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RUIMTE VOOR OBJECTEN

In het 14-jarig bestaan van de Historische Vereniging Wormerveer, hierna te noemen 
HVW, is d.m.v. schenkingen een behoorlijk groot archief opgebouwd waar we ‘groos’ op 
zijn en waar we tot nu toe nog voldoende ruimte voor hebben. De schenkingen bestaan 
niet alleen uit foto’s en ander ‘plat’ materiaal, maar ook uit boeken over Wormerveer 
en een grote verzameling voorwerpen.

Over dat laatste kun je je afvragen of het in bewaring houden van kleine en grote 
voorwerpen een taak is voor een historische vereniging. Het zijn soms objecten die 
om wat voor reden dan ook zijn afgewezen door bijv. het Zaans Museum of andere 
instellingen. Soms zijn dat spullen met een zekere historische waarde of er zit een 
bijzonder verhaal achter en soms wil je gewoon niet dat zo’n voorwerp in de container 
verdwijnt. Soms zijn het voorwerpen met betrekkelijk weinig waarde zoals de BB helm 
van de laatste burgemeester van Wormerveer, die waarschijnlijk nooit is gedragen. Maar 
andere voorwerpen hebben wel een behoorlijke waarde zoals een nogal fors uitgevallen 
drieluik van de schilder Nicolaas Wijnberg met af beeldingen van Wormerveer, dat 
bij aanschaf destijds ƒ 28.000,00 heeft gekost. De schenker stelde dat het drieluik in 
Wormerveer moest blijven, maar het was te groot om het in het onderkomen van de 
HVW onder te brengen. Gelukkig hebben we een plek gevonden in een kantoor waar 
het nu in bruikleen hangt, tot volle tevredenheid van de eigenaar van dat kantoor.

Maar wat doe je als je een maquette krijgt aangeboden van het inmiddels voltooide 
nieuwbouwproject rondom de Pette cacaotoren aan de Marktstraat in Wormerveer? 
Het architectenbureau waar de maquette oorspronkelijk stond verhuisde naar een 
kleiner kantoor en wilde en kon de maquette daar niet onderbrengen. Na de maquette 
aan diverse instellingen te hebben aangeboden kwam hij uiteindelijk bij de HVW 
terecht. Op onze vraag: ‘Wat doen jullie als wij de maquette niet accepteren?’ was het 
antwoord: ‘de container’. Dat is wel het laatste wat je wilt. Dus staat hij nu als blikvanger 
in ons onderkomen.

Als je als historische vereniging niet over een eigen onderkomen kunt beschikken, dan 
is het antwoord op de vraag of je iets wilt accepteren niet moeilijk, maar als je zoals wij 
wel (nog) voldoende ruimte hebt dan accepteer je het dankbaar.

Ook uw schenking accepteren we met een blij gezicht en de koffie staat klaar.

Dick Zwart, voorzitter Historische Vereniging Wormerveer.
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4 George Slieker laat zien dat in het waterrijke Zaanse land-
schap kleine sluisjes nog steeds van belang zijn voor het 
waterbeheer en voor het (recreatie)verkeer te water. 

8  Dat er in de Zaanstreek in de zeventiende eeuw veel walvis-
traankokerijen waren, is bekend. Tom Quist zocht aan de 
hand van oude kaarten uit waar precies die bedrijven 
stonden. 

12  Hans Pielkenrood geeft een toelichting bij de portretten 
van leden van de Familie De Lange in het Zaans Museum, 
geschilderd door Jan de Bray. 

16  Vlaggendeskundige Jos Poels ontdekte dat Zaandam in 1814 
een bijzonder geschenk ontving van (toen nog) soeverein 
vorst Frederik Willem: een set speciaal vervaardigde 
vlaggen. 

20  Piet Kleij lost het raadsel van de Zaandamse voet op.

22 Pier van Leeuwen belicht het belang van de collectie riem -
kappen in het Gemeente Archief Zaanstad voor de ge-
schiedenis van de Zaanse papierindustrie. 

26  George Slieker staat stil bij de 200ste geboortedag van Jacob 
Honig Jansz. Jr. 

30  Roddel, achterklap en een vermeende gifmoord, of Krom-
menie in rep en roer. Cor van Dongen ontrukt een en ander 
aan de vergetelheid.

34  Voor ‘Het rijke Zaanse verenigingsleven’ ging Cor van 
Dongen op bezoek bij de Zaanse Zieken- en Bejaarden Om-
roep.
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12 | De Familie De Lange 22 | Riemkappen

36  Boekennieuws met o.a. een nieuw boek van stads   archeo   -
loog Piet Kleij, een overzicht van de Zaanse lieux de memoire 
van de Tweede Wereldoorlog en een mooie terugblik op de 
Zaanse wielergeschiedenis. 

40 Verenigingsnieuws: berichten van Zaanse erfgoed-
organisaties.

42 Kroniek: Jaap de Koning hield het Zaanse nieuws van 
januari tot en met maart 2016 bij. 

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

 Op p. 27 van het vorig nummer stond een foto van 
een pontje. Dat betreft niet, zoals in het onderschrift 
vermeld, ‘het pontje van Schaap of het Heen en 
Weer’, maar het gratis gemeenteveer tussen de Prins 
Hendrikkade en het Eiland. 

 De foto van Henk Bouman op p. 33 van het vorige num-
mer is gemaakt door George Slieker.

 John Pasman heeft ons laten weten dat hij zich ge-
noodzaakt ziet te stoppen als lid van de redactie van 
Zaans Erfgoed. Dat spijt ons zeer. Wij danken hem 
voor de bijdragen die hij heeft geleverd en wij zullen 
hem missen in de ‘de club’. 

  

16 | Vlaggen
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Op de grens van Zaandam en Koog aan de Zaan ligt de Mallegat-
sluis, vervanger uit 1634 van een iets zuidelijker gelegen sluis. Hij 
was ooit van belang voor de aan- en afvoer van goederen naar het 
Westzijderveld. Hij wordt nog maar weinig gebruikt en is nu in 
beheer bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

ZAANDIJKERSLUIS: BEDREIGING EN HERSTEL
Een bekende kleine sluis is de Zaandijker- of Gerrit Jan Honig-
sluis, die in de zomer veel wordt gebruikt door recreanten. De 
brug in de Lagedijk gaat dan regelmatig open om bootjes door 
te laten en het voetveer over de Zaan van en naar de Zaanse 
Schans, dat bij de sluis aanmeert, levert veel personenverkeer 
op. Hij is één van de oudste sluizen van de Zaanstreek en 
gaat terug tot 1610. De toen nog houten sluis was bedoeld als 
schutsluis en gaf toegang tot de vele in het Guisveld gelegen 
molens. Voor de bouw hiervan, maar ook voor de aan- en afvoer 
van grondstoffen en eindproducten van de molens was hij van 
groot belang. De houten sluis werd in 1727 vervangen door 
een stenen sluis zonder bovenbouw (zoals bij de oude sluis), 
waardoor ook schepen met een staande mast konden passeren. 
Een gedenksteen in de zuidelijk wand laat de volgende tekst 
zien: ‘Jan Gerritsz Vis/Die heeft seer gewis/Aen dese sluijs 
beneen/Geleijd de eerste Steen/Anno1727 den 12 Junij.’ In 1853 en 
honderd jaar later in 1953 vond groot onderhoud plaats. De sluis 
was niet onbelangrijk voor de gemeente Zaandijk: passerende 
schepen, balkenvlotten en molenroeden dienden (zoals overal) 
schut- en bruggeld te betalen. Omdat er in de jaren na de Tweede 
Wereldoorlog nog maar nauwelijks verkeer was, werd de sluis in 
1971 met een damwand afgesloten. Na dreiging met opheffing 
werd hij mede op initiatief van buurtbewoners gerestaureerd. 
Nu wordt hij weer volop gebruikt, mede dankzij de inzet van 
talloze vrijwilligers. De gemeente Zaanstad is tegenwoordig 
eigenares.

KALF EN HAALDERSBROEK
Eén van de aardigste kleine sluisjes is de Haaldersbroekersluis. 
De zeventiende eeuw was de tijd van grote droogmakingen als 
de Beemster en de Schermer. Ook de Wijde en Enge Wormer 
werden bedijkt en drooggemaakt. Door alle inpolderingen nam 
het oppervlak van het boezemwater sterk af en werd het peil van 
de Zaan verhoogd. Zo werd het tussen beide droogmakerijen en 
de Zaan ingeklemde Haaldersbroek (‘Hallaerts Broeck’) steeds 
natter.1 De Haaldersbroekers vroegen daarom in 1637 permissie 
hun land te mogen bepolderen door er een ringkade omheen 

KLEINE SLUISJES
Sluizen verbinden waterwegen met een verschillend waterpeil 
met elkaar; schutsluizen maken het de scheepvaart mogelijk 
zo’n verschil te overbruggen. Spuisluizen dienen om overtollig 
binnenwater te lozen op het buitenwater of een boezem en om 
buitenwater te keren. Tot aan de Tweede Wereldoorlog was het 
achter de Zaanoevers gelegen veld bereikbaar via allerlei kleine 
sluisjes. Toen ze niet meer werden gebruikt en onderhouden 
werden veel van deze sluisjes gesloopt of vielen zij ten prooi 
aan de stadsvernieuwing van de jaren vijftig. De nog bestaande 
sluisjes hebben nu vaak een monumentenstatus, zijn veelal 
gerestaureerd en hebben een nieuw leven gekregen als schakel 
in het recreatie(water)verkeer. Veel sluisjes zijn daarnaast nog 
altijd van belang voor de waterbeheersing in het gebied.

ZAANDAM EN KOOG
In Zaandam was (tot de bouw van de Wilhelminasluis in 1903) 
de Grote of Hondsbossche Sluis de belangrijkste sluis in de Zaan. 
In deze bijdrage wil ik nog bestaande en minder bekende kleine 
sluisjes bespreken. In Zaandam is zo’n sluisje de Hanenpadsluis 
aan de vroegere Oostzaner Zeedijk, nu Zuiddijk, in 1713 gebouwd 
als schutsluis tussen de polder Oostzaan en het IJ. Vier sluizen 
gaven toegang tot deze polder; twee ervan stonden in directe 
verbinding met het voormalige IJ. De Hanenpadsluis was de 
grootste. Tegenwoordig is hij schutsluis tussen de polder en 
Zijkanaal G. Hij had tussendeuren om kleine schepen te kunnen 
schutten met minder instroming van buitenwater; deze zijn in 
1936 verwijderd. Het onderhoud werd betaald door de Banne 
Oostzanen, maar na het ontstaan van Zaandam als gemeente 
betaalden Oostzaan en Zaandam de kosten samen. De sluis 
werd meerdere keren gerestaureerd, het laatst in 1948 en heeft 
nog deels zijn negentiende-eeuwse smeedijzeren hekwerk. 
De overgang tussen de dijkbebouwing met de sluis en de 
stadsuitbreiding van de jaren vijftig en zestig, die de plaats 
innam van het voormalige veenweidegebied van Oostzaandam, 
is hier goed zichtbaar.
Eveneens in Zaandam ligt de Papenpadsluis, die het Westzijder-
veld met de Zaan verbindt. Hij was al in 1681 bekend; toen 
bleek hij aan vernieuwing toe. Na ruim veertig jaar was er weer 
onderhoud nodig. Een gedenksteen in een van de sluismuren 
uit 1726 herinnert aan een verbouwing in dat jaar. Doordat de 
spoorbrug over de Papenpadsloot en de wegbrug in de Westzijde 
zijn verlaagd en vaste bruggen zijn geworden is deze sluis nog 
maar nauwelijks van belang voor de (recreatie)scheepvaart. 

Kleine sluisjes
Resten van het oude vaarwegen- en waterbeheerstelsel

Sluizen vormen vanouds een belangrijke verbinding tussen de vele waterwegen in de Zaanstreek.  
Daarnaast waren ze belangrijk voor het waterbeheer. Van de vele kleine sluisjes die ooit bestonden,  

is nog maar een handjevol over. 

door George Slieker
Foto’s: Cees Kingma
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te leggen. Daarna was het niet meer mogelijk om varend vanaf 
de Zaan, de Poel of de Braak in de polder te komen. Er werden 
daarom drie schutsluizen gebouwd om de polder in en uit te 
kunnen. De sluizen naar de Zaan en de Poel werden al weer 
spoedig gesloopt. De sluis naar de Braak, tegenover het Dood-
sluisje dat toegang gaf tot de Oostzanerpolder, heeft tot 1764 
dienst gedaan. Toen werd hij gesloopt en vervangen door een 
nieuwe stenen schutsluis iets ten oosten van de brug over de 
Braak, op de plek van de huidige sluis in de Braakdijk. In 1880 
werd de sluis gedeeltelijk gerenoveerd. In 1959 en 1980 zijn de 
deuren vervangen; de huidige deuren zijn van 2002.

WEELSLUIS EN VROUWENVERDRIETSLUIS
Deze twee landelijk gelegen sluizen vormden een belangrijke 
schakel in de verbinding vanaf de Zaan naar de westelijk ervan 
gelegen polders Assendelft en Westzaan. Via de Weelsloot kon 
men vanaf de Zaan naar beide polders en de Nauernasche Vaart 
varen. Om goed gebruik te kunnen maken van de belangrijke 

noord-zuid verbinding die de Nauernasche Vaart was en is, 
werden er sluisjes en overhalen gebouwd. Bij Westzaan op 
de oostoever en Vrouwenverdriet op de westoever van de 
Nauernasche Vaart zijn de oude sluisjes nog aanwezig. Het 
gebruik van de poldersluizen was aan strenge regels gebonden, 
zoals een door dijkgraaf en heemraden van de polder Westzaan 
uitgegeven keur uit 1859 aangeeft. Schippers moesten bij het 
schutten de zeilen strijken, de zwaarden op de berghouten 
leggen en ankers binnenhalen.2 Op overtreding stonden boetes 
van drie tot tien gulden. Een ‘policie-verordening’ van diezelfde 
dijkgraaf en heemraden uit 1862 geeft aan dat te lange schepen, 
masten, roeden en houtvlotten waren verboden, evenals het 
schutten bij een te hoge stand van het buitenwater. 
De Weelsluis op de oostoever (aan het eind van de Weelsloot) 
komt in het begin van de achttiende eeuw voor het eerst ter 
sprake in verband met de deplorabele toestand ervan. In 1722 
werd de bouw van een nieuwe sluis aanbesteed. Vermoedelijk 
is de toen nog houten sluis vervangen door de huidige (stenen) 

Drukte in de Zaandijker sluis. 

De Haaldersbroekersluis gezien naar de Kalverpolder. 

De Weelsluis te Westzaan met zicht op de Weelsloot. 
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sluis, die waarschijnlijk rond die tijd is gebouwd. Hij had extra 
binnendeuren, zodat kleinere schepen geschut konden worden 
met minder instroming van buitenwater in de polder. In 1890 
werd er een ijzeren loopbrug over de Weelsluis gebouwd voor 
gebruikers van het voetpad naast de Nauernasche Vaart. De 
sluis bewijst nog altijd zijn nut: bij de laatste restauratie van 
molen Het Prinsenhof werd het materiaal per schuit via deze 
sluis aangevoerd. 
De Vrouwenverdrietsluis had geen extra sluisdeuren. Via deze 
sluis krijgt men door de Sluissloot toegang tot de Delft, de 
hoofdafwatering van de polder Assendelft. Hij ligt nabij de 
buurtschap Vrouwenverdriet die zijn naam ontleent aan een 
herberg, die daar rond 1630 heeft gestaan. De arbeiders die 
werkten aan de aanleg van de Nauernasche Vaart zouden hier 
hun loon hebben verdronken. De sluis is nog steeds in gebruik 
en wordt nu bediend door vrijwilligers.

WESTZAAN
Een kleine, maar nog altijd belangrijke sluis is de Overtoomsluis 
in Westzaan aan de Overtoom. Hij werd in 1719 herbouwd, maar 
gegevens over de oorspronkelijk sluis ontbreken. Hij gaf vanuit 
Westzaan voorheen toegang tot het open IJ, later Zijkanaal E 
en het Noordzeekanaal. Naast de sluis staat het gemaal van de 
polder Westzaan. Hij wordt nu bijna alleen nog gebruikt voor 
de recreatievaart en voor agrarisch gebruik. 
In Nauerna ligt de Nauernase sluis of Schermersluis. Het 
zijn eigenlijk twee sluizen die in 1632 werden gebouwd: de 
duikersluis is uitwateringssluis ten behoeve van de Schermer-

boezem. Daarnaast is er de schutsluis tussen de Nauernasche 
Vaart en het IJ (nu Zijkanaal D). De Schermersluis werd ont-
worpen door de bekende sluizenbouwer Willem Janz. Benningh. 
De duikersluis gaat nu bij een te hoge stand van het binnenwater 
automatisch open en is nog altijd van levensbelang voor de 
afvoer van het boezemwater van de Schermerpolder. Beide 
sluizen, die in 1800 werden herbouwd, monden uit in zijkanaal 
D van het Noordzeekanaal. In 1959 werd de huidige ophaalbrug 
gebouwd. 

RANDGEBIEDEN
Aan de noordgrens van de gemeente Zaanstad liggen in Krom-
menie nog twee interessante sluisjes: dat zijn de minder bekende 
Noordersluis, die nabij het Visserspad verscholen tussen de 
bebouwing ligt, en de Woudaapsluis, nabij de gelijknamige 

De Vrouwenverdrietsluis te Vrouwenverdriet. 

Detail van de Noordersluis te Krommenie. 
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Een uiterst triest geval is de op de grens van Wormerland en 
Zaanstad gelegen uit 1638 daterende Bartelsluis, voorheen 
Wester- of Zaansluis en later Nieuwe Sluis geheten. Hij gaf 
ooit toegang tot de Enge Wormer. De sluis is al jaren in ernstig 
verval; plannen om hem te restaureren en weer bruikbaar te 
maken voor recreatieverkeer zijn tot nu toe op niets uitgelopen. 

Literatuur/bronnen:

- C. Mol, Uit de geschiedenis van Wormer (Wormerveer z. j. [1966]). 

- Jan Pieter Woudt en Klaas Woudt (eindred.), Encyclopedie van de 

Zaanstreek (2 dln.) (Wormerveer 1991).

- Ed Pielkenrood e.a., Varen in de Zaanstreek, inclusief kaarten en 

vaarroutes : agenda Stad aan de Zaan 2015 [en] Festival Industrie Cultuur 

(Wormerveer Lassaay Design 2015).

- Anoniem, Policie-verordening omtrent het verrigten van werkzaamheden 

bij hoogwater en watervloed in den polder Westzaan (Z. p. 1859).

- Policie-verordening op het schutten met de sluizen en het inlaten van water 

in den polder Westzaan (Z.p. 1862).

 Website www.zaandijkersluis.nl

 Website www.zaans-industriel-erfgoed.nl/maritiem

Noten:

1 ‘Broeck’ was in de zeventiende eeuw de naam voor een laaggelegen 

en drassig land.

2 Berghout: een beschermrand rond de romp van oude zeilschepen ter 

hoogte van het dek.

molen. Deze laatste is in oorsprong zeventiende-eeuws. De 
huidige sluis dateert van 1907 en is bedoeld voor de kleinere 
scheepvaart. Hij ligt aan het westelijke einde van de Tap- of 
Tochtsloot naast de molen de Woudaap en geeft toegang tot de 
Krommenieër Woudpolder met zijn prachtige natuurschoon. 
Aan de Kanaaldijk van de Beemsterringvaart (het gedeelte van 
het Noordhollandsch Kanaal tussen Spijkerboor en Purmerend) 
ligt de Jispersluis. In 1902 werd de zeventiende-eeuwse sluis 
vervangen door de huidige. Vanaf hier loopt een prachtige 
vaarroute via de Merken en het Zwet naar de Poelsluis, dwars 
door het Wormer- en Jisperveld, langs de natuurmonumenten 
van de Baanakkers. 
Aan de Veerdijk in Wormer ligt de Poelsluis, die ‘t Zwet en De 
Poel met de Zaan verbindt. De oudste sluis hier werd in 1630 
gebouwd en was vooral voor de scheepvaart van Jisp van belang, 
maar vormde een bron van strijd tussen Wormer en Jisp. Toen 
hij in 1788 moest worden vernieuwd bleken de hoge kosten een 
groot probleem; uiteindelijk werd er op aandringen van Jisp een 
stenen sluis gebouwd. Door het gekibbel over de bouw was men 
voorbijgegaan aan de kosten die hoger uitvielen dan gedacht; 
de fabrikanten Betlehem en Jan en Louris Mol schonken ƒ 2200 
als bijdrage, waarmee de begroting was gered. De sluis is niet 
alleen belangrijk voor de waterrecreatie, maar ook voor de 
waterhuishouding. 
Ook net buiten de grenzen van Zaanstad, in Oostknollendam, 
ligt de Boerensluis uit 1789. Dankzij de daartoe opgerichte 
Stichting ‘Vrienden van de Boerensluis’ kon de vervallen sluis 
worden gerestaureerd. De restauratie werd in 2000 afgerond; in 
2005 werd een nieuwe brug gebouwd. Door een drempel is de 
sluis nu alleen bruikbaar voor kano’s. 

De Woudaapsluis te Krommenie. 

Links onder: De Jispersluis. 

De Poelsluis te Wormer met zicht op de Poel. 
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genealo  gische studie naar Zaanse geslachten – veel verwijzingen 
naar de toenmalige ligging van traankokerijen zijn te vinden, 
heb ik met deze gegevens in de hand getracht om van zo 
veel mogelijk bedrijven de plaats te bepalen met behulp van 
kaarten van de Zaanstreek uit de zeventiende en achttiende 
eeuw. In sommige gevallen bleek dit redelijk eenvoudig, want 
op een aantal bestudeerde kaarten wordt de locatie van enkele 
kokerijen duidelijk aangegeven In andere gevallen leverden 
molens, waarover in de literatuur wordt vermeld dat deze nabij 
traankokerijen waren gelegen, bruikbare aanknopingspunten 
op.

BUITEN DE DORPEN
Uiteindelijk is het dankzij deze werkwijze gelukt om van 
achttien traankokerijen en drie verwante bedrijven – waar 
onder meer overblijfselen van walvissen tot lijm werden 
verwerkt – de toenmalige locatie vast te stellen of te benaderen. 
Uit dit geografisch overzicht komt naar voren dat het merendeel 
van de kokerijen zich zowel buiten de dorpen als aan het water 
bevond. Ook blijkt dat er sprake is van een zekere concentratie 
van de bedrijven op drie plekken in de Zaanstreek. Allereerst 
stonden er aan het Twiske bij Oostzaan maar liefst zeven 
kokerijen bijeen. Op deze locatie bevindt zich vandaag de dag de 
Amsterdamse wijk Oostzanerwerf. Daarnaast waren er in ieder 
geval vier bedrijven aan de Zaan gevestigd: één aan de westoever 
aan of nabij de huidige Schipperslaan in Koog, een tweede aan 
de overzijde vlak bij ’t Kalf en eveneens aan de oostkant, maar 
dan noordelijker, nog twee aan de rand van de Kalverpolder. 
Tot slot lagen ook in de nabijheid van West- en Oostzaandam 
nog diverse kokerijen, doch niet aan de Zaan, maar verderop ‘in 
het veld’ In tegenstelling tot toen zijn deze locaties thans wel 
allemaal binnen de bebouwde kom van Zaandam te vinden, 
en wel in Westerwatering, Oud West, de Rosmolenbuurt, 
Hoornseveld en Peldersveld. Het is overigens niet gelukt om 
de gehele Zaanstreek bij het onderzoek te betrekken; dorpen 
als Jisp en Wormerveer staan niet op de geraadpleegde kaarten 
afgebeeld en daarom zijn de traankokerijen aldaar buiten 
beschouwing gelaten.

