels zijn bedoeld. Om dezelfde reden
waarom grote glasvlakken tegenwoordig met
vogelsilhouetten worden beplakt. Over de toepassing van tuinspiegels is weinig bekend.
Hoogstwaarschijnlijk werden de spiegelende
bollen, geplaatst op een driepotig onderstel
van dun rondijzer, voor het eerst en zeker veelvuldig toegepast in het laatste kwart van de vorige eeuw. Door de gestegen welvaart in Europa, als gevolg van de industriële revolutie,
lieten nieuwe rijken in Engeland, Duitsland
maar ook in Nederland, buitenplaatsen en
villa's in bosrijke streken bouwen. Aansluitend
aan deze huizen werden in de toen heersende
romantische landschapsstijl tuinen aangelegd,
vol exotische bomen en struiken, waarin gewoonlijk een tuinbeeld, een zonnewijzer of
een tuinspiegel als blikpunt was opgesteld.

Op een litho van A.A. Nunnink (1816-1895) is
een tuinspiegel te zien in de tuin van het huis
Cohen aan de Zuidsingel te Amersfoort. Een
zeer grote tuinspiegel met een diameter van
wel 45 centimeter stond vroeger opgesteld in
een tuin te Baarn. Een dergelijke grote tuinspiegel stond eertijds ook in de tuin van het
Doopsgezinde Weeshuis aan de Oostzijde (nu
afgebroken) te Zaandam. Ook in de achtertuinen van de Amsterdamse grachtenhuizen zullen vroeger zeker tuinspiegels gestaan hebben.
Daarom wellicht was in de tentoonstelling Tn
Holland staat een huis', in 1941 gehouden in
het Stedelijk Museum te Amsterdam, een wintertuin ingericht waarin een gekleurde tuinspiegel was opgesteld. Onder de grote bol hingen drie kleinere bollen.
Een dergelijke tuinspiegel vormde ook het
blikpunt in de historische tuin, die in 1968 achter het restaurant 'De Hoop op de Swarte Walvis' werd ingericht. Enige jaren geleden is de
historische tuin vervangen door een moderne
aanleg . Sindsdien is de tuinspiegel met het onderstel spoorloos. Gelukkig is bij het Zaanse
huis uit Zaandijk, overgeplaatst naar het Buitenmuseum te Enkhuizen, een historische tuin
aangelegd, waarin, naast twee terracotta beeldjes en een zonnewijzer omringd door kralenbedden, een tuinspiegel prijkt.

Noten:
1) Op dergelijke bergmeubels werd gezeten.
2) Op de terugreis van de walvisvangsl maakten schepelingen van
walvisbalein griltere en kleinere dozen.

3) Rijk.s Geschiedkundige l'ublicaties, rw, 141, deel 11, p. 55
4) idem, deel l, p.473
5) Scheepsmodellen in Nederlandse kerken, /»()/. f . M . d. van iler l'oel,

Rechts:
Tuinspiegel, inwendig verspiegelde glazen bol,
diameter 35 cm. zwart gelakt onderstel van rondijzer 10 mm met drie poten hoog 120 cm.
Onder:
Tuin van huis Cohen in Amersfoort met tuinspiegel, litho A.Nunnink
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De zelfbedieningstuin van Koelemeijer
Cees van Dalsem

Ontspannen zit Jan Koelemeijer na een paar uurtjes golfen letterlijk en figuurlijk op zijn praatstoel in zijn

woning aan de Dorpsstraat te Wormer. Fraai uitzicht over het veld, op meelmolen 'De Koker' en in de verte op
de bomen van droogmakerij 'De Wijde Wormer.'
Zo was het ongeveer ook omstreeks 1760, toen zijn verre voorvaderen uit het Duitse plaatsje Steinheim, - in de
buurt van het eveneens nog geen wereldstad zijnde Paderborn - naar de /.aanstreek kwamen. Daar begonnen
zij in Wormer een hoveniersbedrijf, dat in de afgelopen 40 jaar als 'Koelemeijers Tuinparadijs De Hof van
Heden' uitgroeide tot een tuincentrum van regionale betekenis.
Sinds l januari 1998 is Gebr. Koelemeijer weer teruggekeerd op het beginpunt: het hoveniersbedrijf. De tuincentra zijn overgedaan aan de Blokkergroep. De vertrouwde naam staat nog op de gevels, maar daar komt

