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Een streek die slechts zo’n tien kilometer 
verwijderd is van de hoofdstad, die op een 
steenworp afstand ligt van een stad die de 
elfde plaats inneemt op de lijst van de po-
pulairste wereldsteden. Een streek die één 
van de grootste toeristische topattracties van 
Nederland binnen haar grenzen heeft en 
die eertijds meer dan duizend molens telde, 
waarvan er nog steeds zestien aanwezig zijn. 
Een streek waar tsaar Peter de Grote ooit acht 
dagen verbleef om zich in de scheepsbouw 
te verdiepen, en waar de over de hele wereld 
bekende groene houten huizen staan. Een 
streek die als oudste industriegebied van de 
wereld te boek staat, die als ‘provisiekast van 

Nederland’ de geschiedenis inging, waar de grootste supermarktketen en de be-
kendste chocoladefabriek van Nederland hun oorsprong vinden, en waar aan het 
water een van Nederlands grootste historische fabrieksterreinen ligt....

Waarom weet zo’n streek zich niet te verkopen? Omdat de lokale overheid weinig 
geld te besteden heeft? Omdat er geen VVV is? Omdat er nauwelijks hotels zijn? 
Omdat niemand weet waar deze streek precies ligt? De Zaanstreek heeft alles om 
zichzelf op de kaart te kunnen en mogen zetten. Maar Amsterdammers steken 
het Noordzeekanaal niet over, en de buitenlandse toeristen hebben gemiddeld 
negentig minuten om de Zaanse Schans te bezoeken en vertrekken dan direct weer 
met de bus. De route door het Zaandamse centrum naar het nauwelijks te vinden 
Czaar Peterhuisje is bijzonder onaantrekkelijk. De authentieke Zaanse houten 
huizen verdwijnen langzaam maar zeker uit het straatbeeld en op de Zaanse Schans 
rotten ze weg. Het unieke gegeven dat de industriële ontwikkeling z’n oorsprong 
in de Zaanstreek vindt, wordt nauwelijks benut en het aantal beeldbepalende 
(voedings)industriegebouwen neemt nog steeds af. De al jaren voortslepende 
impasse rondom het Hembrugterrein is nog altijd niet doorbroken en enkele 
monumenten zijn daar inmiddels ingestort.

Waarom lukt het alle betrokken partners maar niet om tot een samenhangende 
visie en aanpak voor de Zaanstreek te komen? Promoot dat de Zaanstreek zes 
NS-stations kent, dat intercitystation Zaandam op slechts twaalf treinminuten 
van Amsterdam CS verwijderd ligt en dat er tien treinen per uur gaan. Gebruik de 
aantrekkingskracht van de Zaanse Schans; verstrek er gratis routeboekjes met alle 
andere bezienswaardigheden in de streek en introduceer een nieuwe verzamelrage 
door alle musea, monumenten en molens door middel van een stempelroute aan 
elkaar te koppelen. Geef jaarlijks kunstenaars een opdracht om de plaatsen waar 
vroeger molens stonden blijvend in het landschap zichtbaar te maken en verbind 
deze markeringsplekken met de bestaande molens. Maak, als in 2009 de vestiging 
van de Hermitage in Amsterdam opent, een verbinding over het water met het 
Czaar Peterhuisje en de Russische Buurt – inclusief de Dam met het beeld van tsaar 
Peter. Gemeenten en corporaties zouden zich door beleid (bestemmingsplannen, 
monumentenlijst) en het beschikbaar stellen van financiële middelen gezamenlijk 
kunnen inzetten voor het behoud van Zaanse huizen en de Zaanse Schans door 
het oprichten van een Stadsherstel. Het industrieel erfgoed kan zichtbaar worden 
gemaakt door molens, de Zaanwand en panden als de voormalige fabrieken van 
Verkade, Boon, Polak & Schwarz, Zwaardemaker en de Adelaar aan te lichten, en er 
kan sterker worden ingezet op het (al dan niet tijdelijk) herbestemmen van erfgoed 
met gebruikers uit de creatieve industrie. Transformeer het Hembrugterrein tot 
de zuidelijke entree van de stad door een veerdienst in te zetten vanaf Amsterdam 
CS en de aanlegplaats te combineren met een pionier-horecagelegenheid aan het 
water (vergelijkbaar met hotel New York en Blijburg). En tot slot: profileer de 
Zaanstreek via citymarketing als stad/gebied van industrieel erfgoed. Maak een 
campagne (logo, website, folders, freecards), benoem een tijdspanne (bijvoor-
beeld drie jaar) en breng de genoemde acties, alle bestaande evenementen (Bruine 
Vlootdagen, Open Monumentendag, Stellingmaand) en andere momenten (ople-
vering Verkademuseum en Adelaar, opening ankerpunten HollandRoute) onder 
één noemer. De geboorte van een ‘Industriënnale 2008-2011’?

Jan-Derk Koudijs
(Jan-Derk Koudijs was van 1998 tot mei 2007 beleidsmedewerker 

Monumenten bij de gemeente Zaanstad)



   Gemeentearchief Zaanstad zette een nieuw project op voor scholieren. Het 

thema is ‘papier’, het materiaal waar alles in het archief om draait. Niet stof-

fig; de scholieren krijgen veel te doen.

   De Stichting Zaan & Dijk zet zich in voor een evenwichtige ontwikkeling 

in het gebied van Bartelsluis te Wormer tot De Waakzaamheid in Koog. 

Bouwplannen en -activiteiten worden getoetst aan het door de stichting 

opgestelde beeldkwaliteitsplan. 

   Over de socialistische arbeidersbeweging in de ‘rode Zaanstreek’ is veel gepu-

bliceerd. Dat er voor de Tweede Wereldoorlog ook een weerbare katholieke 

arbeidersbeweging was, is minder bekend. Zaanstads wethouder Hans Luiten 

schreef er in 2001 zijn doctoraalscriptie over. Enige elementen uitgelicht.

   Het gebruik om vijftigjarigen een Abraham of Sara aan te bieden is al eeuwen 

oud. Maar deze mijlpaal in het leven werd ook op andere wijze gemarkeerd. 

De koopman Nicolaas Calff kreeg in 1727 een gedenklepel aangeboden.

   Het terrein van Machinefabriek en Motorherstelplaats Kramer op De 

Hemmes bij het Kalf wordt deels ingericht als haven voor historische sche-

pen. Deze kan mede een rol spelen bij de inspanningen om het toeristische 

aanbod nabij de Zaanse Schans te versterken.

  Nadat vorig jaar al de stelling was vernieuwd, werd afgelopen april begonnen 

met de volledige restauratie van pelmolen Het Prinsenhof te Westzaan. Het 

herstel van de fundering is inmiddels voltooid.  

  In het begin van de negentiende eeuw werden arme gezinnen overgebracht 

naar Drenthe om daar te leren ‘de eigen kost’ te verdienen. Onder de kolo-

nisten waren ook Zaankanters.   

   Als gevolg van landelijke ontwikkelingen fuseerde in 2006 te Krommenie 

de Samen op Weg-gemeente tot de Protestantse Gemeente. Besloten werd de 

diensten te houden in de historische voormalige hervormde kerk. De toekomst 

van het gebouw van de voormalige gereformeerde Vredekerk is ongewis.

  

  Een halve eeuw werkte Klaas Ploeger bij het blikbedrijf Zaanlandia Bekkers 

in Krommenie. Hij maakte er talrijke technische vernieuwingen mee en had 

daar ook zelf de hand in.

  Kroniek. Een overzicht van de belangrijkste Zaanse gebeurtenissen van 

april tot en met juni.

  Boekennieuws. Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek belicht.

  Verenigingsnieuws. Berichten over ‘de eigen club’, die ook anderen 

kunnen interesseren.

  Met een boek en verscheidene tentoonstellingen wordt de Zaanse abstracte 

beeldend kunstenaar Jaap Stellaart (1920-1992) geëerd. Hij wilde dat iedereen 

zijn werk kende, maar deinsde terug voor de ‘grote kunstwereld’. Zo kreeg 

hij minder aandacht dan hem toekomt.

  Cultuurhistorisch eropuit? De agenda geeft tips.
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Inhoud Rectificatie/aanvulling
Enkele bijschriften bij het arti-

kel over papierindustrie (Zaans 

Erfgoed 21, blz. 20 e.v.) waren 

incompleet. Ze moesten luiden: 

De eerste Nederlandse postzegel 

op papier geleverd door de Erven 

Dirk Blauw gedurende de ja-

ren 1852-1863 (blz. 20, links). 

Monsterboek van Van Gelder 

Zonen met experimenteel papier 

vervaardigd uit de nieuwe pa-

piergrondstoffen stro en esparto 

(blz. 20, rechts). Velijnpapier van 

Jan Kool waarin de schepzeef door 

het gebruikte geweven koperdoek 

alleen een vaag zichtbaar patroon 

achterliet (blz. 21).
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Het Gemeentearchief Zaanstad wordt de laatste jaren steeds vaker bezocht door scholieren. Een standaardrondleiding door de 

depots is niet voldoende om hun aandacht vast te houden. Ze moeten iets doen, ergens aan kunnen zitten en dingen uitproberen. 

Voor ons biedt dat genoeg uitdaging om leerlingen op een actieve manier met het archief kennis te laten maken.

Scholierenproject Gemeentearchief Zaanstad
papieren geheugen

door Geke van de Kamp en Marijke Veldhuizen
Foto's: GAZ

De beslissing dat het thema voor 

dit nieuwe project ‘papier’ zou zijn, 

werd al snel genomen: in het ar-

chief draait alles om papier. Het is 

de belangrijkste informatiedrager, 

en daarnaast was de papierproduc-

tie en aanverwante industrie van 

groot belang voor de Zaanstreek. 

Kortom: we hadden genoeg mate-

riaal in handen voor een interessant 

lesproject. Het materiaal verdeel-

den we over acht thema’s: papier-

scheppen, papiersoorten, papierin-

dustrie, papieren voorbeelden uit 

onze collecties, toepassingen van 

papier, (hand)schrift, druktechnie-

ken en het beheren en behouden 

van papier.

      

PAPIERKAR

Ons belangrijkste doel was: educa-

tief materiaal ontwikkelen dat elke 

leerling voldoende prikkelt om aan 

de slag te gaan. Het is bekend dat 

niet iedereen op dezelfde manier 

leert. De één is meer een denker, 

de ander meer een doener, een 

derde observeert het liefst van een 

afstandje, terwijl een vierde type 

houdt van plannen en organiseren. 

Welke leerstijl iemand heeft, hangt 

onder meer af van leeftijd, moti-

vatie en karakter.1 Bij onze ‘kleine 

papiertentoonstelling’ maakten we 

opdrachten die aansluiten op deze 

verschillende leerstijlen, zodat elke 

leerling kennis kan maken met het 

thema papier in al zijn facetten. 

Aangezien het archief niet beschikt 

over een tentoonstellingsruimte, 

moesten we zoeken naar een goede 

manier om het materiaal te presen-

teren. Uiteindelijk ontwierpen we 

een ladekast op wielen – de kleine 

tentoonstelling is daardoor mo-

biel. De BB-hal in Koog voerde 

het ontwerp uit. De kar bestaat uit 

twee blokken met elk vijf lades. De 

De filmzaal in het Gemeentearchief Zaanstad.



Zaans Erfgoed 5

eerste lade van ieder blok bevat ver-

diepingsmateriaal voor leerlingen 

die méér over een onderwerp willen 

weten. De andere lades zijn gevuld 

met bij de thema’s behorende voor-

beelden. Sommige lades zijn open, 

waardoor iedereen het papier kan 

aanraken. Aan de zijkant hangt een 

koker met daarin een compleet vel 

perkament. In één van de opdrach-

ten onderzoeken de leerlingen het 

verschil tussen papier en perkament 

door te ruiken, voelen en te kijken 

met een loep. 

OPDRACHTENCIRCUIT

Alleen een boekje met tekst en 

vragen vonden we niet genoeg. De 

leerlingen moeten aan de slag. Bij 

elke lade hoort een praktische op-

dracht. Zo oefenen de leerlingen 

in het schrijven met een ganzen-

veer, maken ze een afdruk met een 

stansapparaat en een blinddruk-

stempel, en onderzoeken ze met 

een loep een groot stuk perkament 

om er achter te komen dat dit 

een huid van een geit is. Maar ze 

maken ook kennis met nieuwe 

bronnen, zoals de foto’s in onze 

beeldbank op internet (www.

zaanstad.nl/gemeentearchief). 

Als de acht opdrachten zijn ge-

maakt, volgt een rondleiding 

door de depots. In de technische 

ruimte wordt verteld onder welke 

omstandigheden papier het beste 

kan worden bewaard. In het depot 

zijn de leerlingen meestal gelijk 

onder de indruk van de grote 

zware draaikasten, de typische 

papierlucht en de kou. Als ze 

een beetje aan het ‘klimaat’ 

gewend zijn, worden er 

stukken getoond die ze niet 

mogen aanraken. Zo zien 

ze bijvoorbeeld het originele 

wapendiploma van Zaanstad. 

Vaak is er wel een leerling die 

denkt te weten waarom er een 

walvis in dit wapen staat, bij-

voorbeeld ‘omdat er vroeger 

walvissen in de Zaan zwom-

men’ en ‘mijn opa nog oude 

walvisbotten in huis heeft’.  

OUWEL

Na afloop krijgen de leer-

lingen een eetbaar papier-

gedicht op ouwel mee. Veel 

tijd om dit gedicht te lezen gunnen 

ze zichzelf niet; na een voorzichtige   

Een leerling van Pascal Zuid bestudeert een vel perkament. 

De papierkar.
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eerste hap wordt het velletje snel 

geconsumeerd. De ouwelfabri-

cage in de Zaantreek ontstond aan 

het begin van de twintigste eeuw. 

Tegenwoordig bestaat alleen nog de 

Primus Ouwelfabriek in Oostzaan; 

het is nu het enige Nederlandse be-

drijf dat ouwel produceert. Ouwel 

wordt gebruikt onder noga, voor 

broodlabels en als snoeppapier. Een 

exemplaar van het eetbare gedicht is 

als losse bijlage bij dit nummer van 

Zaans Erfgoed gevoegd.

LEUKE REACTIES

De papierkar is in principe bestemd 

voor iedereen die in papier is geïnte-

resseerd. De ladekast staat normaal 

gesproken in de studiezaal, waar 

iedereen erin kan kijken. De op-

drachten die op dit moment worden 

gebruikt, zijn bestemd voor groep 7 

en 8 van de basisschool en voor het 

VMBO. Sinds maart 2007 werkten 

tweehonderd leerlingen ermee; we 

kregen iedere keer leuke reacties. 

En daar was het ons ook om te doen: 

de excursie moet prettig zijn voor de 

leerling, de leerkracht (die tenslotte 

ook op excursie is) en ook voor ons-

zelf. Tijdens de onlangs gehouden 

Kinderboekenmarkt was het bij-

zonder om te zien hoe oudere be-

zoekers hun kleinkinderen precies 

konden vertellen wat een inktlap 

is en hoe je een kroontjespen moet 

vasthouden. En bij de eerste hap van 

het papiergedicht op 

ouwel kwamen 

al gauw herinne-

ringen aan oude 

snoepwinkeltjes 

naar boven. Er zijn 

inmiddels plannen 

om opdrachten te 

verdiepen, zodat 

ze ook geschikt 

zijn voor leerlingen 

van HAVO/VWO 

en volwassenen.

ARCHIEVENDAG

Tijdens de landelijke Archievendag 

op zaterdag 13 oktober stelt het 

Gemeentearchief Zaanstad zijn 

deuren weer open. Dit jaar is het 

thema ‘Papieren Geheugen’. We 

bieden een actief programma met 

een workshop ‘scrapbooking’, 

 waarbij oude foto’s worden bewerkt. 

In de workshop papiermaken kun-

nen bezoekers zelf een mooi vel 

papier gieten. De papierkar met de 

daarbij behorende opdrachten is 

natuurlijk ook te zien. U bent van 

harte welkom.

Noot

1   Zicht op... het nieuwe leren en cultuur-

educatie. Utrecht: Cultuurnetwerk 

Nederland, 2006.

In het depot raken veel leerlingen onder de indruk van de grote zware draaikasten, de typische 

papierlucht en de lage temperatuur.

Soms krijgt het archief papieren stukken die nodig gerestaureerd 

moeten worden. Dit exemplaar wordt bewust in de ontvangen staat 

bewaard, ter illustratie van het thema ‘restauratie’.
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         Stichting Zaan & Dijk
‘Voor de Muziek uit en 
niet achter de feiten aan’

‘Er is in de Zaanstreek een gebied waarin de historische samenhang tussen landschap en bebouwing behouden is. Dat gebied omvat 

een authentiek slagenlandschap en karakteristieke houtbouw, gelegen aan een historisch belangrijke vaarweg.’ Dit is te lezen in de 

brochure van Stichting Zaan & Dijk, die zich inzet voor het ontwikkelen van een visie die de structuur van dit gebied op lange termijn 

waarborgt. Het bedoelde gebied wordt begrensd door Bartelsluis (Wormer), gemaal het Leven (Zaandijk) en de Waakzaamheid (Koog). 

Binnen dit gebied liggen de Enge Wormer, de Kalverpolder, de Zaanse Schans en twee beschermde dorpsgezichten: Haaldersbroek en 

de Gortershoek. 

door Wikje van Ritbergen
Illustraties: Stichting Zaan & Dijk en Ruud van Ritbergen

Pakhuis De Baars stond in het zuiden van Zaandijk aan de Zaan het bedrijf ADM Cocoa in de weg. Het werd verplaatst naar de overkant van de 

Lagedijk en is daar gerestaureerd.

Stichting Zaan & Dijk bewan-

delt verscheidene wegen om haar 

doelstelling te verwezenlijken. De 

stichting probeert bedreigingen 

voor haar werkgebied vroegtijdig 

te signaleren, belanghebbenden bij 

het gebied te betrekken, en overhe-

den en andere partijen (waaronder 

projectontwikkelaars en particu-

lieren) door adviezen te bewegen 

tot een volgens Zaan & Dijk juiste 

besluitvorming. Het ligt voor de 

hand dat de meningen over wat 

‘een juist besluit’ is verdeeld kun-

nen zijn en dat belangen kun-

nen botsen. ‘Maar wij benaderen 

plannen en ontwikkelingen altijd 

vanuit de positieve invalshoek’, 

zegt Frans Wytema, voorzitter van 

Zaan & Dijk. ‘Natuurlijk is er als 

wij op plannen reageren vaak ook 

een negatief element. Maar dat kun 

je in een voordeel omzetten.’

DESKUNDIGEN

Nadat in 1994 was gevierd dat 

Zaandijk vijfhonderd jaar bestond, 

vroeg een groepje Zaandijkers zich 

af hoe hun dorp er over honderd 

jaar uit zou zien. Mede als gevolg 
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van het Zaanoeverproject veran-

derde er veel langs de Zaan. Wat 

de Zaandijkers met name zorgen 

baarde, was dat er sprake was van 

een reeks opeenvolgende, afzon-

derlijke plannen. Een visie waarin 

rekening werd gehouden met de 

bijzondere waarde van het ruime 

gebied leek te ontbreken. Die zorg 

leidde in februari 1995 tot de op-

richting van de Stichting Zaan & 

Dijk, waarvan het bestuur werd 

samengesteld uit deskundigen op 

het gebied van bouwkunde, steden-

bouw, communicatie, organisatie, 

marketing, financiën en juridi-

sche aspecten. Frans Wytema: ‘De 

achterliggende gedachte was en is 

nog steeds, dat je een beroep moet 

kunnen doen op dergelijke deskun-

digheid om behoorlijk tegenspel te 

kunnen bieden en serieus te worden 

genomen door andere partijen, zo-

als projectontwikkelaars en de ge-

meente.’ Het bestuur van de nieuwe 

stichting richtte zich allereerst op 

het omschrijven van haar doelstel-

lingen en het benoemen van haar 

aandachtsgebied, dat zich in twee 

gemeenten bevindt: Zaanstad en 

Wormerland. Vervolgens vroeg 

Zaan & Dijk de gemeente Zaanstad 

een Cultuurhistorische Verkenning 

van het betreffende gebied te ma-

ken. Toen dit voorstel niet werd 

overgenomen, nam de stichting 

hiertoe zelf het initiatief. Dit resul-

teerde in een analyse en de afstu-

deerscriptie ‘Kwaliteit beschermen’. 