VAN SPITSBERGEN NAAR DE ZAAN
De Nederlandse expedities in het Noordpoolgebied waren 
vooral gericht op het verkrijgen van walvistraan. Het feit dat 
traan in diverse takken van nijverheid toepassing vond – zoals 
touwslagerijen en de scheepsbouw – en daarnaast bijvoorbeeld 
ook in olielampen werd gebruikt, verklaart de interesse voor 
dit product.
Dat de traanbereiding zich aan het einde van de jaren 1630 
langzaamaan van het Noordpoolgebied naar Nederland 
begon te verplaatsen, had te maken met ontwikkelingen in 
de vangstgebieden van de walvisvaarders. Naarmate zij langer 
actief waren in de Noordelijke IJszee werden de walvissen steeds 
schaarser in de wateren rond de Nederlandse nederzettingen 
op Spitsbergen en Jan Mayen. Op den duur moesten de jagers 
hun prooi op zo’n grote afstand van deze eilanden vangen dat 
het niet meer loonde om de buitgemaakte beesten nog langer 
aldaar te ontleden en tot traan te koken. Het spek werd daarom 
langs het schip afgesneden en mee naar huis vervoerd, waar 
de Zaanstreek uitgroeide tot het nieuwe epicentrum van de 
traanbereiding.

EEN OVERZICHT VAN DE ZAANSE TRAANKOKERIJEN
Dat juist in de Zaanstreek relatief veel traankokerijen waren 
gevestigd in de periode tussen 1640 en 1800 valt te verklaren 
uit de directe nabijheid van Amsterdam. Daar bestond name-
lijk veel vraag naar walvistraan, maar het oprichten van 
kokerijen binnen de stadsmuren was er verboden. Dit hield 
hoogstwaarschijnlijk verband met de stankoverlast, het 
risico op brand en de verontreiniging die de bedrijven met 
zich meebrachten. Ook in de Zaanstreek en elders in Holland 
werd om deze redenen geprobeerd de traankokerijen buiten 
de woonkernen te houden. Eveneens doorslaggevend voor de 
locatie van de bedrijven was de nabijheid van bevaarbaar water, 
want verplaatsing per schip was de voordeligste manier om het 
walvisspek naar de kokerijen te vervoeren en de vaten geprodu-
ceerde traan na afloop verder te transporteren.
Omdat in de bestaande literatuur – zoals het werk van S. 
Lootsma over de Zaanse walvisvaart en Gerrit Jan Honigs 

Speuren langs het water 
Een onderzoek naar traankokerijen in de Zaanstreek 

(1640-1800)
De vroegmoderne Nederlandse walvisvaart wordt in de eerste plaats geassocieerd met de koude wateren van 
het Noordpoolgebied, waar de scheepsbemanning de walvissen ving en van hun speklaag ontdeed. Maar de 

verdere verwerking van de beesten vond in de loop van de zeventiende eeuw steeds vaker thuis in Nederland 
plaats. Met name in de Zaanstreek kookte men het walvisspek in de plaatselijke traankokerijen tot traanolie. 

In mijn onderzoek naar deze nijverheidstak heb ik geprobeerd een geografisch overzicht van de Zaanse 
traankokerijen in de zeventiende en achttiende eeuw te presenteren en tevens een beeld te schetsen van de 

werkzaamheden in deze bedrijven. Daarbij bleek de keuze om naast bestaande literatuur ook ongeschreven 
bronnen bij het onderzoek te betrekken, verrassend goed uit te pakken. 

door Tom Quist
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Het merendeel van de gelokaliseerde traankokerijen bevond zich aan 

de oevers van de Zaan ter hoogte van Koog en Zaandijk, en ‘in het veld’ 

rondom Zaandam, zoals op dit deel van de Kaart van den Zaanstroom is 

te zien. De over de kaart getrokken cirkels geven aan in hoeverre het 

mogelijk bleek om de locatie van de kokerijen vast te stellen; hoe kleiner 

de cirkels, des te nauwkeuriger de ligging kon worden bepaald. De 

cirkels met de asterisken verwijzen naar de drie nevenbedrijven (lijm- of 

prutkokerijen). (Collectie Stadsarchief Amsterdam)

Landmeter Johannes Leupenius maakte in 1693 een kaart van de banne 

van Oostzaan en Oostzaandam (formaat 32 x 28 cm.), waarop de zeven 

traankokerijen aan het Twiske bij de Oostzaner Overtoom rechtsboven 

op onderstaande kaart duidelijk zijn aangegeven (zie bovenstaande 

gedetailleerde uitsnede). Deze kokerijen staan ook afgebeeld op de 

bekende penschildering die Adriaan Salm rond 1700 vervaardigde. 

(Kaartboek Leupenius, GAZ 55.0000_002)
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kokerijen worden bekeken om conclusies te kunnen trekken 
over de werkzaamheden die zich daar afspeelden. Hopelijk kan 
toekomstig onderzoek meer licht op beide aspecten werpen.

Dit artikel betreft een verlengde versie van een publicatie die sep-
tember 2015 verscheen in het Zeemagazijn, uitgave van de Vereeniging 
Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Tom Quist studeert 
Maritieme Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en deed in 2014-
2015 in Het Scheepvaartmuseum onderzoek naar de Nederlandse 
walvisvaart in de zeventiende en achttiende eeuw. Hij werkt aan 
een masterscriptie over f luitschepen in dienst van de VOC.

Literatuur:

- A. van Braam, Opkomst van de Zaanse walvisvaart 1610-1660. Deel II 

(Wormerveer 2000).

- Martin de Gruijl, ‘Traenkokerijen op Oostsanen. Penschildering 

Delfshavense kunstenaar’, Zaans Erfgoed 24 (voorjaar 2008) 12-13.

- Louwrens Hacquebord, Geschiedenis van de Noordse Compagnie (1614-

1642) (Zutphen 2014).

- Gerrit Jan Honig, ‘Traankokerij te Westzaan’, De Zaende (Jaargang 6, 

1951) 73-79.

- Gerrit Jan Honig, Uit den Gulden Bijkorf. Genealogisch-historisch-

economische studiën over Zaansche families (Koog aan de Zaan 1952).

- C. de Jong, Geschiedenis van de oude Nederlandse walvisvaart. Deel I-III 

(Pretoria/Johannesburg 1972-1979).

- S. Lootsma., Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandsche walvischvaart 

(meer speciaal de Zaansche) (Wormerveer 1937). 

- Joost C.A. Schokkenbroek, Harpoeniers en robbenjagers. Nederlandse 

walvisvaart en zeehondenjacht in de 19de eeuw (Amsterdam 2008).

- Joost C.A. Schokkenbroek, ‘Zaanse belangen gevangen? Visserij en 

walvisvaart in de vroegmoderne en moderne tijd’ in: Eelco Beukers en 

Corrie van Sijl ed., Geschiedenis van de Zaanstreek. Deel I (Zwolle 2012) 

239-263.

HET WERK OP DE ZAANSE TRAANKOKERIJEN
Behalve cartografisch materiaal zijn ook andere ongeschreven 
bronnen tijdens het onderzoek gebruikt om een duidelijker 
beeld te krijgen van de werkzaamheden op de Zaanse traan-
kokerijen. Het beste voorbeeld in dat kader vormt een acht-
tiende-eeuwse prentenserie uit de omvangrijke collectie die 
Het Scheepvaartmuseum op het terrein van de walvisvaart 
bezit. Eén van de prenten uit die reeks – momenteel te zien op 
de tentoonstelling Het verhaal van de walvis – toont ‘’t Kooken van 
de Traan uyt het Walvis Spek’ en bevestigt de in de literatuur 
beschreven werkverdeling. Te zien is hoe in het midden twee 
lieden op een stenen constructie bezig zijn het spek te koken. 
Terwijl de een in de ketel roert, schept de ander de verkregen 
traan in een goot. Aan het uiteinde van deze goot staan twee 
‘oppassers’, die erop moeten toezien dat de traan in de vaten 
loopt. Zij krijgen assistentie van enkele lieden die lege vaten 
naar hen toerollen. Ondertussen zien we links op de voorgrond 
hoe de met traan gevulde exemplaren door de kuiper worden 
dichtgetimmerd en vervolgens rechts verzameld. Daarachter 
bij de schoorsteen valt nog te zien hoe twee stokers zich over 
het vuur ontfermen dat de ketel warm moet houden. Verder 
was er op de traankokerijen in de regel ook nog een opzichter 
werkzaam, maar of deze op de prent staat afgebeeld is niet 
geheel duidelijk. Het meest in aanmerking daarvoor komt de 
wijzende man bij de schoorsteen.

PUZZEL NOG NIET COMPLEET
Al met al heeft dit onderzoek duidelijk gemaakt dat een be-
studering van zowel geschreven als ongeschreven bronnen-
materiaal nieuwe interessante gegevens kan opleveren over de 
Zaanse traankokerijen in de zeventiende en achttiende eeuw. 
Maar daarmee is de puzzel nog niet compleet; met name Jisp en 
Wormerveer verdienen nog aandacht als het gaat om de ligging 
van de bedrijven en daarnaast moeten er meer afbeeldingen van 

’t Kooken van de Traan uyt het Walvis spek, prent 

nummer 16 uit de serie De groote Walvisch- en 

Haringvangst van Adolf van der Laan, Sieuwert 

van der Meulen en Pieter Schenk. (Collectie Het 

Scheepvaartmuseum, inventarisnr. 2010.2118)

10



DE-BATAAF.NL

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

Altijd gezellig en 
heerlijk eten aan 

de zaan.

LETTERPRESS:
Drukwerk dat je kunt voelen!

Voor een stijlvolle en 
ambachtelijke uitstraling. 

Nu ook met gekleurde zijkanten! 

meer op 
heijnis-schipper.nl/onze-apps/letterpress/

Lagedijk 158 • 1544 BL Zaandijk
Telefoon 075 6401730 • www.heijnis-schipper.nl 

info@heijnis-schipper.nl
Facebook: heijnis.schipper.drukkerij

•	 vervaardigen	en	renoveren	van	glas-in-lood
•	 specialist	in	Monumentenglas
•	 verkoop	van	materialen
•	 exclusieve	cadeauwinkel

	 www.deglazenpauw.nl

Zaanweg	60,	
1521	DM	Wormerveer	 	
Email:	info@deglazenpauw.nl

	 D E 	 G L A Z E N 	 P A U W

t:	075	6873896											 	
				06	51149285

nr. 57 | Zomer 2016 | 11



Lange voor de Tentoonstelling van Zaanlandsche Oudheden en 
Merkwaardigheden van 1874 in het gemeentehuis van Zaandam. 
Honig gaf de portretten een plaats in de museumzaal, maar 
omdat zij niet in optimale conditie verkeerden, haalde De Lange 
ze in 1902 weer op om ze te laten restaureren. Daarna bleek hij 
ze te hebben doorverkocht aan kunsthandel en veilinghuis 
Frederik Muller & Co, destijds het toonaangevende veilinghuis 
van Amsterdam. Op 7 juli 1903 zouden ze worden geveild. 
Conservator Honig moest snel schakelen om de schilderijen 
voor de ZOV-collectie te behouden. De Vereniging Rembrandt 
was bereid om de koopsom voor te financieren en stelde ƒ 2000 
beschikbaar – voor die tijd een fors bedrag. Daarmee konden de 
schilderijen worden aangekocht. In de ZOV-gelederen haalde 
men opgelucht adem. Wel is men nog enkele jaren bezig geweest 
om fondsen te werven om het voorgeschoten bedrag te kunnen 
terugbetalen. Op de website van de Vereniging Rembrandt is 
de financiële ondersteuning van deze aankoop per schilderij 
gedocumenteerd. 

WAAROM DIE VERKOOP? 
De vraag is: wat kan Pieter de Lange hebben bewogen om de 
portretten aan een derde te verkopen? Hij werd geboren in 1868 
en was houthandelaar in Westzaan. Later studeerde hij chemie 
in Duitsland en woonde daar ook. Hij trouwde in maart 1903 
in Braunschweich met Karoline Schulze. Is het gewaagd om 
te veronderstellen dat De Lange in verband met zijn vertrek 
naar Duitsland in datzelfde jaar hier al zijn bezittingen heeft 
verkocht, inclusief de schilderijen? En dat hij zijn verplichting 
jegens de ZOV – als hij die al had – helemaal was vergeten? 

ENKELE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE FAMILIE DE LANGE
De familie De Lange is een ondernemersgeslacht dat afkomstig 
is uit Jisp. Later vestigden zij zich in Zaandijk. Naast ondernemen 
dienden zij de publieke zaak. Meerdere generaties leverden 
burgemeesters. 
Oudere lezers herinneren zich ‘Allert de Lange’, ooit een bekende 
boekhandel en uitgeverij aan het Damrak in Amsterdam, maar 
zoals meer ‘betere’ boekhandels helaas in 1999 roemloos ten 
onder gegaan. Oprichter Allert de Lange werd in 1855 geboren in 
Zaandam en was gehuwd met Rijkje Middelhoven. De uitgeverij 
speelde in de jaren dertig onder leiding van de flamboyante 
zoon Gerard een in Europees verband heel belangrijke rol bij 

Schilderijen in een museum lijken daar, als ‘een rustig bezit’, 
voor eeuwig te hangen, als zij geen bruiklenen zijn. Maar: 
soms gaat daar een bewogen geschiedenis aan vooraf. Ik 
noem enkele voorbeelden. Zo mat De Nachtwacht, door 
Rembrandt geschilderd in opdracht van de Kloveniersdoelen, 
oor  spronkelijk 5m x 3,87m. Toen hij in 1715 verhuisde naar het 
stadhuis op de Dam werd hij op maat bijgesneden tot 4,37 m 
x 3,63 m. Nog steeds indrukwekkend, maar toch… Van meer 
recente datum is het verhaal over ‘De huwelijksnacht van Tobias 
en Sarah’ van Jan Steen. Het schilderij is ooit in tweeën gesneden 
en als separate werken verkocht. Het linkerdeel was eigendom 
van Museum Bredius in Den Haag. Dat wist na de oorlog de 
andere helft ook te bemachtigen. Beide helften werden op 
vakkundige wijze weer verenigd tot één schilderij. Maar die 
tweede helft bleek ‘roofkunst’ te zijn uit oorspronkelijk bezit 
van kunsthandelaar Goudstikker! Even leek het erop dat het 
schilderij weer in tweeën moest worden gesneden zodat het deel 
van de erven Goudstikker aan hen kon worden teruggegeven. 
Gelukkig werd budget beschikbaar gesteld om die helft te 
kopen. De Jan Steen was en is het pronkstuk van het museum. 

DREIGENDE VEILING 
De olieverfportretten van leden van de familie De Lange, 
die in de nieuwe opstelling van het Zaans Museum zo mooi 
tot hun recht komen, zijn onderdeel van de collectie van de 
Zaanlandsche Oudheidkundige Verzameling, kortweg: ZOV. 
Ook zij waren niet altijd een ‘rustig bezit’. Bijna hadden zij hier 
niet gehangen. Daarvoor moeten wij terug naar 24 mei 1898: 
een mooie, zonnige dag, droog weer, graadje of 24 en een n/w 
wind, kracht 3. Er vaart een schuit van Westzaan naar Zaandijk 
met een bijzondere en kostbare lading. Voor het vervoer heeft 
men gewacht op mooi, droog weer, want er mag niets misgaan. 
Afzender: Pieter de Lange. De lading wordt afgeleverd bij 
de Zaanlandsche Oudheidkamer, waar de ZOV-collectie is 
ondergebracht. Die was toen nog gevestigd in een gedeelte 
van het raadhuis van Zaandijk. De conservator, G.J. Honig, is 
tevreden. Maar liefst zes zeventiende- en achttiende-eeuwse 
portretten van leden van de Zaanse reders- en koopmansfamilie 
De Lange, geschilderd door Jan de Bray, kunnen aan de collectie 
worden toegevoegd. Jammer alleen dat het geen schenking 
is, maar een bruikleen. Honig kende de schilderijen. Zij be-
hoorden tot de inzending van de grootvader van Pieter de 

De familie De Lange  
in het Zaans Museum

Kanttekeningen bij een bijzondere reeks portretten
In de vernieuwde inrichting van het Zaans Museum, waarvan het eerste deel in oktober 2014 werd 

gepresenteerd, hebben de portetten van leden van de koopmans- en ondernemersfamilie De Lange een 
prominente plaats gekregen. Wie waren die mensen en wat is er zo bijzonder aan hun portretten? 

door Hans Pielkenrood
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de uitgave van zogenoemde Exil Literatur; boeken van schrijvers 
als Bertold Brecht, Joseph Roth en Max Brod die uit Duitsland, 
Oostenrijk en Tsjechië waren gevlucht, die onder het Nazi-
regime niet mochten publiceren. Toen Gerard de Lange in 1935 
veel te vroeg overleed, werd hij geprezen als ‘de eerste uitgever 
met een Europees geweten’.
Ook familie is Houthandel P. de Lange Cz. in Zaandam, opge-
richt door Pieter de Lange in 1857. Pieter werd geboren in 
Zaandam en was gehuwd met Johanna Keg. Houthandel  
P. de Lange Cz. was jarenlang een belangrijke onderneming 
in het Westzijderveld. In 1970 verhuisde zij in verband met de 
ontwikkeling van ‘Westerwatering’ naar een locatie aan de 
Vaart, ten oosten van de Provincialeweg en werd daar volledig 
op nieuwe leest geschoeid. Maar de neergang van de houthandel 
in Nederland had zich reeds ingezet. De laatste Pieter de Lange, 
kleinzoon van de oprichter, deed het licht uit in 1987. Overigens 

‘De huwelijksnacht van Tobias en 

Sarah’ van Jan Steen, een voorbeeld 

van hoe vroeger soms respectloos 

met schilderijen omgegaan werd. Na 

deling werd het als twee aparte doeken 

verkocht, met links het bruidspaar en 

rechts de engel Raphaël die de demon 

overmeestert voor hij de bruidegom 

kan verslinden. Het is nu weer als één 

schilderij te bewonderen in museum 

Bredius in Den Haag. (foto’s museum 

Bredius)

De portretten van 

de familie De Lange 

zoals zij werden 

geëxposeerd in de 

museumzaal in het 

raadhuis Zaandijk. 

(GAZ, coll. ZOV)
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vaas). Floris en Trijntje waren in het jaar daarvoor getrouwd. 
De verstrengelde handen doen vermoeden dat hun huwelijk was 
gebaseerd op de liefde voor elkaar. Floris was koopman en reder 
in Jisp en daarna in Zaandijk. Hij bezat onder meer aandelen 
in molens (hij was ook olieslager) en had belangen in schepen 
die ter walvisvaart voeren. Hij was schepen van Zaandijk en 
burgemeester van de Banne Westzaan.
Er is ook een afzonderlijk portret van Trijntje Jansdr. op paneel. 
Het is niet gesigneerd, noch gedateerd, maar wel aan Jan de Bray 
toegeschreven. 
Dan een tweetal portretten van de broers Cornelis en Adriaan 
die wij ook al tegenkwamen met hun vader en stiefmoeder. De 
jongens zijn hier ruim 10 jaar ouder, Cornelis 24 en Adriaan 20 
jaar. Cornelis bekleedde net als zijn vader een aantal belangrijke 
functies. Naast koopman, oliefabrikant en walvisreder was hij 
onder meer burgemeester van de Banne Westzaan. Adriaan is 
afgebeeld als een man van de wereld: met een globe, verrekijker, 
passer, inktkoker, boeken over zeevaartkunde en astronomie, 
muziekinstrumenten en bladmuziek. Op het muziekblad staat: 
‘door Corn. en Ad. de Lange gecomponeert 1696’. Het zijn de 
laatste portretten die De Bray heeft geschilderd. Hij overleed 
in 1697. 

HET RAADHUIS VAN ZAANDIJK 
De kleinzoon van Cornelis, vernoemd naar zijn grootvader, 
Cornelis Florisz de Lange, heeft ons een heel tastbare zaak 
nagelaten: het pand Lagedijk 104 in Zaandijk dat in zijn opdracht 
in 1752 werd gebouwd en waarin van 1855 tot 1974 het raadhuis 
van Zaandijk was gevestigd. Cornelis Florisz was koopman, 
oliefabrikant en directeur van walvisrederijen op Groenland. 

HOE DE NAAM DE LANGE KON VOORTLEVEN
Eigenlijk is de familienaam De Lange in de tweede helft van 
de achttiende eeuw in de mannelijke lijn uitgestorven. De 
laatste was Cornelis Florisz, van de Lagedijk in Zaandijk. Hoe 
komt het dan dat er toch een groot nageslacht is met de naam 
De Lange? Dat heeft te maken met de misdragingen van Pieter 
Pergerrits, alias De Lange van Bergen, die in 1734 trouwde met 

zit de ‘houthandel’ de familie in het bloed. Er zijn meerdere De 
Langes actief geweest in de houthandel, zowel in Zaandam als 
Westzaan. 
En ‘Ilse de Lange’, die van het Songfestival? Samen met Waylon 
had zij bijna gewonnen. Nee, zij is geen familie ... 

DE PORTRETTEN
Zoals gezegd zijn deze geschilderd door Jan de Bray, die in de stijl 
van de Hollandse classicistische school werkte. Zijn werk vinden 
wij in alle grote collecties ter wereld: die van Rijksmuseum, 
Mauritshuis, National Gallery in Londen, Hermitage in St. 
Petersburg en dus in het Zaans Museum in Zaandam. Wij mogen 
er trots op zijn … 
Cornelis Gerritsz. was de eerste die, zeer waarschijnlijk door 
zijn rijzige gestalte, aanvankelijk als bijnaam, ‘de Lange’ werd 
genoemd. Naast burgemeester was Cornelis commandeur-
eigenaar van walvisvaarders en eigenaar van traankokerij 
‘Het Platten’ in Jisp. Die zien wij op de achtergrond. In zijn 
rechterhand houdt hij een aan hem gerichte brief: ‘Aan de 
burgemeester van Jisp’. Hij leefde van circa 1589 tot 1664. 
Vervolgens is er het groepsportret met Floris Cornelisz. de Lange 
(zoon van Cornelis Gerritsz.), zijn tweede vrouw Trijntje Jans en 
zijn twee jongste zoons uit zijn eerste huwelijk met Guurtje van 
der Ley: Cornelis en Adriaan. Trijntje heeft over haar schouders 
een linnen doek met akertjes en ze draagt een muts met een 
oorijzer. Op haar schoot ligt een zakdoek met akertjes: kwastjes 
van zeer fijn knoopwerk. Het werk is gedateerd: 1685 (op de 

Cornelis Gerritsz. de Lange, burgemeester van Jisp, reder op de 

walvisvaart en bezitter van traankokerij ‘Het Platten’, die op de 

achtergrond te zien is. Er bestaat een vrijwel identiek portret 

van hem waar rechts naast de traankokerij ook zijn zoon en 

opvolger Floris staat afgebeeld op ongeveer 20 jarige leeftijd 

(Zaans Museum Zaandam, coll. ZOV-01257) 

Rechts: familieportret van Floris Cornelisz. De Lange, zijn 

echtgenote Trijntje en zoons Cornelis (staand) en Adriaan. 