binnen afzienbare tijd een einde aan.
Wanneer de Koelemeijers naar Wormer zijn
gekomen staat niet precies vast. Mogelijk zal
dat aan het begin van de 18e eeuw zijn geweest.
Elders in Nederland komt de naam niet of
nauwelijks voor. Het vermoeden is gewettigd,
dat de Duitse stamvaders vrij rechtstreeks van
Steinheim naar de Zaanstreek kwamen.
Uit de beginperiode is een soortement kasboek bewaard gebleven, waarin tussen 1763 en
1782 ook een Jan Koelemeijer allerlei gegevens
over zijn hoveniersbedrijf vastlegde. Dat gebeurde in het Nederlands. Het is daarom vrij
waarschijnlijk, dat men toen al geruime tijd in
Nederland (Wormer) woonde.
Jan Koelemeijer: "Onze 'opa', om hem zo maar te
noemen, had werk in de hele Zaanstreek. Het was een
gebied met rijke kooplieden en moleneigenaren, de industriëlen van destijds. 7Aj hadden vaak hun villa 's
langs de Zaan, zoals je nu nog bij de Gortershoek in
Zaandijk kunt zien. Aan de andere kant van de dijk,
de 'Eagedijk' zoals die meestal werd genoemd, ontstonden de z.g. overtuine'n. Dat was toen een manier
om je welvaart te tonen. "
De Koelemeijer uit de tweede helft van de 18e
eeuw werkte al met knechts. Hij noteerde de
uitbetalingen met het aantal gewerkte dagen.
Koelemeijer van nu vermoedt, dat op dagen
dat er door welke oorzaak dan ook geen arbeid
werd geleverd er ook niet werd betaald.
Het bedrijf moet goed bekend hebben gestaan, gezien de namen van de opdrachtgevers.
'De heer burgemeester Knijper' van Wormer,
de fabrikant Pieter van Leijden uit Crommenie, Roosendaal uit Crommenie, en 'mijnheer
Pastoor' lieten Koelemeijer hun tuinen onderhouden.
'Mijnheer Pastoor' betaalde een aantal jaren 75
gulden voor 'arbeidsloon en kerkenboomen'.
Later is het bedrag 80 gulden.
Ene Klaas Haan heeft kennelijk een tuin van
behoorlijke omvang, want bij zijn naam staat
"tuin aangenomen 150 gulden ".
Ook de dominee wist hovenier Koelemeijer te
vinden. Andere namen in keurig en net priegelschrift geschreven zijn bijv. die van Cornelis

Janz. Koopman, Johan Visscher, Cornelis Blank
te Knollendam, Gerrit Backer, Dirk Kruijt,
Beets te Krommenie enz. "Er staan vast wel allerlei leuke bijzonderheden in het kasboek, " denkt
Jan Koelemeijer, "Maar ik heb nooit de tijd gevonden om het goed te bestuderen. Misschien dat het er
nu eens van gaat komen. Het is toch wel interessant. "
Belangwekkend is ook de meer recente geschiedenis van de onderneming. "In nog geen 40
jaar is er enorm veel veranderd, " stelt Koelemeijer,
"Toen ik begon, ik ben nu 56, ging ik met de handkar
op pad. Enorm zwaar nauurlijk, maar dal was toen
gewoon. Iedereen had, een handkar. Als ik de ZaanIrrug over moest probeerde je het eerste stuk van de
kluft op een holletje te nemen. Halverwege kon je niet
verder. Dan zette je gauw de kar stil en keek je uit
naar hulp. Brugwachter Betlem kwam dan uit zijn
hokje en hielp een handje. Soms moest ik wachten tot
mijn vader er was om de kar te helpen duwen. "
De handkar werd een bakfiets, de bakfiets een
vrachtautootje. "Mijn vader was bepaald niet conservatief," zegt ]an, "Toen ik 18 werd moest ik meteen mijn rijbewijs zien te halen. Hij zag in, dat we
met een auto onze relaties sneller konden bedienen.
Dus dat we meer werk konden doen, ook op grotere afstand van de Zaanstreek. "
Dat was ook nodig, want Koelemeijer slaagde
er niet zonder succes in om verhuizende opdrachtgevers als klant te behouden.
"Een aantal fabrikanten ging elders wonen, zoals in
Bloemendaal, Aerdenhout, Heiloo, Bergen. Die wilden Koelemeijer graag houden voor de aanleg en onderhoud van hun tuinen. We hebben als hoveniersbedrijf in die plaatsen nog steeds werk. "
De ontwikkeling tot tuincentrum begon in de
jaren '50 op zeer bescheiden schaal. "In 1953
was de omzet rond de 12.000 gulden," deelt Jan
Koelemeijer mee, "Dat was vrijwel geheel arbeidsloon. "
In de naoorlogse jaren hadden veel mensen,
zeker op het platteland, een moestuintje naast
de woning. Naarmate de welvaart toenam werd
de groentetuin steeds meer een siertuin. "Dan
kwam men bij ons een paar plantjes kopen en meteen
een paar tegeltjes voor een zitje. Je kunt het je nauwelijks voorstellen, dat die ontwikkeling nog geen 40