Deze werden in januari 1996 aan-

geboden aan de gemeentebesturen 

van Zaanstad en Wormerland, 

en gingen vergezeld met een cul-

tuurhistorische verkenning van 

de Rijksdienst Monumentenzorg. 

Daarin worden de waarde van 

het gebied, alsmede onderlinge 

samenhang en de kwetsbaarheid 

van de Kalverpolder beschreven. 

Daarnaast werd een forumdiscus-

sie onder leiding van de directeur 

Stadsherstel van Amsterdam ge-

organiseerd. Hieruit kwam naar 

voren, dat belangrijke historische 

kenmerken en de samenhang van 

het gebied zullen verdwijnen als 

gevolg van het ontbreken van een 

duidelijke visie en een hanteerbaar 

referentiekader met betrekking tot 

de beeldkwaliteit van het gebied. 

Voor het beschermen van de histori-

sche karakteristieken werd als beste 

juridische instrument benoemd: 

aanwijzing tot beschermd stads- of 

dorpsgezicht, en een bestemmings-

plan dat wordt ondersteund door 

een beeldkwaliteitsplan.

ENTHOUSIASMEREN

Vanaf het begin van 1996 is Zaan 

& Dijk voortdurend actief met het 

geven van lezingen, het houden 

van forums en het organiseren 

van workshops, waarin vooral de 

samenhang tussen de bebouwing 

langs de Zaan, de veenpolder 

(Kalverpolder) en de droogmakerij 

(Enge Wormer) centraal staat. Dit 

resulteerde in 2006 in de oprich-

ting van de Stichting Kalverpolder 

door Zaan & Dijk en andere cul-

tuur- en natuurhistorische organi-

saties. Daarnaast is Zaan & Dijk 

zeer betrokken bij de bescherming 

van bedreigde beeldbepalende 

panden. Zo wist de stichting de 

eigenaar van een vervallen huis bij 

de Zaandijkersluis te enthousias-

meren dit te restaureren in plaats 

van te slopen. De stichting  volgde 

de ontwikkelingen rond de voor-

malige lagere school aan de 

Tuinstraat in Zaandijk, die ten-

slotte een culturele functie kreeg, 

en was nauw betrokken bij de ver-

plaatsing en vervolgens restauratie 

van pakhuis De Baars in het zuiden 

van dit dorp. De ontwikkeling van 

plannen voor de Zaandijker kerk, 

het kerkplein en de voormalige 

pastorie werden en worden op de 

voet gevolgd. Bij de herinrichting 

van de Lagedijk (na de aanleg van 

het diepriool) werd Zaan & Dijk 

betrokken en haar adviezen werden 

ter harte genomen.  Bij het opstellen 

van een ontwikkelingsplan voor de 

Guisweg (een belangrijke toegangs-

weg naar de Zaanse Schans) maakte 

de stichting een schetsplan; het is 

niet zeker dat dit wordt gevolgd.  

Binnen Zaandijk wordt met steeds 

meer organisaties samengewerkt.

VERDWIJNEN KENNIS

De Stichting Zaan & Dijk werd 

niet opgericht als actiegroep, 

maar kan in voorkomende geval-

len wel als zodanig optreden. Dit 

Een pand iets zuidelijk van de G.J. Honigsluis in Zaandijk stond op de nominatie te worden 

gesloopt, maar werd door de eigenaar grondig gerestaureerd.
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deed zich onder meer voor toen 

de plannen voor het complex De 

Wijngaard (een vijf verdiepingen 

hoog wooncomplex aan de Zaan in 

het noorden van Zaandijk) bekend 

werden. Zaan & Dijk wist samen 

met de bewoners van Zaandijk het 

gemeentebestuur ervan te overtui-

gen dat een dergelijk gebouw op die 

plaats niet wenselijk was. Er wordt 

nu gewerkt aan een plan met zes 

laagbouwwoningen. Zaan & Dijk 

keert zich ook tegen de plannen om 

de panden van de Zaanse Schans 

te verkopen. In een brief aan de 

gemeenteraad droeg de stichting 

uitvoerig argumenten aan waarom 

dit niet verstandig is. Zij bepleitte 

onder meer de instelling van een 

‘N.V. Stadsherstel Zaanstad’, waar-

in een groter aantal monumenten 

ondergebracht kan worden dan 

alleen de panden in de Zaanse 

Schans. Een grote zorg van Frans 

Wytema is het verdwijnen van 

technische kennis op universitair 

en HBO-niveau van Hollandse 

houtbouw. Hij ziet een groot ge-

brek aan algemeen besef over de 

waarde van de Zaanse houtbouw, 

die hij ‘uniek in de wereld’ noemt. 

‘Die negenhonderdduizend bezoe-

kers komen niet voor niets naar de 

Zaanse Schans’, zegt hij. Wytema is 

er overigens zeker geen voorstander 

van om in het gebied van Zaan & 

Dijk uitsluitend nieuwbouw in his-

toriserende of retrostijl te bouwen. 

‘Vul kale plekken in Zaandijk in 

met nieuwe, eigentijdse ontwerpen 

voor Zaanse houtbouw, die vol-

doen aan de uitgangspunten van 

het beeldkwaliteitsplan. En zorg 

dat bestaande historische panden 

bewaard blijven.’

SAMENHANG BEPALEND

Wytema is ervan overtuigd dat er 

bij veel ongewenste ontwikkelin-

gen niet eens sprake is van opzet 

en onwil. ‘Vaak realiseert niemand 

zich dat het ook anders kan. Het 

gaat dan om onkunde en/of gebrek 

aan visie. Wat werkelijk belangrijk 

is, is de samenhang in een gebied. 

Wat op de ene plek uitstekend kan, 

is op een andere beslist niet raad-

zaam. Vaak hoor je dat de charme 

van de Zaanstreek de contrasten 

zijn. Dat grote fabrieken naast vil-

la’s staan, dat arbeidershuisjes, in-

dustrie en natuur elkaar afwisselen. 

Maar die contrasten kunnen ook 

een té grote spanning geven. Het 

is rommelig. Je kunt het vergelijken 

met een muziekstuk. De afwisse-

ling van spanning en ontspanning 

geeft ritme. Er ontstaat een har-

monie, zonder dat je erbij in slaap 

valt. Contrasten mogen, maar dan 

wel binnen een samenhang. Anders 

wordt het chaos. Als ik dit vertaal 

naar Zaandijk... dit is een plaats 

waar veel historische schoonheid 

aanwezig is en waar de fijnmazige 

bouw van grote en kleinere wonin-

gen en de samenhang met de Zaan 

al zijn eigen ritmiek heeft. Dan is 

het niet nodig er te grote contrasten 

tegenover te zetten in bijvoorbeeld 

de vorm van woonblokken. Als er 

een fabriek wordt afgebroken, is het 

beslist niet altijd nodig deze te ver-

vangen door een pand met hetzelfde 

bouwvolume. Daarom heeft Zaan 

& Dijk moeite met een deel van de 

plannen rond de invulling van het 

gat dat is ontstaan na de sloop van 

het Klenecomplex aan de Lagedijk. 

We zijn tevreden met het ontwerp 

van Han van Leeuwen voor drie 

woningen in klassieke Zaanse stijl, 

die bouwbedrijf Somass gaat bou-

wen. Deze sluiten goed aan bij de 

al aanwezige bebouwing en bieden 

een mooie aanblik als je vanaf de 

Willem Dreeslaan komt aanrijden. 

Maar we zijn ongelukkig met de 

plannen voor bedrijfsunits in de 

vorm van een woongebouw direct 

aan de Zaan op het andere deel 

van het terrein. Het is te massaal 

en detoneert met de omringende 

panden, met name met het rijks-

monument uit 1831 dat ervóór 

aan de straatzijde staat. We willen 

graag meedenken over een betere 

oplossing. Dat past bij de rol die 

wij willen vervullen. Wij zijn een 

soort onafhankelijke denktank. Zo 

kijken wij kritisch naar het nieuwe 

ontwerp voor de invulling van het 

Jacob Visterrein, ten oosten van de 

Zaan. Onze stichting is altijd alert 

en wij proberen overal bij betrokken 

te worden. Om dat te bereiken is het 

belangrijk om pro-actief te zijn. We 

willen voor de muziek uitlopen en 

niet achter de feiten aan.’ 

Bronnen: 

Interview Frans Wytema; 

Beeldkwaliteitsplan Zaan & Dijk, toetsings-

criteria voor gebouwen; Brochure Zaan 

& Dijk; Overzicht activiteiten; Brochure 

Gewenste ontwikkelingen Kalverpolder.

De geplande klassieke woningen op het Klene-terrein gezien vanaf de Zaan.

Brochure van de Stichting Zaan & Dijk 

met aanbevelingen het oorspronkelijke 

veenweidekarakter van de Kalverpolder te 

herstellen. Een aantal aanbevelingen om de 

verruiging van de polder terug te dringen, is 

inmiddels in uitvoering.
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Over de geschiedenis van de arbeidersbeweging in de Zaanstreek verschenen in de loop der jaren talrijke publicaties. De nadruk daarin 

ligt op de socialistische en sociaal-democratische arbeidersorganisaties – lange tijd was ‘ de rode Zaanstreek’ in heel Nederland een 

begrip. Minder bekend is dat in de jaren vóór de Tweede Wereldoorlog te Zaandam een weerbare rooms katholieke arbeidersbeweging 

actief was, die zich had ontworsteld aan de geboden van de bisschop in Haarlem en aan het verzuilingsdenken. In dit artikel (het 

eerste van twee) wordt ingegaan op de periode dat de rooms katholieke arbeiders nog nauwelijks een stem hadden. In het volgende 

nummer van Zaans Erfgoed wordt hun emancipatie beschreven. 

Rooms katholieke arbeiders in Zaandam (1)
Prille aanzet tot een 
eigen beweging door Jan Pieter Woudt

Foto's: GAZ

Vlak voor de Tweede Wereldoorlog 

telde de georganiseerde Zaandamse 

rooms katholieke arbeidersbewe-

ging ruim vijfhonderd leden. Zij 

waren actief in tientallen orga-

nisaties. Hans Luiten (inmiddels 

loco-burgemeester en wethouder 

van onder meer economische za-

ken van de gemeente Zaanstad) vol-

tooide in 1991 zijn doctoraalscrip-

tie geschiedenis over de katholieke 

Zaanse arbeidersbeweging: Tegen 

de verdrukking van sommige kapi-

talistische zijden. Hij kwam op dit 

onderwerp toen hij een deel van 

zijn familiegeschiedenis uitploos. 

Zijn oma, Marijtje Hooijschuur, 

had hem verteld over haar vader, 

Hendrik Hooijschuur, die in janu-

ari 1928 op 58-jarige leeftijd over-

leed. Toen deze een jaar of twintig 

was, verloor hij als arbeider in een 

houtzagerij een arm. Er was nog 

geen ongevallenwet; Hendrik leek 

voorbestemd tot een bestaan in 

armoede. Daaraan ontkwam hij 

doordat hij broodverkoper kon 

worden bij de Zaandamse katho-

lieke coöperatie ‘de Voorzorg’. 

Zoekend naar gegevens over zijn 

overgrootvader stuitte Luiten in 

het Gemeentearchief Zaanstad op 

het archief van de Voorzorg. Een 

daarin aangetroffen verklaring 

uit 1927 van de metaaldraaier en 

Voorzorg-lid Gerrit van der Akker 

intrigeerde hem. Van der Akker 

stelde dat de katholieke arbeiders 

de handen ineen moesten slaan ‘te-

gen de verdrukking van sommige 

kapitalistische zijden’. Deze oproep 

strookte niet met Luitens beeld dat 

katholieke arbeiders aan de leiband 

van kerk en kapitaal liepen, en hij 

besloot tot nader onderzoek. Dat 

Katholieke arbeiders bij de firma Kamphuijs.
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werd bemoeilijkt doordat het ka-

tholicisme in de Zaanse histori-

sche literatuur over het algemeen 

slechts zijdelings wordt beschreven 

en behoudens het archief van de 

Voorzorg vrijwel alle gegevens over 

de katholieke arbeidersorganisa-

ties verloren gingen. Uit algemene 

bronnen, zoals gemeentelijke jaar-

verslagen, gemeenteraadsnotulen 

en kranten, wist hij echter toch veel 

gegevens op te diepen. Zijn scriptie 

vangt aan met de tijd waarin ka-

tholieke arbeiders nog geen vuist 

konden maken.

ZUIL VOOR ELITE

Katholieken in Nederland zaten 

na de reformatie lange tijd in een 

verdomhoek. Zij konden alleen 

in schuilkerken samenkomen en 

waren uitgesloten van openbare 

ambten. De Bataafse revolutie 

(1795, wettelijke gelijkstelling van 

alle godsdiensten) en de grondwet 

van Thorbecke (1848, vrijheid van 

religie, vereniging en vergadering) 

brachten verbeteringen. In 1853 

werd de bisschoppelijke hiërar-

chie hersteld. Nederland kreeg 

vijf bisdommen; de Zaanstreek 

behoorde tot dat van Haarlem. 

Aanvankelijk zagen rooms katho-

lieken weinig heil in het oprichten 

van eigen maatschappelijke of po-

litieke organisaties – dat zou als 

provocatief kunnen worden opge-

vat. Maar vanaf circa 1860 werd 

steeds duidelijker de vorming van 

een katholieke zuil nagestreefd. 

Die moest er vooral komen voor 

de elite; het arme deel van de ka-

tholieke bevolking werd geacht de 

bisschoppen te volgen. De boven-

laag organiseerde zich politiek in 

kieskringen. Deze beijverden zich 

in het bijzonder voor subsidiëring 

van het katholieke onderwijs; dit 

werd in 1889 gerealiseerd. De ‘soci-

ale kwestie’, de emancipatie van de 

katholieke arbeidersbevolking, in-

teresseerde de elite nauwelijks. Het 

standpunt was, dat arbeiders niet 

zonder leiding konden; uitbreiding 

van het kiesrecht (hét middel voor 

emancipatie) en de vorming van 

katholieke arbeidersorganisaties 

achtte men daarom onwenselijk. 

Die opvatting bleek onhoudbaar 

toen steeds meer katholieke arbei-

ders zich aansloten bij neutrale of 

interconfessionele organisaties, en 

in de grote steden zelfs de kerk ver-

lieten en in socialistisch vaarwater 

dreigden te geraken. De katholie-

ke theoreticus P.B. Bruin schreef 

in 1896: ‘De machten die in den 

socialen strijd het onverbiddelijkst 

tegenover elkander staan, zijn de 

Katholieke kerk en het socialisme. 

Welnu, het socialisme organiseert 

zich vooral door vakvereenigingen, 

en slaagt daarin uitmuntend. Wij 

moeten organisatie tegenover orga-

nisatie stellen, leger tegenover leger; 

ook voor ons heeft de vakvereeni-

ging de grootste waarde.’ De voor-

lieden van de katholieke arbeiders 

deelden deze opvatting, maar over 

de vraag hoe deze vakverenigingen 

eruit moesten zien bestond aller-

minst overeenstemming – daarover 

volgde een jarenlange strijd.

BEHOUDEND

Het bisdom Haarlem, waartoe 

de Zaanstreek behoorde, stond te 

boek als behoudend. In het gebied 

van het bisdom kwam de industri-

alisatie relatief laat op gang. Dat 

gold ook voor de Zaanstreek, waar 

men lange tijd vasthield aan de 

kleinschalige veredelingsindustrie 

in windmolens. De verstomming 

kwam hier pas vanaf ongeveer 1880 

goed op gang; tezelfdertijd ontwik-

kelde zich naast de veredeling een 

eindproductenindustrie. Deze was 

arbeidsintensief en trok veel nieuwe 

arbeiders; de bevolkingsomvang 

groeide. In deze ontwikkelingen 

liep het noorden van de Zaanstreek 

voorop. De socialistische beweging 

kreeg daar aanvankelijk een grotere 

aanhang en een radicaler karakter 

dan in Zaandam. In de noordelijke 

Zaandorpen woonden percentueel 

van oudsher ook de meeste katho-

lieken. Deze dorpen vielen buiten 

het onderzoek van Hans Luiten, 

maar in de slotbeschouwing van 

zijn scriptie stelt hij: ‘Het lijkt mij 

een interessante vraag in hoeverre 

de katholieke arbeidersbeweging in 

de noordelijke gemeenten van de 

Zaanstreek, met name Wormerveer 

en Krommenie, dezelfde ontwik-

keling als de Zaandamse beweging 

doormaakte (...). Mijn voorzichtige 

indruk is dat de beweging in deze 

gemeenten radicaler van aard was, 

De Bonifatiuskerk aan de Oostzijde rond 1920.
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maar nader onderzoek zou dat 

moeten uitwijzen.’

DE ELITE IN ZAANDAM

In Zaandam was het aandeel van 

katholieken in de bevolking in de 

periode 1840-1940 vrijwel con-

stant, steeds omstreeks de vijftien 

procent. Ook hier was een katho-

lieke elite, waaronder de families 

Kamphuijs en Blans. Beide waren 

op grote schaal actief in (onder 

meer) de rijstpellerij. Zoals elders 

in den lande richtte de Zaandamse 

katholieke elite zich allereerst op 

het onderwijs. In 1872 werd een 

school geopend voor katholieke 

meisjes. Deze was door het jaar-

lijkse schoolgeld van vijf gulden 

onbereikbaar voor arbeiderskinde-

ren. In 1885 kreeg Zaandam voor 

het eerst een katholiek gemeen-

teraadslid: de houtfabrikant en 

gortpeller G.C. Kamphuijs. Deze 

was echter gekozen als kandidaat 

van de conservatief-liberale ‘Burger 

Kiesvereniging’. Hij verliet de raad 

alweer in 1888, omdat er naar zijn 

mening onvoldoende werd bezui-

nigd op het openbaar onderwijs. 

Er speelden in dat jaar onder de 

Zaandamse katholieken al initia-

tieven om tot een eigen politieke 

organisatie te komen. In 1886 

sprak de katholieke voorman dr. 

Schaepman te Zaandam voor vijf-

honderd bezoekers, en in 1887 en 

1888 bezocht deze de stad opnieuw. 

Dit had de oprichting van ‘RK 

Kiesvereniging’ tot gevolg, maar 

die ging in 1894 alweer ter ziele.   

‘GOEDE WERKEN’

Kinderen uit minder welgestelde 

katholieke gezinnen bleven in 

Zaandam aanvankelijk aangewe-

zen op het openbaar onderwijs. Dat 

veranderde na de komst van vijf zus-

ters van ‘de Orde van Jezus, Jozef, 

en Maria’ uit Breda. Deze begon-

nen met de opvang van wezen en 

met het verzorgen van naailessen, 

om vervolgens in 1882 een katho-

lieke meisjesschool te openen en in 

1885 een katholieke jongensschool. 

In 1883 kwam er in Zaandam een 

afdeling van de vereniging van de 

H. Vincentius á Paolo om de ar-

men te ondersteunen en voor hen 

‘Goede Werken’ te organiseren. Zo 

waren er dus initiatieven tot lots-

verbetering van katholieke arbei-

ders, maar die hadden zij nog niet in 

eigen hand. Vanaf de jaren negentig 

kwam daarin allengs enige verande-

ring. De Zaandamse industrie bleef 

groeien en nieuwe arbeidskrachten 

aantrekken, onder wie ook een 

flink aantal katholieke. De soci-

alistische arbeidersbeweging was 

gegroeid en de arbeidsverhoudin-

gen waren verzakelijkt – het aan-

tal arbeidsconflicten en stakingen 

nam toe. Bovendien werd het door 

uitbreidingen van het kiesrecht 

voor althans een klein deel van de 

katholieke arbeiders mogelijk om te 

stemmen. Na een mislukte poging 

in 1894, kreeg Zaandam op initi-

atief van de Jezuïet Ermann weer 

een katholieke kiesvereniging, die 

minder elitair was dan haar voor-

ganger – althans: in het bestuur 

zaten nu onder meer een kantoor-

bediende en een peller, maar een 

plaats op de kandidatenlijst voor de 

gemeenteraad was nog voorbehou-

den aan werkgevers/ondernemers. 