(Zaans Museum Zaandam, coll.ZOV-01254)
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En daar bleef het niet bij. Mr. Sassen schrijft in zijn voorwoord 
bij de genealogie van de familie De Lange over de opwinding die 
zich van hem meester maakte toen hij de originele adelsbrief 
vond. Hij merkt op dat de Deense adeldom had kunnen leiden 
tot inlijving in de Nederlandse adel. En uiteindelijk is dat 
ook gebeurd. Diverse leden van de familie De Lange zijn in 
2004 namelijk in de Nederlandse adel ingelijfd en voeren het 
predicaat jonkheer of jonkvrouw. En zo heeft de levenswandel 
van Pieter Pergerrits alias De Lange van Bergen in de achttiende 
eeuw, gevolgen tot in de eenentwintigste eeuw …

Hans Pielkenrood is lid van het bestuur van het Zaans Museum. Dit 
artikel is een bewerking van zijn toespraak op 8 oktober 2014 bij 
gelegenheid van de opening van het eerste deel van de nieuwe op-
stelling van het Zaans Museum.  

Bronnen:

- Toke van Helmond, 100 Jaar Allert de Lange (Amsterdam 1980).

- Mr. F.K.R.C. Sassen, DE LANGE, Genealogie van het uit Jisp stammend 

adellijk geslacht De Lange (Berg en Dal 1995).

- Peter Roggeveen Hout aan de Zaan. De rijke historie van de Zaanse 

houthandel (Wormer 2013).

- Objectbeschrijvingen, Zaans Museum.

Anna, een van de vijf dochters van Adriaan de Lange (van het 
portret). Hij was schepen van Purmerend en koopman, brouwer 
en brandewijnstoker. Hij voerde een grote staat, met onder meer 
een buiten in de Beemster. Verder handelde hij in obligaties 
en onroerend goed en was hij aandeelhouder in handels- en 
scheepvaartondernemingen. Anna en Pieter kregen vier 
kinderen. Later bleek dat hij ‘manipulaties’ had uitgehaald met 
vervalste obligaties. Toen de grond hem te heet onder de voeten 
werd, nam hij de wijk naar Denemarken. In 1746 verscheen een 
maar liefst 126 bladzijden tellend werkje waarin door reizigers 
in de trek  schuit van Purmerend naar Hoorn de doopceel werd 
gelicht van ‘den bekenden Purmerentsen Banqueroutier en 
Bedrieger Pieter Pergerrits’. Onder andere komt ter sprake dat 
de kinderen de naam van hun moeder (dus: De Lange) hadden 
aangenomen nadat Pergerrits was verdwenen. Ook vernemen we 
hoe dat onverwacht vertrek in zijn werk is gegaan: ‘Hij heeft tot 
het laatste ogenblik van zijn voorgenomen reis niets tegen zijn 
Vrouw gesegt; ja toen hij heen ging, zeyde hij nog, dag wyf over 
twee dagen kom ik weer (..).’ De verteller is ook verontwaardigd 
over de wijze waarop Pergerrits zijn moeder heeft behandeld. 
Zij was weduwe van een rijke bakker en had veel effecten en 
losse gelden in een ijzeren kist liggen die zij aan haar zoon in 
bewaring had gegeven. Toen Pergerrits weg was ‘bevon men dat 
er maar eene ducaat in de kist was, die daar mogelijk nog bij 
ongeluk in de kist is blijven liggen, en voor de goede effecten 
valsen, zoo dat die Vrou in haar oude dagen geruineert is, niet 
hebbende als haar Lant en haar Beesten’. Wat hiervan zij, door de 
schepenen van Purmerend werd Pergerrits veroordeeld wegens 
het op grote schaal vervalsen van obligaties. De kinderen van 
Anna de Lange en Pieter Pergerrits besloten om voortaan de 
naam van hun moeder, De Lange, te dragen en zo komt het dat 
het geslacht De Lange tot op de dag van vandaag voortleeft.  

ADELSTAND
In zijn nieuwe vaderland Denemarken werd Pergerrits – zich 
inmiddels ‘De Lange van Bergen’ noemend – mét zijn kinderen 
en hun nakomelingen bij Koninklijk Besluit in de adelstand 
verheven. ’t Kan verkeren … !

Links: Trijntje Jansdr. de Lange, zij staat ook afgebeeld op het familie-

portret en was de tweede echtgenote van Floris Cornelisz. (Zaans 

Museum Zaandam, coll. ZOV-01288) 

Midden: Adriaan Cornelisz. de Lange liet zich in 1696 door de 

beroemde schilder Jan de Bray kort voor diens dood portretteren als 

een liefhebber van wetenschap en muziek. (Zaans Museum Zaandan, 

coll. ZOV-01253.)

Rechts: Koopman, reder en oliefabrikant Cornelis Florisz de Lange liet 

Zaandijk een prachtig koopmanshuis na aan de Lagedijk, het latere 

raadhuis van die gemeente. (Zaans Museum Zaandam, coll. ZOV-01255)
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Ook over het bezoek van tsaar Alexander aan het zojuist be-
vrijde Nederland publiceerde Scheltema nog in 1814 een boek: 
Alexander, keizer van Rusland, in Holland en te Zaandam, in 1814.3 
Hij deed daarin onder meer gedetailleerd verslag van het 
‘buitengewone watervermaak’ dat de keizer in Zaandam ten 
deel viel. 
Tot in de negentiende eeuw ging in de Zaanstreek alle vervoer 
over het water. Ook ter ontspanning zocht men vaak het water 
op. De bezitters van boeiers, jachten en andere kleine vaar-
tuigen gingen in hun vrije tijd vaak samen uit spelevaren. De 
vloot van pleziervaartuigen was geordend als een zeevloot 
in admiraalschappen met een verkozen admiraal en verdere 
bevelhebbers als vice-admiraal en schout-bij-nacht. Zaandam 
kende twee admiraalschappen: dat van de Voorzaan, ook 
Buitenzaan genoemd, en van de Achterzaan of Binnenzaan. 

HET KEIZERLIJK BEZOEK
Het admiraalschap van de Voorzaan was aangewezen om de 
Russische keizer op te vangen toen deze zondag 3 juli 1814 
Zaandam aandeed. Hij voer over het Amsterdamse IJ naar Zaan-
dam, in gezelschap van onder anderen soeverein vorst Willem 
Frederik. ‘Het admiraalschap zeilde in drie eskaders af naar het 
IJ, onder bevel van de heeren Engel van de Stadt als admiraal, Hajo 
Houttuin als vice-admiraal, en Aris van Broek als schout-bijnacht. De 
eigenaars der andere boeijers en jagten, waaronder de voornaamste 
kooplieden, stonden zelf aan het roer. Zij waren allen in het zwart 
gekleed, terwijl de bootsgezellen en knechts in het zindelijk wit 
verschenen; alles was naar eisch met vlaggen en met de vreugde-
teekenen van den dag, versierd. Het admiraalschap posteerde zich 
op het IJ bij het tolhuis en salueerde aldaar bij den overtogt der 
Souvereinen door het strijken der vlaggen.’ 4

In Zaandam bezocht keizer Alexander onder meer het Czaar 
Peterhuisje. Het gezelschap voer ook even de Binnenzaan op, 
de thuisbasis van de tweede admiraliteit. ‘Op het vlakke van de 
Binnenzaan zeilden nu de kleine boeijers in admiraalschap, verdeeld 
in drie eskaders, onder bevel van de heeren Michiel de Boer, Cornelis 
Booker en Gerrit Jut Pz. als admiraal, vice-admiraal en schoutbijnacht. 
Bij de tachtig tentjagtjes waren er geteld. Nergens is deze soort van 
vaartuigen zoo talrijk en zoo zwierig en fraai bewerkt als aan de 
Zaan, als zijnde nog overblijfselen van den vorigen rijkdom, en van 
de gewoonte om geen rijdtuig te houden. Zij waren nu op het fraaiste 

Vlaggen als dank in 1814
Soeverein vorst Willem onder de indruk van ontvangst  

voor Russische tsaar 
Tsaar Alexander I kwam in de zomer van 1814 zelf kijken welke Nederlandse gebieden zijn kozakken een half 
jaar eerder van de Fransen hadden bevrijd. In Zaandam kreeg hij een groots onthaal. Soeverein vorst Willem 

Frederik, de latere koning Willem I, schonk de stad als dank twee sets vlaggen, wimpels en geuzen1 met daarop 
zijn wapen. Deze unieke dundoeken zijn zeker nog tot 1826 gebruikt. Ze zijn nergens meer te vinden, maar wel 

te reconstrueren.

door Jos Poels

Het Frankrijk van Napoleon had vanaf 1795 steeds meer gebied 
in Europa veroverd, waaronder het grondgebied van het huidige 
Nederland. Hier maakte hij eerst het Koninkrijk Holland van 
onder zijn broer Lodewijk, maar in 1810 lijfde hij ook dat in 
bij zijn keizerrijk. Die annexatie duurde niet lang, want bij de 
Volkerenslag bij Leipzig in 1813 dolven de Fransen het onderspit. 
Ze vluchtten terug naar Frankrijk en werden daarbij achterna- 
gezeten door Russische kozakken. En passant bevrijdden die de 
door Frankrijk ingelijfde gebieden.

SOEVEREIN VORST WILLEM FREDERIK
Erfprins Willem Frederik, zoon van de laatste stadhouder 
Willem V, keerde op 30 november 1813 terug uit ballingschap. 
Op 30 maart 1814 werd hij in de Nieuwe Kerk in Amsterdam 
ingehuldigd als soeverein vorst. Het Koninkrijk der Neder-
landen, waarover Willem Frederik ging regeren als koning 
Willem I, ontstond pas in 1815. 
Intussen nodigde Willem Frederik de Russische keizer in de 
zomer van 1814 uit om te komen kijken welke gebieden zijn 
kozakken hadden bevrijd. Alexander startte zijn zegetour door 
het soevereine vorstendom op 29 juni. Tijdens die tocht wilde 
hij per se ook Zaandam aandoen. Zijn voorvader Peter de Grote 
was er in de zomer van 1697 om het vak van scheepsbouwer te 
leren. Het huis waar hij logeerde ontwikkelde zich als het Czaar 
Peterhuisje tot de eerste toeristische attractie van Zaandam, die 
kon zijn nazaat niet overslaan.

BUITENGEWOON WATERVERMAAK
De Zaanse bestuurders op hun beurt zetten de ontvangst ook 
in het teken van Peter de Grote. Zij besloten ‘tot het daarstellen 
van een buitengewoon watervermaak’, ter herinnering aan het 
grote spiegelgevecht en de zeilpartij met veel vlagvertoon, die 
op 1 september 1697 speciaal voor Peter de Grote even verderop 
op het IJ in Amsterdam waren gehouden.2 
Bij de voorbereidingen was, op voorspraak van Willem Frederik, 
‘Rusland-kenner’ Jacobus Scheltema betrokken. De Fries was in 
1811 als vrederechter in Westzaandam aangesteld, en werd op 13 
januari 1814 in Den Haag griffier van het Hoge Gerechtshof van 
Financiën en Zeezaken. Hij had een boek geschreven over het 
verblijf van tsaar Peter de Grote in de Republiek der Verenigde 
Nederlanden.
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de Zaandammers in de winter van 1813-1814 vrijwillig ƒ 15.000 
hadden opgebracht plus ‘menigvuldige bijdragen van be-
noodigd  heden’ voor de militaire hospitalen. De overdracht 
van dit speciale cadeau zou moeten plaatsvinden op Willems 
ver  jaardag, 24 augustus. Het departement van Marine kreeg 
op  dracht het vereiste aantal vlaggen, geuzen en wimpels bij 
Scheltema te bezorgen.8 
Op zondag 21 augustus bracht Scheltema het stadsbestuur van 
Zaandam ervan op de hoogte, dat het een dag later openbaar 
maakte.9 De Opregte Haarlemsche Courant van donderdag 25 
augustus (sic!) schreef dat een en ander opnieuw zou leiden 
tot een feestelijk ‘water-vermaak’ met jachten en boeiers op de 
Binnen- en de Buitenzaan in admiraalschap.10 

SPOED VEREIST
Ondertussen werd er op een ander front hard gewerkt om de 
vlaggen op tijd klaar te hebben. Ze moesten speciaal worden 
vervaardigd; de opdracht daartoe ging naar de secretaris 
van staat voor de Marine. Deze ontving haar op 20 augustus, 

versierd met vlaggen enz.’5 ’s Avonds vertrok het gezelschap weer 
naar Amsterdam: ‘Hier waren nu alle plaisiervaartuigen, die zeilen 
konden, in de kom of de boezem van de Voorzaan vereenigd, ten einde 
de sloepen en daarna de jagten in staatsie naar Amsterdam te ver-
gezellen. Op het getal is geene rekening te maken; volgens sommige 
waren er tusschen de twee en drie honderd, volgens andere nog 
meerdere; vermits de boeijers en jagten van alle kanten, zelfs uit 
Vriesland en Zuidholland waren gekomen.’6

VORSTELIJKE DANK VOOR ZAANDAM
Het bezoek van de Russische keizer aan Zaandam werd als 
zeer geslaagd beschouwd. Jacobus Scheltema zond Willem 
Fredrik een verslag en dat rapport7 was voor de soeverein vorst 
aanleiding Zaandam te bedanken door de stad speciale vlaggen, 
geuzen en wimpels met daarop zijn wapen te schenken. Het 
stadsbestuur zou die aan beide admiraalschappen moeten 
doorgeven. Op 18 augustus 1814 ondertekende Willem Fre-
de  rik een speciaal soeverein besluit ter zake. Naast lovende 
woorden over de luisterrijke ontvangst memoreerde hij hoe 

Reconstructie van de vlaggen, geuzen en wimpels, 

die soeverein vorst Willem op zijn verjaardag in 1814 

schonk aan de Zaanse admiraliteiten van de Binnen- en 

Buitenzaan. (reconstructie Theun Okkerse)

Van het bezoek van de tsaar aan Zaandam zijn geen af beeldingen bekend, 

wel van zijn bezoek aan de kunstcollectie Bretano in Amsterdam. De 

tsaar is de man rechts op het bordes. (Jan Kamphuijsen; Olieverf op 

paneel, 1814 of later. Particuliere collectie, af beelding RKD Den Haag)

Jacobus Scheltema. 

(Illustratie uit Levensberichten KNAW-leden, KNAW)
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zal worden met een sur le tout, houdende het Wapen van Ons Huis en 
geslacht Nassau, en zulks onder de volgende bepalingen.’13

Willems wapen, dat ook dienst deed als staatswapen, was 
enerzijds een voortzetting van dat van zijn vader, anderzijds 
afgekeken van dat van Lodewijk Napoleon, van 1806 tot 1810 
koning van het Koninkrijk Holland. 
Diverse overheidsinstanties kregen tevens een zwart-witte 
wapentekening toegestuurd.14 Daarop is het wapenschild 
uitgebreid met pronkstukken, zoals een kroon, schildhoudende 
leeuwen en de wapenspreuk ‘Je Maintiendrai’ (Ik zal handhaven). 
Om het schild hangt de keten van de Pruisische orde van de 
Zwarte Adelaar. Willem was daar lid van door zijn zwager, 
koning Frederik Willem van Pruisen.15 
Roepel heeft deze officiële wapentekening vrijwel zeker als 
voorbeeld gebruikt bij het beschilderen van de Zaanse vlaggen, 
want die werd immers ook bij de Marine bezorgd. 
Dit wapen werd op 25 augustus 1815, nadat de erfprins tot 
koning van Nederland was gekroond, vervangen door het 
huidige staatswapen. De wapens die op de Zaanse vlaggen 
werden geschilderd, zijn zo’n anderhalf jaar in gebruik geweest. 
Gevoegd bij het feit dat voor of na Zaandam geen andere plaats 
een soortgelijke eer te beurt is gevallen, maakt dat deze vlaggen, 
wimpels en geuzen wel heel bijzonder. 

FEEST VOOR HEEL DE OMTREK
Het Zaanse stadsbestuur had bepaald dat de vlaggen elk jaar 
op 1 juli en 24 augustus, Willems verjaardag, uit de vlaggenkist 
moesten worden gehaald als de Zaanse eskaders in groot 
admiraalschap over de Zaan zouden varen.16 Volgens de Zaanse 
geschiedschrijver J. Honig hield het gebruik jarenlang stand  ‘en 
het was een feest voor heel den omtrek!’17 De erevlaggen werden 
ook op de vlaggenschepen van de Zaanse admiraliteiten gezet 
toen op 9 juli 1826 koningin Wilhelmina, de echtgenote van 
koning Willem I, een bezoek aan Zaandam bracht.18 

vier dagen voor de plechtigheid, en schoof haar door naar de 
commandant en directeur der Marine in Amsterdam, Gerrit 
Verdooren. Die gaf op zijn beurt equipagiemeester Antonie 
Roepel opdracht de vlaggen te vervaardigen. Het was inmiddels 
22 augustus, twee dagen voor de uitreiking. De scheepsuitruster 
stond voor een moeilijke opgave, want de dundoeken moesten 
snel met de hand worden beschilderd met het ingewikkelde 
wapen van de soeverein vorst. Roepel liet zijn superieuren 
weten dat hij het uiterste zou doen om de vlaggen voor de 24ste 
augustus ’s morgens om 9 uur bij Scheltema af te leveren.11 

FEESTELIJKE UITREIKING OP TIJD
Scheltema kreeg de vlaggen, wimpels en geuzen op tijd bezorgd, 
want op woensdag 24 augustus vond met groots vertoon de 
overhandiging in Zaandam plaats. De Opregte Haarlemsche 
Courant deed er verslag van. Daaruit blijkt dat de feestelijkheden 
waarmee de vlaggen en wimpels werden uitgereikt aan de 
twee admiraliteiten, in luister nauwelijks onderdeden voor de 
ontvangst van de Russische keizer.12 

ROOD-WIT-BLAUW
Willems soeverein besluit bevatte geen nauwkeurige om-
schrijving van de dundoeken, alleen dat zijn wapen erin moest 
worden verwerkt. Voor zover bekend zijn er ook geen af  beel-
dingen van bewaard gebleven, ook niet in de geraad pleegde 
archieven. Toch kan er een goede inschatting worden gemaakt 
van hoe ze er uitzagen. De erin verwerkte kleuren waren vrijwel 
zeker rood, wit en blauw, ondanks de Oranje-golf die in 1814 
over het land rolde. Die uitte zich in effen oranje vlaggen naast 
het rood-wit-blauw, de kleuren die op 14 februari 1796 door de 
Staten-Generaal van de Republiek der Verenigde Nederlanden 
waren vastgesteld.

TIJDELIJK STAATSWAPEN
Het wapen op de Zaanse vlaggen was vastgesteld door Willem 
Frederik bij soeverein besluit van 14 januari 1814, ruim anderhalf 
jaar voordat hij tot koning werd gekroond: ‘Het Wapen, …, zal 
bestaan in een in vieren gedeeld Schild, hetwelk in het eerste en vierde 
deel of Kanton zal houden het Nederlandsche Wapen, zijnde, op een 
veld van keel, een klimmende Leeuw van goud, gekroond met eene 
Koninklijke Kroon van hetzelfde metaal, geklaauwd en getongd van 
azuur, houdende in den regter voorklaauw een opgeheven Zwaard, en 
in de linker voorklaauw een bundel Pijlen, terwijl voorts het tweede en 
derde Kanton in zich zal bevatten de Wapenen van den Vorstendomme 
en Huize van Oranje, en in het midden van het geheele Schild gedekt 

In een openbare publicatie maakte het gemeentebestuur van Zaandam 

op 22 augustus bekend dat soeverein vorst Willem de admiraliteiten van 

de stad speciale vlaggen zou schenken. (foto Gemeentearchief Zaanstad)

Een officiële zwart-wit tekening van het wapen van Willem werd in 

januari 1814 aan alle officiële instanties gestuurd als voorbeeld (foto 

Nationaal Archief) en de door Teun Okkerse ingekleurde versie ervan.
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7 Het rapport van Jacobus Scheltema is op 18 augustus 1814 door de 

secretarie van soeverein vorst Willem ontvangen. Het is echter niet 

vindbaar in het archief van de staatssecretarie in het Nationaal 

Archief.

8 Nationaal Archief, Den Haag, Algemene Staatssecretarie, toegang  

nr. 2.02.01, inv. nr. 37, 18 augustus 1814, nr. 5. In de marge van het 

besluit staat: ‘Spoed’.

9 GAZ OA-0053, inv. nr. 159, publicaties en bekendmakingen periode 

1813-1851 nr. 2. 

10 Opregte Haarlemsche Courant (donderdag 25 augustus 1814) 2.

11 Correspondentie in Nationaal Archief Den Haag Ministerie van 

Marine 1813-1900 (1934), toegang nr. 2.12.01, inv. nr. 14, 25 augustus 

1814, nr. 14.

12 Opregte Haarlemsche Courant (30 augustus 1813) 2-3.

13 Staatsblad der Verëenigde Nederlanden, nr. 9 (14 januari 1814); 

Nederlandsche Staats-Courant, nr. 19 (24 januari 1814) 1.

14 Een zeldzaam exemplaar bevindt zich in Nationaal Archief, Den 

Haag, Binnenlandse Zaken, toegang nr. 2.04.01, inv. nr. 4.

15 Hubert de Vries, Wapens van de Nederlanden (Amsterdam 1995) 45.

16 Auteur dezes heeft geen reden voor de datum 1 juli kunnen 

achterhalen.

17 J. Honig, ‘De wedstrijd aan de Voorzaan te Zaandam 19 Julij 1851’, 

Europa, verzameling van in- en uitlandsche lettervruchten ter bevordering 

van wereldkennis en aangenaam onderhoud. 4 (Dordrecht, H. Lagerweij 

1851) 4. 

18 Nederlandsche Staats-Courant, nr. 161 (12 juli 1826) 3. Een bijna identiek 

artikel verscheen in de Opregte Haarlemsche Courant, (13 juli 1826) 3.

19 J. Honig, 4; Zaanlandsch Jaarboekje voor het schrikkeljaar 1852 98.

20 Catalogus van de Tentoonstelling van Zaanlandsche Oudheden en Merk-

waardigheden in het gemeentehuis te Zaandam (Augustus-September 

1874) (Westzaan, T. de Jong 1874). 