De ingang van de
'zelfbedieningstuin 'van
de Gebr. Koelemeijer
aan de Dorpsstraat te

jaar oud is. "
De Koelemeijers zagen kansen. In 1965 werd
het complex aan de Dorpsstraat een 'echt tuincentrum' met winkel. Het regionaal werkende
hoveniersbedrijf, basis van de onderneming,
werd daarbij met evenveel enthousiasme gehandhaafd.
Jan Koelemeijer: "De toenemende welvaart heeft

Wormer kort voor de

het mogelijk gemaakt, dat de mensen meer geld kon-

opening in 1965.

den besteden aan. de omgeving van hun huis. Ook
van een klein oppervlak is een mooie tuin te maken.

/ElfBEDIENINGSTUIN

Meer vrije tijd, meer financiën; naast woninginrichting en kleding kreeg de tuin de aandacht. Er is zelfs
een enorm modebeeld in de inrichting van tuinen
ontstaan."

Na de typisch Zaanse tuinen - zoals die in De
Zaanse Schans te zien zijn - kwamen Japanse
tuinen in zwang. Niet alleen het 'levende materiaal' (bomen, planten), veranderde. Het
'dode materiaal' ging een steeds grotere plaats
innemen. De bestedingen aan tegels, potten,
tuinmeubilair enz. zijn inmiddels veel hoger
dan die aan flora.
"Naast gras en rozen zag je bielzen, tegels, schuurtjes
en tuinhuisjes verschijnen. Tegels werden grindtegels. De artikelen werden en zijn steeds meer trendgevoelig. Wat dit betreft zie je ook in de inrichting van
tuinen dat we in een weggooimaatschappij leven. "
Koelerneijer kreeg het in Wormer steeds drukker en zette in Beemster een nevenvestiging op.
Wat oppervlakte betreft was de 'Tuin van Heden' groter dan die van Wormer. In Hobrede
werd een eigen kwekerij opgezet.
De expansie zette zich enige jaren geleden
voort met een grote vestiging langs de Provincialeweg bij de Haven in Zaandam. 'Dat was
enerzijds een goede beslissing, want je trok een nieuw
potentieel aan klanten aan. Anderzijds haalde het filiaal daar omzet weg uit Wormer. Waarschijnlijk was
dat toch gebeurd. Wormer werd te kleinschalig om
alle nieuwe ontwikkelingen te kunnen bijhouden. De
Dorpsstraat lag ook te ver uit de routes.'
Mede omdat in de eigen familie geen directe
opvolging voor de tuincentra aanwezig bleek te
zijn begonnen de Koelemeijers uit te zien naar
andere mogelijkheden om het voortbestaan
van deze sector - mede in het belang van de medewerkers - veilig te stellen. De concurrentie
werd ook steeds groter. Er leken twee mogelijkheden te zijn: met behoud van zelfstandigheid
aansluiten bij een landelijke formule of opgaan in groter verband.
Jan: "We waren al met een samenwerkingsverband
bezig toen Blokker langs kwam. Dat bedrijf wil een
landelijk net van tuincentra opbouwen. Wij bleken
in het plaatje te passen. We waren er dan ook betrekkelijk snel uit. Voor ons een pak van het hart, dat
durf ik gerust te bekennen. De werkgelegenheid bleef
geiuaarborgd. Dat was voor ons een heel belangrijk
punt."
Blokker nam de tuincentra in Zaandam en
Beemster over. De vestiging Wormer ging per
l januari 1998 dicht.
In Beemster bleef van de totale oppervlakte
van ruim 10 ha ongeveer 3 ha buiten de overdracht aan Blokker. Daar is het hoveniersbedrijf met modeltuinen en kantoorruimte gevestigd. De Koelemeijers behielden ook de
kwekerij (3,5 ha) in Hobrede. Daar teelt men
o.a. bijzondere planten en struiken, uitsluitend ten behoeve van het eigen hoveniersbedrijf zonder verkoop aan derden.
De broers J.P. en P.A. Koelerneijer traden uit
het bedrijf, de jongste broer Guus en diens
zoon Martin gaan verder als hoveniers.
Jan Koelerneijer: "Daar zit een goede toekomst in.'