Twee van hen werden in 1897 in 

de raad gekozen: G.C. Kamphuijs 

(die eerder al namens de ‘Burger 

Kiesvereniging’ raadslid was) en 

de koopman H.S.H. van Pelt. In 

de raad werkten zij samen met de 

antirevolutionairen en de radicalen 

om de schoolgelden voor het open-

baar onderwijs gelijk te stellen aan 

die van het bijzonder onderwijs, 

met het oogmerk de aantrekkings-

kracht van het openbaar onderwijs 

te ondermijnen.  

     

VOLKSBOND

Als in een parochiegebied de so-

cialistische beweging activiteiten 

ontplooide, oefende het bisdom 

van Haarlem grote druk uit op de 

plaatselijke geestelijkheid om een 

afdeling van de R.K. Volksbond op 

te richten. Een dergelijke oprich-

ting kon zelfs plaatsvinden tegen de 

wil van de plaatselijke priesters, die 

dan meenden dat ‘hun’ arbeiders 

tevreden genoeg waren of dat de 

Volksbond een opruiend effect zou 

hebben. De Volksbond was in 1888 

in het leven geroepen in het bisdom 

Haarlem door Willem Passtoors, 

vooral vanuit een afschermings-

motief. Het was een conservatieve 

organisatie, die veel weg had van de 

De eerste steen van de Bonifatiuskerk werd in 1898 gelegd door bisschop Bottemanne.

Fabrieksgebouw ‘De Phenix’ van de firma 

Kamphuijs aan de Oostzijde.
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oude werkliedenverenigingen. De 

Volksbond organiseerde ontspan-

ningsactiviteiten, vakontwikkeling 

en onderlinge verzekeringsfondsen, 

en had als belangrijkste actiepunt: 

de strijd tegen het opkomende so-

cialisme. Als ‘standsorganisatie’ 

(een organisatie voor algemene 

belangen) richtte de bond zich op 

het geestelijk welzijn van haar ach-

terban. Die was binnen de bond in 

vier afdelingen opgedeeld: werk-

gevers, middenstanders, boeren 

en arbeiders – de meeste leden wa-

ren arbeiders en middenstanders. 

Arbeiders mochten uitsluitend 

vakorganisaties oprichten onder 

de hoede van de standsorganisatie 

en werden zodoende strak gecon-

troleerd. Deze opzet paste goed in 

het conservatieve bisdom Haarlem. 

Het streven van de oprichters om 

de Volksbond tot een landelijke 

organisatie te maken, strandde op 

dat behoudende karakter. Zowel 

de aartsbisschop van Utrecht als 

dr. Schaepman keerde zich hier-

tegen. Zij waren voorstander van 

een model dat (in tegenstelling tot 

de Volksbond) uitging van onge-

mengde stands- en vakorganisa-

ties, waarvan uitsluitend arbeiders 

lid konden worden. Dit model was 

ontstaan in Twente, waar de indu-

strialisatie veel verder was gevor-

derd en de klassentegenstellingen 

veel scherper waren. Deze organi-

satievorm kwam uiteindelijk in alle 

bisdommen tot stand, behoudens 

dat van Haarlem. Deze verdeeld-

heid had tot gevolg dat er geen na-

tionale bond tot stand kon komen 

en dat de katholieke arbeidersbe-

weging op landelijke niveau weinig 

krachtig bleef. En dat was dan juist 

in een periode waarin de neutrale 

en socialistische arbeidersbeweging 

een machtsfactor van betekenis 

werd. Onder druk van die ontwik-

keling gingen de bisschoppen toch 

tot enige centralisatie over. In 1906 

werden alle standsorganisaties ver-

enigd in de Federatie der Diocesane 

Volks- en Werkliedenbonden, en in 

1908 kwamen alle vakorganisaties 

samen in het Bureau voor R.K. 

Vakorganisaties. 

‘DELFTENAREN’

De oprichting van de Zaandamse 

afdeling van de Volksbond vond 

plaats in 1896, het jaar waarin de-

ze stad z’n eerste moderne vakbond 

kreeg – de bootwerkersvereniging 

‘Eensgezindheid’. In diezelfde pe-

riode (in de jaren 1885-1889) wer-

den de Artillerie Inrichtingen ver-

plaatst van Delft naar Zaandam. 

Een grote groep arbeiders verhuisde 

met het bedrijf mee, onder wie ook 

een behoorlijke groep katholieken. 

In Delft waren zij al betrokken bij 

een katholieke arbeidersvereni-

ging, die soms radicale trekken 

had. Eenmaal in Zaandam wer-

den vele van deze ‘Delftenaren’ 

al snel maatschappelijk actief, en 

daarmee wekten zij de Zaandamse 

katholieke arbeiders uit hun le-

thargische houding. De oprichting 

van de Zaandamse Volksbond was 

zonder hun komst niet moge-

lijk geweest. Aan de basis van de 

Zaandamse Volksbond stond de 

met de Delftenaren meegekomen 

Johannes Stoopman, die kapelaan 

werd bij de St. Bonifatiusparochie. 

Op zondag 2 februari 1896 werd in 

café Suisse op de Dam een bijeen-

komst georganiseerd die 280 be-

langstellenden trok. Tweehonderd 

van hen steunden de oprichting 

van de Zaandamse afdeling van de 

Volksbond. Over de doelstelling 

van de organisatie liet het eerste 

artikel van de statuten geen twij-

fel bestaan: ‘Door samenwerking 

zijner leden in den geest en vol-

gens de beginselen der Roomsch 

Katholieke Kerk vooral den werk-

mansstand en de kleine burgerij te 

beveiligen tegen de sociale dwalin-

gen van onze tijd.’ Typerend voor 

het conservatieve karakter van de 

organisatie was het bestaan van 

de zogenoemde ‘gilden’ – onder-

afdelingen, zoals het bakkersgilde 

‘St. Hubertus’ en het pellers- en 

meelbewerkersgilde ‘Sint Michael’. 

Deze waren vooral bedoeld voor 

gezelligheid en onderlinge verze-

kering; patroons konden er ook lid 

van worden. Het Centraal Bestuur 

van de Volksbond schreef aan bis-

schop Bottemanne te Haarlem over 

deze gilden: ‘Hun enig doel was een 

feestje en een verzekeringsfonds.’ 

De slagkracht van de gilden wordt 

getypeerd door het bescheiden ver-

zoek van ‘St. Hubertus’ aan de pa-

troons om niet op eerste kerstdag en 

nieuwjaarsdag te hoeven werken. 

Zo had de afdeling Zaandam om-

streeks het begin van de twintigste 

eeuw nog helemaal het karakter 

dat bij de Volksbond hoorde: anti-

socialistisch, georganiseerd door 

de geestelijkheid en zeker niet 

strijdbaar. Maar daarna zou de 

Zaandamse katholieke arbeiders-

beweging zich emanciperen en 

ontstond het klimaat waarin Gerrit 

van der Akker in 1927 opriep tot 

verzet ‘tegen de verdrukking van 

sommige kapitalistische zijden’. 

Die omslag in de beweging wordt 

beschreven in het winternummer 

van Zaans Erfgoed.

Groepsfoto uit waarschijnlijk 1896. Achterste rij, vierde van links: kapelaan Stoopman. Zittend 

in het midden: pastoor Peeters.
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Bij vijftigste verjaardag Nicolaas Calff
Een herdenkingslepel 
uit 1727    

Toen Jacob Honig Janszoon Junior 

op 5 mei 1866 vijftig jaar werd, vond 

zijn vader Jan Honig Jacobsz het een 

goed idee om zijn zoon een passend 

cadeau te geven. Hij beschreef zijn 

beweegredenen: ‘Ik gevoel mij door 

opregte dankbaarheid gedrongen, 

daarvoor op dezen dag hem een aan-

denken te geven, en als liefhebber 

van oudheden en wel betrekkelijk de 

Zaan, heeft mij goedgedacht hem de 

lepel, die ook eens als gedachtenis 

op eenen 50sten verjaardag is ver-

eerd geworden aan Nicolaas Calff, 

geboren te Zaandam 20 Juny 1677: 

deze was een afstammeling van een 

in de Zaanlandsche geschiedenis 

niet onbelangrijke familie. Zoo is 

het dat deze lepel aan mijn zoon 

Jacob Honig Janszoon Junior op zijn 

50sten verjaardag als een aandenken 

door zijn vader Jan Jacobsz. Honig 

wordt ter hand gesteld en hem met 

dezen dag gelukwenschende, dat hij 

de volgende jaren, enz.; volgen goede 

wenschen voor hem met gade en kin-

deren, enz.2 

INSCRIPTIE

De betreffende lepel was, zoals ik eer-

der al eens vermeldde3 geen onder-

deel van de schenking in 1891 van 

de collectie Honig die het begin van 

de Zaanlandsche Oudheidkamer 

vormde. Ik kan er nu toch iets over 

vertellen door de verwerving van de-

ze lepel voor de collectie in december 

1980 van een achterkleinzoon. De 

lepel4 heeft een ovale bak die door 

middel van een lange naald is beves-

tigd aan een steel die naar boven bre-

der wordt en eindigt in een ronding 

met in het midden een uitstekende 

punt – een zogenoemde accolade-

vorm. Op de achterzijde van de bak 

Wanneer iemand de leeftijd van vijftig jaar bereikt, wordt dat tegenwoordig gemarkeerd met een Abraham – als pop in de tuin 

of met een eetbaar exemplaar in een platte kist. Dit gebruik bestaat al heel lang in West-Friesland en is gebaseerd op een tekst uit het 

Nieuwe Testament1. Via bakkersopleidingen verspreidde het aanbieden van eetbare Abrahams zich over heel Nederland en door de 

vrouwenemancipatie in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw kwamen er ook Sara’s. Veel ouder was de gewoonte om een 

vijftigjarige een zilveren herinneringslepel aan te bieden. Soortgelijke lepels worden nu wel bij geboortes gemaakt – zilversmeden 

bliezen dit gebruik leven in.

door Simon Honig Jansz.
Foto's: Ruud van Ritbergen

Portret van Nicolaas Calff uit circa 1702 (inv.nr. 01276).
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staat de inscriptie: ‘Ter Gedagte van 

de 50ste Verjaaringe van Nicolaas 

Calff Geboren tot Saandam den 20 

Juny Ao 1677’. Bij de schenking bij 

de verjaring van Jacob Honig Jansz. 

Jr. in 1866 werd geen inscriptie toe-

gevoegd. Wijlen J.C. de Jong deed 

onderzoek naar de merken op het 

smalle deel van de steel en gaf aan dat 

er een Amsterdamse keur (een mees-

terteken) op staat, zijnde een lopende 

leeuw in een gekroond schild en een 

jaarletter ‘R’ die staat voor 1727. Het 

meesterteken wordt door Citroen 

(Amsterdamse zilversmeden) ge-

noemd onder no.1068 als zijnde 

vermoedelijk van Daniel Bouman, 

die werkte van 1664-1692. Gezien 

de jaarletter (voor 1727 dus) is de 

toekenning van het merk aan deze 

zilversmid niet juist. Een verklaring 

hiervan zou mogelijk kunnen zijn, 

dat een oude lepel werd gebruikt om 

van de gravering te voorzien, omdat 

de ‘R’ ook als jaarletter in (onder 

andere) 1679 is gebruikt.

VRIEND VAN DE TSAAR

De naam van Nicolaas Calff wordt 

door een aantal Zaankanters verbon-

den met het door hem bewoonde 

grote achttiende-eeuwse woon-

huis aan de Westzijde (no. 38) te 

Zaandam.5 Maar er is veel meer 

bekend over deze Zaanse koopman. 

In zijn jonge jaren was hij bekend 

onder de naam Claas Cornelisz Gast 

(genoemd naar een broer van zijn 

moeder) en pas later als Nicolaas 

Calff. Hij was, evenals zijn vader, 

bevriend met tsaar Peter, die enkele 

malen bij hen te gast was. Nicolaas 

Calff maakte ook enige grote buiten-

landse reizen – onder andere een zo-

genoemde ‘grand tour’ – waarvan hij 

nauwgezet boek hield.6 Hij bezat een 

buitenplaats met de naam ‘Polanen’ 

bij Halfweg, waar hij op het dak een 

telegraafpaal met beweegbare armen 

had om naar een van zijn molens te 

Zaandam boodschappen te kunnen 

verzenden. Calff was tweemaal ge-

trouwd (1702-1707 en 1718-1720). 

Uit beide huwelijken is een zoontje 

geboren – dat uit het eerste huwe-

lijk leefde kort en dat uit het tweede 

werd circa drie jaar oud. Elk van 

deze geboortes kostte de moeder het 

leven. Calff was in de doopsgezinde 

gemeente te West-Zaandam (‘het 

Nieuwe Huis’) met verscheidene 

functies belast. Als gevolg van zijn 

reizen naar Frankrijk en Italië ging 

hij (Romeinse en andere) oudheden 

en gesneden stenen, munten en pen-

ningen verzamelen. Deze bewaarde 

hij vooral op ‘Polanen’.7 Tijdens zijn 

tweede reis naar Frankrijk (na zijn 

eerste huwelijk) was hij daar ook 

enkele malen aan het Hof, waar hij 

de dementerende Lodewijk XIV 

zag. Calff voerde er grote staat en 

was bekend onder de naam Comte 

of Baron de Veau. Hierover schreven 

Voltaire (in ‘La Russie sous Pierre 

le Grand’) en Diderot (in zijn reis-

beschrijvingen over zijn bezoek 

in 1770 aan Zaandam8). Nicolaas 

Calff overleed in Zaandam op 4 mei 

1734. Zijn nalatenschap ging hoofd-

zakelijk naar zijn neef Pieter Jansz. 

Calff, die ongehuwd en dus kinder-

loos overleed. Het grote bezit van 

Nicolaas Calff werd hierdoor uit-

eindelijk verstrooid; de lepel 

kwam dus bij de familie Honig 

te Zaandijk.

Noten

1  Joh. 8:56: De Joden zeiden: U bent nog 

geen vijftig en u zou Abraham gezien heb-

ben. (Nieuwe vertaling, 2004).

2  Zaanl. Jaarboek 1932, G.J. Honig, Jacob 

Honig Jansz. Jr. 1816-1870, p. 20 en 21. 

Ik kon de originele opdracht niet inzien 

en citeren (S.H.Jz).

3  Zaans Erfgoed nr. 19 (dec. 2006) p. 21, 

middelste kolom onderaan.

4  ZOV-04540

5  G.J. Honig, Uit den Gulden Bijkorf, Koog 

aan de Zaan 1952, p. 263/268; Het Huis 

van Calff.

6  Deze geschriften zijn spoorloos sinds het 

gebruik door Jacobus Scheltema voor zijn 

boek ‘Peter de Groote, keizer van Rusland 

in Holland en te Zaandam, in 1697 en 

1717’, Amsterdam 1814, evenals het dag-

boek van J.C.Noomen dat was. Het laatste 

dook later op in de Universiteitsbibliotheek 

te Utrecht.

7  Het kunstkabinet met inhoud liet Nicolaas 

Calff na aan genoemde doopsgezinde ge-

meente, die dit in de tweede helft van de 

19e eeuw – met Koninklijke toestemming 

– verkwanselde.

8  Zie De Zaende I 1946, p. 281 ev en 

382/383 en III 1949, p. 62/64.

De lepel van Nicolaas Calff die bij de familie Honig belandde (inv.nr. 0887).
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Bij het Kalf
Zaandam krijgt 
historische haven    

Met de aanleg van de historische 

haven werd in mei van dit jaar be-

gonnen. Allereerst werd een negen-

tig meter lange damwand geslagen, 

met haaks daarop een damwand van 

vijftig meter. De damwanden ma-

ken het mogelijk langs de lange zijde 

vijftien boxen in te richten voor his-

torische schepen met een lengte tot 

zo’n dertig meter, en haaks daarop 

vijf boxen voor dergelijke schepen 

met een lengte tot zo’n vijftien meter. 

Kramer wil op het 4500 vierkante 

meter grote terrein van de haven-

combinatie voorts een hal met een 

klassieke uitstraling realiseren.

AFFINITEIT

De gebroeders Johan en Cees 

Kramer zijn gespecialiseerd in de 

reparatie van moderne beroeps- en 

pleziervaartuigen. Daarnaast heb-

ben zij een sterke affiniteit met his-

torische schepen zoals klippers en 

tjalken, waaraan zij eveneens veel 

werk verrichten. De firma Kramer 

bestaat sinds 1921, het jaar waarin 

Cor Kramer (grootvader van de 

huidige firmanten) een voormalig 

oliefabriekje op de westelijke punt 

van De Hemmes kocht. Deze was 

gevestigd in enige oude pakhuizen 

die eerder onderdeel waren van de 

oliemolens De Zeemeeuw en De 

Kokmeeuw. Kramer verbouwde 

het complex tot een woning en een 

werkplaats voor de reparatie van 

scheepsmotoren. Eerder werkte Cor 

Kramer – van oorsprong Zaankanter 

– als chef-monteur bij de motorenfa-

briek ‘Industrie’ van de firma Boot 

in Alphen aan de Rijn. Zijn nogal 

In de Zaanstreek is een gebrek aan ligplaatsen voor historische schepen zoals tjalken, klippers en botters. Dat bracht Machinefabriek en 

Motorherstelplaats Kramer ertoe voor twintig van dergelijke schepen een nieuwe haven te ontwikkelen. Deze wordt inmiddels aangelegd 

in het noordwestelijke deel van schiereiland De Hemmes bij het Zaandamse Kalf, naast de bestaande werkhaven van Kramer. Daar 

meren ook nu al met regelmaat historische vaartuigen af. 

door Albert Boes
Foto’s: Wim de Jong

De Hemmes; de haven is gepland aan (op de foto) het eind van het terrein.
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uitgesproken ideeën brachten hem 

echter in botsing met de leiding van 

dit bedrijf en Kramer besloot naar de 

Zaanstreek terug te keren. Het was 

in de tijd dat veel schippers overgin-

gen van zeil op motorische voortstu-

wing. Kramer kreeg het druk met 

het inbouwen van gloeikopmoto-

ren van de destijds meest gangbaar 

merken, zoals Kromhout, Industrie 

(Kramers oude werkgever), Brons 

en Rennes. 

MACHINEHANDEL

Kramer beschikte over een ruime 

praktische ervaring. Dat bracht hem 

ertoe samen met de bij hem in dienst 

getreden Klaas Beekhoven een ver-

brandingsmotor te ontwikkelen, 

die beter voldeed dan de gang-

bare motoren. Van de zogenoemde 

‘Kramermotor’ werden in totaal 

twaalf ééncilinder- en vijf tweeci-

lindermotoren met een vermogen 

van dertig pk gebouwd. Nadat 

Kramers zoon Adriaan in de onder-

neming kwam werken, verschoven 

de bedrijfsactiviteiten allengs naar 

de machinehandel. Bestaande ma-

chine-installaties werden opgekocht 

en vervolgens voor de verkoop gere-

viseerd en omgebouwd. Vanaf circa 

1970 gingen de kleinzonen Johan 

en Cees steeds sterker hun stempel 

drukken op het bedrijf, dat daardoor 

weer meer een maritiem karakter 

kreeg. Zo werd tot halverwege de 

jaren tachtig van de vorige eeuw 

veel baggermaterieel gerepareerd en 

gereviseerd. Daarnaast raakten de 

gebroeders Kramer nauw betrokken 

bij de opkomende zeilende charter-

vaart, waarvoor heel wat ‘hermo-

toriseringen’ werden uitgevoerd. 

Hiervoor maakte de onderneming 

gebruik van een schroevendok, 

dat voor dergelijke en inmiddels 

ook voor moderne vaartuigen nog 

steeds dienst doet. De broers hiel-

den de maritieme historie van het 

bedrijf ook levend door een van de 

‘Kramermotoren’ te restaureren. 