DE VLAGGEN VERLOREN
Daarna ging het bergafwaarts met het vlagvertoon op de Zaan. 
Volgens Honig werd er steeds minder gezeild, verdween het 
jaarlijkse feest en waren er in 1851 geen drie boeiers van de grote 
vloot meer over.19 Willems Zaanse erevlaggen speelden geen rol 
bij de keuze van een vlag voor de op 18 januari 1851 opgerichte 
Zaanlandsche Zeil- en Roeivereeniging. Ze ontbraken op de Ten-
toon  stelling van Zaanlandsche Oudheden en Merkwaardigheden 
in de zomer van 1874 in het Zaanse gemeentehuis.20 De door 
equipagie  meester Roepel beschilderde vlaggen, wimpels en 
geuzen zijn zeer waarschijnlijk in een vergeethoekje terecht-
gekomen, vergaan of vernietigd. Dat lot delen ze helaas met veel 
meer historische Nederlandse vlaggen.

Jos Poels (1957) is journalist en vlaggenkundige. Hij werkt aan een 
boek over de herkomst en ontwikkeling van de Nederlandse vlag.

Noten:

1 Een geus is een kleine, meestal rechthoekige vlag op de boeg van een 

schip. 

2 Opregte Haarlemsche Courant nr. 81 (donderdag 7 juli 1814) 2. De krant 

deed uitvoerig verslag van het bezoek van de Russische keizer aan 

Zaandam.

3 Jacobus Scheltema, Alexander, keizer van Rusland, in Holland en te 

Zaandam, in 1814 (Amsterdam, Hendrik Gartman 1814) 214 p.

4 Scheltema, Alexander, 112-113.

5 Ibidem, 131-132.

6 Ibidem, 142-143.

De Tabel van Vlaggen voor Zijner Majesteits Jachten hoort als bijlage 

bij Koninklijk besluit van 16 maart 1816, nr. 46. Rood, wit en blauw 

zijn duidelijk de Nederlandse vlaggenkleuren. We zien ook hoe het 

koninklijk wapen op de vlaggen en wimpels werd geplaatst, een 

voortzetting van een traditie van vóór de Franse tijd. 

(foto Nationaal Archief)
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hout geslagen nagels met een bolle kop van dezelfde tinlegering 
als de metalen arm en de afdekkapjes. Hele duimen hebben drie 
nageltjes boven elkaar, halve duimen twee en kwart duimen 
één. Een uitzondering is de vijfde duim vanaf het rechte 
afdekkapje; die is aangegeven met vijf nagels in een kruisvorm. 
In totaal staan op de houten arm 6,5 duim. Er is weinig verschil 
in lengte tussen de duimen onderling en als dat er is, bedraagt 
het slechts een paar millimeter of tienden van millimeters. De 
gemiddelde lengte van de duimen bedraagt 2,89 cm. De metalen 
arm heeft een lengte van 10,1 cm, wat neerkomt op 3,5 duim. 
In uitgeklapte toestand moet de duimstok dus een verdeling 
hebben van 10 duim. 
Uitgeklapte duimstokken hebben een lengte van één, 
anderhalve of twee voet. Eén voet kan bestaan uit negen tot elf 
duim. Met tien duim moet de Hogendijkse duimstok dus één 
voet lang zijn en geen anderhalve of twee. Aangezien één duim 
op deze duimstok een lengte heeft van 2,89 cm moet deze voet 
28,9 cm lang zijn. De vijfde duim vanaf het rechte uiteinde is 
met vijf nageltjes aangegeven. Dit is precies het midden van de 
duimstok in uitgeklapte toestand en geeft dus een halve voet 
aan. 

ZAANDAMSE VOET VOOR DE SCHEEPSBOUW
Zoals gezegd waren er vroeger in Holland diverse soorten 
duimen en voeten; dat kon per stad of streek verschillen, maar 
de maat van de aan de Hogendijk gevonden duimstok (één voet 

Er waren Amsterdamse voeten, Rijnlandse roeden, Groningse 
torenmaten, Krommenieër ellen en nog veel meer. Bekend is dat 
ook Zaandam in de zeventiende en achttiende eeuw een eigen 
voet had, de Zaandamse voet, die voornamelijk werd gebruikt in 
de scheepsbouw. Tot voor kort wist men niet hoe groot deze voet 
was. Dat veranderde toen de gereedschappen uit de opgraving 
van de scheepswerven aan de Hogendijk in Zaandam werden 
gecatalogiseerd. 

DUIMSTOK
Tussen deze gereedschappen lag een zeventiende- of achttiende-
eeuwse duimstok, bestaande uit een lange arm, gemaakt van 
een donkere houtsoort, vermoedelijk ebbenhout, en een kortere 
metalen arm, waarschijnlijk van een of andere tinlegering. De 
houten arm heeft een lengte van 18,9 cm en een breedte van 
1,2 cm. Op het ene uiteinde is een rechthoekig beschermkapje 
bevestigd, op het andere een afgerond kapje. Beide kapjes zijn 
ook gemaakt van een tinlegering. In het halfronde afdekkapje 
zit het scharnier dat beide armen verbindt. In de houten arm is 
een sleuf gezaagd waarin de metalen arm valt. Deze heeft een 
lengte van 10,2 cm. Omdat de metalen arm vastgecorrodeerd is 
in de houten arm kan de duimstok niet meer worden uitgeklapt. 

TIEN DUIMEN BLIJKT EEN VOET
De maatverdeling, in die tijd in duimen – vandaar het woord 
duimstok –, is op de houten arm aangegeven met kleine, in het 

De teruggevonden voet
Een verloren maat herontdekt

Met passen en meten wordt de tijd versleten. Dat gold vroeger nog meer dan nu, omdat bijna elke stad of streek, 
maar ook vele dorpen, eigen maten hadden. Was iets in het ene dorp opgemeten en werd het doorverkocht naar 

het volgende, dan moest het daar opnieuw worden opgemeten en o wee als het verschilde! 

door Piet Kleij
Foto’s: C. Scheffer-Mud, gemeente Zaanstad

20



met de Krommenieër el, die twee centimeter korter was dan 
de Amsterdamse el. Hierdoor dachten de Amsterdammers dat 
ze door de Krommeniërs werden benadeeld, want op een rol 
zeildoek van 50 el (34 meter) scheelde dit al snel een meter. Het 
verschil tussen de Krommenieër el en de Amsterdamse el heeft 
bijna drie eeuwen lang wél geleid tot processen en rechtszaken.

Door de opgraving aan de Hogendijk is de maat vast komen te 
staan van de lange tijd onbekende zeventiende- en achttiende-
eeuwse Zaandamse voet. Nu pas, in 2016, weten we dat deze voet 
een lengte heeft van 28,9 cm en bestaat uit 10 duimen van 2,89 
cm. Het heeft even geduurd voor we dit wisten, want ook met 
het onderzoek naar de Zaandamse voet is veel tijd versleten.

Internet:
Databank oude Nederlandse maten en gewichten, Meertens 
Instituut Amsterdam: http://www.meertens.knaw.nl/mgw/

van 28,9 cm, bestaande uit 10 duim) past op geen enkele van 
de bekende voeten en duimen uit die tijd. Zeer waarschijnlijk 
geeft de duimstok van de Hogendijk dan ook de onbekende 
Zaandamse voet aan. Dat de duimstok op een scheepswerf is 
gevonden bevestigt dit idee, want de Zaandamse voet werd 
vooral in de scheepsbouw gebruikt.

GESCHILLEN OVER MATEN
De Amsterdamse voet meet 28,5 cm. De Zaandamse voet was 
dus ongeveer vier millimeter langer dan de Amsterdamse. Dat 
de Zaandamse voet iets langer was, heeft de scheepsbouwers uit 
die stad waarschijnlijk veel processen en juridische haarkloverij 
bespaard. In Zaandam werden namelijk veel schepen gebouwd 
in opdracht van Amsterdammers. Wanneer een Amsterdamse 
reder een schip van 100 Amsterdamse voet (= 28,5 m) bestelde, 
dan kreeg hij een schip dat door de Zaandammers was gebouwd 
als een schip van 100 Zaandamse voet (= 28,9 m). Het was dus 
40 centimeter groter dan verwacht, maar dat maakt met die 
afmetingen weinig uit. Sterker nog, de Amsterdammer kreeg 
zelfs iets meer waar voor zijn geld. Er zijn dan ook uit de zeven-
tiende en achttiende eeuw geen processen bekend waarin 
Amsterdammers klaagden dat Zaandamse scheepsbouwers 
schepen leverden die een paar decimeter te lang waren. 
In Krommenie lag dit wel anders. De Krommenieërs weefden 
zeildoek voor Amsterdamse reders, waaronder de VOC, de WIC 
en de Admiraliteit. De Krommeniese wevers rekenden echter 

De maten op de duimstok zijn met pennetjes met een ronde kop 

weergegeven: hele duimen met drie pennetjes, halve duimen met twee 

en kwart duimen met één. Links de vijfde duim vanaf het rechte kapje,  

de enige die met vijf pennetjes is weergegeven.

De tijdens het onderzoek van de scheepswerven aan de 

Hogendijk gevonden duimstok. 
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Riemkappen
Van wikkel tot prentkunst 

In de achttiende en negentiende eeuw verpakten de witpapierfabrikeurs hun papier in stapels van 480 tot 
500 vel. Zo’n stapel werd een riem genoemd en bestond uit kleinere bundeltjes van dubbelgeslagen vellen. De 

pakketten werden vervolgens gewikkeld in pakpapier, dat voorzien was van een opdruk in rode of zwarte inkt: 
een ‘riemkap’. Het Gemeentearchief Zaanstad beschikt over een unieke verzameling riemkappen, waaronder 

een substantieel aantal van Zaanse fabrikeurs. Deze maken deel uit van de Zaanlandsche Oudheidkundige 
Verzameling (bijeengebracht door Jacob Honig Jansz. Jr.) en de Stichting Archief Honig(h), bijeengebracht door 

Gerrit Jan Honig. Dit jaar start het archief met de conservering en registratie van dit materiaal. 

door Pier van Leeuwen

ZAANSE WITPAPIERFABRIKANTEN 
De Zaandijker familiebedrijven Van der Ley en Honig startten 
rond 1675 met de productie van witpapier in onze regio. Deze 
werd mogelijk gemaakt dankzij de uitvinding van de maalbak 
of ‘Hollander’. Het bedrijf van de broers Cornelis en Jan Honig 
werd in 1738 gesplitst in C & J Honig en J. Honig & Zoon(en). 
De vierde grote naam in Zaandijk is die van Jan Kool. Andere 
bedrijven van het eerste uur waren Adriaan Rogge (Zaandam, 
1770-1817) en D & C Blauw (Wormerveer). In de negentiende 
eeuw volgde de familie Van Gelder (Wormer), die uiteindelijk de 
boven  toon zou voeren in de industriële Zaanse papierindustrie. 

GEMEENTEARCHIEF ZAANSTAD
Van al deze bedrijven zijn riemkappen voorhanden in het 
Gemeentearchief Zaanstad, die vaak een tweede leven hebben 
gekend als boekomslag of dossiermap. De beeltenissen geven 
doorgaans informatie over de leverancier en de papierkwaliteit. 
Daarnaast vormen ze een bron van iconografische informatie. 
De firma’s Honig voerden graag het embleem van de bijenkorf, 
de firma Rogge de walvis, verwijzend naar de naam van hun 
papiermolens. Tot de meest toegepaste voorstellingen behoren 
de postruiter voor postpapier en de zogeheten ‘Hollandse Tuin’ 
voor papier van de kwaliteit Pro Patria (Voor het Vaderland). Dit 
laatste motief gaat terug tot de begintijd van de Republiek en is 
veelal samengesteld uit een klimmende Hollandse leeuw met 
kromzwaard en roedebundel en een Hollandse stedenmaagd 
met lans waarop een ‘vrijheidshoed’ prijkt, een aloud symbool 
voor de afgeworpen slavernij. 

HOUTDRUKKEN EN GRAVURES
Tot de negentiende eeuw werden de opdrukken doorgaans 
gemaakt met behulp van houten drukblokken, zogenaamde 
‘merkblokken’. Hiervan zijn er meerdere bewaard binnen de 
collecties van het Zaans Museum, de Vereniging Zaansche 
Molen en de Stichting Archief Honig(h). Vanaf het begin van 
de negentiende eeuw komen hiernaast gravures in zwang, die 
zijn vervaardigd met behulp van koperplaten. Ook hier van 
zijn enkele bewaard gebleven. Dankzij deze verfijnde diep-
druktechniek ontwikkelden de meer robuuste druksels zich 
tot ware staaltjes van verfijnde prentkunst. 

ZAANSE RIEMKAPPEN 
Het Gemeentearchief Zaanstad bezit in totaal 344 unieke 
riemkappen; daarvan is slechts een beperkt aantal identificeer-
baar als afkomstig van Zaanse bedrijven, te weten: Adriaan 
Rogge (4 ex.), Jan Kool (2 ex.), Van Gelder (2 ex.) en D. & C. Blauw 
(1 ex.). Enkele behoren tot de historisch-topografische atlas 
Zaanlandia Illustrata, die deel uitmaakt van de Zaanlandsche 
Oudheidkundige Verzameling ‘Jacob Honig Jsz. Jr.’. Deze 
riemkappen van de firma’s J. Honig & Zn, J. Honig & Co en Van 
der Ley zijn te zien op de beeldbank van het archief onder de 
Zaanlandia Illustrata nrs. 588.1-10. Hiertoe behoort o.m. de 
gegraveerde riemkap met een postruiter van J.C. en A. van der 
Ley door J. F. Lange, alsmede het geaquarelleerde ontwerp door 
Abraham Vinkeles uit 1817 (Z.I. 850). Postruiters figureren op 
riemkappen voor velijnpapier van zowel A. Rogge, Van der Ley 
als C. & J. Honig Breet, J. Honig & Zn, J. Honig & Co., Jan Kool en 
Jan Kool & Comp. Die van C. & J. Honig Breet zijn gegraveerd 
door J. Mulder en N. v.d. Neer in 1816. Een andere riemkap naar 
een houten merkblok toont papiermolen Het Fortuin, in bezit 
van Jan Van Vleuten als erfgenaam van Adriaan van der Ley. Een 
gegraveerde riemkap van J. Kool toont papiermolen De Zwarte 
Bonsem.

COLLECTIE STICHTING ARCHIEF HONIG(H)
De recente overdracht van riemkappen uit de collectie van de 
Stichting Archief Honig(h), rond 1918 verzameld door Gerrit 
Jan Honig, bestaat goeddeels uit Zaanse riemkappen, vaak 
in meerdere exemplaren en varianten en vormt daarmee een 
uiterst waardevolle aanvulling. Zo zijn er maar liefst 25 ver-
schillende riemkappen van J. Honig & Zoon[en], 19 van C. & 
J. Honig [Breet], zes van J. Honig & Comp., negen van Kool [& 
Comp.], tien van Van der Leij, vier van D. & C. Blauw, drie van De 
Erven Dk Blauw1 en een van Van Gelder Zonen. 
Een aantal originele riemkappen met bijbehorende merk-
blokken van de firma C & J Honig is opgenomen in de nieuwe 
presentatie in het Honig Breethuis. Tot de geëxposeerde riem-
kappen van C & J Honig [Breet] behoort een dubbelzijdig 
exemplaar, waar aan de ene zijde in rode inkt de Hollandse 
Tuin is weergegeven en aan de andere zijde in zwarte inkt het 
ge kroonde wapen van het Koninkrijk Holland, voorzien van 
klimmende leeuwen en adelaars. Dit is naar alle waarschijn-

22



Het houten merkblok dat werd gebruikt voor het bedrukken 

van de riemkap.

Een ingepakte riem fijne kwaliteit Honigpapier met een bedrukking 

via een houten merkblok.

De uiteindelijke gravure van de riemkap met de postruiter, 

J.C. en A. van der Ley door J.F. Lange naar Abraham Vinkeles, ca. 1817. 

(GAZ 13.0027, ZOV 586) 

Ontwerp (aquarel) voor een riemkap met een postruiter door 

Abraham Vinkeles, 1817. (GAZ 11.0541, ZOV-ZI 850)
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Riemkap (gravure) met Postruiter, J. Kool naar koperplaat. 

(Stichting Archief Honig(h))
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lijkheid een fraai staaltje van hergebruik tijdens de snel op 
elkaar volgende politieke omwentelingen aan het eind van de 
achttiende eeuw. 

OVERIGE COLLECTIES
Ter vergelijk: het Noord-Hollands Archief beschikt over 152 
riemkappen, waarvan 32 Zaanse exemplaren. Deze zijn ver-
vaardigd door Adriaan Rogge: een ex., J. Honig & Zn: zeven ex. 
(1765-1839), Van der Ley: zes ex. (1776-1819), Maarten Schouten 
& Co: twee ex. (1811-1812), Van Gelder: vier ex. (1810-1819), D. & C. 
Blauw: drie ex. (1801), Blauw & Briel: twee ex. (1837), De Erven Dk 
Blauw: twee ex. (1833-1835), J. Kool & Comp.: twee ex. (1830-1839) 
en C & J Honig: drie ex. (1841-1843). Ook de Vereniging Zaansche 
Molen (o.m. J. Kool), de Koninklijke Bibliotheek (o.m. J. Honig 
& Zn, C. & J. Honig), het Waterlands Archief (m.n. Van Gelder), 
het Nationaal Archief (o.m. C. & J. Honig en Van Gelder); het 
Rijksprentenkabinet 9o.m. A. Rogge) en het Zeeuws Archief 
(o.m. D. & C. Blauw) beschikken over Zaanse riemkappen. De 
firma Blauw introduceerde het zogeheten ‘Zaanse Dubbelkruis’, 
een aan een koopmansmerk ontleend logo, bestaande uit een in 
elkaar overgaande grote en kleine letter X. Dit koopmansmerk 
werd overgenomen door de firma C & J Honig. Theo en Frans 
Laurentius publiceerden onlangs een boekje met vijftig histo-
rische riemkappen, waaronder vijftien Zaanse exemplaren. 

CONSERVERING EN INVENTARISATIE 
Bij de inventarisatie van de riemkappen in het Gemeentearchief 
Zaanstad zal aansluiting worden gezocht bij voornoemde 
collectiehouders. Inmiddels zijn de riemkappen door DP 
Conservation te Amsterdam in zuurvrije omslagen omgepakt. 
Er wordt op dit moment nog gezocht naar stagiaires van een 
archiefopleiding die de riemkappen volgens vastgestelde richt-
lijnen nader kunnen inventariseren. 

Met dank aan Geke van de Kamp, Gemeentearchief Zaanstad

Literatuur: 

- H. Voorn, Old ream wrappers: an essay on early ream wrappers of 

antiquarian interest (North Hills Pa. 1969).

- Th. en F. Laurentius, Vijftig historische riemkappen ([Hoofddorp] 

Stichting Papiergeschiedenis Nederland 2015). Zie boekbespreking in 

dit nummer.

Noot:

1 De Firmanaam was voluit De Erven Dirk Blauw, maar op de 

riemkappen en in het watermerk staat hij zo.

Riemkap (houtsnede) Molen Het Fortuin van papierfabrikeur Van der 

Ley, door Jan Van Vleuten, ca. 1820-1835. (GAZ 12.0183, ZOV 588-2) 

Riemkap (gravure) van Molen De Bonsem, J. Kool 

naar koperplaat. (Stichting Archief Honig(h))

Riemkap (houtsnede) Vrijheidsboom, J. Kool naar houten merkblok. 

In verschillende Zaanse dorpen, waaronder Zaandijk, werden in 1795 

vrijheidsbomen opgericht als dank voor de Franse ‘bevrijding’ 

(GAZ nummer onbekend)

nr. 57 | Zomer 2016 | 25



Jacob Honig Jansz. Jr. was naast Hendrick Soeteboom een 
van de grondleggers van de Zaanse geschiedschrijving. Hij 
werd in 1816 in Zaandijk geboren als telg uit een geslacht van 
papiermakers en -handelaren, tweehonderd jaar geleden dus. 
Behalve papierfabrikant was hij makelaar en directeur van een 
door hemzelf opgerichte assurantiecompagnie. Later werd hij 
burgemeester van Zaandijk.
Jacob Honig was drie keer getrouwd. Zijn eerste vrouw was 
Aagje Kerbert (1817-1846), met wie hij op 19 juli 1840 te Koog 
aan de Zaan in het huwelijk trad. Aagje was een zuster van 
de bekende Zaanse arts Jacobus Johannes Kerbert (1822-1867). 
Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren, van wie er 
één al op tweejarige leeftijd overleed. Na Aagjes vroegtijdig 
overlijden in 1846 hertrouwde Jacob in 1850 in Amsterdam met 
Jacoba Wilhelmina von Reeken (1822-1851). Zij ontviel Jacob al 
na een jaar, waarna deze in 1855 te Zaandijk in het huwelijk 
trad met Neeltje Mulder, zuster van de befaamde Zaanse arts 
dr. Jan G. Mulder en schrijfster van de bekende Zaanse (jeugd)
herinneringen. 

GESCHIEDENIS
Jacob Honig Jansz. Jr. had een grote passie voor de geschiedenis 
van de Zaanstreek. Toen halverwege de negentiende eeuw de 
stoommachine haar intrede deed, werden steeds meer molens 
gesloopt om plaats te maken voor stoomfabrieken. Daarnaast 
verdween het eigen Zaanse karakter, met onder andere de 
kenmerkende bouwstijl en kleding steeds meer. Om de kennis 
over de Zaanse historie te bewaren legde hij een verzameling 
aan van boeken, prenten en schilderijen en voorwerpen met 
betrekking tot de Zaanse geschiedenis. Zijn omvangrijke 
boekerij is thans ondergebracht in het Gemeentearchief Zaan-
stad. Ook de zogeheten ‘platte collectie’ (prenten, tekeningen 
en geschriften) wordt hier bewaard. 
Jacob Honig had zijn belangstelling niet van een vreemde: zijn 
vader had onder meer al een stamboek van het geslacht Honig 
samengesteld. Zijn zoon Gerrit Jan Honig (1864-1955) beijverde 
zich eveneens voor de Zaanse geschiedschrijving. Jacob Honig 
Jansz. Jr. schreef naast geschiedkundige werken (De geschiedenis 
der Zaanlanden, twee delen, 1849) ook historische romans zoals 
De Hollanders in Brazilië of de Lotgevallen van kapitein Alderik: 
schetsen uit de 17e eeuw (1851). Verder was hij samensteller van het 
Zaanlandsch Jaarboekje, dat tussen 1841 en 1854 jaarlijks verscheen 
en waaraan hij ook regelmatig bijdragen leverde. Honig was een 
bewonderaar van Jacob van Lennep (1802-1868), misschien niet 
toevallig, ook een liefhebber van geschiedenis. Van 1867 tot 1870 

was hij waarnemend burgemeester van Zaandijk. Hij overleed 
hier in 1870.