Jan Koelemeijer met zijn
verkoopteam voor een
kerstboom vol beren
(Foto Zaankanter,
Hans de Wolff nov. '93)

De bloemkwekerij van Krasnapolsky
Albert Boes

Tot de 19e eeuwse, 'Zaanse tuinen' moet, ook de bloemenkwekerij van Krasnapolsky gerekend worden. In
1890 verwierf Adolf Wilhelm Krasnapolsky de 'warmoezerij en bloemisterij van Wouda'. Dit perceel
werd begrensd door de Stationsstraat (die eerder de Spoorstraat heette), het Rustenburg en de Zeemansstraat. Op dit perceel grond, met een oppervlak van 3800 m2, verrezen tien verwarmde kassen en 180
bloemramen, alsmede een tuinmanswoning. De bloemenkwekerij werd geleid door Martinus Kabel.
De 'Wintertuin' werd in 1879 aangelegd in opdracht van Adolf Wilhelm Krasnapolsky als onderdeel van /ijn Grand Hotel aan de Warmoesstraat (dat successievelijk uitgebreid werd tot
aan de Dam in Amsterdam).
Krasnapolsky was een man met een grote visie.
In 1856 was hij als 22-jarige, met een kleermakersdiploma op zak, naar Amsterdam gekomen.
Hij vond werk in de Winkel van Sinkel op de
Nieuwendijk. Maa, hij had andere aspiraties. In
1866
pachtte hij van eigenaar Loots het
Nieuwe Poolse Koffiehuis in de Warmoesstraat.
Twee jaar later werd hij er eigenaar van. Een
flink aantal belendende huizen en krotten
werd aangekocht en gesloopt. In 1884 berichtte een krant: "Na 17 jaar van slopen en bouwen is het Grand Hotel Krasnapolsky eindelijk voltooid ".

Stationsstraat met
rechts de kwekerij van
Krasnapolsky.

De bloemisterij en
kwekerij van Krasnapolsky, gezien vanuit
het Rustenburg in.
r
/.aandam, rond de
eeuwwisseling

Krasnapolsky had de bloemisterij en kwekerij
in Zaandam verworven voor /ijn winter- en zomertuin die onderdeel vormde (en nog steeds
vormt) van het Grand Hotel Krasnapolsky in
Amsterdam. In zijn Zaanse vestiging werden
onder andere palmen, struikrozen, rhododendrons, cacteeën, varens, araucaria's, narcissen, spiza's, deutzia's, azalea's, primula's, clivia's en aspedistra's gekweekt. Vanuit de bloemisterij werden wekelijks verse bloemen naar
de 'Wintertuin' gezonden. Verder verzorgde
de kwekerij ieder voorjaar een tentoonstelling
in de serre van het Grand Hotel.
Ook het Zaanse publiek kon terecht in de kwekerij voor allerlei soorten kamerplanten, boeketten, en verder voor onder andere vazen en
kurkschors.