UITSTRALING

De historische haven wordt aange-

legd in samenhang met een gepland 

woningbouwproject op het oostelij-

ke deel van De Hemmes. Het plan 

van de gebroeders Kramer voorziet 

ook in de aanleg van een vijf meter 

brede sloot tussen het oostelijke deel 

en de westelijke punt van dit schier-

eiland. Beide terreinen worden 

door een brug met elkaar verbon-

den. De gebroeders Kramer lopen 

met hun plan voor de historische 

haven vooruit op het voornemen om 

De Hemmes te betrekken bij het 

cultuurhistorische aanbod van 

de naburige Zaanse Schans. De 

nieuwe historische haven kan de 

nostalgische uitstraling van De 

Hemmes versterken.

Zicht op De Hemmes vanaf het Kalf, met het terrein van Kramer.

De Hemmes, links de havenlocatie.
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 Restauratie pelmolen Het Prinsenhof
Nieuwe grote klus van 
de Zaansche Molen    

De oplevering van megaproject Het Jonge Schaap is koud achter de rug of er loopt alweer een nieuw tot de verbeelding sprekend 

initiatief van vereniging ‘ de Zaansche Molen’. In april werd begonnen met de volledige restauratie van de laatste overgebleven 

pelmolen van Nederland, ‘Het Prinsenhof ’ in het Westzijderveld nabij Westzaan. Hiermee is een investering gemoeid van een slordige 

vijfhonderdduizend euro. Een kleine driekwart daarvan wordt op tafel gelegd door de Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap 

en monumenten, in de volksmond ‘Monumentenzorg’. De resterende anderhalve ton komt van een gerespecteerde stichting die 

anoniem wil blijven, en deels uit eigen middelen van de Zaansche Molen. Naar verwachting is het werk in oktober 2008 klaar.

door Ed Pielkenrood en Wim Steens
Foto’s: Dirk Brand

Pelmolen Het Prinsenhof in het Westzijderveld.

Tegen de restauratie werden geen 

geharnaste bezwaarschriften inge-

diend. ‘Logisch’, zegt Martin 

Schaap, projectleider namens de 

vereniging. ‘Het gaat over een be-

schermde pelmolen, een beschermd 

dorpsgezicht, een goed plan en ook 

de goede naam van onze vereniging. 

Het werk gunden we, in over-

leg met Monumentenzorg, aan 

Restauratiewerken B. Nieuwenhuijs,

dat op zijn beurt Timmerbedrijf

G. Volkers bij het werk betrok. De 

gezamenlijke bedrijven legden niet 

alleen een passende offerte neer, 

maar de eigenaren van deze be-

drijven – Bart Nieuwenhuijs en 

Gerrit Volkers – zijn als molenaars 

van Het Prinsenhof nauw bij deze 

molen betrokken. Bovendien zijn 

het beiden echte vaklieden, en 

moest het werk binnen een bepaalde 

termijn worden uitgevoerd om de 

subsidie niet te verliezen.  Molen-

mackerij Saendijck was nog volop 

bezig met de bouw van Het Jonge 

Schaap, en dus lag deze keuze zeer 

voor de hand.’ 

LOOPGRAVEN

De vernieuwde fundering werd vrij-

dag 17 augustus jl. opgeleverd. Een 

mijlpaal in de totale restauratie van 

de molen, en een moment voor kof-

fie met gebak in de ‘directiekeet’. 

‘Deze ‘‘oude wagen’’ is het enige 

stuk materiaal dat over land naar 

de molen is gesleept’, vertelt Bart 

Nieuwenhuijs. ‘Het Prinsenhof 
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ligt niet aan een weg, maar aan het 

water. Alle materialen worden op 

de Weelbrug uit de vrachtwagen in 

een platschuit gehesen en daarmee 

vervolgens via de Weelsloot naar de 

molen gevaren. Zo is tot nu toe hon-

derd ton aan stenen, zand, grind en 

hout aangevoerd.’ Het Prinsenhof 

staat in het land en rust op penan-

ten, die op hun beurt weer steunen 

op bossen palen die niet verder dan 

een meter of zes de grond in steken. 

Doordat het grondwaterpeil is ge-

zakt zijn de paalkoppen verrot. Deze 

zijn allemaal ingekort en vervolgens 

zijn de penanten opnieuw opgemet-

seld. De oude stenen uit 1722 wer-

den grotendeels stuk voor stuk afge-

bikt en vervolgens hergebruikt voor 

de opbouw van de nieuwe, dragende 

penanten. Elke penant bestaat uit 

ongeveer honderdzestig stenen, 

maar de grote penanten waarop het 

achtkant steunt tellen wel zestien-

honderd stenen. Om goed onder de 

molen te kunnen werken, werden 

tussen de penanten diepe gleuven 

gegraven, zodat de werkers rechtop 

konden staan en lopen. ‘Het zijn 

een soort loopgraven, zoals die in 

de Eerste Wereldoorlog werden 

gegraven’, zegt Bart Nieuwenhuijs 

lachend. ‘En met het slechte weer in 

juni en juli leek het af en toe ook wel 

oorlog. We hebben niet alleen met 

de hand tweehonderd kuub grond 

verzet, maar door alle nattigheid in 

die loopgraven ook echt ontberin-

gen geleden.’

GAANDE WERK

De stelling van Het Prinsenhof 

werd al vorig jaar vernieuwd. Ook 

toen was het slecht weer; Gerrit 

Volkers herinnert zich dat het ge-

vaarlijk werken was, hoog boven de 

grond op het spekgladde hout. ‘Het 

is te hopen dat we volgend voorjaar 

beter weer hebben, als de wieken 

eruit worden gehesen, de kap wordt 

vernieuwd en het molenlijf opnieuw 

met riet wordt gedekt.’ Dit najaar 

en de komende winter wordt ech-

ter eerst het ‘gaande werk’ gerestau-

reerd, en dat kan binnen gebeuren. 

Dat betekent overigens niet alleen 

dat alle lagers en tandwielen worden 

gereviseerd, maar vooral dat alles 

in de originele staat wordt terugge-

bracht. Bij de restauratie in de jaren 

zestig van de vorige eeuw, toen de 

molen werd teruggebracht van een 

zaagselmaler tot een pelmolen, ging 

men niet steeds historisch verant-

woord te werk. Er liggen nu bijvoor-

beeld fabrieksstenen in de molen, 

die minder geschikt zijn om mee te 

pellen. Inmiddels wordt onderzocht 

of in de zandsteengroeven in het 

Duitse Bentheim twee nieuwe ste-

nen kunnen worden gehakt. Omdat 

er in heel Nederland geen pelstenen 

meer zijn, was niet goed bekend hoe 

die eruit moesten zien. Bij de fun-

deringswerkzaamheden kwam er 

echter één onder de molen vandaan, 

die daar halverwege de negentiende 

eeuw moet zijn neergelegd als fun-

dering van de schepperij – destijds 

een nieuwe methode om de gerst 

naar boven, naar de pelstenen, te 

vervoeren.

NIEUW WIEKENKRUIS

Als het gaande werk in de molen 

is gerestaureerd zijn de wieken aan 

de beurt. Het Prinsenhof krijgt een 

geheel nieuw ijzeren pelkruis. De 

huidige wieken zijn niet geschikt 

voor een pelmolen, die gestaag moet 

kunnen malen – niet met snelheid, 

maar wel met kracht. Anders slaat 

het product stuk. Een pelmolen 

heeft daarom veel bredere borden 

op de wieken nodig en een grotere 

hoek van borden en hekwerk. Ook 

de kap van de molen wordt volle-

dig vernieuwd. De oude is bij de 

laatste grote restauratie gemaakt 

door een molenbouwer van buiten 

de Zaanstreek, die geen rekening 

hield met de typische gebruiken in 

dit gebied. Dat roept de vraag op of 

je als kundig timmerman ook mo-

lenmaker bent. Bart Nieuwenhuijs: 

‘Het is – net als bij restauratiewerk 

– belangrijk, dat je weet wat je doet. 

Daarvoor moet je veel onderzoek 

doen. Gelukkig heeft Vereniging de 

Zaansche Molen één van de meest 

uitgebreide archieven op dit gebied 

en ook in het gemeentearchief is 

veel waardevolle informatie aan-

wezig. Bovendien is dit het werk 

dat ik eigenlijk wil doen.’ Gerrit 

Volkers vult aan: ‘Als je liefde hebt 

voor je vak, dan kun je maken wat 

je wilt.’

In de directiekeet. Links Gerrit Volkers en rechts Bart Nieuwenhuijs.
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Professioneel, deskundig en onafhankelijk. Dat 

zijn de kenmerken van Van Borkulo Verzekeringen. 

Al ruim 30 jaar kunnen zowel bedrijven als 

particulieren bij ons terecht voor een objectief 

verzekerings- en/of financieel advies. Een per- 

soonlijke benadering staat hierbij voorop.

 • Employee Benefits 

 • Air Insurance Service  

  (collectieven voor luchtvaartpersoneel)

 • Pakket Polis voor Ondernemers

 • Pakket Polis voor Particulieren

 • Hypotheken

 • Pensioenen

 Een team van 

 enthousiaste medewerkers 

 staat voor u klaar!

Van Borkulo Verzekeringen B.V.

Westzijde 22 - Postbus 2171 - 1500 GD Zaandam

Tel: 075-6531111 - Fax: 075-6531113

E-mail: info@vanborkulo.nl



Weender zal spoedig naar t schijnt de grote reis aannemen’
Zaandam en de proefkolonie  

De armoede in het koninkrijk der 

Nederlanden was anno 1818 in-

tens. De beter gesitueerden in de 

steden spekten de armenkassen van 

diaconieën en parochies voor re-

gelmatige soepbedelingen, en dan 

nog werden ze voortdurend lastig 

gevallen door paupers die vroegen 

om een betaald karweitje of een 

aalmoes. Op het platteland gingen 

groepen ‘nachtbidders’ halfbede-

lend en halfdreigend de afgelegen 

boerderijen langs. Er moest wat 

gebeuren. De Maatschappij van 

Weldadigheid vroeg burgers een 

stuiver per week opzij te leggen. 

Met het zo gevormde kapitaal kon-

den arme gezinnen worden overge-

bracht naar het nog onontgonnen 

Drenthe en daar leren de eigen kost 

te verdienen. Het initiatief sloeg ge-

weldig aan, zoals de Maatschappij 

al verwachtte gezien het ‘algemeen 

erkend weldadig karakter onzer 

natie’. Alle kranten meldden jui-

chend deze ‘verbroedering’, vanaf 

kansels werden oproepen gedaan, 

sympathiserende notabelen lieten 

plakkaten verspreiden, in de bete-

re buurten ging men van deur tot 

deur – heel Nederland wilde dat 

dit dorp zou worden geopend. Er 

werd besloten ‘over te gaan tot het 

nemen eener proeve’. Alle steden 

en dorpen werden opgeroepen een 

subcommissie van weldadigheid op 

te richten om contributies te innen 

en alvast armen te selecteren voor 

uitzending naar Drenthe. Luttele 

dagen daarna, op 22 juli 1818, ont-

ving de Maatschappij een briefje 

dat de subcommissie van weldadig-

door Wil Schackmann

Het was zo’n rustig stukje Drenthe. Heide, zandverstuivingen, slechts af en toe een eenzame boerderij met bosjes eromheen... Maar nu 

werd de laatste hand gelegd aan nieuwbouw. Er waren 52 eenvoudige huisjes verrezen, met steeds een flinke afstand ertussen. Gezinnen 

uit het hele land stroomden toe. Tot de eerste vijf gezinnen die donderdag 29 oktober 1818 arriveerden, behoorde de afvaardiging uit 

Zaandam: Johan Weender met echtgenote, drie dochters en een ‘ ingedeelde’.

Gezicht op Frederiksoord. Gravure uit 1825 (Museum De Koloniehof).
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heid Zaandam haar werkzaamhe-

den was begonnen; er waren dorps-

commissies in onder meer Koog en 

Jisp. Laatstgenoemde dorp mocht 

een kolonist naar de proefneming 

sturen, evenals Zaandam. Deze 

stad zocht mensen die zowel arm 

als vlijtig en netjes waren. De keus 

viel op Johan Weender, 47 jaar, een 

voormalige Duitse soldaat die was 

getrouwd met de geboren en geto-

gen Zaanse Grietje van Voorst.

‘VEELVULDIGE SUKKELINGEN’ 

De Maatschappij van Weldadigheid 

hield vanaf haar oprichting nauw-

gezet een archief bij, waardoor de 

gebeurtenissen in en rond de ko-

lonie bijna van dag tot dag zijn te 

volgen. Uit dit archief blijkt dat 

Johan Weender bij aankomst al 

ziek was. Hij had volgens de lokale 

arts ‘sedert eenige jaren asthmatiek 

in eenen hoogen graad’ en ‘in zijne 

vorige woonplaats langen tijd aan 

de derdendaagsche koorts gesuk-

keld, met welke hij hier aankwam.’ 

De arts zag de ziekte met om de drie 

dagen terugkerende koortsaanval-

len somber in: ‘Zijne verregaande 

asthmatieke gesteldheid van borst, 

zijne zware verstoppingen in den 

onderbuik, zijne uit één en ander 

voortgekomen waterzuchtige con-

stitutie, deden mij reeds in den 

aanvang onzer bekendschap een 

ongunstige voorzegging maken 

omtrent de herstelling van dezen 

braven man.’ Dat bleek goed gedi-

agnosticeerd. Na ruim twee maan-

den, 10 januari 1819, schreef de di-

recteur: ‘Weender zal spoedig naar 

t schijnt de grote reis aannemen.’ 

Tien dagen later overleed hij ‘na 

veelvuldige sukkelingen’. Grietje 

van Voorst bleef achter met doch-

ters van achttien, elf en twee jaar, 

plus een jongeman van 22: Frans 

Loomeijer, soms ook Looimeier 

of Lohmeijer genoemd. Deze was 

bij het gezin ingedeeld omdat er 

anders onvoldoende arbeidskracht 

in huis was. Want de proefkolonie 

was geen vakantiekamp. Mannen 

en oudere jongens werkten er zes 

dagen per week op het land. De 

andere kinderen en de vrouwen 

sponnen wol en vlas. De verzor-

ging was goed. Direct bij aankomst 

werden de kolonisten in de blauwe, 

uniforme kleren gestoken. De ge-

dachte daarachter was, dat mensen 

met nette spullen zich automatisch 

netjes zouden gedragen, maar ook: 

‘De desertie wordt door eene her-

kenbaare soort van kleding moeij-

elijk gemaakt.’

‘NIMMER BESLUITELOOS’

Het snel uitgedunde gezin Weender 

bewoonde hoeve nummer 8, in de 

eerste rij vanaf de weg. De huisjes 

waren eenvoudig, niet groot, maar 

onvergelijkbaar beter dan de ar-

menhuisvesting in de steden. In 

Frederiksoord zijn nog veel van die 

huisjes in hun oorspronkelijke staat 

te zien, zij het met dubbel glas en 

centrale verwarming. De bedoeling 

was, dat iedereen met zijn werk niet 

alleen de eigen kost bij elkaar schar-

relde, maar ook de gedane inves-

teringen terugverdiende, inclusief 

de verstrekte kleding en huisraad. 

Hieruit zou een nieuwe kolonie 

gesticht kunnen worden, een vol-

gende, enzovoort. Achter deze am-

bitieuze plannen stond generaal-

majoor Johannes van den Bosch 

(38 jaar), een self-made man en een 

charmeur, maar vooral een doener, 

een aanpakker, een wervelwind: ‘Ik 

ben nimmer besluiteloos en draal 
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Johannes van den Bosch, geschilderd door Pieneman (Rijksmuseum Amsterdam).
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nog minder.’ Op een website wordt 

hij aangeduid als ‘een 19de eeuwse 

variant op wat we tegenwoordig een 

ADHD-er zouden noemen’. Dat 

is misschien wel een beetje waar. 

Maar de Volkskrant schreef: ‘Op 

de keper beschouwd verdient die 

man een monument’, en daar ben 

ik het ook mee eens. Het ging niet 

altijd fijntjes, maar Van den Bosch 

probeerde tenminste wat tegen de 

armoede te doen.

OP DE POF

De arbeidsprestaties van de 

Weenders vielen tegen. Toen de 

directie in 1820 voor het eerst de 

kolonisten beoordeelde (goud, 

zilver, koper of niets) kreeg de we-

duwe nog een koperen medaille, 

maar het gezin behoorde tot de 

minstverdienende kolonisten. Ze 

losten niet af op de investeringen, 

maar hun schuld nam toe doordat 

ze af en toe nieuwe kleding nodig 

hadden en ’s winters soms voedsel 

op de pof kregen. Dan nog hadden 

ze het allerminst ruim. In januari 

1821 werd het de weduwe Weender 

te gortig en klaagde ze bij haar 

subcommissie. ‘Door den dood 

van mijn man’, schreef ze, ‘heb ik 

niet zo veele vruchten van den ak-

ker genoten, als andere colonisten. 

Kleeding en verschooning wordt 

minder, en zonder afbetaaling, 

kan ik genen nieuwe op rekening 

bekomen.’ De ingedeelde jonge-

man Frans Loomeijer was toen al 

het huis uit. Hij was getrouwd met 

een dochter van de proefkolonist 

uit Gouda en bij zijn schoonfamilie 

ingetrokken. In zijn plaats kwam er 

bij de Weenders een nieuwe man 

in huis – de oudste dochter was in 

het najaar van 1820 getrouwd met 

een boerenzoon uit de omgeving. 

Maar Grietje schreef: ‘Mijnen be-

huwd zoon kan mijnen verachter-

den toestand niet alleen dragen. 

Dat zoude hem den moed veelligt 

benemen.’ In een door secretaris J. 

Koopmans ondertekende brief ver-

langde de subcommissie Zaandam 

dat er iets gebeurde aan de armoede 

van het gezin. Maar de directeur 

van de kolonie antwoordde: ‘Het 

mankeerd vrouw Weender aan op-

passendheid, en wanneer zij haren 

man niet hadt verloren, geloof ik 

dat hare zaken veel beter zouden 

zijn gederigeerd worden.’ En: ‘De 

oudste dochter, Jans genaamd, is 

meer tot last dan steun van t huisge-

zin.’ Gelijktijdig moest hij toegeven 

‘dat den toestand der weduwe min-

der voordelig, dan dien van andere 

kolonisten is’. Kort daarna werd een 

achtjarige jongen uit Leeuwarden 

bij het gezin ondergebracht, voor 

wiens verzorging de Leeuwardense 

regenten vijftig gulden per jaar bij-

droegen. Later in het jaar leek het 

erop alsof Frans Loomeijer met zijn 

vrouw en kind in hoeve 8 zou terug-

keren. Zijn schoonfamilie was naar 

Gouda teruggegaan en de subcom-

missie van Weldadigheid Zaandam 

meende ‘dat zij regt heeft om het 

gezin van de wed: Weender aan te 

vullen’ en ‘dat Fr. Lohmeijer met 

zijne vrouw en kind zeer wel als ter 

wederaanvulling in dat gezin inge-

deeld worden kan.’ De subcommis-

sie voegde daar dreigend aan toe: 

‘Wat ook de wed: Weender daar 

tegen zoude willen inbrengen.’ 

Grietje Weender piekerde er niet 

over en kreeg bijval van de kolo-

niedirectie: ‘Reeds slapen boven 

op den zolder, in twee afdeelingen 

verdeeld, aan de ééne zijde de moe-

der met de kinderen, aan de andere 

zijde de gehuwde dochter met haar 

man; waar toch zoude nu een derde 

slapen, zonder de zedelijkheid te 

kwetsen?’ Het ging dan ook niet 

door, maar dat zinde de subcom-

missie niet.