VERZAMELING
Na zijn dood bleef de rijke verzameling van Jacob Honig Jansz 
Jr. achter als onderdeel van de nalatenschap. Om uiteenvallen 
en verspreiding ervan te voorkomen droeg zijn oudste zoon 
Jacobus Johannes (1842-1923) deze in 1890 over aan de gemeente 
Zaandijk. Voor het beheer werd een vereniging opgericht, de 
nog steeds bestaande ‘Vereniging tot instandhouding en 
uitbreiding der Zaanlandsche Oudheidkundige Verzameling 
Jacob Honig Jansz. Jr.’ In 1891 werd de collectie ondergebracht op 
de verdieping van het (nu voormalige) raadhuis van Zaandijk. 
In 1940 verhuisde zij naar het pand Lagedijk 80, omdat het 
Zaandijkse raadhuis te klein was geworden voor de nog altijd 
groeiende verzameling. Sinds de opening in 1998 van het 
Zaans Museum bevindt de collectie zich daar; Lagedijk 80 
werd in 1999 met voorwerpen uit de collectie en bruiklenen 
onder de naam Honig Breethuis ingericht als bewoonde 
Zaanse koopmanswoning van rond 1830. Sinds kort is hier 
een semipermanente tentoonstelling ondergebracht over de 
geschiedenis van het Zaanse papiermakersbedrijf en met name 
de families Honig en Breet, die op dit gebied actief waren. 

EEN BIJZONDERE ALMANAK
Ook in zijn privéleven gaf Jacob Honig Jansz. Jr. uiting aan 
zijn bijzondere liefde voor dichtkunst en literatuur. Enige 
tijd geleden vond ik een bijzonder exemplaar van de Almanak 
voor het Schoone en Goede voor het jaar 1839. Een almanak was 
een jaarlijks verschijnend boekje met een kalenderdeel met 
alle naamdagen van heiligen, kerkelijke feestdagen, markten 
en kermissen, maar ook astronomische gegevens als zon- en 
maanstanden. Die laatste dienden de reizigers van toen als 
hulpmiddel bij oriëntatie. Het woord ‘almanak’ is, net als meer 
woorden die met ‘al- beginnen (zoals bijvoorbeeld algebra’) van 
Arabische oorsprong (‘al Manah’). Het betekent ‘zonnewijzer’ en 
is vermoedelijk via Spanje naar onze streken gekomen. 

ZAANSE BETREKKINGEN
Wat het boekje bijzonder maakt, zijn de Zaanse (familie)
con  necties. Ten eerste is het afkomstig uit het bezit van dr. 
P.J.J. Honig en draagt het zijn ex libris uit 1929. Pieter Jacobus 
Johannes Honig (1874-1939) was een kleinzoon van Jacob 
Honig Jansz. Jr.. Pieters vader was Jacobus Johannes, zoon uit 
het huwelijk van Jacob Honig Jsz. Jr. met Neeltje Mulder (1833-

Jacob Honig Jansz. Jr.
Bij een 200ste verjaardag 

De grondlegger van de Zaanse geschiedschrijving en verzamelaar van Zaanse oudheden werd 200 jaar geleden 
geboren. Een almanakje dat onlangs opdook, bevat een gedichtje van hem aan zijn geliefde.

door George Slieker
Af beeldingen: Collectie auteur
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1912). Pieter Honig trouwde op 6 maart 1901 te Nieuwendam 
(Amsterdam) met Adriana Maria Cornelia Cleijndert. Hij was 
arts te Amsterdam en later te Nieuwendam. Hij publiceerde 
een aantal medische verhandelingen, zoals een Bijdrage tot 
de geschiedenis der malaria in Nederland – samen met Prof. dr. 
N.H. Swellengrebel – en rapporteerde over alcoholgebruik (of 
-misbruik) door kinderen. Ook een zoon van Pieter werd arts; 
die verhuisde naar het Brabantse Mill en Sint Hubert. Verder 
is in het boekje een prozastukje opgenomen van de hand van 
Jacob Honig Jansz. Jr., getiteld Douwe van Eppema en Frederika 
van Vliet, of de Overtogt van Lodewijk XIV over den Rijn. Hij hield 
zich dus al op jonge leeftijd bezig met geschiedenis. Daarmee 
bevond hij zich in goed gezelschap: ook Nicolaas Beets, J.P. 
Heije, A.L.G. Toussaint en E.J. Potgieter leverden stukjes voor dit 
boekje. Het aardigst van het boekje is een gedicht in handschrift 
op het voorste schutblad. Het luidt als volgt:

Als bij t́ bladeren in deez´ bundel/Uwen blik de letters vindt,/
Die een naam (ik hoop U dierbaar)/Voor Uw oog te zamen bindt/
Lieve! Wil dan aan hem denken,/Die bij zooveel Goed & Schoon,/
Ook een zedig bloempje deelde/Dat Melieve! Zij zijn loon!

(Getekend) T.T/Jacob

Het is gedateerd ‘Zaandijk november 1838’. Een latere hand 
heeft in potlood bij de naam ‘Jacob’ de achternaam ‘Honig’ 
toegevoegd. Gezien alle familieconnecties moet het hier vrijwel 
zeker gaan om Jacob Honig Jansz. Jr. Maar wie was de aanbedene 
uit het gedicht? Dat moet Jacobs eerste geliefde zijn geweest, 

Titelpagina van De Hollanders in Brazilië door 

Jacob Honig Jansz Jr. 

Illustratie bij het dichtstuk Geertruid 

Simonsz. 1539 door Jacob Honig Jansz. Jr. uit 

het Zaanlandsch Jaarboekje voor 1842. 

De Almanak voor het Schoone en 

Goede voor 1839. 

Het ex libris van dr. P.J.J. Honig in de besproken almanak.
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dichters. De redactie vroeg bekende dichters om een bijdrage, 
maar ontving ook ongevraagd werk. Plaatsing was een eer; een 
honorarium werd maar zelden betaald. Na een aantal jaren werd 
het moeilijker om werk van enige kwaliteit te vinden. Het leidde 
tot opname van producten van allerlei gelegenheidsrijmelaars, 
variërend van zeer matige kwaliteit tot regelrecht prulwerk. 
Naast bekende namen als Nicolaas Beets, J.P. Heije en Petronella 
Moens, de (bijna) blinde dichteres, vinden we ook die van de nu 
onbekende P. Hanou van Arum en A. Hirschig Cz..

ONDERWERPEN
Voor de onderwerpen putte men uit de vaderlandse geschie-
denis, de godsdienst, liefde en gezinsleven, maar ook de actuali-
teit: de zelfmoordactie van Van Speyk in 1831 was voor tien  tallen 
dichters reden om deze ‘held des vaderlands’ te eren. Verder 
zijn sommige boekjes voorzien van uitvouwbare bladmuziek 
bij een dichtstuk, dat op muziek is gezet. Dit lijkt een typisch 
kenmerk voor het Biedermeiertijdperk van de jaren 1830-1840, 
waarin deze boekjes zeer geliefd waren en muziekpartijtjes 
tot het huiselijke leven van gegoede families behoorden. Ook 
Neeltje Mulder beschreef de zangkunst als familievermaak. Met 
de vondst van dit almanakje met betrekking tot het geslacht 
Honig komt een stukje Zaanse geschiedenis weer terug op de 
plaats waar het ooit ten geschenke werd gegeven.

Literatuur: 

- Henk Eijssens ‘Het jaarboekje Aurora van A.C. Kruseman’ in: 

Haarlemse Kringen. Vijftien verkenningen naar het literair-culturele leven 

in een negentiende-eeuwse stad (Hilversum, 1993) 139-152).

- Neeltje Mulder, Uit den goeden ouden tijd (3e druk; Zaandijk 1926).

Aagje Kerbert (1817-1846). Mogelijk was het boekje (met daarin 
het gedicht) een geschenk aan de vrouw met wie hij in 1840 
trouwde.

LITERAIRE ALMANAKKEN
Vanaf de vroege negentiende eeuw verschenen er reeksen 
almanakken met een vooral literair karakter. Zij waren 
bijzonder populair en bevatten werk van bekende en onbekende 
dichters en schrijvers. De oudst bekende literaire almanak is de 
Nederlandsche Muzenalmanak van de Rotterdamse uitgever J. 
Immerzeel Junior (eerste uitgave 1819). Immerzeel, zelf auteur 
en dichter, wilde daarmee belangstelling voor de dichtkunst 
wekken. Hij trok de beste dichters van zijn tijd aan, liet de 
boekjes verluchten met fraaie gravures en besteedde veel 
zorg aan het uiterlijk. In 1822 verscheen de eerste Almanak 
voor het Schoone en Goede, die vanaf 1848 onder redactie van 
schrijfster A.L.G. Toussaint (de latere romanschrijfster Bosboom-
Tousssaint) stond. Andere titels waren Aurora (vanaf 1840), 
Vergeet mij niet, Castalia en Holland (onder redactie van Jacob 
van Lennep). 

AUTEURS EN REDACTIE
Afgezien van het ex libris, Jacob Honigs bijdrage en het toege-
voegde gedicht wijkt het boekje niet af van andere literaire 
almanakken uit die tijd. Het bevat bijdragen van ook nu nog 
bekende namen en van tegenwoordig volstrekt vergeten 

Het gedichtje in de besproken almanak. 

Portret van Jacob Honig Jansz. Jr. rond 1860. 

(GAZ 21.32611)
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Op 23 november 1853 kwam Sophia Margaretha Cornelia Junius 
in Tiel ter wereld, negende dochter in een gezin met tien 
kinderen. Haar vader was predikant, een theoloog met diverse 
publicaties op zijn naam. Al op jonge leeftijd gaf Sophie blijk van 
literaire aspiraties. Onder het pseudoniem Bella publiceerde 
ze op twintigjarige leeftijd Eene week uit logeeren, haar eerste 
korte verhaal. Vijf jaar later – Sophie had zich inmiddels verloofd 
met de notarisklerk Johannes van Wermeskerken – oogstte Haar 
roeping getrouw, haar vierde roman, veel lof. Sophie gebruikte 
het pseudoniem Johanna van Woude, met dezelfde initialen als 
die van haar verloofde.

DROOMHUWELIJK
Eind 1880, nadat de notarisklerk geslaagd was voor het examen 
kandidaat-notaris, trouwde Sophie/Johanna met haar geliefde. 
Het stel verhuisde naar Rotterdam en kreeg twee zoons. Sophie 
was schrijvende huismoeder; ’s morgens van vijf tot half elf 
nam zij de schrijverspen ter hand, met een kleine pauze voor 
het ontbijt en de schoolgang van de kinderen. De rest van de 
dag stond in het teken van het huishouden. Al met al een vrij 
burgerlijk bestaan, dat zijn neerslag vond in haar oeuvre, een 
dozijn romans. 
In die laatste twintig jaren van de negentiende eeuw gingen 
de boeken van Sophie, waarin zij het huwelijk vereerde en aan-
prees aan haar talrijke lezeressen, de ‘jeugdige lelietjes’ (Sophie 
redigeerde het meisjestijdschrift De Hollandsche Lelie), als warme 
broodjes over de toonbank. Maar ach, het contrast met haar 
eigen huwelijksleven was schril….

GLAASJE BITTER
In 1892 werd Johannes van Wermeskerken tot notaris benoemd. 
Het gezin verhuisde naar Krommenie, waar Johannes een 
notaris  praktijk begon, waarmee tevens een eind kwam aan het 
kostwinnerschap van Sophie en haar leidende rol binnen het 
gezin op financieel gebied. We mogen aannemen dat Sophie 
het daar moeilijk mee had en dat dit een grote rol speelde bij 
de conflicten met haar echtgenoot. Er was sprake van een zeer 
slecht huwelijk; bij de rechtbank werd een eis tot echtscheiding 
aanhangig gemaakt. 

Nadat Sophie, samen met de twee jongens, een jaar lang elders 
had gewoond, keerde ze in een poging tot verzoening terug naar 
Krommenie – waarschijnlijk uit vrees dat beide kinderen aan 
haar man zouden worden toegewezen. Maar het bleef hommeles 
tussen de twee echtelieden, zodat de notaris wederom bij de 
rechtbank een eis tot scheiding van tafel en bed indiende.  
En toen… verschenen half november 1895 de eerste berichten in 
de kranten, eerst nog geboekstaafd als ‘onbestemde geruchten’, 
over een poging tot vergiftiging in Krommenie. Zo viel in 
het Rotterdams Nieuwsblad van 16 november onder het kopje 
‘Vergiftiging?’ het volgende bericht te lezen.
‘Een der notabele ingezetenen [van Krommenie] heeft Dinsdag 5 
november bij den burgemeester, als hulpofficier van justitie, een 
aanklacht ingediend tegen zijn vrouw, een schrijfster van naam, 
dat zij pogingen zou hebben gedaan om hem te vergiftigen. (…).
De burgemeester stelde een onderzoek in loco in en gaf de 
justitie te Haarlem van het geval kennis. Woensdag bracht de 
gemeente-veldwachter Bal een kistje met fleschjes, waarin opge-
spaarde restantjes bier etc. naar Haarlem over. (..)
Dat het een zeer oneenig huishouden was, wist men te Krom-
menie al lang. (…). Niet zelden drong dan ook het gerucht der 
huiselijke oneenigheid door tot de ooren der voorbij  gangers op 
straat. De vrouw wordt dag en nacht in de woning afwisselend 
door den gemeente-veldwachter Bal en de rijkswachter Alma 
bewaakt.
De inhoud van de fleschjes, waaruit de aanklacht zou moeten 
worden bevestigd, is ter onderzoek gesteld in handen van de 
apothekers A.H. van Tubergen en dr. H.D. Kruseman, maar de 
resultaten van dat onderzoek zijn, daar het nog niet is afge-
loopen, vooralsnog niet bekend.’ 

ANTIPYRINE
Heel Krommenie wist natuurlijk om wie het ging: notaris Van 
Wermeskerken en zijn vrouw. Het duurde niet lang of de sym-
pathie van de dorpsbewoners voor het echtpaar verflauwde. 
Hoe kan een schrijfster, zo vroegen de Krommenieërs zich met 
enige wrevel af, in een boek als Hollandsch Binnenhuisje zo braaf 
schrijven over ‘weltevreden geluk in het huiselijk intérieur’, 
terwijl haar eigen huwelijksleven zo’n puinhoop was.

De zaak van de 
Krommeniese gifmoord

Sappige affaire houdt de gemoederen in Krommenie rond 
1900 in haar greep

Echtelijke twisten, inhechtenisneming vanwege een aangifte van poging tot vergiftiging, dood door 
hersenverweking, jaloezie, overspel, een schot met een speelgoedpistool, op de vlucht voor verduistering: ’t 
zijn smeuïge ingrediënten van een Krommeniese soap, met in de hoofdrollen een gevierd schrijfster en een 

controversieel notaris-wethouder. 

door Cor van Dongen
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Uiterst stuitend vond men de wijze waarop de notaris op straat 
te koop liep met zijn huiselijke misère. Ook zijn rol, ‘goed -
kope populariteit’, als raadslid was voor velen een bron van 
ergernis. Vier raadsleden hadden enkele maanden voor de gif-
moordaffaire aangegeven hun zetels ter beschikking te stellen 
als Van Wermeskerken zou worden herkozen, omdat hij hen in 
vergaderingen (én ook anoniem) verdacht maakte en hun goede 

bedoelingen – in grove bewoordingen – in twijfel trok. Toen de 
notaris toch werd herkozen, voegden zij de daad bij het woord. 
Andere (reserve)kandidaten volgden hun voorbeeld, zodat pas 
na eindeloze stemmingen de Krommeniese gemeenteraad 
voltallig geraakte. 
Intussen verschenen steeds meer – onfrisse – details in de pers. 
Zo schreef De Telegraaf op 23 november 1895 dat Sophie na een 

In 1889 nam Sophie van Wermeskerken-Junius 

de hoofdredactie van De Hollandsche Lelie, 

Weekblad voor jonge dames op zich. Het bevatte 

feuilletons en uiteenlopende artikelen over 

mode, huwelijk, etiquette en lectuur. Net als 

haar romans werd De Hollandsche Lelie onder 

Sophies redactie buitengewoon populair. Toen 

Sophie naar Krommenie verhuisde, stopte ze 

met haar redactiewerk bij het blad. (foto en 

tekst Digitaal Vrouwenlexicon Nederland)

ELK HUIS HEEFT ZIJN KRUIS
Notaris Van Wermeskerken kocht ‘Het huis met het Kruis’, des  tijds Noordeinde 580 
en nu Noorderhoofdstraat 74, zo genoemd vanwege de vorm, voor (vermoedelijk) 
ƒ 6500 van de Credietvereniging te Amsterdam. Die had het in 1893 verworven op 
de veiling, gehouden in het Heerenlogement te Krommenie, na het faillissement 
van de Firma S. Planteijdt, zeildoekweverij. Simon Planteijdt had dat bedrijf in 1850 
gesticht en had in ‘Het huis met het Kruis’ gewoond. Hij stierf in 1887. 
De notaris betrok de woning, maar het gezin was er weinig woon- en huwelijks-
plezier beschoren: ‘elk huis heeft zijn kruis’ is hier wel zeer van toepassing.

Noorderhoofdstraat 74, het Huis met het Kruis. 

(foto Cor van Dongen)
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‘”Natuurlijk’”, antwoordt de Officier. De Officier heeft zijn 
barsch gezicht in vriendelijker plooien gebracht, en we praten 
wat met ons drieën, ja, we lachen nu en dan.’

DEMENTIA PARALYTICA
In 1901 werd de echtscheiding tussen de notaris en de schrijfster 
een feit. Sophie pakte de draad van het schrijven voorzichtig 
weer op in Bussum, waar ze met haar kinderen en hond Bob 
lange wandelingen over de hei maakte: ‘Rust… rust… overal 
stille rust… en in mij is het nu ook zoo heel stil, als na zware 
stor  men. (..) Vol dankbaarheid geniet ik… en het levensrad draait 
rustig voort, tot… ik kalm in de eeuwige rust zal in slapen.’
Profetische woorden; met haar gezondheid ging het bergaf-
waarts. Hersenverweking, constateerde een arts, infectie van 
het brein en afsluiting van de bloedvaten door syfilis. In de 
zomer van 1902 werd Sophie in een krankzinnigengesticht in 
Utrecht opgenomen. Twee jaar later, op 26 november 1904, stierf 
de schrijfster. Twintig jaar later liet haar zoon Henri – zelf ook 
schrijver – een grafmonument plaatsen met daarop de tekst: 
‘Dichteres van het heilige huwelijk en van de muziek des levens.’ 
Een beklagenswaardig einde, dat onze gedachten onwillekeurig 
doet teruggaan naar het miserabele huwelijk met haar echt ge-
noot Johannes van Wermeskerken. Hoe zou het daar eigenlijk 
mee staan?

AANSLAG OP RIVAAL
Notaris Van Wermeskerken, ondertussen opgeklommen tot 
wethouder in Krommenie (en af en toe optredend als waar-
nemend burgemeester) en in 1902 hertrouwd met Agneta de 

langdurig verhoor van beide echtelieden op verzoek van haar 
man gevangen werd gezet, omdat zij gepoogd zou hebben 
hem te vergiftigen met schadelijke hoeveelheden antipyrine 
in voor hem bestemde en door hem genuttigde dranken. ‘De 
beschuldigde ontkent echter tot nog toe alles en beweert het 
slachtoffer te zijn van een valsche, kunstig in elkaar gezette 
aantijging. De verdachte was zeer kalm toen zij, per rijtuig, naar 
de gevangenis werd gebracht.’

DAGBOEK VAN EEN PREVENTIEF GEVANGENE
Minutieus hield Johanna van Woude, onze Sophie, een dagboek 
bij van haar detentie. De intimiderende verhoren – Johanna 
noemde het ‘folteringen’ – door de officier van justitie, de be-
zoekjes van de vriendelijke rechter-commissaris, de blijken van 
steun, bloemen en brieven, van haar trouwe lezersschare, de 
momenten van wanhoop, de onmacht, het onrecht en de troost: 
tezamen een aangrijpend document (jaren later deel uitmakend 
van Johanna’s boek Mijne Levensherinneringen). Uit iedere zin, 
ieder woord, elke letter, stijgt de geur van haar onschuld op, 
maar het duurde tot vrijdag 13 december – ‘storm en regen’ –
voordat de officier zijn ongelijk erkende en de verlossende 
vrijspraak een feit was: ‘Ik ben preventief gehouden, omdat men 
meende dat er een groote hoeveelheid van de schadelijke stof 
zou gevonden zijn en omdat men een hartkwaal [bij notaris 
Van Wermeskerken] veronderstelde. Beide punten zijn onwaar 
bevonden; erkent de rechtbank nu die dwaling?’
Het apothekersonderzoek toonde slechts een verwaarloosbare 
hoeveelheid antipyrine aan, een antibioticum dat pas in hele 
hoge doses schadelijke gevolgen kan hebben.

‘In die late avonduren bekroop mij altijd een gevoel van onuitsprekelijk 

welbehagen. Trouwens – welke tijd van den dag is aangenamer dan dat 

kalme, rustige samenzijn met moeder de vrouw, die stil zit te knutselen 

of u van hare goede gaven voorzet.’

Kenmerkend taalgebruik in deze passage uit het boek Hollandsch 

Binnenhuisje. Hoewel weinig recensenten gecharmeerd waren van 

haar zoete taalgebruik, werd Johanna van Woude in 1893 met ruime 

meerderheid van stemmen benoemd tot lid van de Maatschappij der 

Nederlandse Letterkunde. (foto www.dbnl.org)

Foto van Henri van 

Wermeskerken, zoon 

van de schrijfster en 

de notaris naast het 

schutblad van zijn boek 

Leo Smeder, het vervolg 

op het door zijn moeder 

geschreven Hollandsch 

Binnenhuisje. 

(scan Cor van Dongen)
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Begin december gaf de arrondissementsrechtbank van Haarlem 
order tot inhechtenisneming en kort daarop volgde ontzetting 
uit het ambt van notaris. Maar de oplichter, verduisteraar, bleef 
onvindbaar en langzaam droogde de berichtgeving over de 
voortvluchtige notaris op. ‘Uit betrouwbare bron’ wist men 
eind januari 1905 uit Krommenie te melden dat de notaris via 
Londen, Dover, Calais, Parijs, en Marseille uiteindelijk Athene 
had bereikt. Dood spoor: het enige dat van de controversiële 
notaris-wet houder uit Krommenie verder bekend is, is zijn sterf-
datum: 23 mei 1918. 

Bronnen: 

- Krantenartikelen op www.delpher.nl..

- Jelle van der Weiden, ‘De vlucht van een notaris-wethouder uit 

Krommenie in: Agaath Rijks-Leguijt en Cor Tuijn, Krommenie: 

gebeurtenissen in de 20e eeuw (Krommenie z.j. [2010]) 19. 

- Johanna van Woude, Mijne Levensherinneringen (Haarlem, Vincent 

Loosjes 1907). 

- H.T. Planteijdt, ‘De weverij van Simon Planteijdt’ Krommenieër Kroniek 

77 (maart 2015) 6-14. 

- Mijn dank gaat uit naar Klaas Postma die mij een groot deel van 

bovengenoemd materiaal heeft aangeleverd.