Adolf Wilhelm Krasnapolsky was een groot liefhebber van bloemen en planten. Daarom
stichtte hij de 'Wintertuin'. Gerard Werkman
meldt in het boek "Kras = 100"in verband met
het 100-jarig jubileum in 1966, dat de roem van
de Krasnapolsky's tuinen bij/onder groot moet
zijn geweest. Zijn tuinencomplex was naar de
maatstaven van die tijd een aangelegenheid
van onvoorstelbare weelde en schoonheid, binnen ieders bereik en voor eenieder toegankelijk. Julius Röntgen introduceerde er zijn oudere vriend Johannes Brahms. De Pools-Britse
schrijver Joseph Coiirad kwam er, evenals vele
andere beroemdheden.
In 1905 schreef E.V. Lucas in 'A wanderer in
Holland' over Krasnapolsky: "The Warmoesstraat, is famous for its gigantic restaurant - the hugest in Europe l believe, the Krasnapolsky, a palace
of bewildering mirrors and rnyriad billiardtables and
writing desks ".

BLOKMKWEKliRIf

VAN KRASNAPOLSKY IN ZAANDAM

In de 'Wintertuin' werd onder andere het veertigjarige regeringsjubileum van Koning Willem
III gevierd, evenals zijn huwelijk rnet Prinses
Enirna van Waldeck Pyrmont (en later verjaardagen van prinses Wilhelmina).
De bloemisterij en kweken] in Zaandam
speelde een belangrijke rol voor de internationale faam die de 'Wintertuin* verwierf.
Overigens speelden planten, bloemen en
vruchten in het privé-leven van Adolf Wilhelm
Krasnapolsky ook een belangrijke rol Dat
kwam duidelijk aan het licht toen hij op latere
leeftijd naar Bussum verhuisde, waar hij een
villa had laten bouwen. Daar vond hij ontspanning door het kweken en verzorgen van sierbloemen en vruchtbomen. In 1909 trok hij
zich uit de zaken terug. In die tijd rijpte het
plan om zijn. vaderstad Peine, in de buurt van
Hannover, te vereren door haar een geschenk
in de vorm van een stadspark aan te bieden,
De bloemisterij en de kwekerij in Zaandam
heeft niet lang meer bestaan, nadat Adolf Wilhelm Krasnapolsky zich teruggetrokken had
uit zijn Grand Hotel: In 1920 werd. de bloemisterij en kwekerij in Zaandam verkocht en op
die plaats verrezen enige woonhuizen. 'Van
deze kwekerij is nu niets meer terug te vinden.
De 'Wintertuin* in het Grand Hotel Krasnapolsky bestaat (zij het dan nu in bescheidener
opzet) echter nog steeds.

Overzicht (rond de
eeuwwisseling) van de
beroemde Winter lu in
van Krasnapoiskj die
door di* bloemisterij en
kwekerij in Zafindam
regelmatig vun verse
bloemen, planten en
heesters werd voorzien

Advertentie van de
bloemisterij
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Volkstuinen

Voor de komst van flats en woonerven hadden
vele arbeiderswoningen in de Zaanse dorpen
een eigen groententuin. Dit stelde de mensen

in staat op goedkope wijze hun voedingspatroon aan te vullen. In de steden bestond de/,e
mogelijkheid niet. Daar werden vanaf 1900
stukjes grond ter beschikking gesteld voor
aardappelen en groenteteelt. Heel bekend waren de tuintjes langs de spoorbaan van wisselen seinwachters. Vanwege het voedseltekort
ontstonden er in de Eerste Wereldoorlog verenigingen die kleine lapjes grond aan hun leden gingen verhuren. Geleidelijk verschoof
het accent van groenteteelt voor aanvulling
van het menu, naar bloemen- en heesterteelt
als hobby. Vanaf de zestiger jaren werd vooral
de recreatieve functie van de volkstuinen belangrijk. Sommige volkstuinen /ijn in kleine
privé parken veranderd. De fotoreportage van
Henk van 't Loo brengt de verschillende functie's van de volkstuinen in beeld.
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SCHILDERS BEHANGERS
MEESTER SCHILDERS

nationale schilders school

schilderwerken

IJSBRAND KUIPER
penningweg 47
1507 DE zaandam
telefoon 6163084

Gespecialiseerd in:
Hout- en marmerimitatie

Werkplaats:
Zuideinde 63
1551 EB Westzaan
Tel. 075-62803 15

Cor Kolen Meubelen
Uw adres voor een sfeervol interieur
Westzijde 74
1506 EG Zaandam
Tel. 075-670 08 48