‘ONTVLUGTEN’

Er volgde meer conflictstof. In 

1822 zond Zaandam het gezin 

Thesink of Thesing naar Drenthe, 

maar dat kon niet aarden op de 

kolonie. Na een jaar meldde de 

directeur ‘dat de kolonist Thesink 

van Zaandam, met zijne twee kin-

deren de kolonie heimelijk heeft 

verlaten, agterlatende zijne vrouw 

en overige kinderen’. Drie maanden 

later had ‘ook de vrouw met hare 

kinderen weten te ontvlugten’. De 

aan hen verstrekte gereedschappen 

en kledingstukken plus de gecon-

sumeerde voeding in de tijd dat de 

kostwinner al weer in Zaandam 

zat, werden bij de subcommissie 

in rekening gebracht voor totaal 

266.871 ⁄2 gulden. Zaandam ant-

woordde de landelijke leiding in 

september 1823 verbaasd: ‘Is het 

billijk dat wij voor de luiheid van 

dezelve boeten; wij, die geen toezigt 

over hem hebben?’ In het ontvangen 

antwoord was volgens Zaandam 

‘van alle punten slechts een, en 

dit naar ons inzien zeer onvolledig 

beantwoord’. Zaandam stuurde 21 

november een lijstje met zeven vra-

gen, hoorde niets, herhaalde in april 

1824 die vragen, hoorde weer niets 

en had er toen genoeg van. Op 5 juni 

1824 meldden de leden van de sub-

commissie aan Burgemeesteren en 

Wethouders van de stad Zaandam 

dat ze ‘met eenparige stemmen’ 

hadden besloten ‘hunne posten 

neder te leggen’.

De standaardkleding voor mannen...
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‘ONTVANGEN 

EN VERZONDEN’

De inwoners van Zaandam hadden 

vanaf het begin ruim 3600 gulden 

gecontribueerd. Hoeveel mensen 

waren daarmee geholpen? ‘Eene 

weduwe met ééne dochter slegts 

en misschien nog een persoon bij 

haar of elders ingedeeld. Terwijl 

die weduwe zoo wij wel onderrigt 

zijn eene schuld heeft van meer 

dan ƒ 500-, niet tegenstaande zij 

altoos voor vlijtig en oppassend is 

gehouden, en zelfs eene medaille 

ten bewijze hiervan verdiend had.’ 

De Zaandamse commissie durfde 

haar contribuanten niet meer onder 

ogen te komen. ‘Hoe toch kunnen 

wij blijven in eene administratie 

wanneer wij aan de contribuee-

rende leden geene andere verant-

woording doen konden, dan: wij 

hebben de gelden van de leden ont-

vangen en dezelve verzonden aan 

de Permanente Commissie.’

Onder grote druk van de perma-

nente commissie, die landelijk lei-

ding gaf aan het project, zorgden 

Burgemeesteren en Wethouders 

dat de subcommissie haar werk 

weer opnam, maar van een goede 

verstandhouding was geen sprake 

meer. Zaandam was lang niet de 

enige plaats die er de brui aan gaf. 

Het ‘algemeen erkend weldadig 

karakter onzer natie’ bleek een 

kortademige aangelegenheid: men 

wilde wel geven, maar dan moest 

het ook klaar zijn. Bovendien kost-

te de stichting van Veenhuizen in 

1823-1824 en de gedwongen ver-

plaatsing van wezen daarnaar toe 

de Maatschappij veel goodwill, 

contribuanten en subcommissies. 

De familie Weender had daar niet 

veel last van; deze keerde nooit 

meer terug, maar bleef op de ko-

lonie, waar de kinderen goed on-

derwijs kregen (met leerplicht was 

de Maatschappij van Weldadigheid 

een eeuw eerder dan de rest van 

Nederland), de gezondheidszorg 

relatief goed was, en waar de kolo-

nisten konden rekenen op een ge-

garandeerde verstrekking van werk 

en eten. Zo’n zekerheid van bestaan 

was in de rest van de samenleving 

niet te krijgen. Moeder Grietje her-

trouwde in 1825 met een 65-jarige 

Groningse koloniale huisverzorger, 

die de verantwoordelijkheid droeg 

voor een hoeve met zes weeskin-

deren. Samen zorgden Grietje en 

haar echtgenoot nog een aantal 

jaren voor kinderen uit Grietjes 

geboortestreek, gezonden vanuit 

het dorpsweeshuis van Koog. De 

middelste dochter trouwde met een 

kolonistenzoon uit Bourtange die 

zijn vader opvolgde als kolonist, de 

jongste dochter met een zoon van 

de proefkolonist uit Vlissingen – zij 

werden ook kolonist en behoorden 

tot de allereerste bewoners van een 

van de eerste woonvoorzieningen 

voor bejaarden die de Maatschappij 

tegen het eind van de negentiende 

eeuw opende. Ze overleden er kort 

na elkaar, in 1894.

Wil Schackmann is schrijver van het 

boek De proefkolonie, vlijt, vader-

lijke tucht en het algemeen erkend 

weldadig karakter onzer natie, over 

het begin van de Maatschappij van 

Weldadigheid, uitgeverij Mouria, 

2006. Evenals het boek is dit artikel 

geheel gebaseerd op het archief van de 

Maatschappij van Weldadigheid bij 

het Drents Archief. Voor dit artikel 

is met name de ingekomen post van 

de permanente commissie gebruikt, 

de invoernummers 48 - 73. Er be-

staat een museum gewijd aan de 

landbouwkoloniën, de Koloniehof 

te Frederiksoord. Informatie op 

internet: www.mvwfrederiksoord.

nl, www.dekoloniehof.nl, www.de-

proefkolonie.nl. Genealogische infor-

matie over het geslacht Weender staat 

op http://members.home.nl/t.bais

...en voor vrouwen.

Aankomstlijst eerste kolonisten, 

Drents Archief44

.
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          Vredekerk Krommenie wordt verkocht
Protestantse Gemeente 
kiest voor hervormde kerk    

De Vredekerk bleef tot in 1998 bij 

de gereformeerden van Krommenie 

in gebruik. In september van dat 

jaar werd tijdens een gezamen-

lijke dienst in de Vredekerk de 

federatieovereenkomst getekend 

tussen de hervormde gemeente te 

Krommenie en Krommeniedijk 

en de gereformeerde kerk van 

Krommenie. Daarna werd ds. F.H. 

Weeda predikant van de Samen 

op Weg-gemeente te Krommenie 

en Krommeniedijk. Vervolgens 

kwam 1 mei 2004 de Protestantse 

Kerk in Nederland tot stand als 

resultaat van de vereniging van de 

Nederlands hervormde kerk, de ge-

reformeerde kerken in Nederland 

en de Evangelisch-Lutherse kerk in 

het Koninkrijk der Nederlanden. 

In het verlengde daarvan fu-

seerde in mei 2006 de Samen op 

Weg-gemeente tot de Protestantse 

Gemeente te Krommenie; deze 

maakt deel uit van de Protestantse 

Kerk in Nederland.

MONUMENTEN

De gemeenten die in de Protestantse 

Gemeente samenkwamen, hadden 

elk hun eigen geschiedenis. De her-

vormde gemeente in Krommenie 

kreeg al in 1584 haar eerste pre-

dikant. Het huidige kerkgebouw 

aan het Kerkplein werd in 1657 

herbouwd, op de plek waar oor-

spronkelijk de katholieke kerk van 

het dorp had gestaan. De fraai in-

gerichte hervormde kerk staat te 

boek als een historisch monument; 

de toren is in bezit bij de gemeente 

Zaanstad. Het hervormde kerkje 

te Krommeniedijk is gebouwd in 

1755. Deze buurtschap had tot 

1928 een eigen predikant; daarna 

door Wim Andrea
Foto's: Archief Vredekerk en GAZ

De oorspronkelijk gereformeerde Vredekerk en het naastgelegen zalencentrum ’t Heem aan de Eikelaan in Krommenie worden 

afgestoten en verkocht door de huidige eigenaar, de Protestantse Gemeente te Krommenie. De kerk werd deze maand (september) veertig 

jaar geleden in gebruik genomen. Het is niet ondenkbaar dat na de verkoop een markant en beeldbepalend gebouwencomplex voorgoed 

uit het centrum van Krommenie verdwijnt. 

De Vredekerk met de karakteristieke gevel.
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werden prediking en pastoraat 

verzorgd door voorgangers uit 

buurgemeenten. In 1986 vond de 

samenvoeging plaats met de her-

vormde gemeente te Krommenie. 

Het idyllisch gelegen kerkje van 

Krommeniedijk is eveneens een 

historisch monument; het wordt 

beheerd door een stichting.

ARTIKEL 131

De gereformeerde kerk in Krom-

menie is geïnstitueerd in 1909. Tot 

dan maakten de gereformeerden 

van dit dorp deel uit van de gere-

formeerde kerk van Wormerveer, 

die beschikte over een kerkgebouw 

aan het Krommenieërpad. Het eer-

ste gereformeerde kerkgebouw in 

Krommenie stond aan de Prins 

Hendrikstraat, maar in 1913 werd 

een nieuw kerkgebouw betrokken 

op de hoek van de Emmastraat en 

de Julianastraat. Dit gebouw kwam 

bij de kerkscheuring in 1944 in 

bezit van het nieuwe kerkgenoot-

schap ‘Gereformeerde Kerken 

onderhoudende Artikel 31 van de 

Kerkenorde’. Na veel omzwervin-

gen kon de overgebleven gerefor-

meerde gemeente eerst in 1952 weer 

in een eigen gebouw terecht, het 

huidige ’t Heem. Naast dit pand 

werd in 1967 de Vredekerk ge-

bouwd. De voorbereidingen daar-

toe begonnen al aan het einde van 

1959. Het gebouw werd ontwor-

pen door architectenbureau D.J. 

Waagmeester te Zaandam. Medio 

1966 begon aannemingsbedrijf 

P. Zwart te IJmuiden met de bouw 

van de kerk; de eerste paal ervan 

werd op 1 juli van dat jaar gesla-

gen door de toenmalige predikant 

ds. A. Vos. Op 15 september 1967 

kon het gebouw officieel in ge-

bruik worden genomen. De naam 

‘Vredekerk’ werd gekozen uit 

de woorden van Johannes 14 vers 

27: ‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede 

geef Ik u.’ Deze tekst is aange-

bracht op een marmeren plaat die 

in de kerkzaal is ingemetseld in de 

oostelijke muur. 

LICHT EN OPEN

De bouwstijl van de Vredekerk is 

modern en open. Een losse klok-

kentoren in het midden van de pa-

tio verbindt als het ware het oude 

en het nieuwe gebouw. Met de 

bouwstijl wordt weergegeven dat 

de gemeente open wil staan voor 

anderen en voor ‘de wereld’. De 

klok in de toren is gegoten bij de 

bekende klokkengieter Koninklijke 

Eijsbouts te Asten. De ingang van 

het complex wordt gevormd door 

een ijzeren hek met afbeeldingen 

van de eerste en laatste letter uit 

het Griekse alfabet, de alfa en de 

omega. Ook dit is een verwijzing 

naar de Bijbel, waar in Openbaring 

22 vers 13 van Christus wordt ge-

zegd: ‘Ik ben de alfa en de omega, 

de eerste en de laatste, het begin 

en het einde.’ Daarnaast zijn als 

vredessymbolen het pax-teken en 

de duif afgebeeld; beide verwijzen 

naar de naam van de kerk. De zuid-

kant van het gebouw, aan de kant 

van de Heiligeweg, bestaat vanaf de 

onderkant voor ongeveer een vijfde 

deel uit hardgrauw-rode baksteen 

en voor het overige uit een scala van 

in beton gezette gekleurde ramen 

van verschillende afmetingen. Aan 

de west en noordkant zet dit zich 

voort. De noordzijde (de kant van 

de patio) bestaat voor een groot deel 

uit doorzichtig glas. In de kerk is 

een vloer van maasgrind gelegd, die 

aansluit op de grindtegels waarmee 

Het doopvont in een vlak geslepen blok basalt. Het neobarok orgel dat Flentrop bouwde.
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de patio is bedekt – de bedoelde 

openheid van het gebouw wordt 

hierdoor nog meer geaccentueerd. 

Het interieur is licht en open en be-

staat uit een combinatie van hout 

en steen, met stevige, houten ban-

ken en een licht houten liturgisch 

centrum met aan de muur een een-

voudig houten kruis. Rondom aan 

de gaanderij hangen op Bijbelse 

teksten geïnspireerde voorstellin-

gen, die bovendien zorgen voor 

een aanzienlijk betere akoestiek 

in het gebouw. Het doopvont is 

een vlak geslepen blok basalt, dat 

is voorzien van een koperen deksel 

met een greep in de vorm van een 

kruis. In het liturgisch centrum 

hangt een replica van Leonardo 

da Vinci’s schilderij ‘Het Laatste 

Avondmaal’, dat is geschilderd 

en in bruikleen gegeven door de 

heer G. Venema. Het huidige orgel 

werd geplaatst in 1970; het werd 

ontworpen en gebouwd door de 

firma Flentrop te Zaandam en 

kan worden beschouwd als een 

honderd procent neo-barok orgel. 

De dispositie ervan bestaat uit 

een manuaal, verdeeld over het 

hoofdwerk met zes stemmen, en 

het rugwerk met zes stemmen en 

één pedaal van vier stemmen. In 

totaal zijn er dus zestien stemmen, 

verdeeld over 1.065 pijpen. 

KIEZEN

Na de fusie in 2006 moest de nieu-

we Protestantse Gemeente kiezen 

tussen twee kerken: de moderne 

Vredekerk aan de Eikelaan of de 

historische hervormde kerk aan 

het Kerkplein – het onderhoud 

van twee kerken bleek een te zware 

financiële belasting. Na uitgebreid 

onderzoek besloot de kerkenraad 

met één kerkgebouw verder te 

gaan, en wel de hervormde kerk. 

Deze krijgt binnenkort door een 

interne verbouwing verschillende 

zaalruimten. Door de verbouwing 

wordt ook voldaan aan de nieuwste 

eisen voor een gebruikersvergun-

ning. 

Geraadpleegde bronnen

Archief gereformeerde Vredekerk; Freek 

van der Veen, Kerken in Noord-Holland, 

2001, ISBN 90 239 0954 2; E.J.A. Wakker-

Busquet, Herinnering gereformeerde kerk-

geschiedenis te Krommenie, eigen uitgave 

gereformeerde kerk; www.orgelsite.nl.

Het liturgisch centrum.

De in beton geplaatste gekleurde ramen hebben verschillende afmetingen.



De halve eeuw van Klaas Ploeger bij Zaanlandia Bekker
Terugblik op vijftig jaar blik    

Blik, in de vorm van met tin bekle-

de vaten of bussen, bestaat al sinds 

het begin van onze jaartelling. In 

de loop der eeuwen werd steeds ge-

zocht naar verbeteringen in het ver-

tinningsproces van de ijzeren basis. 

Vanaf het begin van de negentiende 

eeuw werd blik geproduceerd dat 

vergelijkbaar is met het materiaal 

zoals we het nu kennen. Het werd 

steeds meer toegepast voor de ver-

pakking van voedsel en andere 

producten. De houdbaarheid van 

de inhoud werd verbeterd door de 

toepassing van speciale laksoorten. 

Vanaf 1875 was smeedijzer het be-

langrijkste basismateriaal en vanaf 

het einde van de negentiende eeuw 

werd steeds vaker staal toegepast. 

In die wereld begon F.W. Kriek in 

april 1907 zijn werkplaatsje, dat 

uitgroeide tot het huidige bedrijf. 

In 1934 stapte Klaas Ploeger daar 

als veertienjarige jongen binnen. 

Hij bleef er werken tot 1984, maak-

te een groot deel van de verdere 

moderniseringen mee, en kende 

alle Krieken (vier generaties) die 

het bedrijf de afgelopen honderd 

jaar leidden. 

ONGESCHOOLD

‘De blik’ was niet Ploegers eerste 

baantje. Toen hij net van school 

kwam, moest hij – als zoveel kinde-

ren in die tijd – meteen aan de slag. 

door Corrie van Sijl
Foto's: Zaanlandia Bekker bv en Dirk Brand

De blikindustrie was in de Zaanstreek ooit een omvangrijke sector, die zich concentreerde in Krommenie. In dit dorp is 

nog altijd Zaanlandia Bekkers Blik bv gevestigd, dat jl. april honderd jaar bestond. Aan de geschiedenis van dit Zaanse 

familiebedrijf werd eerder aandacht besteed in Zaans Erfgoed nr. 9. Toen lag het accent op de prachtige verzameling 

blikken van de inmiddels overleden heer Jan Kriek. Over de ontwikkeling van de blikproductie gedurende de laatste 

eeuw valt eveneens het nodige te vertellen. Daarvoor spraken wij met oud-werknemer van Zaanlandia, de heer Klaas 

Ploeger (geboren in 1919), en werd uit de archieven aanvullende informatie opgedoken. 

Blikken hartje waarmee de klanten werden herinnerd aan het eeuwfeest van Zaanlandia. 

(Foto: Zaanlandia Bekkers bv)
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Hij begon voor een rijksdaalder per 

week bij een bedrijfje in kleine hout-

waren te Zaandam, maar stapte al 

snel over naar Zaanlandia, waar 

hij vier gulden kon verdienen. De 

overige arbeidsvoorwaarden waren 

de toen gebruikelijke: de werkdag 

duurde 81 ⁄2 uur, en op zaterdag tot 

één uur ’s middags. Pinkster Drie 

was in de Zaanstreek een vrije 

dag; daarnaast waren er drie door-

betaalde vakantiedagen per jaar. 

‘Als je je verveelt, kom je maar te-

rug’, zei de oude baas dan volgens 

Ploeger. In zijn herinnering telde 

Zaanlandia in 1934 ongeveer vijf-

tien personeelsleden. Blikproductie 

was destijds nog voornamelijk on-

geschoold werk. De jonge Klaas 

schoof gewoon aan in de produc-

tielijn en leerde daar al doende de 

kneepjes van het vak. Als Ploeger 

vertelt hoe de productie destijds in 

zijn werk ging en wat er sindsdien 

veranderde, vliegen de vaktermen 

over tafel. Zo wordt duidelijk dat 

het ‘ongeschoolde werk’ wel dege-

lijk specialistisch was. Het vereiste 

vakmanschap, maar dat kon al-

leen worden opgedaan in de prak-

tijk. Dat gold zeker bij Zaanlandia 

Bekkers, dat van oudsher over een 

breed gamma beschikt en sterk is 

in bijzondere series. 

ONGELUKJES

Een productielijn voor blank, on-

gedecoreerd blik bestond vóór de 

oorlog uit zes tot twaalf man, opge-

steld in een U-vorm. Eerst werd de 

romp van het blik met een roller- of 

trapschaar uit een plaat geknipt en 

vervolgens werd die op een kant-

bank in de juiste vorm gebogen. De 

rompen van de standaardmodellen 

(rechthoekige, vierkante en ronde 

blikken) bestonden uit één plaat 

met één naad, de hele grote afme-

tingen uit twee platen met twee na-

den. De naden werden vervolgens 

gefelst (gesloten). Daarna werden 

er twee randen aangebracht, één 

voor de kraal aan de bovenkant 

van de bus en één voor de bördel 

om beneden de bodem aan de romp 

te felsen. De bördel van de romp 

en de felsrand van de losse bodem 

werden aan elkaar bevestigd met 

een door de voet bediende bodem-

felsmachine. Vervolgens werd een 

uitstekend randje aan de bovenkant 

van het blik omgekraald (naar bin-

nen gebracht). Hierna of tegelijker-

tijd kon nog een ‘voor’ in het blik 

worden aangebracht, die het blik 

steviger maakte en waarop het dek-

De Brocadestrommel die K. Ploeger zich zo goed herinnert. Deze ontbrak in de bedrijfsverzameling, maar kon via marktplaats.nl op de kop worden 

getikt. (Foto: Zaanlandia Bekkers bv)

Kartonnen vimbus met het in de oorlog door 

Zaanlandia gemaakte kartonnen dekseltje. 

(Foto: Zaanlandia Bekkers bv)



sel kon rusten. De bodems en dek-

sels werden vooraf met persen uit 

blikplaten gestampt. Koekblikken 

en grote ronde trommels kregen 

bij de afwerking aan de bovenkant 

een draad. Daartoe werd aan de 

bovenkant eerst een klein randje 

omgebogen waarin een draad werd 

ingelegd en vervolgens werd die 

rand tegen het blik vastgeperst. Bij 

sommige modellen werden ook de 

randen van de deksels afgewerkt. 