Man, bleef een discutabel figuur in het dorp. Onophoudelijk 
botste hij met de leden van de gemeenteraad. Vanwege zijn 
grove uitlatingen en de bespottelijke advertenties die hij in de 
krant liet plaatsen, woonden tal van burgers de vergaderingen 
bij… louter ter vermaak. Het was een publiek geheim dat Van 
Wermeskerken ernstig zenuwpatiënt was.
Ook de verhouding met zijn tweede vrouw liet te wensen over. 
Agneta werd in het dorp regelmatig in het gezelschap van een 
andere man gezien. Dat wekte de jaloezie van de wethouder 
dermate op, dat hij zijn rivaal beschoot terwijl deze over de 
Nauernasche Vaartdijk wandelde. Van Wermeskerken zou 
later hebben toegegeven met een speelgoedpistool te hebben 
geschoten. Wrang toeval: daags voor het overlijden van 
Sophie verschenen de eerste berichten in de kranten over een 
plotse  ling vertrek ‘met den trein van 8 uur’ van notaris J. van 
Wermeskerken uit Krommenie ‘met medeneming, naar men 
zegt, van het ver mogen zijner echtgenoote en dier minderjarige 
zoon uit haar vroeger huwelijk.’

DOOD SPOOR
Opnieuw werd de notaris landelijk nieuws, met krantenkoppen 
als ‘De verdwenen Notaris’. Volgens de Schager Courant van 27 
november 1904 was Agneta de Man een gefortuneerde vrouw 
met drie kinderen. Zij trouwde met Van Wermeskerken buiten 
gemeenschap van goederen, maar haar man beheerde wel ‘de 
gelden van het thuis zijnde kind zijner tweede vrouw.’ Maar toen 
de officier van justitie na zijn vertrek de brandkast opende, was 
die leeg, ‘zoodat de vraag rijst, of er termen van uitlevering voor 
den voortvluchtige bestaan.’ 

Zoon Henri van Wermeskerken (1882-1937) was journalist en schreef 

romans en toneelstukken. Twee van zijn boeken, Het Indisch Binnenhuisje 

en Leo Smeder, zijn vervolgen op Hollandsch Binnenhuisje, de roman van 

zijn moeder. In 1934 liet Henri (die ook onder het pseudoniem Henri 

van Woude schreef) voor zijn moeder een grafmonument plaatsen op 

begraafplaats Kovelswade (Utrecht). Daarop staat het sterfjaar van zijn 

moeder verkeerd: 1905 in plaats van 1904. (foto: wikipedia)
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de radio te horen noemen’, vertelt voorzitter Van Engelen. 
Luurtsema vult aan: ‘De bandjes met verzoeknummers stonden 
op spoelenbanden; moet je indenken, nog met een A- en een 
B-kant. Alles stond geregistreerd in kaartenbakken, een enorm 
gepuzzel om het juiste plaatje te vinden. Tegenwoordig speel je 
met één druk op de computer het gewenste nummer af!’ 
Overigens zond de ZZBO niet alleen verzoekplatenprogramma’s 
uit. Ze maakte wekelijks ook goed beluisterde regionale actuali-
teiten- en sportuitzeningen, die de luisteraars op de hoogte 
hielden van het gebeuren in de Zaanstreek. Ook werden er 
streek  journaals gemaakt die in de recreatiezaal van de bejaar-
den  centra op televisietoestellen werden vertoond. 

VAN LIVE-TELEVISIEKERKDIENST NAAR YOUTUBE-KANAAL
De grootste kurk waar de ZZBO later jarenlang op dreef, waren 
de live-uitzendingen van de kerkdiensten vanuit een ruimte 
van het ziekenhuis (Juliana-ziekenhuis, De Heel, ZMC). Deze 
uitzendingen zijn verleden tijd. Luurtsema begrijpt de opstel-
ling van het ziekenhuis: ‘Jarenlang gingen de kosten van deze 
uitzendingen schuil in andere kosten van het ziekenhuis, maar 
tegenwoordig valt zoiets niet meer te verantwoorden: iedere 
euro moet op een kostenplaats worden geboekt. Een andere 
oorzaak is het teruglopende kerkbezoek en daar komt bij dat 
ook de geestelijke verzorging in het ziekenhuis praktisch is op-
ge  heven.’
‘En, voegt Van Engelen toe, ‘patiënten worden tegenwoordig pas 
in het ziekenhuis opgenomen als ze érg ziek zijn. In het verleden 
hebben we op de kinderafdeling wekelijks kinderprogramma’s 
gemaakt, maar ook kinderen in het ziekenhuis zijn nu meestal 
zo ziek dat ze zich in ‘t geheel niet mogen inspannen, laat staan 
kunnen meewerken aan een radioprogramma.’ 
Het zal duidelijk zijn, na de gouden tijden van weleer, met dage -
lijkse, meerdere uren durende uitzendingen en extra weekend-
programmering, ziet de ZZBO zich gedwongen nieuwe wegen in 
te slaan en zich aan te passen aan de moderne tijd – met internet 
en tientallen tv- en radio-uitzendingen op de kabel. ‘Rode draad 
is de zoektocht naar een goede locatie; die heeft alle prioriteit’, 
verkondigt Luurtsema strijdbaar. ‘Een drietrapsraket: we 
zoeken een studio om tv- en radioprogramma’s te monteren, 
een ruimte voor de opslag van de technische apparatuur en een 
(tv/radio)kanaal om op uit te zenden. Dat laatste schijnt voor het 
nieuwe ziekenhuis een kostbare zaak te zijn; patiënten kunnen 
tegen  woordig gelukkig ook inpluggen op het YouTube- of live-
kanaal van de ZZBO op het internet.’

PIONIERSWERK IN VERVALLEN PANDJE
78-toerenplaten, met liedjes van Lou Bandy, Willy Derby en 
Kees Pruis, waren de eerste grammofoonplaten die Jan Belier, 
man van het eerste uur van de ZZBO, toentertijd o.a. freelance 
medewerker van diverse muziekbladen, in de begindagen van 
de omroep op de draaitafel legde. In eerste instantie had Belier 
contact gezocht met de twee ziekenhuizen die de Zaanstreek 
rijk was, het Sint Jan-ziekenhuis en het Gemeentelijke Zieken-
huis. In het Sint Jan verzorgde de rector echter al een verzoek-
platen uitzending en in het andere ziekenhuis was het toen 
nog niet mogelijk om programma’s uit te zenden. Men moest 
derhalve uitwijken naar het nabij gelegen verpleeghuis De 
Rozen  boom en bejaardencentrum Oostererf, waar het wél 
mogelijk was om de bandrecorder aan te sluiten op de zend- en 
ontvang  installatie. Als ZZBO-studio fungeerde aanvankelijk 
een aftands pand op het Dampad, met lekkende kranen en een 
kapotte wc. De wanden werden beplakt met eierkartons, voor 
de akoestiek. Voor de opnames namen de programmamakers 
altijd twee jerrycans met water mee: één voor de koffie, één voor 
het doorspoelen van het toilet. Pionierswerk! Later kregen de 
ZZBO-ers gelukkig een goed geoutilleerde nieuwe studio aan 
de Notenlaan in Zaandam. Twee jaar na de oprichting (van de 
Stichting ZZBO) kwamen de rechtstreekse uitzendingen vanuit 
het nieuwe Juliana-zieken huis; vanaf dat moment mocht de 
ZZBO een echte ziekenomroep worden genoemd. 

VERZOEKPLAATJES 
“We beginnen zoals gewoonlijk met een verzoekje. Hier is een ver-
zoekje voor oma Verhoeven op de tweede etage. Oma Verhoeven is 
93 geworden en ze wordt gefeliciteerd door Jan, Hein, Wilma, Gerda, 
Joop, Koos, Thea, Tom, Anke, Sylvia, Ferry, André, Willem, Herman, 
John, Kees, Frans, Thea II, Simon, Joris, Joop II, Willem II, Sonja, Betty, 
Jos, Cor, Joris, enz. enz. en natuurlijk door de kleine hond Trixie en 
de kat Bram.”
André van Duin stak er in de jaren zeventig de draak mee in 
zijn Radio Brancaria… maar zo ging het natuurlijk wel! Han van 
Engelen en Bouwe Luurtsema, respectievelijk de huidige en de 
voormalige voorzitter van de ZZBO, herinneren zich de gang 
van zaken in die tijd rond de verzoekplaatjes. ‘We hadden aparte 
vrijwilligers die bij de luisteraars de verzoekjes ophaalden, 
een arbeidsintensieve maar maatschappelijk geëngageerde 
bezigheid. Tegenwoordig zou je deze medewerkers als sociaal 
werkers betitelen; luisteraars stelden een praatje met hen 
zeer op prijs en vonden het sowieso leuk om hun naam op 

ZZBO slaat nieuwe wegen in
Van 78-toerenplaat tot You Tube-kanaal

In deze aflevering van Het Rijke Zaanse Verenigingsleven leggen we ons oor te luisteren bij de ZZBO, de Zaanse 
Zieken- en Bejaardenomroep, die in 1965 werd opgericht om bewoners en patiënten van bejaardencentra en 

ziekenhuizen door middel van speciaal op hen afgestemde radioprogramma’s ontspanning te brengen.

door Cor van Dongen
Foto’s: Archief ZZBO
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een intensieve samenwerking met zorginstellingen, waarbij 
we inzetten op het leggen van dwarsverbanden tussen de 
verzorging, sociaal werkers, vrijwilligers en de mensen van de 
ZZBO. Kernwoord: contact! Je zult maar eenzaam in een rolstoel 
in een verpleeghuis terechtkomen; de ZZBO is van mening dat 
zij veel voor deze mensen kan betekenen.’
Voorzitter Van Engelen ziet nog andere kansen: ‘Wat te denken 
van samenwerking tussen ZaanRadio, de ZZBO en jullie van 
Zaans Erfgoed! Misschien toekomstmuziek, maar het lijkt ons 
geweldig om artikelen over bijvoorbeeld de rijstpellerijen aan 
de Zaan door de auteurs van ZE te laten inspreken, door ons 
te laten monteren en door ZaanRadio te laten uitzenden, en 
met filmfragmenten te vertonen in de verzorgingstehuizen. 
Erfgoed-symbiose ten top, toch?!’

Voor informatie en livestream luisteren zie: www.zzbo.nl

TOEKOMSTMUZIEK
Op dit moment telt de ZZBO zo’n 25 actieve vrijwilligers, een 
levende club met – tijdelijke – cameramensen, radio presen-
tatoren, regisseurs, technici en mensen van het licht. Een 
kernploeg van een man of tien is zeer regelmatig in de studio 
bezig met de nasynchronisatie, de nabewerking van beeld en 
geluid en het op orde houden van de technische apparatuur. 
In de hoogtijdagen van de jaren zeventig waren dat er meer 
dan 110, verdeeld over secties als kinderen, bejaarden (tegen-
woordig: senioren), verzoekplaten, actualiteiten, tv en tech-
niek. ‘Bejaardentehuizen-oude-stijl, met die kostbare PTT-
lijnverbindingen van destijds, behoren tot het verleden. En 
toch…’, beide ZZBO’ers wisselen met elkaar even een blik van 
verstandhouding, ‘bestaat er nog altijd grote behoefte bij 
ouderen of bij mensen die aan huis gekluisterd zijn, aan beelden 
en geluidsfragmenten uit het verleden.’
Aan toekomstideeën geen gebrek bij het ZZBO-bestuur: ‘We 
steken vooral in op wat wij het “Evean-gebeuren” noemen: 

Het logo van de ZZBO (ontworpen door 

Ruud van Ritbergen)

De eerste echte studio aan de Notenlaan met eierdozen 

voor de akoestiek. Geluidstechnicus Frank Groen (met 

koptelefoon) en het presentatieduo Atie Holstvoogd en 

Jan Belier tijdens de opname van een radioprogramma 

voor De Rozenboom en het Oostererf. (Begin jaren 

zeventig)

Een droom werd werkelijkheid… eindelijk een eigen 

televisiestudio. Een noodschoolunit werd opgekocht 

en door de tv-medewerkers eigenhandig opgebouwd 

en ingericht in de tuin van het Johannesziekenhuis. 

De programma’s werden nog op kwetsbare losse 

videobanden opgenomen (1980)

Een technicus aan de knoppen in de techniek -

ruimte in de kelder van het Johannes-

ziekenhuis. In de bandenkast achter hem 

kon hij de op codenummers gesorteerde 

muziekbandjes terugvinden,.

Een live door de ZZBO uitgezonden optreden 

van Ronnie Tober in bejaardenhuis Lambert 

Melisz te Westzaan was een groot succes! 

(datum onbekend.)
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toneelclub, speeltuin en ijsbaan. Die 
unieke sfeer van het ‘wij’-gevoel wordt 
versterkt door de vele foto‘s van Margriet 
Bol-Schmidt, Bep Budde-Couwenhoven 
en Ad van de Berg. Hoe het ‘samen leven’ 
in dit deel van Zaanstad van toen zich 
verhoudt tot het samen leven nu is een 
interessante vraag. 
Peter Roggeveen, Kom onder de bomen 
door: verhalen en foto ‘s uit Oud Rooswijk. 
Zaandijk, Heijnis en Schipper bv 2015 ISBN 
9789060280515 Geïll. 143 p. € 17,50. (JP)

PLAATSEN VAN HERINNERING 
Of de geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog in Nederland uiteindelijk 
hetzelfde lot zal ondergaan als de 
Napoleontische oorlogen van de vroege 
negentiende eeuw, nl. een discipline, 

gevonden en die meer vragen opriepen 
dan beantwoordden. Zoals gebruikelijk 
in de reeks Archeologie in Noord-Holland, 
waarvan dit boek het vijfde deel vormt, 
zijn alle besproken vondsten voorzien 
van prachtige foto’s ter illustratie.
Piet Kleij, Meer vondsten uit het Zaanse 
Veen. Archeologisch Onderzoek in de 
Zaanstreek 2010-2015 Hoorn, Uniepers 
Uitgevers 2016 ISBN 9789087410346 Geïll. 
103 p. € 17,90 (JP)

OUD-ROOSWIJK
Vier jaar na de tweede reünie van (oud)-
Rooswijkers in 2011 publiceerde Peter 
Roggeveen, in samenwerking met René 
Sman, een boekje over de geschiedenis 
van deze buurt in Zaandijk, rijkelijk 
voorzien van foto’s uit verschillende 
(privé)collecties van (oud)-bewoners. 
Het is geen louter particuliere verzame-
ling herinneringen, slechts interes -
sant voor Rooswijkers, het schetst 
ook een beeld van de kracht van 
gemeen schapszin. Daarmee wint het 
aan actualiteit in een tijd waarin de 
nieuwe term ‘participatiemaatschappij’ 
opgang maakt. In twaalf hoofdstukken 
maken we kennis met de historie van 
de wijk, in de jaren dertig nog met ck 
gespeld. Toen was het begrip ‘Tuindorp’, 
landelijk gelegen, maar slechts dertien 
minuten sporen van Amsterdam CS, 
een noviteit. Roggeveen achterhaalde 
de herkomst van bekende straatnamen 
van Oud-Rooswijk. Bijzondere aandacht 
is er voor persoonlijke herinneringen 
aan de oorlogsjaren. Ook de periode 
daarna, gezien door de toen jeugdige 
ogen van inmiddels ouder geworden 
inwoners, wordt belicht. De hoofdrol 
voor ex-bewoners die er in de jaren 
dertig tot zestig opgroeiden, legt het 
accent op een tijd waarin sociale cohesie 
zo vanzelfsprekend was dat het begrip 
als zodanig niet bestond. Niet alleen in 
geografische zin vormde de plek aan de 
andere kant van het spoor in Zaandijk 
een wereld op zich, met een eigen 

Boekennieuws
Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek belicht

Samenstelling: John Pasman

ARCHEOLOGIE IN DE ZAANSTREEK 
In vervolg op Vondsten uit het Zaanse 
Veen uit 2010 verscheen in maart jl. 
bij Uitgeverij Uniepers een nieuw 
boek van Piet Kleij met de resultaten 
van archeologisch onderzoek in de 
Zaanstreek in de periode 2010-2015. 
Net als het vorige is ook dit nieuwe 
boek bedoeld voor een breed niet-
archeologisch geschoold publiek met 
interesse in de Zaanse geschiedenis. 
Sommige vondsten zijn al eerder 
besproken in Zaans Erfgoed; echter 
in dit boek worden zij uitgebreider 
behandeld en soms voorzien van 
nieuwe informatie. Het merendeel van 
de bodemvondsten is logischerwijs 
afkomstig van de locaties waar de 
afgelopen jaren flink is gebouwd, d. w. z. 
Krommenie, Zaandam, Wormerveer en 
Oostzaan. Sterker: alleen als verstoring 
van mogelijke vindplaatsen aan de 
orde is, bij (grote) bouwprojecten, 
krijgen archeologen de gelegenheid om 
onderzoek te doen. In 15 hoofdstukken, 
voorzien van talloze illustraties, 
wordt de lezer getrakteerd op een 
keur van verhalen over hetgeen in de 
bodem is aangetroffen. Als een ware 
detective laat Kleij zien welke vragen 
de vondsten oproepen en hoe stukje 
bij beetje meer duidelijkheid ontstaat 
over herkomst en achtergrond. Soms 
echter blijft een duidelijk antwoord 
uit, zoals bij de stoffelijke resten die in 
het Wormerveerse Noordeinde werden 

Peter Roggeveen

Kom onder de bomen door
Verhalen en foto’s uit Oud Rooswijk
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Wormer werd gehouden. Deze vijfdelige 
kroniek van Gerrie Hulsing is voor alle 
(voormalige) D.T.S- leden natuurlijk 
een prachtig overzicht van hun rijke 
wielerhistorie. Daarnaast is de reeks van 
belang voor iedereen met interesse in de 
wielersport. 
200 renners/rensters in woord en beeld. 
Kroniek van de Zaanlandse wielerclub DTS 
deel 1 Purmerend, Op den Vinken z.j. (2011) 
Geen ISBN Geïll. 208 p.
De nationale en mondiale kampioenen. 
Kroniek enz. deel 2 Purmerend, Op den 
Vinken 2012 Geen ISBN Geïll. 176 p. 
De vereniging, de mensen, de verhalen -1. 
Kroniek enz. deel 3 Purmerend, Op den 
Vinken 2013 ISBN 9789074074124 Geïll. 
208 p. 
Van de start in 1976 tot de finish in 2014. 
Kroniek enz. deel 4 Purmerend, Op den 
Vinken 2014 ISBN 9789074074148 Geïll. 
186 p.
De Zilveren Molen toernooien. Kroniek enz. 
deel 5 Purmerend, Op den Vinken 2015 ISBN 
9789074074155 Geïll. 191 p. (JP)

RIEMKAPPEN
Een riem handgeschept papier bestond 
uit 20 bundeltjes van 24 vel en werd 
verpakt in een wikkel met opdruk: de 
riemkap. De bekende antiquaar Theo 
Laurentius en zijn zoon Frans stuitten in 
de loop der jaren op diverse riemkappen, 
die al dan niet waren hergebruikt 
als omslag, schutblad of bladlegger 
tussen prenten en documenten. Door 
deze druksels te bewaren legden 
vader en zoon een interessante 
collectie van vijftig exemplaren aan 
die zij in 2015 verkochten aan de 
Koninklijke Bibliotheek. Deze zijn nu 
in een handzaam boekje afgebeeld en 
beschreven onder redactie van Henk 
Porck, conservator papier van de KB. 
Het boekje bevat voorbeelden van 
riemkappen tussen 1600 en 1870 uit 

vijf boekdelen laten verschijnen, waarin 
nagenoeg alle denkbare aspecten van dit 
sporterfgoed aan bod komen. De auteur 
gaat zelfs zover om welbewust af te zien 
van een alfabetische rangschikking 
van de renners en rensters, opdat als 
gevolg van het noodgedwongen zoeken 
elke D.T.S.-sportieveling, beroemd of 
volslagen onbekend, onder de aandacht 
van de lezer kan worden gebracht. 
Zonder onderscheid des persoons 
krijgt in deel 1 ieder een volledige 
pagina met portret- en actiefoto. In 
deel 2 komen de kampioenen aan 
bod, zowel Nederlandse individuele 
kampioenen, als Wereld- , Europese- en 
Benelux- kampioenen. Dit deel bevat 
ook, dankzij de medewerking van Koos 
van Winden en zijn wielerarchieven, 
een inventarisatie van alle NCK’s 
(Nederlandse Club Kampioenschappen) 
van 1921 tot en met 2011. Het derde 
deel is in feite het eerste boek over het 
verenigingsleven binnen de Zaanse 
wielersport. Op 29 maart 1921 werd in 
een bovenzaaltje van café Booij aan de 
Padlaan in Krommenie wielerclub D.T.S 
opgericht, waarna op 4 april 1921 ten 
huize van voorzitter C. Gorter de eerste 
bestuursvergadering werd gehouden. 
Geïllustreerd met talloze unieke foto’s, 
o.a. van de oudste wielerklassieker 
van Nederland, de ronde van Noord-
Holland, vertelt dit deel het verhaal van 
het wel en wee van de vereniging. In de 
delen 4 en 5 wordt aandacht besteed 
aan respectievelijk de Toerclub van 
D.T.S., die in 2014 werd opgeheven, 
en aan de opeenvolgende edities van 
een ploegentijdrit, het zogenaamde 
Zilveren Molen Toernooi, dat op zondag 
19 oktober 1941 voor het eerst in Wijde 

voorbehouden aan een kleine groep 
vakhistorici, is een vraag die Erik 
Schaap aan de toekomst overlaat. 
Opdat wij, wandelend door Zaandam 
en omringende deelgemeenten, niet 
vergeten, heeft hij zijn uitgebreide 
kennis over de Tweede Wereldoorlog op 
een nieuwe manier gepresenteerd. Zijn 
jongste publicatie met dit thema biedt 
een per Zaanse gemeente gerangschikt 
overzicht van adressen die gedurende 
de periode 1940-1945 een belangrijke rol 
speelden. Met de nodige nuancering, 
een alles dekkend adressenbestand is 
een onmogelijke opgave, veel plekken 
zijn onherkenbaar veranderd, is het 
boek een gids vol wetenswaardigheden 
over hetgeen in de oorlogsjaren in de 
Zaanstreek heeft plaats gevonden. 
Noodgedwongen kan per lemma (adres) 
slechts een beknopt verslag volgen 
van het belang van juist deze plek. De 
herdenkingsplaatsen die in het kader 
van het project Monumenten Spreken 
al eerder aan bod kwamen, zijn in het 
geheel opgenomen. Daarnaast bevat 
het boek unieke oorlogsfoto’s, vaak niet 
eerder gepubliceerd. Het boek doet een 
appel aan de lezer zich te realiseren dat 
tal van plaatsen die hij/zij schijnbaar 
achteloos voorbijloopt, een bijzondere 
betekenis hebben in het kader van de 
Tweede Wereldoorlog. Soms met een 
bizar accent, bijvoorbeeld als blijkt 
dat verzetsmensen en Duitsgezinde 
collaborateurs op slechts een steenworp 
afstand van elkaar vergaderden. Het 
is goed te gebruiken als leidraad 
voor historische wandelingen langs 
de vele, soms verscholen plaatsen 
van herinnering. Daarbij is enige 
basiskennis van de Tweede Wereldoorlog 
wel een noodzakelijke voorwaarde om 
de reikwijdte van de besproken adressen 
goed tot zich te laten doordringen. 
Erik Schaap, Oorlogspad. Adresboek 
van de bezette Zaanstreek Z. p. 
(Amsterdam), Brave New Books 2016. ISBN 
9789402147292 Geïll. 174 p € 17,95 info@
schaapschrijft.nl (JP)