ZAANSmet
een
NOORS
Timmerfabriek

K. VISSER & ZONEN B.V.

Restauratie - Verkoop
van historische bouwmaterialen
o.a. deuren
ramen
schouwen
hang en sluitwerk
plavuizen
tegels

GERARD WIJMA
vastgoed adv i e ze n

Klop eens aan op het
adres waar nog op
ambachtelijke wijze
wordt gerestaureerd

"Voor hout en nieuw"

Ameland 18
1506 ZW Zaandam
tel
: 075 - 6 1 6 0 5 18
b.g.g : 0 6 - 5 2 92 54 28

Utiliteitsbouw
Woningbouw
Renovatie/Restauratie
Onderhoudswerken

KLASSIEK.

VAM hOW, FLMT,

ru WOUT; ENZ.

bouwers

ALS l N ANDERE
ACHTERSLUISPOLDERRIJSHOUTWEG 3 ZAANDAM
TEL. 075-61 6422 -61 64225
FAX 075-6701265

HMITMARKT
GEOPEND 8.30 TOT 17.30 UUR ZATERDAG 9.00 TOT 12.30 UUR

van braam • minnesma
jonge arnoldusstraat 20 zaandam tel. 075-617 86 55

Dat maakt dus alles uit. Natuurlijk drukken alle "drukkers

ten ons vaak in als 'hoofdaannemer' die de complete klus klaart.

prima. Maar daarom denken ze nog niet hetzelfde. En juist de

Het totale traject van idee tot afwerking. Inclusief diensten als

manier waarop je je dienstverlening structureert, over partner-

databasebeheer en mailposting.

ship nadenkt en je toegevoegde waarde invult, levert de extra

Denk na, zouden we willen zeggen. En kies een drukker

kwaliteit waardoor prima drukwerk briljant drukwerk wordt. De

die dat ook doet. Die problemen oplost voor de klant beseft dat

Knijnenberg Kleur.

hij ze heeft. Die in het vroegste stadium adviseert, stuurt en meer

Vandaar dat wij ons liever als dienstverlener-drukker pro-

kleurrijke service geeft. Als u een afspraak maakt met onze advi-

fileren: wij gaan verderen duiken dieper. En tonen meer inzet en

seur (075 - 627 62 70) zult u zien dat kiezelstenen behoorlijk kun-

ambitie dan u misschien ooit ontmoet heeft. Opdrachtgevers zet-

nen verschillen.

DRUKKERIJ KNIJNENBERG
Gebruik je grijze massa, kies de Knijnenberg Kleur

Koelemeijer Hoveniers B.V.
Eeuwenlange ervaring
Moderne eigentijdse ideeën
Voor ontwerp en advies
Tuinarchitecten:
André Olde Engberink
Dennis Verhoeven

Tel: 0299-684017

Koelemeijers Modeltuinen

Koelemeijers Hoveniers
Koelemeijers Modeltuinen
Purmerenderweg 44
1 4 6 1 DDZ.O. Beemster
Telefoon 0299-684017

Openingstijden:
ma. t/m do. 9 - 1 8 uur
vr. 9-21 uur
za 9-17 uur

zo. gesloten

DePut-ringenluin

Koelemeijer Tuinen, 'de Hof von Heden' omvat 30 tuinen alle
verschillend van vorm en kleur. Je kunt er inspiratie opdoen voor eigen tuin
maar ook gewoon genieten van beplanting en architektuur. De pracht in de
wisse ende jaargetijden maakt het de moeite waard om meerdere keren per
jaar terug te komen, ledere tuin bereikt zijn toppunt van schoonheid in een
andere maand. Te zien is er altijd wat, zelfs in de winter.