Voor de export bestemde blikken 

kregen geen draad, maar werden zó 

afgewerkt, dat ze konden worden 

dichtgesoldeerd. Aan verfblikken 

werd aan de bovenkant een ring 

gefelst, waarin een deksel kon wor-

den gedrukt. De laatste man aan 

de productielijn stapelde de blik-

ken in elkaar. Dat werk was niet 

ongevaarlijk. Ploeger heeft al zijn 

vingers nog, maar met littekens van 

snij-ongelukjes.

 

DECORATIES

Na de oorlog ontwikkelde Ploeger 

een apparaat dat het handwerk 

deels overnam: draad inleggen, het 

vormen van de eerste en de tweede 

kant en de bodem inleggen kon nu 

in één keer. Behalve de tijd- en ar-

beidsbesparing bood deze werkwij-

ze het voordeel, dat de blikken beter 

aan de maat waren – ten opzichte 

van de oude methode scheelde dat 

vaak enkele millimeters in zowel di-

ameter als hoogte. Het bedenken 

van verbeteringen en het werken 

aan bijzondere series vond Ploeger 

altijd het leukste van zijn werk. 

Inmiddels is de productie verder 

gemoderniseerd, geautomatiseerd 

en beveiligd. De naad van bus-

sen die vloeistofdicht moeten zijn, 

wordt tegenwoordig gelast, en als 

dat niet nodig is (onder andere bij 

promotionele blikken) gefelst. Het 

in elkaar zetten van gedecoreerd en 

blank blik gaat op dezelfde wijze. 

Maar het gedecoreerde blik vergt 

meer precisie, omdat de bedruk-

king vooraf op plano materiaal 

wordt aangebracht op bepaalde po-

sities en niet mag beschadigen. Ook 

het nadenfelsen moet nauwkeurig 

gebeuren – de voorstelling moet 

naadloos doorlopen. De decoraties 

worden ontworpen op papier; in 

principe kan alles wat de opdracht-

gever wil. Als het ontwerp vaststaat, 

wordt uitgemeten hoe de kleurige 

rompen en deksels zo voordelig 

mogelijk uit de platen blik kun-

nen worden gestampt en geknipt. 

Tegenwoordig gebeurt dit digitaal. 

Een papieren model gaat, met de 

blikplaten naar de drukkerij, waar 

in een aantal drukgangen (afhan-

kelijk van het aantal kleuren), plaat 

na plaat wordt bedrukt. Dat luistert 

nauw, het sluitwerk en de positie van 

de bedrukking op het blik moeten 

tot op de millimeter juist zijn. Dan 

kunnen ware kunstwerkjes ont-

staan, zoals afgebeeld in Zaans 

Erfgoed nr. 9.

 

EERSTE KEUS

Zaanlandia drukte nooit zelf, maar 

besteedde dit werk uit – eerst bij een 

drukkerij in Leiden, toen die werd 

overgenomen door Zaanlandia’s 

grote concurrent Verblifa bij een 

bedrijf in Soest, en tegenwoordig 

gaat het merendeel naar een Duitse 

drukker. Er kwamen steeds meer 

druktechnieken voor blik (offset, 

zeefdruk, tampondruk en digitaal) 

en nieuwe inkten en lakken, waar-

onder ook voedselbestendige. In de 

beginjaren werden platen blik, de 

belangrijkste grondstof, ingekocht 

in Duitsland, Engeland, Frankrijk 

en de USA. Later werd Hoogovens 

(inmiddels Corus) de voornaam-

ste leverancier. Zaanlandia kon het 

zich niet permitteren van alle diktes 

grote voorraden aan te houden. Er 

werden kleine partijen ingekocht, 

die waren afgestemd op de orders 

en op het aanbod en de prijs. Met 

Hoogovens was de relatie zo goed, 

dat Zaanlandia de eerste keus kreeg 

als er partijen op de markt werden 

gebracht. In Ploegers tijd waren de 

platen in twee standaardmaten le-

verbaar: 508x711 mm en 533x762 

mm. De standaarddiktes waren 

0,24, 0,30 en 0,40 mm. De platen 

werden geleverd in houten ‘kistjes 
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De drie eerste generaties Kriek: F.W. Kriek, 1907-1939, J.F. Kriek 1919-1956, M.F. Kriek 1919-1968 en J. Kriek 1953-1999. 

(Foto’s: Zaanlandia Bekkers bv)



blik’, die 112 platen bevatten. 

Toen deze nog uit het buitenland 

kwamen, werden ze uit Rotterdam 

opgehaald door beurtvaarder Knap 

in Krommenie (later Wormerveer). 

Het laatste stukje (van Knap naar 

de fabriek) ging per paard en wagen 

en later met auto’s. Tegenwoordig 

gaat álle vervoer over de weg. Platen 

die bedrukt moesten worden, liet 

Zaanlandia naar de drukkerij 

vervoeren en vervolgens weer 

terug. Sinds 1958 wordt blik in 

toenemende mate in rollen geleverd. 

In het verleden kreeg het blik een 

dompel vertinning, nu wordt elek-

trolytisch een betere en constantere 

vertinning aangebracht. Om op 

de kostprijs te besparen wordt 

steeds dunner blik verwerkt; 

een bierblikje is nu nog maar onge-

veer 0,12 mm dik.

 

OORLOG

Zaanlandia moest het altijd hebben 

van bijzondere series in soms heel 

kleine oplages. Ploeger herinnert 

zich een opdracht voor verband-

trommels voor Brocades: duizend 

kleine en vijfhonderd grotere. Voor 

dat bijzondere werk had Zaanlandia 

vóór de oorlog een speciale vakman 

in dienst, die zich uitsluitend door 

de jonge Ploeger liet assisteren. Van 

binnen werden deze trommels wit 

gespoten, de buitenkant was rood 

en de onderkant zwart. Bovenop 

werd de naam met een plakplaatje 

aangebracht en tot slot werd de hele 

trommel met lak afgespoten. In het 

eerste oorlogsjaar stokte de aanvoer 

van blik. Het bedrijf richtte zich op 

de productie van kartonnen dek-

seltjes voor jampotten en schuur-

poederdozen, die tot Ploegers trots 

een betere kwaliteit hadden dan de 

deksels die Zaanlandia’s concur-

rent (een kartonnagebedrijf uit 

Rotterdam) leverde. Jan Kriek, de 

grootvader van de huidige directeur 

ontwikkelde de apparaatjes voor 

deze productie en Ploeger, met zijn 

technisch vernuft, hielp hem daar-

bij. Deze dekseltjes waren voor-

dien van blik, maar kwamen niet 

van Zaanlandia. Voor de productie 

van de kartonnen dekseltjes nam 

Zaanlandia speciaal vrouwen aan. 

Bij het bedrijf had (in tegenstelling 

tot Verblifa, de grote blikfabriek in 

Krommenie) daarvoor nooit veel 

vrouwelijk personeel gewerkt, net 

zomin als ná de oorlog. Ploeger ont-

kwam tijdens de oorlog niet aan de 

Arbeitseinsatz. In 1942 kwam hij in 

Duitsland eerst in Leipzig terecht 

en later vijftig kilometer ten zui-

den daarvan, in het kleine plaatsje 

Meuselwitz. Daar wist hij een ziekte 

voor te wenden; drie maanden na 

zijn vertrek was hij weer terug in 

Krommenie. In de Duitse munitie-

fabriek waar hij tewerkgesteld was, 

had hij (tot verbazing en misschien 

wel ergernis van sommige van zijn 

kameraden), tuk als hij was op nieu-

we technieken, zijn ogen goed de 

kost gegeven. Als je wat nuttigs kunt 

leren, moet je dat niet nalaten, was 

zijn devies. Zaanlandia schakelde 

in de hongerwinter om de mensen 

aan het werk te houden over op 

de productie van noodkacheltjes. 

Deze werden in Noord-Holland 

geruild voor voedsel dat onder het 

personeel werd verdeeld. Voor de 

voedselexpedities werd samenge-

werkt met Reyne, aan de overkant 

van de Noorderhoofdstraat, die 

beschikte over een schuit waarmee 

méér kon worden vervoerd dan in 

rugzakjes of op fietsen met houten 

banden. De machines en moto-

ren van Zaanlandia werden in het 

laatste oorlogsjaar zoveel mogelijk 

ontmanteld en verstopt; daardoor 

kon de productie na de oorlog 

betrekkelijk snel worden hervat. 

Aanvankelijk werd nog oud ma-

teriaal gerecycled (grote blikken 

werden tot kleinere verknipt). Toen 

Hoogovens weer in bedrijf kwam, 

kon Zaanlandia ook weer goed 

blik leveren. 

PERSONEELSGEBREK

Zaanlandia ontwikkelde zich na 

de oorlog voorspoedig, maar kreeg 

vanaf het einde van de jaren vijf-

tig te maken met de toenmalige 

grote kwaal van het Nederlandse 

bedrijfsleven: personeelsgebrek. 

Grootvader Kriek ronselde via het 

arbeidsbureau twaalf mannen uit 

de tuinbouw bij Hoorn en kort 

daarna kwamen de buitenlan-

ders: Spanjaarden, Marokkanen, 

Tunesiërs en tenslotte Turken. 

Het bedrijf huisvestte hen in het 

gebouw van de Coöperatie aan de 

Vermaningstraat, waar zij zo goed 

en kwaad als dat ging hun eigen 

huishouden voerden. Ploeger werk-

te toen al niet meer in de productie, 

maar als voorman. Hij hield bij hoe-

veel iedere werknemer produceerde 

(er werd toen gewerkt op tarief ), 

stelde de machines af, moest ingrij-

pen als er iets mis dreigde te gaan, 

en kreeg als voorman in een relatief 

klein bedrijf ook wat we nu ‘per-

soneelswerk’ noemen op zijn bord. 

Kort voor zijn pensioen in 1984 eis-

ten de lange jaren van hard werken 

hun tol: Ploeger kwam gedeeltelijk 

in de WAO. Zijn werk werd voor-

namelijk administratief; hij zorgde 

ervoor dat voor elke order de juiste 

partij blik werd ingekocht en dat 

alles op tijd in de goede aantallen bij 

de productielijnen terechtkwam. 

Al met al kijkt Ploeger tevreden 

terug op zijn vijftig dienstjaren bij 

Zaanlandia Bekkers Blik. Met zijn 

vroegere directeur Jan Kriek hield 

hij tot diens overlijden goed con-

tact, zoals hij dat nu nog heeft met 

Daan Kriek, de huidige directeur.

Bronnen

Gesprekken met de heer K. Ploeger (19 en 

25 juni); informatie van de heer D. Kriek 
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Blikjes die Zaanlandia Bekkers produceerde 

om het 75-jarig bestaan te markeren. 
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2 april

Het Historisch Genootschap Crom-

menie is bezig bordjes met informatieve 

teksten te maken over monumenten in 

Krommenie. De bordjes worden aan de 

monumenten bevestigd.

4 april

Zorgcentrum Het Mennistenerf schafte 

als eerste in de regio een defibrillator 

(reanimatie-apparaat) aan. Teamleiders 

kunnen het apparaat bedienen.

7 april

Woningcorporatie ZVH kocht de ten-

nisbanen naast het terrein van voet-

balclub Saenden in Wormerveer, maar 

kreeg vervolgens te horen dat het be-

stemmingsplan van het Guisveld geen 

woningbouw toestaat.

7 april

De forten Spijkerboor en Krommenie-

dijk, die beide behoren tot de Stelling van 

Amsterdam, worden mogelijk ingericht 

als bezoekerscentrum. Het is de bedoe-

ling dat de forten toegankelijk worden 

voor voorbijgangers en dat tekst en uit-

leg wordt gegeven over het landschap, 

de liniedijken en de inundatievelden.

11 april

Er komt een tunnel onder het spoor na-

bij station Wormerveer. Deze is nodig 

aangezien bij het gebruik van vier sporen 

(twee langs het perron en twee inhaal-

sporen) mensen niet meer bovenlangs 

mogen oversteken.

14 april

Mattijs Ploeger, pastoor van de oud-

Katholieke kerk aan de Noorderhoofd-

straat, verlaat Krommenie per 1 okto-

ber. Hij wordt opgevolgd door pastoor 

Martina Liebler.

16 april

Bomvol was de Vermaning in Zaandam 

tijdens de presentatie van het boek 

van Pim Ligtvoet over het lot van 

de Zaanse joden en joodse onderdui-

kers in de Zaanstreek tijdens de jaren 

1940-1945. Interviews, zang en oude 

filmfragmenten zorgden voor een stem-

mige presentatie van het indrukwekken-

de naslagwerk.

20 april

Straten in de wijk Waterrijk in Saendelft-

West krijgen namen van beroepen: 

Metselaar, Tegelzetter, Stukadoor, 

Loodgieter en Schilder.

25 april

Waarnemend burgemeester van 

Zaanstad Tonny van der Vondervoort 

vertrekt; zij wordt gedeputeerde van 

de provincie Zuid-Holland. Bij haar 

afscheid noemde zij Zaanstad ‘een ge-

meente met een heel sterk profiel’. De 

inwoners van de gemeente zijn in haar 

beleving niet trots genoeg op hun stad: 

‘Zaankanters zijn mopperig.’

25 april

‘De Zaanse Schans gaat ten onder als 

de huurpanden van de Stichting Zaanse 

Schans niet worden verkocht.’ Dat 

voorspellen de voorzitter en de interim-

directeur van de stichting. Voor het be-

houd van een van ’s lands belangrijkste 

toeristische attracties is er daarom geen 

andere keuze dan verkoop van de pan-

den, menen zij.

28 april

Jan Aafjes, onder andere lid van de 

redactieraad van Zaans Erfgoed, werd 

benoemd tot lid in de Orde van Oranje 

Nassau.

Kroniek
Drie maanden de Zaanstreek samengesteld uit Dagblad Zaanstreek door Jaap de Koning

Foto’s: Dirk Brand
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28 april

Wim Dijkstra (61) is benoemd tot waar-

nemend burgemeester van de gemeente 

Zaanstad. Hij was tot voor kort gedepu-

teerde van de provincie Gelderland.

28 april

De Zaanse Cultuurmarkt gaat dit jaar 

niet door. Het evenement zou op 30 juni 

plaatsvinden op de Burcht in Zaandam, 

maar daar is dan al de wekelijkse zater-

dagmarkt. Het bleek niet mogelijk de 

reguliere markt te verplaatsen.

3 mei

Tijdens de 1-meibijeenkomst van de 

PvdA kreeg de buurt- en speeltuinver-

eniging ‘Het Havenkwartier’ de Arie 

Lemsprijs toegekend voor de uitzonder-

lijke rol die zij vervult in het eigen ‘dorp’, 

de Havenbuurt. De prijs bestaat uit 

een oorkonde en een bedrag van vijf-

honderd euro.

7 mei

De jaarlijkse reünie op bevrijdingsdag 

in het gemeentehuis van Zaanstad moet 

gehandhaafd blijven, ofschoon de laatste 

twee oud-verzetsstrijders uit het bestuur 

van de Stichting 1940-1945 stappen. 

‘Jonge snotneuzen’ moeten de traditie 

voortzetten, zei stichtingsvoorzitter 

Wim Blank (89).

7 mei

Ton Neuhaus nam na 40 ‘dienstjaren’ 

afscheid als bestuurslid van Vereniging 

De Zaansche Molen. Wél blijft hij aan 

als conservator van het Molenmuseum. 

Neuhaus voornaamste wens: een polder-

molen in de Kalverpolder.

9 mei

De proef om jongeren gratis toegang te 

verlenen tot Zaanse musea (het Zaans 

Museum, het Uurwerkmuseum en het 

Molenmuseum) dreigt een jaar vóór zij 

afloopt te stranden. Er komen zoveel 

jeugdige bezoekers naar de collecties, 

dat Zaanstad niet met het beschikbare 

budget uitkomt.

11 mei

De Zaanse molens openen hun deuren 

voor het publiek tijdens de nationale 

molendag. Bijna alle molens in Neder-

land zijn deze dag te bezichtigen.

14 mei

De veiling voor een hospice in de 

Zaanstreek bracht ruim 21.000 euro 

op. De veiling was een initiatief van de 

vier Zaanse Rotary Clubs. Een hospice 

is een ‘bijna-thuis plek’, waar mensen 

in een zo huiselijk mogelijke omgeving 

kunnen sterven.

19 mei

Zaanstads voormalige burgemees-

ter Henry Meijdam keert terug naar 

de Zaanstreek als beoogd voorzitter 

van de Ondernemersvereniging 

Zaanstreek (OZ). Hij is door het bestuur 

van OZ voorgedragen als opvolger van 

Hans Boshuizen.

21 mei

Woningstichting Parteon is fel tegen de 

voorgenomen verkoop van woningen 

in de Zaanse Schans. Parteon maakte 

bekend op 24 mei in het gemeentehuis 

een eigen plan te presenteren in het 

Zaanstad Beraad.

24 mei

Bewoners van de Zaanse Schans 

keren zich tegen het plan om panden 

in hun woonbuurt te verkopen. Zij 

vrezen dat verkoop leidt tot 

‘Volendamisering’ en ‘verkwanseling’ 

van het Zaanse erfgoed.

25 mei

Geen verkoop van panden op de Zaanse 

Schans aan bewoners. Deze unanieme 

uitspraak van Zaanstads gemeenteraad 

liet aan duidelijkheid niets te wen-

sen over. De raad wil de panden van 

Zaanstads topattractie in handen van 

één partij houden, het liefst in die van 

de N.V. Stadsherstel Zaanstreek die op 

initiatief van Woningstichting Parteon 

in oprichting is.

23 mei

De Vredekerk en het naastgelegen za-

lencentrun ’t Heem in Krommenie gaan 

in de verkoop. De Protestantse Kerk 

in Nederland besloot in Krommenie 

met één kerkgebouw verder te gaan, 

de historische hervormde kerk aan het 

Kerkplein.

29 mei

De hoofdvestiging te Zaandam van 

De Bieb Zaanstad verhuist begin vol-

gend jaar van de Vermiljoenweg naar 

de voormalige Verkadefabriek aan de 

Westzijde.

Drie maanden de ZaanstreekKroniek
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4 juni

In het Zaantheater schonk de Junior 

Kamer, een organisatie voor jonge Zaan-

se ondernemers, tijdens haar jubileum-

viering een bedrag van 36.500 euro aan 

het Jeugd Sport Fonds Zaanstreek.

9 juni

De plannen om in de Zaanstreek een NV 

Stadsherstel in het leven te roepen, ver-

keren in een vergevorderd stadium. Deze 

NV wil historische, beeldbepalende en 

monumentale panden in de Zaanstreek 

kopen, restaureren en verhuren, met als 

doelstelling ze te bewaren voor het nage-

slacht. Woningcorporatie Parteon nam 

het voortouw. De oprichtingsplannen 

kwamen in een stroomversnelling toen 

de gemeente Zaanstad het voornemen 

bekend maakte om panden in de Zaanse 

Schans te verkopen aan particulieren.

11 juni

Ruim tweehonderd belangstellenden ke-

ken toe hoe de 101 jaar oude Co Verkade 

een antieke heistelling bediende om de 

eerste paal voor het Verkade-paviljoen 

van het Zaans Museum in de grond te 

slaan. Bouwbedrijf Kakes uit Zaandam 

bouwt het paviljoen, dat ‘Verkade expe-

rience’ gaat heten.

16 juni

Saentower, het beeldbepalende gebouw 

in het centrum van Zaandam, krijgt 

een nieuw uiterlijk. Mogelijk komen er 

drie etages bovenop voor appartementen 

‘met een heerlijk uitzicht’.

18 juni

Bijna driehonderd f latwoningen van 

woningbouwcorporatie Parteon in 

Poelenburg worden binnen vijf jaar ge-

sloopt. Onder de huurders is verwarring 

ontstaan.

19 juni

Met een simpele druk op een knop open-

de de minister van onderwijs, Ronald 

Plasterk, het Triascollege voor vmbo. 

Het gebouw staat in Krommenie, heeft 

plaats voor veertienhonderd leerlingen 

en kostte 38 miljoen euro.

19 juni

De groene zone rond de forten van de 

Stelling van Amsterdam moet in kaart 

worden gebracht. Landschap Noord-

Holland is vorig jaar met de inventari-

satie begonnen.