WIELERSPORT IN DE ZAANSTREEK
Als eerbetoon aan de Zaanse wielersport 
in het algemeen, en aan de Zaanse 
Wielerclub D.T. S. (Door Training Sterk) 
in het bijzonder, heeft Gerrie Hulsing 
bij zijn eigen uitgeverij Op den Vinken 



voor de andere buitenverblijven van de 
stadsbewoners aan de Amstel, de Vecht 
en elders. Corrie Boschma geeft eerst een 
overzicht van opkomst en ondergang 
van het luxueuze buitenleven in de 
Purmer. In de tweede helft van dit 
fraai uitgegeven boek passeren alle 
buitenplaatsen en grote hofsteden 
afzonderlijk de revue. Daarmee ontrukt 
zij een verdwenen en ook nagenoeg 
vergeten wereld aan de vergetelheid. 
Alle grote huizen en hofsteden zijn 
vanaf eind achttiende eeuw gesloopt, 
nadat de laatste erfgenamen er niet in 
waren geslaagd hun bezit te verkopen 
aan nieuwe bewoners. Hier en daar is 
op de fundamenten een grote boerderij 
gezet en bleef soms de naam van het 
oorspronkelijke buiten bewaard. Wat 
mij opviel aan deze geschiedenis van dit 
aan de Zaanstreek grenzend deel van 
Noord-Holland is dat rijke Zaankanters 
er praktisch geen enkele rol in speelden. 
Maar voor antwoorden op de vraag hoe 
dat komt, is een heel ander onderzoek 
nodig. Intussen heb ik dit mooie boek 
over de Purmer met veel plezier gelezen, 
niet in de laatste plaats omdat er, 
ondanks het verdwijnen van die hele 
buitencultuur, nog zoveel af beeldingen 
van waren te vinden die goed laten zien 
hoe arcadisch de Purmer moet zijn 
geweest.
C. Boschma-Aarnoudse, Buitenplaatsen 
in de Purmer. Investeren en buiten leven 
in een Noord-Hollandse polder Wormer, 
Stichting Uitgeverij Noord-Holland 2016 
ISBN 9789078381884 Geïll. 132 p. € 24,95. 
(CvS) 

eerste deel kan de lezer vervolgens naar 
hartenlust grasduinen in het alfabetisch 
gerangschikte register van plaatsnamen 
in Noord-Holland van het tweede 
deel. Voor de specifiek in het Zaanse 
geïnteresseerden: natuurlijk ontbreken 
Zaandam, Krommenie, Westzaan en 
Wormer niet. Vreemd genoeg ontbreekt 
Wormerveer wel, maar dat is misschien 
een al te gemakkelijk te verklaren 
plaatsaanduiding. Stolp eindigt met 
een oproep om open te staan voor 
hernieuwde interpretaties van bekende 
historische data. Dit boekwerk is 
zeker een aansporing om bestaande 
opvattingen kritisch te bezien.
Joop Stolp, Spitten in een ver verleden. 
Namen in Noord-Holland Zaandam 
Stichting Erfgoed Educatie Zaanstreek, 
2016 ISBN 9789462287457 Geïll. 343p. 
€ 34,50 bij Stichting Erfgoed Educatie 
Zaanstreek. (JP) 

BUITEN LEVEN IN DE PURMER 
In 1622, tien jaar na de Beemster, werd 
ook de Purmer drooggemalen. Maar 
anders dan bij de Beemster, vooral 
een initiatief van het Amsterdamse 
grootkapitaal, speelden de bestuurders 
van de omliggende kleine steden, 
Monnickendam, Edam en in mindere 
mate Purmerend ook een rol. Zij 
verkregen in ruil voor hun investe-
ringen samen ongeveer een derde 
van het oppervlak in handen, dat zij 
vervolgens verkochten aan hun eigen 
bestuurlijke elite en vervolgens ook 
aan Amsterdammers. Net als in de 
Beemster bouwden de investeerders 
op hun nieuw verworven grondbezit 
landhuizen of buitenplaatsen, die in 
pracht en praal soms niet onderdeden 

binnen- en buitenland, waaronder 
maar liefst vijftien Zaanse exemplaren. 
Zaanse firma’s kopieerden soms ook 
buitenlandse waarmerken, zoals de 
Franse lelie of de initialen IV (Jean 
Villedary). De meeste riemkappen 
zijn slechts als fragment bewaard 
gebleven, waarbij de opdruk in rode of 
zwarte inkt is uitgeknipt. Een aantal 
van de beeltenissen van J. Honig & Zn 
is als een knipwerkje uitgesneden en 
ingeplakt in een album. Hiertoe behoren 
exemplaren van omstreeks 1690, voor 
1737, v.a. 1793 voor 1800, ca. 1810-1815, 
na 1837 en ca. 1850, voorzien van een 
Franse lelie, posthoorn, Jacobsschelp, 
Hollandse tuin of koopmansmerk 
(Zaans kruis). De firma C & J Honig 
(Breet) is vertegenwoordigd met 
twee riemkappen, gedateerd ca. 
1709-1738, respectievelijk voorzien 
van de Hollandse tuin en het wapen 
van Amsterdam. Voorts zijn er onder 
meer exemplaren weergegeven van de 
Zaanse firma’s Cornelis Simonsz. van 
Huysduynen (ca. 1682-1689), Van der Ley 
(ca. 1740), D & C Blauw (ca. 1750-1780), 
Jan Kool (ca. 1780-1790), Jan van Vleuten 
(ca. 1820-1837) en J. Honig & Comp. (ca. 
1850-1860). 
Theo & Frans Laurentius, Vijftig historische 
riemkappen Z. p. (Hoofddorp) Stichting 
Papiergeschiedenis Nederland 2015 ISBN 
978-90-824085-0-8 Geïll. [4]+XI+50 [x2]p. 
€ 15,00, o.a. bij het Honig Breethuis. (PvL)

VERKLARING VAN PLAATSNAMEN 
Joop Stolp, verbonden aan de Stichting 
Erfgoed Educatie Zaanstreek heeft 
een encyclopedisch naslagwerk 
over plaatsnamen in Noord-Holland 
samengesteld. In het eerste deel gaat 
hij in 77 pagina’s in op de bewonings-
geschiedenis van de huidige provincie 
Noord-Holland. Zijn stelling dat veel 
plaatsnamen in Noord-Holland een 
totaal andere betekenis hebben dan 
veelal wordt aangenomen, onderbouwt 
hij met verwijzingen naar talloze, 
zeer verschillende bronnen. (Vroeg)
middeleeuwse goederenregisters, 
archeologische data over de Romeinen 
in onze streek en taalverwantschappen 
zijn slechts enkele van de vele factoren 
die duidelijk maken dat een brede blik 
de lokale geschiedenis allesbehalve saai 
maakt. Gewapend met de kennis uit dit 

Investeren en buiten leven in een Noord-Hollandse polder

BUITEN
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Zaanstad staat de laatste jaren regionaal, 
maar ook internationaal steeds meer 
op de kaart. De goede zorg voor ons 
erfgoed, het bijzondere stadscentrum 
Inverdan en de groei van de Zaanse 
Schans hebben ervoor gezorgd dat we 
een stad zijn geworden die meetelt, 
waar toeristen graag komen, bezoekers 
ons weten te vinden en belangrijker, 
waar inwoners zich meer en meer 
thuis voelen. Een stad die nog niet af 

is, waar grote ontwikkelingen nog aan 
zitten te komen. De gemeente is voor 
dit toekomstbeeld met velen van u 
in gesprek geweest onder de noemer 
MAAK-Zaanstad. Uit dit proces bleek 
onder andere dat de waardering voor 
erfgoed, natuur en cultuur enorm is en 
dat we ons moeten blijven richten op 
wat Zaanstad bijzonder maakt en hoe we 
dat een stap verder willen brengen. 
Voor mijn wethouderschap was ik 
docent geschiedenis op een middelbare 
school in Zaanstad. Ik koos voor het vak 
geschiedenis, omdat ik het interessant 
vind hoe het verleden inzicht geeft in de 
huidige samenleving en hoe het iets kan 
vertellen over de stad. Oude gebouwen 
en erfgoed helpen daarbij. Het verhaal 
van de Zaanstreek wordt verteld door 
bijzondere gebouwen. Je ziet in Zaanstad 
vaak industriële gebouwen dicht bij 
woonwijken staan. De combinatie 
van wonen, werken en recreatie is 
hier door de eeuwen heen uniek. Een 
toerist die hier rondloopt, snapt daar 
niets van, totdat wij ons Zaanse verhaal 
vertellen. Het Zaanse erfgoed vormt 
mede de basis van de Zaanse identiteit. 

Het erfgoedbeleid van de gemeente 
wil de bestaande identiteit versterken 
en voorwaarden creëren om die uit te 
bouwen. Dat doen we o.a. samen met de 
vereniging Zaans Erfgoed. 
Zo is er de afspraak samen te werken op 
het gebied van monumenten en erfgoed. 
De vereniging helpt de gemeente met 
het aanwijzen van monumentale panden 
en zij draagt bij aan het maken van 
rapporten die nodig zijn om panden een 
monumentale status te geven. Samen 
willen we het verhaal van de stad blijven 
vertellen, maar vooral ook laten zien. 
Een monument wordt namelijk niet 
zo maar een monument, het maken 
van zo’n rapport vergt een hoop tijd en 
gebeurt uiterst zorgvuldig. 
Maar naast het opleveren van producten 
zien wij als gemeente eigenlijk een veel 
grotere waarde van deze samenwerking, 
namelijk het gesprek wat wij met elkaar 
voeren. Bijna wekelijks is er contact 
tussen de vereniging en de gemeente, 
de vereniging is onze ogen en oren in 
de stad en we weten elkaar snel en goed 
te vinden. Daardoor ontstaan er mooie 
dingen, zoals recent het behoud van het 
Woudthuisje1 in Zaandijk. Ook door de 
expertise bij de vereniging worden wij 
constant scherp gehouden, waardoor wij 
uitgedaagd blijven om te doen wat het 
beste is voor onze stad.  
De samenwerking tussen de gemeente 
en VZE, en via deze ook met de andere 
Zaanse historische verenigingen, is een 
goed voorbeeld dat je met betrokken 
mensen uit de samenleving het belang 
met z’n allen nastreeft: het behoud 
van monumenten en de panden de 
geschiedenis laten vertellen van de 
stad. Hetzelfde doel nastreven, de korte 
lijnen en elkaar goed weten te vinden 
zorgen ervoor dat we goed kunnen 
samenwerken. Daar mogen we met 
elkaar best trots op zijn. 
Ik dank de verengingen en hun 
vrijwilligers voor hun inzet en ik denk 
dat deze goede samenwerking een 

Verenigingsnieuws
Berichten van Zaanse Erfgoedorganisaties 

Coördinatie Wikje van Ritbergen

Het Woudthuis, inmiddels gemeentelijk 

monument tijdens de herbouw. (www.

bartnieuwenhuijs.nl)
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mooi voorbeeld kan zijn voor andere 
vakgebieden binnen de gemeente en 
daarnaast ook voor veel andere steden. 
Want een goede zorg voor erfgoed 
begint bij draagvlak en enthousiasme! 
Addy Verschuren, Wethouder Monumenten

RTV ZAANSTREEK START MEDIO 
SEPTEMBER MET ZAANTV

Stichting RTVI Zaanstreek (Zaanradio) 
heeft eind 2014 besloten om het media-
aanbod van radio en internet uit te 
breiden met televisie. In 2015 werd 
een Startgroep TV gevormd, waarin 
naast in televisie geïnteresseerde 
vrijwilligers ook deelnemers met een 
televisie-achtergrond zitten. Daaruit 
is een werkgroep samengesteld om te 
brainstormen over de programmering 
voor ZaanTV, met als resultaat een hoop 
ideeën voor programma’s. 
De omroep begint medio september 
met een beeldkrant, waarop steeds 
meer bewegend beeld komt. Deze opzet 
geeft de omroep de kans om goede 
vrijwilligers aan te trekken en om 
geleidelijkaan de programmering uit 
te breiden. ZaanTV begint met een 15 
minuten durend nieuwsprogramma, 
dat in een carrousel draait en wordt 
aangevuld met tekstberichten. Zodra dat 
mogelijk is, wordt de programmering 
uitgebreid met programma’s op het 
gebied van cultuur, sport, gemeentelijke 
communicatie en bedrijfsleven. 
Aan de rijke Zaanse cultuurhistorie 
zijn veel onderwerpen voor radio- en 
televisieprogramma's te ontlenen. 
ZaanTV wil die graag produceren 
en uitzenden en denkt daarmee een 
groot publiek aan het medium te 
binden. De omroep zal de komende 
tijd actief contact zoeken met 
cultuurhistorische verenigingen en 
Zaans Erfgoed om te kijken of er een 
redactie kan worden samengesteld 
waarin naast omroepmedewerkers 
ook mensen uit het cultuurhistorische 
veld zitten. Op die manier ontstaan 
goed onderbouwde cultuurhistorische 
programma’s. Bovendien kan ZaanTV zo 
uitgroeien tot een mediaplatform voor 
cultuurhistorische verenigingen in de 
streek.
RTV Zaanstreek (Zaanradio/ZaanTV) 
krijgt een nieuwe website. Medio 
augustus/september moet die online 

gaan. Tot die tijd kunt u terecht op www.
zaanradio.nl. Telefonisch kan informatie 
worden ingewonnen bij hoofdredacteur 
Dré Prijs (075 -6 706 106 / 06 - 2324 1807).

35-JARIG BESTAAN VERENIGING 
TOT ONGESCHONDEN BEHOUD 
WESTZIJDERVELD 

Met de uitgave van een jubileumbulletin 
gedenkt de vereniging, die zich actief 
bekommert om behoud en onderhoud 
van het groene hart van de Zaanstreek, 
haar 35-jarig bestaan. In het blad 
kijken oud-bestuursleden terug op 
de aanleiding tot de oprichting van 
de organisatie en wat er in de loop 
van die 35 jaar is bereikt. Aanleiding 
voor actievoering in april 1981 waren 
de plannen voor een weg door het 
veenweidegebied en de oprukkende 
woningbouw. Het leidde tot een solide 
vereniging van vrijwilligers die jaarlijks 
het veld onderhoudt, waaronder een 
enthousiaste groep vluchtelingen, die en 
passant ook wat Nederlandse woorden 
leerde, zoals ‘buffelen’. Inmiddels 
kunnen we ons niet meer voorstellen dat 
het Westzijderveld zou verdwijnen. Die 
kans is ook veel kleiner sinds het deel 
uitmaakt van het Europese netwerk van 
waardevolle natuurgebieden, Natura 
2000. Toch blijft volgens bestuurslid 
Dick van Rooij gezond wantrouwen ten 
opzichte van plannenmakers van elders 
nog steeds geboden door de expansie 
van Amsterdam naar buitengebieden 
en de eigen behoefte in Zaanstad aan 
woningen. Vergroting van het draagvlak 
onder bevolking en politiek blijft 

daarom van belang, evenals economisch 
draagvlak, dat o.a. gezocht kan worden 
in het kweken van nieuwe gewassen. 
Nu riet van minder belang wordt, zou 
bijvoorbeeld de kweek van lisdodde, 
gebruikt bij ecologische isolering van 
woningen, daarvoor in de plaats kunnen 
komen.
De vereniging zal dit najaar onder meer 
door interessante lezingen aandacht 
aan het jubileum besteden. Data waren 
eind mei nog niet bekend. Wel zijn 
voor wie zelf eens midden in dit mooie 
gebied een handje wil helpen, weer een 
aantal natuurwerkochtenden gepland. 
De eerste is op zaterdag 20 augustus a.s. 
Voor meer informatie: 
obwsecretariaat@upcmail.nl

Noot:

1 Noot van de redactie: het naast de 

Zaandijker kerk gelegen pakhuisje dat 

onlangs werd verplaatst en gerestaureerd, 

genoemd naar de laatste bewoner, 

journalist en schrijver Jan Pieter Woudt.

Enthousiaste vrijwilligers helpen bij het 

rietsnijden. (foto OBW)

De redactie van Zaans Erfgoed is op zoek 
naar ver sterking. In het bijzonder zijn 
wij op zoek naar iemand die de rubriek 
‘Agenda’ wil samen  stellen. Verder hebben 
we behoefte aan een coördinator voor de 
rubriek ‘Boekennieuws’. Nadere informatie 
bij onze redactiesecretaris, 
Wikje van Ritbergen. 
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5 JANUARI
Er is veel belangstelling om te komen 
proefzitten in het Justitieel Complex 
Zaanstad, straks afgekort als JC 
Zaanstad. Dat melden Zaanstad en 
ketenpartner Pi2. Liefhebbers moeten 
echter nog even wachten, want de 
testfase van de gevangenis is verschoven 
naar de periode maart tot juni. De eerste 
gedetineerden worden in de maand mei 
verwacht. In maart wordt begonnen met 
de aanleg van het groenplan buiten de 
gevangenis.

6 JANUARI
Rein Stuurman (1900-1984) was een 
illustrator, tekenaar en beeldend 
kunstenaar die indertijd landelijke 

bekendheid kreeg door zijn werk naar de 
natuur. In 1937 verscheen van zijn hand 
de beroemde vogeldetermineergids 
in zakformaat Zien is kennen!, decen-
nia lang het standaardwerk voor 
vogelliefhebbers. Na het overlijden 
van de veelzijdige kunstenaar verkreeg 
zijn goede vriend Martien Roos het 
bezit, de zorg en het beheer over de 
artistieke nalatenschap van Stuurman. 
Een deel van zijn schitterende collectie 
zal te koop worden aangeboden om 
de publicatie van een boek financieel 
mogelijk te maken, precies zoals dat 
Martien Roos zelf voor ogen staat en dat 
recht doet aan de kunstenaar Stuurman.

8 JANUARI
De vrees bestaat bij raadsleden van 
Zaanstad dat de sociale wijkteams te veel 
werk toegeschoven krijgen, nu ze ook 
het armoedebeleid moeten uitvoeren, 
waarbij elk geval individueel wordt 
benaderd. In het nieuwe armoedebeleid, 
dat de raad gisteravond unaniem 
omarmde, wordt het blind volgen van de 
regels losgelaten. Komen huishoudens 
in problemen, dan wil de gemeente 
daar per geval een passende oplossing 
voor zoeken, het liefst in een zo vroeg 
mogelijk stadium, om te voorkomen dat 
er een schuldenlast wordt opgebouwd 
die niet is te overzien, die tot stress en 
ziekte leidt en die nooit wordt afgelost. 

19 JANUARI
Naast de havo-afdeling heeft nu ook 
de vwo-afdeling van het St. Michaël 
College in Zaandam het predicaat 
Excellente School gekregen van de 
onderwijsinspectie. Een onafhankelijke 
jury noemt de aanpak en de resultaten 
van de school ‘uitzonderlijk’, vooral om 
de mate waarin zij leerlingen uitdaagt 
om hun talenten te ontwikkelen. De 
jury is te spreken over de diversiteit van 

activiteiten buiten schooltijd: ‘De school 
stimuleert leerlingen om daarin een 
initiërende en leidende rol te spelen.’

20 JANUARI
Op zondag 17 januari werd in het 
Burgemeester In ’t Veldpark in Zaandam, 
ter hoogte van de Kopermolenstraat, 
een skatebaan in gebruik genomen. 
Het initiatief van de baan kwam van de 
predikant Sjaak Visser, van de tegenover 
die plek gelegen Noorderkerk. Een stel 
jongens gebruikte de hellende stoep 
van dat gebouw als skatebaan. Dat 
vond Visser niet zo’n goed idee, maar 
in plaats van ze weg te jagen heeft hij 
ze binnen gevraagd en vervolgens 
geholpen met het realiseren van die 
zojuist geopende baan. Een van de 
fondsen die een bijdrage heeft geleverd, 
was speeltuinvereniging Theresia. Die 

Kroniek
Januari tot en met maart 2016

Nieuws uit de Zaanstreek, samengesteld uit Dagblad Zaanstreek

door Jaap de Koning
Foto’s: Wim de Jong
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bestaat dus nog steeds en besteedt haar 
geld ook nog steeds aan speelplekken 
voor de jeugd. De verzuiling van vroeger 
is gelukkig niet meer te bekennen.

21 JANUARI
Het bestuur van de Jozefparochie is 
afgetreden. De vier bestuursleden willen 
niet voldoen aan voorschriften die het 
bisdom de Zaandamse kerk dwingend 

oplegt. Bisdom en bestuur zijn het 
oneens over hoe je een kerkdienst in 
elkaar zet. Het parochiebestuur voelt de 
druk van het bisdom, dat vaste gebeden 
voorschrijft. Ook laat de Jozefparochie 
voorgangers toe die volgens het bisdom 
geen voorgangers mogen zijn, omdat 
zij de eucharistieviering niet uitvoeren 
zoals het bisdom dat eist en geen 
bevoegdheid meer hebben omdat zij 65+ 
zijn. De Zaandamse katholieken denken 
zelf dat het best vrijer mag. De kerkleden 
zijn begaan met elkaar en vinden de 
intentie van het rooms-katholieke geloof 
belangrijker dan het letterlijk volgen van 
verplichtingen.

29 JANUARI
Het was David tegen Goliath, 
bewoners tegen een legertje juristen. 
Voorafgaande aan de bespreking 

van de nieuwe plek voor basisschool 
Toermalijn op het Noordeinde deed 
Joke Heijnen gisteravond haar verhaal. 
De familie Heijnen woont naast de 
Toermalijn, waar de nieuwbouw ook 
moest komen. Het bouwplan heeft de 
familie vier jaar beziggehouden en de 
sfeer bepaald. Zij kan er niet over uit 
dat het Noordeinde nu ineens de beste 
keuze voor een nieuwe school is, terwijl 
de gemeente vier jaar tegen beter weten 
in geprobeerd heeft de school aan het 
Krommenieërpad te bouwen. ‘Waarom 
is die keuze dan niet meteen gemaakt?’ 
Wethouder Dick Emmer zei later op de 
avond dat de kavel op het Noordeinde 
destijds niet beschikbaar was.

8 FEBRUARI
Geef geen brood aan de eenden. Dat is 
de asielzoekers op het Hembrugterrein 
in Zaandam allemaal minstens één 
keer gevraagd, maar toch gebeurt 
het, tot grote ergernis van sommige 
bewoners van de Hemkade. ‘Hele plastic 
zakken vol brood verdwijnen in het 
Noordzeekanaal’, zegt John Doesburg. 
En dat is een probleem, want het trekt 
ratten aan. ‘Al een paar jaar hebben we 
praktisch geen last meer van ratten. 
Maar nu zien we ze ’s avonds af en toe 
weer langslopen. Die zeggen natuurlijk, 
ha fijn, dank je wel.’

12 FEBRUARI
Wie op bezoek gaat in een gebied 
waar een parkeervergunning geldt, 
hoeft niet meer voor een hele dag te 
betalen. Voortaan wordt het parkeren 
per minuut afgerekend. Met die stap 
komt wethouder Addy Verschuren 
tegemoet aan een belangrijk 
bezwaar tegen het huidige stelsel van 
parkeervergunningen. Nu moet visite 
nog een dagkaart kopen, ook als het 
bezoek nog geen uur duurt. Het tarief 
voor bezoekers is in het nieuwe systeem 
25 cent per uur.