25 juni

Droogmakerij de Wijde Wormer krijgt 

mogelijk een windmolenpark. Aan de 

snelweg A7 komen dan zeven reusachti-

ge windturbines. De wieken ervan gaan 

tot 126 meter hoogte, de turbine wordt 

geplaatst op een hoogte van tachtig me-

ter. Het staat nog niet vast waar men de 

molens langs de rijksweg wil plaatsen.

28 juni

Volgens het CDA moet de ambacht-

school terugkomen. De partij vindt dat 

De Jedelooschool aan de Westzijde te Zaandam 

werd als ambachtschool gebouwd.

Zaanstad zich moet aanmelden om mee 

te doen aan een proef daartoe.

De data boven de artikelen verwijzen 

naar de dag van publicatie.

Drie maanden de ZaanstreekKroniek
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MEDEZEGGENSCHAP 

BIJ VERKADE

De ondernemingsraad van het sinds 1990 

onder de vleugels van United Biscuits 

opererende Verkade liet bij haar vijf-

tigjarig bestaan een bundel verschijnen 

waarin vanuit verschillende invalshoeken 

negentig jaar medezeggenschap bij het 

bedrijf aan bod komt. Redacteur Harry 

Peer nam zelf het uitgebreide historische 

overzicht voor zijn rekening. Verkade was 

niet het eerste Nederlandse bedrijf waar 

een ‘Kern’ in het leven werd geroepen. 

De Ned. Gist- en Spiritusfabriek Delft 

van Van Marken en Machinefabriek 

Stork in Hengelo gingen het bedrijf in 

respectievelijk 1878 en 1883 voor. Beide 

bedrijven gelden in de Nederlandse ge-

schiedenis als lichtende voorbeelden 

van sociaal-liberaal ondernemerschap. 

De Verkades onderhielden persoonlij-

ke en zakelijke betrekkingen met deze 

ondernemingen. Toch duurde het tot 

1916 voordat ook bij Verkade een Kern 

werd ingesteld. Aanleiding was een drei-

gend conflict met de vakbond over een 

nieuwe loonregeling. Arnold Verkade 

wilde de bond buiten de deur houden 

en via een Kern alleen met het eigen 

personeel praten. Onder het personeel 

brak een discussie los over de voor- en 

nadelen daarvan. Johan Anton Verkade 

was minder benauwd voor overleg met 

vertegenwoordigers van de vakbonden. 

Zo gebeurde ook bij Verkade datgene wat 

de arbeidsverhoudingen in Nederland 

aan het begin van de twintigste eeuw 

kenmerkt. Vooruitstrevende werkgevers 

zagen (ook uit welbegrepen eigenbelang) 

in, dat zij niet naar willekeur konden om-

gaan met hun personeel, maar moesten 

er nog aan wennen dat hun gesprekspart-

ners inmiddels via eigen organisaties voor 

hun belangen opkwamen. Gelijktijdig 

was de vakbeweging nog volop in ont-

wikkeling en moest deze haar positie in 

het Nederlandse sociale bestel veroveren. 

De Eerste Wereldoorlog zette dat alles in 

een stroomversnelling; na 1918 was het 

belang van de vakbeweging in Nederland 

onomstreden. Bij Verkade werd op 22 

november 1916 een gekozen Kern met 

twee afdelingen geïnstalleerd: één voor 

leidinggevenden en één voor uitvoeren-

den. Ook in de rest van zijn bijdrage 

vergelijkt Peer de ontwikkelingen bij 

Verkade en de omvorming van de Kern 

tot OR met de landelijke sociale en eco-

nomische ontwikkelingen. Daarbij legt 

hij het zwaartepunt bij de verrichtingen 

van de OR. Deze behandelde bij Verkade 

vanaf 1916 enerzijds allerlei korte-ter-

mijnkwesties, maar anderzijds kreeg de 

moderne OR ook te maken met zaken 

van strategische en bedrijfseconomische 

aard op de lange termijn. Volgens de wet 

heeft de OR daarin alleen adviesrecht. 

Een OR-lid is uiteraard ook altijd werk-

nemer en dus uiteindelijk afhankelijk van 

de werkgever. Peer stelt terecht vast, dat 

hij in het boek slechts het belangrijkste 

kon aanstippen en dat zijn onderwerp 

een proefschrift waard is. Misschien iets 

voor bij het honderdjarig bestaan van me-

dezeggenschap bij Verkade? De overige 

bijdragen in deze bundel zijn grotendeels 

afkomstig van directbetrokkenen: men-

sen die uit de eerste hand kunnen ver-

tellen hoe de OR functioneerde tijdens 

hun lidmaat- of voorzitterschap ervan. Er 

wordt onder andere teruggekeken op de 

pijnlijke reorganisaties na de overname 

door United Biscuits, met (naar achteraf 

bleek) onverantwoord snelle ontslagron-

des. De hoofdstukken over het sociale 

beleid bij Verkade en over de positie 

van het vrouwelijk personeel zijn weer 

meer in historisch perspectief geplaatst. 

Verder is er een bijdrage over de positie 

van Verkade in het krachtenveld van een 

grote internationale onderneming en de 

beperkingen die dit oplegt aan de invloed 

van de OR. En er is een hoofdstuk over 

de rol van de vakbeweging in de OR. Het 

laatste woord is aan de directeur. Waar 

nodig is er een keurige bronvermelding 

en het geheel is voorzien van goedgeko-

zen illustraties. Het formaat oogt al te 

bescheiden voor zo’n belangrijk boek 

over Verkade en de geschiedenis van de 

arbeidsverhoudingen in Nederland. 

Harry Peer (red), Vijftig jaar onderne-

mingsraad bij Verkade. Negentig jaar me-

dezeggenschap. Sittard, Drukkerij Bern. 

Claessens, 2006. ISBN 90-9-20-760-0 

(CvS)

KATHOLIEKE PAROCHIE

De Zaanstreek is al lang buitengewoon 

onkerkelijk. Bij de Volkstelling van 1947 

bleek in Nederland twintig procent van 

de mannelijke gezinshoofden met een 

beroep niet tot een kerkgenootschap te 

behoren. In de Zaanstreek was dat 45 

procent. Een van de factoren die daar een 

rol in speelden, was het rijke Zaanse ver-

enigingsleven. Rond 1900 schoten ver-

enigingen als paddestoelen uit de grond. 

J.P. Kruijt citeert in ‘De Onkerkelijkheid 

in Nederland’ ter illustratie een Zaanse 

predikant: ‘Geef de Zaankanter een 

muziekvereniging, en ge behoeft niet 

over de hemel te spreken.’ Toch zaten 

tot in de jaren zestig van de vorige eeuw 

de katholieke kerken vol, zó vol dat de 

parochie van de H.H. Martelaren van 

Boekennieuws
Nieuwe publicaties over de Zaanstreek belicht

Redactie-coördinatie Corrie van Sijl
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Gorcum te Koog een dependance had 

in Westzaan. Nu is dat wel anders. Dit 

en andere zaken komen aan de orde in 

het met liefde door J.A. Verschuren ge-

schreven jubileumboek over deze Koogse 

parochie, dat loopt vanaf de oprichting 

tot aan het 75-jarig bestaan in 2006. De 

auteur beschrijft die geschiedenis aan de 

hand van de lotgevallen van de priesters 

die de parochie dienden. De titel Lief en 

leed is goed gekozen. Verschuren geeft 

een goed beeld van de soms persoonlijke 

worstelingen van priesters en anderen bij 

het werken in een parochie. Het katho-

lieke leven beperkte zich overigens niet 

tot de kerk, de invloed strekte zich ook 

uit tot zaken als onderwijs en ouderen-

zorg. Verschuren maakte er een leesbaar 

boek van, waarbij hij zijn persoonlijke 

opvattingen niet onder stoelen of banken 

steekt. Ook de foto’s geven een aardig 

beeld van het parochieleven. Het is dui-

delijk dat dit boek het resultaat is van 

veel onderzoek, waarbij veel archiefmate-

riaal is geraadpleegd en betrokkenen zijn 

geïnterviewd. Jammer dat de gebruikte 

bronnen niet worden weergegeven. De 

hoofdstukindeling gaat uit van de pries-

ters die de parochie achtereenvolgens 

dienden. Door het ontbreken van een 

register is het boek daardoor niet zo toe-

gankelijk. Maar voor geïnteresseerden in 

de recente Zaanse katholieke geschiede-

nis is dit boek een aanrader. 

J.A. Verschuren, Gedenkboek 75 jaar lief en 

leed in een Zaanse parochie 1992, 2006. 

Woerden, Free Musketeers uitgeverij en 

producties, 2007, 2e druk (1e druk 2006) 

ISBN 90-8539-573-9 (R.L.)

MÉÉR DAN EEN STREEKROMAN

Sappelen van Dirk Doeves oogt als een 

streekroman, maar is méér dan dat. Het 

leven van een eenvoudige Zaanse arbei-

dersfamilie wordt van jeugd tot oude dag 

beschreven in de figuren van het echtpaar 

Anne en Mar Doorn. Anne is los werk-

man (tegenwoordig zouden we hem een 

loonwerker noemen) en een vrijbuiter, 

Mar is huisvrouw. Anne heeft veel werk 

en stroopt daarnaast regelmatig in het 

West- en Oostzijderveld. De auteur be-

schrijft hún leven, maar ook dat van hun 

arme voorouders. De opkomst van de 

moderne industrie speelt daarin een rol, 

evenals de (vanwege de mijnen zeer ge-

vaarlijke) visserij vanuit IJmuiden tijdens 

de Eerste Wereldoorlog. Veel aandacht 

is er voor de grote problemen waarmee 

veel arbeidersgezinnen vóór de Tweede 

Wereldoorlog te kampen hadden: grote 

armoede, slechte huisvesting en woning-

nood. Daarnaast schrijft Doeves herhaal-

delijk over het hoge alcoholmisbruik, 

de grote gezinnen, de willekeur van de 

werkgevers en de behandeling van hen 

die echt helemaal niets meer hadden. Na 

de oorlog krijgen Anne en Mar het in 

een aantal opzichten beter dan hun voor-

ouders; dit wordt onder andere geïllu-

streerd met de komst van huishoudelijke 

apparaten zoals de koelkast. Het Zaanse 

in deze geschiedenis is vooral de locatie, 

veel bekende plaatsen of juist grotendeels 

verdwenen plekjes (zoals het Oost- en 

Westzijderveld) komen langs. ‘Sappelen’ 

is een helder en goed geschreven boek 

over het leven van gewone Zaanse men-

sen gedurende een groot deel van de vo-

rige eeuw. 

Dirk Doeves, Sappelen: Zaanse familiekro-

niek van de twintigste eeuw. Zaltbommel, 

Uitgeverij Aprilis, 2007. ISBN 90-5949-

175-5 (Huibert Latenstein)

MOLENS

Molenliefhebbers komen dit kwartaal 

royaal aan hun trekken. Onder redac-

tie van Ed Groot verscheen een geheel 

herziene uitgave van het uit 1961 stam-

mende standaardwerk van Stokhuyzen, 

dat velen zien als de molenencyclopedie 

bij uitstek. Systematisch komen alle as-

pecten van de windmolen aan bod en 

ook de watermolen en rosmolen (waar-

van er nog een paar in Nederland be-

staan) worden uitvoerig beschreven. De 

moderne windturbine waarmee elek-

triciteit wordt opgewekt is buiten be-

schouwing gelaten. Bouw, verschillende 

typen, functies (en dus de aanhangende 

bedrijfsinstallaties) worden uitvoerig en 

inzichtelijk in woord en vooral beeld 

gepresenteerd. Uitvoeriger en completer 

kan haast niet, zou je denken, tót je het 

boek van Piet van Bussel over oliemolens 

ziet. Na een kleine historische inleiding 

over het belang van oliemolens (inrich-

tingen om olie uit zaden te persen) in de 

Nederlandse economische geschiedenis, 

volgt een overzicht van de verschillende 

typen oliemolens die er in Nederland en 

Vlaanderen nog zijn, en van de werking 

van de verschillende soorten persmecha-

nieken. Dan volgt een overzicht van de 
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verschillende verwerkte zaden en soorten 

olie die het eindproduct waren, en hoe 

deze in de voedselproductie of de che-

mische industrie werden toegepast. In 

wiskundige formules worden de toeren-

tallen, de overbrengingsverhoudingen en 

dus de uiteindelijke effectiviteit van een 

aantal bekende molens weergegeven. Het 

vergt nogal wat technisch inzicht om van 

dit boek te kunnen genieten, maar dan 

geniet je ook zeer. 

Ed de Groot (red.), Molens: de nieuwe 

Stokhuyzen. Zwolle/Amsterdam, Waanders 

uitgevers/De Hollandsche Molen, 2007, 

ISBN 90-400-8785-1. P.W.E.A. van 

Bussel, Oliemolens: wind-, water- en ros-

oliemolens, oliezaad en olie. Eindhoven, 

Bura Boeken z.j. (2006). ISBN 90-6464-

021-4 (CvS)

DE KNEET

Over Gerrie Kneteman verscheen in 

2005 een fors boek, waarin de Zaanstreek 

(waarmee ‘de Kneet’ wel wat had) er 

helaas een beetje bekaaid afkomt. Het 

enige wat er voor zover ik zag over de 

Zaanstreek wordt gezegd, is dat slagerij 

Donker in Krommenie gesloten was op 

de dag van Knetemans begrafenis en dat 

de familie na afloop ontvangst hield in 

Café Atlantic aan de Zuiderhoofdstraat. 

Verder wordt de ‘Zaanse’ Ronde van 

Noord-Holland kort gememoreerd. Tal 

van prominenten, zoals Dries van Agt, 

laten hun licht schijnen over een van de 

beste Nederlandse wielrenners van zijn 

tijd. Al met al voor de wielerliefhebbers 

een lezenswaardig boek. 

Hans Prakke, samenst., De Kneetstory. 

Over de dood en de gladiolen van een 

Amsterdamse professional. Utrecht, 

Uitgeverij Agiel, 2005. ISBN 9077834-

10-9 (RL).

COR DIK EN ZIJN WERK

De schilder Cor Dik is in 1906, inmid-

dels ruim honderd jaar geleden, geboren 

in Zaandam. Voor de Stichting Cor Dik 

was dat aanleiding om in samenwerking 

met Uitgeverij Noord-Holland een boek 

over hem samen te stellen. Dat werd een 

levendige inkijk in zijn leven en de opvat-

tingen over zijn werk zoals die zijn over-

geleverd in zijn dagboekaantekeningen 

en herinneringen van mensen die hem 

kenden, met name zijn kleindochter Iris 

Dik en zijn vrouw Sies Dik-Noorman. 

Ook de kritieken die tijdens zijn leven 

over zijn werk verschenen zijn uitge-

plozen, terwijl zoon Jaap Dik het land 

afreisde om bij musea en verzamelaars 

het werk van zijn vader te inventariseren. 

Een ruime keus daaruit is in het boek 

afgebeeld. Cor Dik was van eenvoudige 

komaf; zijn vader werkte als kuiper bij 

Jacob Vis. Een opleiding als kunstenaar 

zat er dus niet in, maar het is denkbaar dat 

vader Dik zijn zoon wel leerde ‘kijken’. 

Hij had een platencamera, een zeldzaam-

heid in zijn tijd en zeker in zijn milieu. 

Voor Cor Dik was een opleiding aan de 

Rijkskweekschool te Haarlem wél bereik-

baar. Na de verplichte vijf jaar voor de 

klas besloot hij zich alsnog aan tekenen 

en schilderen te wijden, daarin gesteund 

door zijn vrouw Sies, die hij als collega 

had leren kennen. Zijn eerste atelier vond 

hij in Haarlem, waar hij kennis maakte 

met Kees Verwey en Henri Boot. Zaanse 

schilders met wie hij in die periode con-

tact had, waren Freek Engel, Gerrit Jan 

de Geus, Cornelis Koning en Aart Roos, 

en de goede relatie met zijn jeugdvriend 

Jaap Kaal bleef altijd intact. Maar tot een 

‘school’ heeft Dik zich nooit willen reke-

nen. Het echtpaar Dik kreeg een ‘baan’ 

als jeugdherbergouders in Delden, die 

een economische basis bood waarop Dik 

zich na zijn onderwijsjaren als kunste-

naar verder kon ontwikkelen. Aan het 

eind van de oorlog vestigde hij zich in 

Amsterdam; na de bevrijding kwam zijn 

gezin daar ook naar toe. Sies vond er een 

baan als onderwijzeres. Dik maakte wel 

kennis met Amsterdamse kunstenaars, 

werd ook lid van onder andere Arti en 

haalde de banden met zijn Zaanse vrien-

den aan, maar van de hoofdstromen in 

de kunst van die jaren moest hij niets 

hebben. Dat leidde er toe, dat zijn manier 

van werken pas tegen de jaren zeventig 

weer bredere waardering vond. De laat-

ste tien jaar van Cors leven woonde het 

echtpaar Dik in Ilpendam in een door 

Cor zelf ontworpen huis met een groot 

atelier op de verdieping. Dat bood hem 

een prachtig uitzicht over Waterland, dat 

hem deed denken aan het Zaanse land-

schap waaruit hij al op zijn veertiende 

was vertrokken, maar dat hij altijd als 

wezenlijk voor zijn kijken en werken 

beschouwde. Met dit fraai uitgevoerde 

boek is het leven en werk van een Zaanse 

kunstenaar op voorbeeldige wijze voor 

een breder publiek ontsloten. 

Iris Dik (samenst.), Cor Dik en Jan 

Eijkelboom, Van de grote weg af. Cor Dik, 

schilder 1906-1975. Wormer, Stichting 

Uitgeverij Noord-Holland, Stichting 

Cor Dik, 2006, ISBN 90-7838-103-5. 

(CvS)

Boekennieuws



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.

Stuur onderstaand antwoordformulier in een

enveloppe zonder postzegel aan:

Vereniging Zaans Erfgoed

Antwoordnummer 1854, 1544 ZX  Zaandijk

  

Ja, ik word lid van de

vereniging Zaans Erfgoed

voor €19.- per jaar.

Naam:

Adres:

Postcode             Plaats

Handtekening

Zaans Erfgoed is een geweldige 

informatiebron voor alle inwoners 

van Zaanstad, Wormerland en 

Oostzaan en in feite onmisbaar 

voor iedereen die de Zaanstreek, 

met al z’n cultuurhistorische 

waarden een warm hart toedraagt. 

Dit tijdschrift heeft een omvang 

van 48 pagina’s A4 formaat, 

waarvan16 pagina’s in kleur, 

en verschijnt vier keer per jaar.

  

Zaans Erfgoed is geheel
gewijd aan de Zaanse
cultuurhistorie.
Het tijdschrift informeert
haar lezers over een breed
scala aan onderwerpen,
zoals archeologie,
houtbouw, industrieel
erfgoed, molens, musea, de
geschiedenis van bedrijven,
verenigingen en instellingen,
het cultuurlandschap enzovoort.

Opberg pakhuis voor

16 nummers Zaans

Erfgoed €4.- bij de

Zaanse boekhandel.
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Heijnis & Schipper voor Zaanse boekproducties

Heijnis & Schipper (sinds 1821) is van

oudsher hét adres voor uitgave en/of

productie van Zaanse boeken. Vele titels

werden vervaardigd aan de Zaandijkse

Lagedijk. Zo was het in de 19e en de

20e eeuw en zo is het nu nog steeds.

Een greep uit onze producties:

Zaken in Zaandijk Ed Pielkenrood

Cees Dekker Kunstenaar bij Verkade Jan Pieter Woudt 

Mooi Zaans jubileumuitgave van Somass Bouwbedrijf

Zaans Schetsboek Hinne Terpstra

En nu een gewoon Hollandsch liedje Co Rol

Ook voor uw uitgave zetten wij graag onze expertise in.