16 FEBRUARI
Het pittoreske Haaldersbroek, 
beschermd dorpsgezicht, kan niet 
worden afgesloten voor zwaarder 
verkeer. Sterker nog: de gemeente wil 
de regels verruimen voor zwaarder 
verkeer als straks de nieuwe brug klaar 
is, zo is te lezen in een brief aan de 

bewoners. Volgens de gemeente is het 
huidige verbod op voertuigen, zwaarder 
dan 1200 kilo niet te handhaven. Een 
moderne Volkswagen Golf weegt al 
meer. Sommige buurtbewoners zijn het 
daar niet mee eens.

20 FEBRUARI
Zodra er voldoende betere opvang is 
voor vluchtelingen gaat het kampement 
in het In ’t Veldpark dicht. Dat heeft het 
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 
donderdag aan de gemeenteraad 
beloofd. PvdA’er Songül Mutluer riep 
het COA op de noodopvang zo snel 
mogelijk op te doeken. De klachten en 
de kou zijn haar nu genoeg. Gisteren 
demonstreerden vluchtelingen bij het 
stadhuis. Het COA moet de opvang in 
het park per 15 juni sluiten, maar eerdere 
sluiting staat hoog op het wensenlijstje. 
Nu is noodopvang nog nodig, zegt het 
COA.

22 FEBRUARI
Aan het al 4,5 kilometer lange foto-
archief van Zaanstad is gisteren weer 
een fors aantal meters materiaal 
toegevoegd. De liefst 15.000 foto’s van 
de stichting Oudheidkamer Oostzaan 
zijn gisteren verhuisd naar het depot 
van het gemeentearchief Zaanstad. 
Oud-burgemeester Paul Möhlmann van 
Oostzaan en afdelingshoofd Christine 
van der Heijden van het gemeentearchief 
Zaanstad bezegelden het lot van de 
Oostzaanse foto’s met handtekeningen 
als onderdeel van de plichtplegingen.

22 FEBRUARI
Door soms armoederegels aan haar 
laars te lappen voorkomt de gemeente 
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Huis in Koog aan de Zaan is bijzonder 
effectief geweest. Dankzij deze actie 
werd Vereniging Ons Huis, bestaande 
uit bewoners en gebruikers, deze week 
eigenares van het pand aan de Lagendijk 
33. Sinds de gemeente Zaanstad het 
voormalig buurthuis vorig jaar te 
koop zette, is de vereniging druk bezig 
geweest om geld voor de aankoop 
bijeen te krijgen. Een crowdfundactie, 
benefietconcert, donaties en leningen 
van particulieren leverden de benodigde 
pecunia op.

19 MAART
Om overlast van jongeren tegen te 
gaan, loopt er sinds 1 maart in de Bieb 
van Krommenie een beveiliger rond. 
De jongeren – die volgens de politie 
op de wifi in de openbare bibliotheek 
afkomen – verstoren de rust voor andere 
Bieb-bezoekers en het personeel. De 
overlast varieert van groepsvorming en 
geluidsoverlast binnen en bij de ingang 
tot aan treiterijen en vernieling van 
materiaal. De Bieb heeft daarom een 
beveiliger ingehuurd, die op wisselende 
dagen en tijden de zaak in de gaten 
houdt .

op gang komt. Op de kaart van 
oorlogsvluchtelingen is het Waterlandse 
deel opvallend leeg vergeleken bij 
het Zaanse. Het aantal van dertig 
vluchtelingen dat Purmerend opvangt, 
steekt schril af bij de 1000 mensen die 
Zaanstad nu tijdelijk onderdak biedt. 

9 MAART
Met honderden pompen om de 
kruipruimte droog te houden brengen 
inwoners van Zaanstad hun eigen 
fundering en die van de buren in gevaar. 
Grondwater, je ziet het zelden, maar 
toch bracht het gisteravond tientallen 
mensen bijeen in de Vertoeving 
in Zaandam. In de wijk rond de 
doopsgezinde kerk is rioleringswerk 
aanstaande en veel huiseigenaren zijn 
bang dat de toch al zwakke funderingen 
in de buurt daaronder te lijden zullen 
hebben. Tijdens de werkzaamheden 
wordt het grondwaterpeil verlaagd en 
ook als de riolering en de drainage er 
liggen, zijn de bewoners bang dat het 
waterpeil verandert.

17 MAART
De sloop van zwembad de Crommenije 
in Krommenie is begonnen. Het bedrijf 
Bentvelzen en Jacobs verwijdert sinds 
deze week het asbest. Volgende week 
gaat de bebouwing, zoals de kleedhokjes 
en technische ruimtes, tegen de vlakte. 
De baden zelf volgen later. Krommenie 
krijgt een nieuw zwembad dat in de 
zomer van 2017 open moet gaan. 

18 MAART
De geldinzamelingsactie voor aanschaf 
en onderhoud van kraakpand Ons 

Zaanstad een hoop problemen bij 
inwoners die anders dieper in het 
moeras dreigen te raken. Zaanstad is in 
juni 2015 begonnen met een proef en 
deelt nu de eerste ervaringen. Volgens 
wethouder Jeroen Olthof (sociale 
zaken, PvdA) kan de steun divers zijn. 
‘Soms schuiven we met regels en soms 
verstrekken we een kleine financiële 
bijdrage.’ Het doel van soepeler omgaan 
met bijvoorbeeld de participatiewet 
is dat mensen hun leven weer op de rit 
krijgen. Olthof: ‘Dat is voor iedereen 
beter, voor de inwoners, maar ook voor 
de gemeente.’ 

27 FEBRUARI
Mary-Ann van Hall neemt ieder 
jaar deel aan de herdenking van de 
Februaristaking van 1941 om haar 
vader, de verzetsheld Walraven van 
Hall, te herdenken. Ook gisteren was 
de 75-jarige Zaandamse aanwezig bij 
de kranslegging, minuut stilte en 
Bach-muziek om stil te staan bij het 
massale en openlijke protest tegen de 
Jodenvervolging 75 jaar geleden. Van 
Halls vader was een van de leiders van 
het verzet. ‘Hij hielp toen vooral mensen 
met weinig geld. Hij richtte een fonds 
op voor noodlijdende mensen.’ Dat 
werd het Nationale Steunfonds, weet de 
nakomelinge van de verzetsheld.

1 MAART
Het komt jaarlijks zo’n twee tot drie 
keer voor dat homoseksuele stellen uit 
de regio Zaanstreek-Waterland worden 
weggepest vanwege hun seksuele 
geaardheid. Dat meldt Erik Schaap 
naar aanleiding van het door hem 
gecoördineerde jaarverslag van het 
Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-
Waterland. ‘Het is schrijnend, maar het 
gebeurt.’ In totaal kwamen er vorig jaar 
137 meldingen van discriminatie binnen 
bij het bureau, waarvan zes meldingen 
uitliepen op een rechtszaak. ‘En het gaat 
maar om het topje van de ijsberg.’

5 MAART
Geen van de vijf Noord-Hollandse 
veiligheidsregio’s heeft al helemaal 
uitgewerkte plannen voor de extra 
opvang van asielzoekers. Laat 
staan dat ze dit voorjaar klaar zijn 
als de vluchtelingenstroom weer 
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21 MAART
Na een 58-jarig dienstverband gaat 
‘de oude dame’ het rustiger aan doen. 
‘Ik wil niet iedereen met hetzelfde 
bouwjaar een oude dame noemen’, 
aldus Hilda Raasing, directerice van 
de Veiligheidsregio. ‘De blusboot 
werd liefkozend zo genoemd.’ Er zat 
een kostbare onderhoudsbeurt aan te 
komen en volgens berekeningen van de 
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 
is de blusboot niet meer echt nodig. 
Zaterdagmiddag werd het bijzondere 
vaartuig, dat bij vele branden langs de 
Zaan is ingezet, daarom overgedragen 
aan Stichting Blusboot De Weer.     

architecten
Ankersmidplein 2        1506 CK     Zaandam
T 075-6162421   info@nunc.nl   www.nunc.nl

n u n c

zaandijk • www.edwinwinkelaar.nl

www.hooyschuur.nl

Wij steunen het Zaans Erfgoed
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ZAANS MUSEUM
Schansend 7, 1509 AW Zaandam 
www.zaansmuseum.nl
tel. 075-681000
Dagelijks open van 10.00 tot 17.00 uur.
Tot 3 juli tentoonstelling van de 
originele aquarellen van het Verkade-
album De Boerderij, van de hand van Jan 
Voerman jr. en vader en zoon Cornelis 
en Henricus Rol. Het kwam uit in 
november 1935 en was vooral bedoeld 
voor kinderen. Auteur H.E. Kuylman 
was bekend als schrijver van populaire 
boeken over dieren. Het verhaal speelt 
zich af op De Oude Olm, een fictieve 
boerderij, bewoond door een boer met 
vrouw en kind, knecht en meid. Lezers 
volgen hun leven in de vier seizoenen. 
Niet alleen de dieren in en om de boer -
derij worden afgebeeld, maar ook de 
gewassen die worden verbouwd en de 
bijbehorende werkzaamheden. Het 
album is tegenwoordig van cultuur -
historisch belang, omdat veel ver-
dwenen gewoonten en gebruiken in 
woord en beeld zijn vastgelegd. 
Doorlopende activiteiten: In het 
Zaans Museum is altijd iets te doen. Ga 
bijvoorbeeld aan de slag met de games in 
de Verkade Experience of haal bij de kassa 
een heerlijke chocoladereep en maak 
een ontwerp voor de wikkel. Daarna kun 
je de reep met behulp van een miniatuur 
inpakmachine zelf inwikkelen! 
Kosten: entree Zaans Museum + € 1 per 
chocoladereep.

ZAANSE SCHANS  
Zaterdag 20 augustus 10.00 tot 17.00 
uur Folkloredag met traditionele 
jaarmarkt en vele optredens en 
activiteiten. Bovendien: Art Lane met 30 
plein air-schilders. Toegang gratis. 

MUSEUM ZAANSE TIJD
Kalverringdijk 3, Zaandam
075-6179769
info@mnuurwerk.nl
www.mnuurwerk.nl/museum-zaanse-tijd/
Open: zondag 11.00 tot 17.00 uur, 
overige dagen in overleg met het 
Informatiecentrum Zaanse Schans. 
Tot en met oktober, Expositie 
‘Empire aan de Zaan’: Vergulde 
pendules met een verhaal. Te zien 
zijn een zestiental neo-classistische, 
vuurvergulde pendules uit Nederlands 
privébezit, die de stijlontwikkeling 
laten zien van Lodewijk XVI tot de 
ondergang van Napoleon. Het zijn 
stukjes beeldhouwkunst op salon- en 
studeerkamerformaat, die verhalen 
uit de klassieke oudheid verbeelden. 
Bij de expositie verschijnt een rijk 
geïllustreerde collectiecatalogus, 
waarin 55 pendules zijn afgebeeld en 
toegelicht. 

HET WEEFHUIS 
Lagedijk 39, Zaandijk
075 6224380, www.hetweefhuis.nl
Open: zaterdag en zondag 12.00 tot  
17.00 uur

2 en 3 juli, een twaalftal fotografie-
studenten studeert dit jaar, na vier jaar 
studie, af als professioneel fotograaf en 
laat een kleine selectie van zijn eindwerk 
zien. 
9 en 10 juli, Oog en Blik, fotografie.
16 juli t/m 7 augustus zomerstop. 
13 en 14 augustus, Water en Holland, 
beelden en schilderijen van Marianne 
Budde en James Houston. 
20 en 21 augustus, jaarmarkt op de 
Lagedijk, programma Weefhuis nog niet 
bekend.
27 en 28 augustus, schilderijen, 
sieraden en keramiek van Annie van 
Huisstede, Anne Marie Penning en Rita 
van Dijk.
3 en 4 september, schilderijen en 
beelden van Jose Nye en Lous Diekhuis.
10 en 11 september, schilderijen en 
beelden van Maarten Giltay Veth, Mia 
Custers en anderen.
17 en 18 september, schilderijen en 
bronzen beelden van Erik Zwaga en 
anderen.
24 en 25 september, beelden en 
schilderijen van Frits Hendrikse.
Zodra er meer bekend is over de 
exposities is dat te lezen op de site  
www.hetweefhuis.nl. 

HONIG BREETHUIS
Lagedijk 80, Zaandijk
www.honigbreethuis.nl
Open: donderdag tot en met zondag 
13.00 tot 16.00 uur. 

Agenda
Een greep uit de Zaanse activiteiten in de zomer

samenstelling: Corrie van Sijl 
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Tentoonstelling 
Tot en met 17 juli, collages en objecten 
van Nicole van der Heijden, getiteld 
‘Met klus en klois’ (Zaans voor: Met alles 
en alles). De tentoongestelde objecten 
zijn gemaakt van allerlei spul dat de 
kunstenares in de loop van de jaren 
heeft verzameld. Een greep uit eerder 
werk van Nicole in de Zaanstreek: In de 
Zaandamse Rosmolenbuurt, een wijk 
waar een stadsvernieuwingsproject 
gaande is, heeft ze samen met de 
bewoners in 2012 het project Groene 
Vingers! opgezet om klein en groot in de 
buurt plezier laten krijgen in de ‘kleine’ 
natuur, direct om de hoek. In 2014 nam 
ze deel aan de kunstmanifestatie Zaanse 
Parels, waar ze een eigen bewerking 
toonde van Pieter Jansz. Saenredams 
Interieur van de Sint-Odulphuskerk in 
Assendelft (1649).
Concert in de salon
Zondag 25 september, 16.00 uur, Artist 
in residence Eleanore Pameijer (fluit) 
met muziek van de barok tot de moderne 
tijd. Toegang inclusief entree museum 
en een consumptie € 17,50; vrienden met 
een introducé € 15,00; kinderen 4 t.e.m. 
12 jaar € 7,50. 

WILHELMINAPARK
WORMERVEER  

http://wilhelminaparkwormerveer.nl/
activiteiten
10 juli, Avond-Koepel-concert onder de 
sterren.
14 augustus, Jazzconcert.
24 september, Burendag. 
Aanvullende informatie t.z.t. per 
evenement op de website. 

WORMERVEER 
Vrijdag 8 juli, 16.30 tot 23.00 uur Food -
festival aan de Zaanweg en de Stations-
straat met meer dan 60 foodtrucks 
en kramen, die zorgen voor een groot 
openluchtrestaurant. Opgeluisterd met 
bandjes, singer-songwriters en een dj. 
De Stationsstraat is gereserveerd voor 
kinderen. 

HISTORISCHE VERENIGING
WORMERVEER

Zaterdag 10 september, 13.30 uur in het 
kader van Open Monumentendag een 
rondleiding onder deskundige leiding 
op een wel heel bijzonder monument: 

de oude begraafplaats West aan het eind 
van de Marktstraat in Wormerveer. Niet 
een monument waar u als eerste aan 
denkt om te bezoeken, maar zeker de 
moeite waard! De begraafplaats is van 
historisch belang als lokaal genealogisch 
archief. De flora en fauna zijn uniek 
in de Zaanstreek. De bomen op de 
begraafplaats behoren tot de oudste 
exemplaren in de streek. De rondleiding 
duurt ongeveer een uur, verzamelen bij 
het toegangshek. 

FESTIVAL INDUSTRIE CULTUUR
www.ifikz.nl
(spreek uit op z’n Engels, I fiks)
augustus t.e.m. oktober, met een keur 
aan activiteiten. Kijk t.z.t op de site. 
elke zaterdag, Zaansafari, een nachte-
lijke vaartocht langs onze schatten. 
10 september, Nacht van de industrie-
cultuur. 
1 oktober, begin van de cacaomaand 
met een speciale Cacao Foodmarket.

BABEL ARCHIGIDS
Tel. 075 6700695
archigids@stichting-babel.nl
www.stichting-babel.nl
11 september, 13.30 uur fietstocht langs 
een aantal bekende en minder bekende 
industriële gebouwen die de laatste 
jaren een nieuwe bestemming hebben 
gekregen. Vooraf een inleidend gesprek 
over historie en architectuur en wat 
er komt kijken bij herbestemming. 
Start en eind in Café De Fabriek, Jan 
Sijbrandssteeg 12 Zaandam. Zelf een fiets 
meenemen, maar huren op het station 
(OV-fiets) of bij het Fietsenpakhuis, 
Vinkenstraat 26, kan ook. Aanmelden via 
de website. Voor kosten even informeren 
bij Babel. 
25 september, rondleiding 14.00 tot 
16.00 uur Dwars op de Zaan. Tijdens een 
wandeling van West naar Oost vertelt 
een gids u over de betekenis van de Zaan 
voor de ontwikkelingsgeschiedenis 
van de bebouwing en de bewoners. De 
padenstructuur, de unieke mix van 
wonen en industriële ontwikkeling en 
nog veel meer komen aan bod. Start: de 
Belt tegenover Cypressehout 95 aan de 
westkant van station Zaandam, eind op 
de Beatrixbrug. Kosten € 7,50, kinderen 
tot 18 jaar gratis. Aanmelden via de 
website. 

VERENIGING ONGESCHONDEN 
BEHOUD WESTZIJDERVELD 

Zaterdag 20 augustus en zondag 
21 augustus, vanaf 9.30 uur 
seizoenwerkzaamheden in het 
Westzijderveld onder leiding van 
Staatsbosbeheer. Verzamelen bij 
De Schoolmeester. Koffiepauze met 
appeltaart bij Het Prinsenhof of De Jonge 
Dirk. Nuttig en gezellig, er kunnen altijd 
meer handen bij. 

DE ZAANSCHE MOLEN
Museumlaan 18
1541 LP Koog aan de Zaan
Telefoon: 075 6215148
info@zaanschemolen.nl
www.zaanschemolen.nl
11 september t.e.m. 11 december, 
Museumjeugduniversiteit
De Museumjeugduniversiteit-colleges 
voor het najaar 2016 zijn bekend. 
Vanaf nu kan er worden ingeschreven. 
De colleges worden gehouden in het 
Molenmuseum, behalve het college 
over de oliemolens. Dat is op locatie bij 
oliemolen De Bonte Hen.
Zondag 11 september, 13:30 tot 14:30 
uur: Help mijn hond is ziek, wat nu? 
Dierenarts Nicole Schuttevaêr komt 
vertellen over EHBO bij huisdieren. Hoe 
kun je zien of je dier ziek is en wat kun 
je zelf doen of juist niet? Museumhond 
Lennox en zijn vriendje Luna laten zich 
deze middag onderzoeken.

Voor meer inspiratie voor zomerse 
evenementen in en om de Zaan is er 
(weer) de brochure Varen in de Zaan-
streek zomer 2016 met kaarten en 
vaarroutes, de tijden van alle veren in de 
Zaanstreek, waaronder de Zaanexpress 
van Amsterdam naar de Zaanse Schans, 
en een overzicht van de evenementen 
in het kader van Stad aan de Zaan 2016. 
Gratis verkrijgbaar bij de Bieb en op vele 
andere plaatsen. 

Op www.zaanstreek.nl/bezoeken/
sport_recreatie/wandelen/ staat een 
groot aantal suggesties voor leuke 
wandelingen in en rond de Zaanstreek 
op het gebied van natuurbeleving of 
historie.
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 Z A A N S
E R F GO EDis geheel gewijd aan de 
Zaanse cultuurhistorie

Kortom alles wat met de cultuurhistorie van de Zaanstreek te 
maken heeft, kan een plaats vinden in Zaans Erfgoed. 
U kunt dit blad elk kwartaal ontvangen door lid te worden van 
de Vereniging Zaans Erfgoed voor 2 22,50 per jaar.

Stuur uw aanmelding in een gesloten envelop naar:

Vereniging Zaans Erfgoed
Antwoordnummer 1854, 
1544 ZX Zaandijk

verenigingsmailadres:
secretariaat@zaanserfgoed.nl

Het tijdschrift informeert zijn lezers over een 

breed scala aan onderwerpen, zoals archeologie, 

houtbouw, industrieel erfgoed, molens, musea, 

de geschiedenis van bedrijven, verenigingen en 

instellingen, het cultuur  landschap enzovoort.

NR 56 VOORJAAR 2016 € 6,50 | UITGAVE VAN DE STICHTING 
UITGEVERIJ ZAANS ERFGOED | VERSCHIJNT 4X PER JAAR

■	 BLUSBOOT DE WEER GERED  
■	 ROOMS KINDERGELUK

 Z A A N S
E R F GO EDTragisch lot van dr. Eisendrath 

NR 57 ZOMER 2016 € 6,50 | UITGAVE VAN DE STICHTING 
UITGEVERIJ ZAANS ERFGOED | VERSCHIJNT 4X PER JAAR

■	 FAMILIE DE LANGE IN HET ZAANS MUSEUM 
■	 VLAGGEN ALS KONINKLIJK GESCHENK

 Z A A N S
E R F GO EDSluisjes in de waterrijke Zaanstreek

NR 54 HERFST 2015 € 6,50 | UITGAVE VAN DE STICHTING 
UITGEVERIJ ZAANS ERFGOED | VERSCHIJNT 4X PER JAAR

■	 BIJ DE DOOD VAN JAZZ-LEGENDE PIET KOOPMAN  
■	 MONET TERUG IN ZAANDAM

 Z A A N S
E R F GO EDZeventiende eeuws bakkershuis verhuist 

NR 55 WINTER 2015 € 6,50 | UITGAVE VAN DE STICHTING 
UITGEVERIJ ZAANS ERFGOED | VERSCHIJNT 4X PER JAAR

■	 50 JAAR HOOP OP D’SWARTE WALVIS   
■	 BART NIEUWENHUIJS TIMMERT AAN DE WEG  

 Z A A N S
E R F GO EDDe watersnood van 1916

Wie komt onze redactie versterken?
De redactie van Zaans Erfgoed is op zoek naar versterking. 
In het bijzonder zijn wij op zoek naar iemand die de rubriek 
‘Agenda’ wil samenstellen. Verder hebben we behoefte aan 
een coördinator voor de rubriek ‘Boekennieuws’. Nadere 
informatie bij onze redactiesecretaris, Wikje van Ritbergen, 
tel. 075-6166131 of mailen naar redactie@zaanserfgoed.nl

Eigen mailadres voor de redactie van het tijdschrift
Sinds kort heeft de redactie van tijdschrift Zaans Erfgoed een 
eigen mailadres. Uw kopij, inhoudelijke vragen of suggesties 

met betrekking tot het blad kunt u sturen naar  
redactie@zaanserfgoed.nl.

Vragen over de vereniging of uw lidmaatschap/abonnement 
kunt u net als voorheen mailen naar  
secretariaat @zaanserfgoed.nl
Denkt u er ook aan wijzigingen in uw mailadres aan ons door 
te geven, zodat we u de digitale Nieuwsbrief kunnen blijven 
sturen. En als u die nog niet krijgt geeft u dan even uw adres 
door via het secretraiaat of meldt u zich hiervoor aan via de 
website van de vereniging.

Berichten vanuit de vereniging 
en tijdschrift Zaans Erfgoed