Postbus 21   1540 AA  Koog aan de Zaan   

Lagedijk 158   1544 BL  Zaandijk     

Telefoon 075 6401730   Fax 075 6281423   

www.heijnis-schipper.nl  e-mail: info@heijnis-schipper.nl      

D
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Verenigingsnieuws

plaats, die in combinatie met het te res-

taureren pand Dorpsstraat 115 de gran-

deur van de omgeving rond de geres-

taureerde Boerensluis zal vergroten. Het 

dubbele houten woonhuis Dorpsstraat 

39-41 (gebouwd vóór 1900) is door de 

gemeente inmiddels genomineerd voor 

de monumentenlijst; hier wordt nader 

onderzoek naar gedaan. Ook zal de 

Monumentencommissie oordelen over 

een klein houten arbeiderswoninkje 

(1893-’94) aan Dorpsstraat 163. Dit is 

een van de laatste karakteristieke houten 

pandjes in Oost-Knollendam. Aan de 

achterzijde ervan vonden in het verleden 

verbouwingen plaats, maar de voorzijde 

verkeert nog in authentieke staat.

BRUG OVER WEGSLOOT JISP

Terwijl dit nummer van Erfgoed al bij 

de vormgever was, maakte de Stichting 

Wegsloot Jisp bekend, dat binnenkort 

wordt begonnen met de bouw van de 

al lange tijd bepleite brug over de weg-

sloot. Meer daarover in het volgende 

nummer.

HISTORISCHE 

VERENIGING WORMERVEER

De HVW brengt een kalender voor 

2008 uit met reproducties van aquarel-

len van de Zaanse kunstenaar Arnold 

de Lange. Hij bracht treffend in beeld 

hoe een zevental sfeervolle plekken in 

Wormerveer vroeger oogden. De uitgave 

is mogelijk dankzij ondersteuning van 

Wormerveerse middenstanders en be-

drijven. De uitvoering wordt verzorgd 

door Kunstdrukkerij Mercurius, de ver-

koopprijs is € 13,95 en de kalender is 

verkrijgbaar bij boekhandel Pasman aan 

de Zaanweg te Wormerveer. 

STICHTING HISTORIE 

OOST-KNOLLENDAM

Oost-Knollendam telt al rijksmonu-

menten (zoals de begraafplaats en 

het houten koetshuis daartegenover), 

een provinciaal monument (Pakhuis 

Koningsbergen) en een gemeentelijk 

monument (voormalig koopmanshuis 

uit 1885-’86 aan de Dorpsstraat 115). De 

Stichting Historie Oost-Knollendam 

(SHOK) ziet graag ook enkele andere 

panden op de gemeentelijke monumen-

tenlijst geplaatst. SHOK heeft haar eigen 

adviserende inbreng binnen de sinds een 

jaar actieve Monumentencommissie van 

de gemeente Wormerland. De stichting 

betreurt het, dat beeldbepalende panden 

verdwijnen. Dat betreft onder meer de 

voormalige boerderij aan de Sluisstraat 

20, die al vijftien tot twintig jaar met 

een open dak aan de achterkant staat 

te verrotten en waarvoor inmiddels on-

danks verzet van verscheidene instanties 

(in het bijzonder de contactcommissie 

Oost-Knollendam) een sloopvergun-

ning is afgegeven. Ook het boerderijtje 

aan de Dorpsstraat 66 (gebouwd vóór 

1900) wordt gesloopt; er komt een zo-

genoemde Notariswoning voor in de 

Coördinatie: Wikje van Ritbergen

D e rubriek ‘Verenigingsnieuws’ kan alleen bestaan bij gratie van de inzending van berichten door Zaanse cultuurhistorische verenigingen, 

stichtingen en andere organisaties op dit terrein. Nieuws dat ook interessant kan zijn voor anderen dan ‘leden van de eigen club’ ontvangen we 

graag. Deze kunt u per post of mail zenden naar de redactie van Zaans Erfgoed; de adressen zijn vermeld op bladzij 2 van dit blad.  

Dubbele Buurt. Een van de aquarellen die Arnold de Lange voor de Wormerveerse kalender maakte.
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Het boek Jaap Stellaart. De blinde 

Ziener in een Oceaan van licht, werd 

blijkens het omslag uiteindelijk een 

coproductie van kunsthistoricus 

Henk Heijnen en Jan de Bruin; 

Anton van Daal fotografeerde 

(pro deo) vierhonderd werken van 

Stellaart, waarvan Heijnen en De 

Bruijn er tweehonderd voor het 

boek selecteerden. Documentaire 

foto’s completeren het geheel. Bij 

het samenstellen van het boek kon 

ruim gebruik worden gemaakt van 

de collectie van Jan de Bruin – hij 

bezit 110 werken van Stellaart en 

een uitgebreid archief van de kun-

stenaar. Jan de Bruin: ‘Dat bouwde 

ik ten dele op doordat Jaap de laatste 

periode van zijn leven alleen nog 

wilde exposeren in galerie Bramkha 

aan het Haaldersbroek, die ik sa-

men met Jankees Vergouw had op-

gericht.’ Stellaart woonde aan het 

Haaldersbroek, in het eerste huis na 

de brug die het Kalf met dit buurt-

schap verbindt. Jan de Bruin: ‘Op 

een dag reed ik over die brug en 

zag ik Jaap een vuurtje stoken, met 

daarnaast grote zakken. Ik stopte en 

het bleek dat daarin zijn volledige 

archief zat, dat hij wilde verbranden 

– tekeningen, recensies van expo-

sities waaraan hij deelnam, alles... 

Hij vond het goed dat ik die zak-

ken meenam. Het archief is altijd 

bij mij gebleven, met toestemming 

van Nan (Jaaps vrouw) en zijn kin-

deren.’ Dat Stellaart zijn archief 

verbrandde, tekent de man. ‘Hij 

was impulsief en wispelturig’, zegt 

Henk Heijnen. Dat volgde uit zijn 

geestestoestand. Heijnen: ‘Hij was 

manisch depressief. Drie keer is hij 

in een inrichting opgenomen. Die 

periodes waren voor hem telkens 

een verademing. Hij kon dan tot 

rust komen.’

Boek en exposities eren Jaap Stellaart

Kunstenaar met vele 
gezichten door Jan Pieter Woudt

Reproductiefoto’s: Anton van Daal

Met een boek en drie exposities wordt de komende (ruim) drie maanden de Zaanse beeldend kunstenaar Jaap Stellaart (1920-1992) 

geëerd. De boekuitgave en de tentoonstellingen kunnen worden beschouwd als het afscheidsgeschenk van Jan de Bruin, die binnenkort 

terugtreedt als directeur van Kunstcentrum Zaanstad. ‘In plaats van een receptie en cadeaus, wilde ik cultuurminnend Nederland in 

staat stellen kennis te nemen van Stellaarts werk. Toen ik erover nadacht wie het boek zou moeten schrijven, kwam ik eigenlijk meteen 

bij Henk Heijnen uit.’

't Hoofd versierd en handen leeg. Zonder datum, olieverf op doek 59 x 98,5 cm, collectie: Museum Van Bommel van Dam.
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IN DE MARGE

De gespletenheid van Jaap Stellaart 

uitte zich in wat hij met zijn kunst 

wilde bereiken. Heijnen en De 

Bruin zijn eensluidend in hun be-

oordeling: ‘Aan de ene kant wilde 

hij wereldberoemd worden, maar 

aan de andere kant had hij een 

hekel aan de kunstwereld – aan de 

openingen van exposities, de ver-

plichtingen, de prestatiedruk. Hij 

wilde zich uiten, maar dat verhield 

zich niet tot zijn behoefte om zich 

af te zonderen. Als hij succesvol 

dreigde te worden, schrok dat hem 

af en verkoos hij een bestaan in de 

marge.’ Door deze tweeslachtig-

heid kreeg Jaap Stellaart buiten de 

Zaanstreek nooit de bekendheid die 

hij had kúnnen krijgen. Daarop was 

ook van invloed dat hij zich nooit 

aansloot bij de CoBrAgroep, al 

was zijn werk verwant met dat van 

CoBrA en Creatie-kunstenaars 

als Willy Boers, Eugene Brands, 

Corneille en Karel Appel. Over de 

laatste zei Stellaart eens: ‘Die heeft 

het van mij afgekeken.’ ‘Dat was uit 

afgunst’, zegt Jan de Bruin, ‘maar 

Jaap vond Appel ook een aanstel-

ler.’ Al hoorde Jaap Stellaart niet tot 

CoBrA; hij exposeerde meermalen 

met leden van deze groep. ‘Dat deed 

hij in Nederland, Engeland, de 

Verenigde Staten, over de hele we-

reld’, zegt Henk Heijnen. ‘Maar hij 

bleef een eigenzinnige eenling. Hij 

haalde eens een deel van zijn werk 

weg uit het Stedelijk Museum in 

Amsterdam, omdat hij vond dat het 

daar niet op een goede plek hing.’ 

De verwantschap van Stellaart met 

CoBrA en Creatie uitte zich in zijn 

abstracte stijl, die in de jaren na de 

Tweede Wereldoorlog overheerste. 

Stellaart zei daar zelf in 1954 over: 

‘Een schilderij van mij is nooit en 

zal nooit een afbeelding zijn. Het 

is nooit een tomaat of een ruggen-

graat, een stalen mast, een wolken-

krabber of een zichtbare vader en 

moeder met een lamp boven tafel. 

Het is altijd een schreeuw, een stilte, 

een kilte, een huivering, een ont-

moeting, kortom een gesteltenis, 

een toestand.’

HECHT OEUVRE

Jan de Bruin en Henk Heijnen zijn 

er gelukkig mee dat Jaap Stellaart en 

zijn kunst door het boek en de expo-

sities nu uitvoerig voor het voetlicht 

worden gebracht. ‘Het paste bij hem 

om ongezien te willen verdwijnen, 

en dat was hem bijna ook nog ge-

lukt’, zeggen ze. ‘Maar nu kunnen 

mensen ruim kennis nemen van 

zijn werk. In eerste instantie lijkt 

zijn kunst caleidoscopisch, maar 

naarmate je je er meer in verdiept, 

wordt duidelijk dat hij een hecht 

oeuvre naliet. Hij had thema’s die 

steeds terugkeerden: leven en dood, 

seksualiteit, en later ook filosofie 

en de oorsprong van het leven: de 

vagina en de kosmos.’

AGENDA JAAP STELLAART

Kunstcentrum 

Zaanstad, Zaandam

Expositie. Opening 12 oktober 2007, 

17 uur, door Gerrit Bosch, conser-

vator Provinciale Kunstcollectie 

Noord-Holland. Tijdens deze bij-

eenkomst wordt ook het boek Jaap 

Stellaart. De blinde Ziener in een 

Oceaan van licht gepresenteerd. De 

expositie loopt t/m 6 januari 2008. 

Info: www.kunstcentrum.nl

’t Reght Huijs, Westzaan

Verkooptentoonstelling. Opening 

13 oktober 2007, 16 uur, door Leo 

Poelmeijer, bewonderaar en vriend 

van Stellaart. De tentoonstelling 

loopt t/m 16 december 2007. www.

westzaan.info.

Extra: Lezing door Henk Heijnen, 

22 november, 20.30 uur.

Zaans Museum, 

bij de Zaanse Schans

Expositie. Opening 14 oktober 

2007, 16 uur, door Hedy d’Ancona, 

voormalig minister OCW. De 

expositie loopt t/m 6 januari 2008 

www.zaansmuseum.nl. 

Extra: lezing door Henk Heijnen, 

21 oktober, 15 uur.

Het boekomslag.

Dolmu-Taros, 1955/56, olieverf op doek 80 x 100 cm, collectie Jan de Bruin.
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Agenda door Annemieke Emond 

de verspreiding van beeldende kunst of 

vormgeving in Zaanstad. Info: www.

kunstcentrum.nl

ZAANSE SCHANS/ZAANS MUSEUM

Kinderactiviteiten: 

6, 7, 17, 24 oktober, 11, 25 novem-

ber, 9 en 26 december: Kinderatelier 

met activiteiten die gekoppeld zijn aan 

tentoonstellingen of actuele feesten als 

Sint Maarten, Sinterklaas en Kerstmis. 

De kinderateliers beginnen om 14 uur, 

met uitzondering van zondag 25 no-

vember. Sinterklaas maakt die dag zijn 

opwachting op de Schans (13 tot 16 uur); 

7 oktober de hele dag. 

En ook:

6, 7 en 13, 14 oktober: 

Atelierweekend Tengel.

18 november, 14.00 uur:

‘Dorp Centraal’, minitentoonstelling 

met lezing en film over Zaandijk.

29 september: 

Zaanse Molendag. 

Inlichtingen: www.zaansemolen.nl 

7 en 14 oktober: 

Historische wandelingen onder leiding 

van een gids door Wormerveer: 7 ok-

tober door Wormerveer-zuid en een 

week later door Wormerveer-noord. 

Beide rondleidingen starten om 10.30 

uur; deelname (inclusief een kop koffie) 

kost € 2,50. Inlichtingen en opgave bij 

Dick Zwart, tel. 075 6282468.

3 oktober, 10 tot 16 uur:

Gemeentearchief Zaanstad doet in het 

kader van de week van de geschiede-

nis mee aan de landelijke archievendag. 

Thema is ‘het papieren geheugen van 

Zaanstad’ (zie ook bladzij 4 van dit tijd-

schrift). Er zijn diverse workshops, zoals 

papiermaken en ‘scrap booking’, waarbij 

oude foto’s worden bewerkt. Kinderen 

Vanaf 19 september: 

Kleine tentoonstelling in het Inverdan-

centrum op de Zaandamse Gedempte 

Gracht over archeologische vondsten ge-

daan bij de opgraving langs de Vaart in 

het Inverdangebied. De expositie bestaat 

voornamelijk uit achttiende-eeuws aar-

dewerk en glas van toenmalige bewoners 

van het Rustenburg en de paden langs de 

(destijds nog niet gedempte) gracht. Er 

werden armoedige voorwerpen gevon-

den; de bewoners hadden het dus niet 

breed – niet voor niets heette een pad 

langs de gracht ‘Geldlozenpad’. Twee ge-

vonden fragmenten van een walviskaak 

krijgen mogelijk naar oud gebruik een 

permanente plek in het nieuw te bouwen 

stadhuis van Zaanstad. 

27 september: 

Uitreiking van de ‘Kunstcentrum 

Zaanstad Award’ aan een persoon of in-

stelling die van betekenis is of was voor 

(Advertentie)
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dictee georganiseerd. De deelnemers 

worden ook aan de tand gevoeld over 

hun kennis van de Zaanstreek en typi-

sche Zaanse uitdrukkingen en gezegden. 

Locatie: De Koekfabriek, Westzijde 188, 

Zaandam. www.zaansdictee.nl 

STICHTING NATUUR EN MILIEU

EDUCATIE ZAANSTREEK

30 september: 

Historische vaartochten door Zaanse 

veenweidegebieden.

30 september: 

Kinderboerderij Darwinpark viert 

‘Dierendag’. Aanvang 13.30 uur. 

28 oktober vanaf 13.30 uur: 

Herfstwandelingen vanaf het natuur-

museum door het Darwinpark. Info 

over alle activiteiten 075 6312020.

13 november: 

Openbare avond van het Historisch 

Genootschap Wormer, waarbij het 

tweede jaarboek wordt gepresenteerd. 

Daarna wordt aansluitend een lezing 

gehouden. Aanvang: 20 uur. 

Locatie: ‘De Wijngaard, Dorpsstraat 

134 A, Wormer.

CZAAR PETERHUISJE

21 oktober: 

Familieatelier, workshop beschilde-

ren matrosjkapoppen van origineel 

Siberisch hout. Aanvang: 14 uur.

11 november:

Lezing door Farida Guseynova over de 

invloed van Nederlandse prentkunst 

op de Russische orthodoxe kunst. 

Aanvang: 14 uur. Inlichten en reserve-

ringen: Zaans Museum, 075 6162862, 

www.zaansmuseum.nl

2 tot en met 11 november: 

Kunstweek in Kunstcentrum Zaanstad. 

www.kunstcentrum.nl

6, 7, 13 en 14 oktober: 

Oeverloos Kunstdiners. Stichting 

Oeverloos is een nieuw Zaans initiatief 

ter bevordering van de culturele leven-

digheid. In samenwerking met Tengel 

organiseert de stichting tijdens de twee 

weekenden van de atelierroute een viertal 

kleinschalige kunstdiners, waarbij drie-

gangendiners in intieme sfeer worden 

gecombineerd met muziek en beeldende 

kunst. De locaties zijn alle op of aan het 

water en variëren van huiskamers tot een 

galerie en een woonboot. De optredende 

muzikanten proberen samen met de koks 

en kunstenaars een spannend en sfeervol 

geheel te vormen. Inlichtingen en reser-

veringen via www.stichtingoeverloos.nl. 

Deze site geeft ook informatie over de 

betrokken artiesten, het eten, de kosten 

en de locaties.

DEINING 2007

29 september:

FASHION-ALLEE op de Rijshoutweg.

6 oktober:

Slotmanifestatie met spetterend feest 

van kunstmanifestatie DeininG in de 

Zaandamse Achtersluispolder. Meer 

dan een half jaar lang bruiste dit 

bedrijventerrein van de activiteiten, 

projecten en opmerkelijke gebeur-

tenissen. Kunstenaars, werknemers en 

werkgevers bedachten samen een groot 

aantal creatieve manieren om dit oudste 

industriegebied van de Zaanstreek positief 

op de kaart te zetten. Tijdens het eindfeest 

wordt duidelijk wat er allemaal is bereikt. 

www.deininginachtersluispolder.nl 

vanaf acht jaar kunnen opdrachten over 

papier uitvoeren. Er is gelegenheid de 

beeldbank met meer dan 140.000 af-

beeldingen te raadplegen, er zijn rond-

leidingen en er zijn foto’s en boeken 

te koop voor een schappelijke prijs. 

De toegang is gratis. Gemeentearchief 

Zaanstad, Hoogstraat 34, Koog aan de 

Zaan, 075 6552233. www.zaanstad.nl/

gemeentearchief.

EXCURSIES POELBOERDERIJ

7 en 28 oktober, 14 uur:

Paddenstoelen.

14 en 28 oktober, 14 uur: 

Historische vaarexcursie.

21 en 28 oktober, 14 uur: 

Roofvogels.

4 en 11 november, 14 uur: 

Doortrekkers en overwinteraars.

15 november, 10.30 uur: 

Zwerftocht, varen en wandelen.

9 december, 14 uur: 

Doortrekkers en overwinteraars.

26 december, 14 uur: 

Tweede kerstdag, uitwaaien in het veld 

met een bezoek aan de beheerboerderij 

van Natuurmonumenten.

www.poelboerderij.nl

26 oktober: 

Traditionele lichtjesavond op de Oude 

Begraafplaats aan de Marktstraat van 

Wormerveer. Honderden lichtjes zor-

gen voor een onvergetelijk schouwspel. 

De gebeurtenis wordt muzikaal onder-

steund door het kerkkoor van de r.k. 

Onze Lieve Vrouw Geboorte parochie. 

De begraafplaats is open vanaf 19 uur; 

de toegang is gratis.

HONIG BREETHUIS

21 oktober, 15.30 tot 17.30 uur: 

Concert door zangeres en pianiste 

Martha Bosch.

18 november, 15.30 tot 17.30 uur:

Concert door gitariste Lenie 

Roggeveen en fluitiste Imme Wassink.

15 december: 

‘Dromen over feest van vroeger’.

Reserveren dagelijks behalve op maan-

dag en zaterdag, van 13 tot 17 uur, tel. 

075 6217626. Lagedijk 80, Zaandijk.

28 oktober: 

Wie skraift blaift. Voor de vierde keer 

wordt het inmiddels traditionele Zaans 

13 OKTOBER 2007 LANDELIJKE ARCHIEVENDAG
van 10.00 uur tot 16.00 uur
Als thema hebben wij gekozen voor het papieren geheugen van de Zaanstreek. U wordt hierbij van 
harte uitgenodigd om het GEMEENTEARCHIEF eens van een andere kant te bekijken.

Wij bieden U op deze dag onder andere:

• Workshop scrap booking, u gaat een oude foto bewerken
• Workshop papier maken
• Voor kinderen v.a. 8 jaar, opdrachtjes over papier
• Gelegenheid tot raadpleging van de beeldbank met 140.000 afbeeldingen
• Gelegenheid om foto’s/boeken tegen een schappelijke prijs aan te schaffen
• Rondleidingen

Toegang, koffie en thee evenals de deelname aan de workshops is gratis!

Raadpleeg onze website voor meer informatie: 
www.zaanstad.nl/gemeentearchief
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