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Aan mij de eer om als kersverse gemeentear-
chivaris deze column te schrijven. Hoewel 
mijn wortels in Purmerend liggen, woon ik 
sinds mijn zesde jaar in de Zaanstreek en 
heb ik in de loop der jaren de Zaanstreek 
beetje bij beetje leren ontdekken. Door de 
vele projecten elders in het land kwam ik 
er niet aan toe om mij goed in de Zaanse 
geschiedenis te verdiepen, maar mijn waar-
dering voor de Zaanstreek stak ik nooit on-
der stoelen of banken. Menig keer heb ik 
uitgelegd dat van een verhuizing absoluut 
geen sprake kon zijn, omdat het unieke ka-
rakter van de Zaanstreek niet te evenaren 
is. Het landelijke, ieder voormalig dorp met 

zijn eigen identiteit, het Zaanse taaltje, de Zaan, de polders, de geurtjes en vooral 
de trots waarmee de Zaankanter over zijn eigen streek kan vertellen, geven mij 
altijd weer een gevoel van thuiskomen.

De inhoud van dit nummer overziend valt het thema ‘water’ op. Dat doet mij 
als waterrat natuurlijk deugd. Mijn vroegste herinneringen aan het water in 
de Zaanstreek dateren uit mijn jeugdjaren. Met vriendinnen op weg naar De 
Hippert om daar een bootje te huren en dan via de Watering naar de Jagersplas 
te roeien. Daar heerlijk varen, zwemmen en uitproberen waar die sloot nou heen 
leidde. Dat er zoveel verschillende sloten waren dat je af en toe de weg kwijt 
raakte, leerde ik toen al snel. Verder heb ik veel tijd in de verschillende Zaanse 
zwembaden doorgebracht. Helaas zijn veel buitenbaden inmiddels gesloopt. 
Gelukkig blijft de herinnering levend doordat Peter Roggeveen momenteel een 
boek schrijft over de Zaanse baden en het Zaans Museum vanaf 18 november 
hier een tentoonstelling over houdt. 

In het Gemeentearchief zijn diverse boeken, foto’s, prenten en kaarten te vinden 
waarin het een ander wordt weergegeven over de Zaanse wateren. Een van de 
jongste aanwinsten is het boek van de kunstenaar Jan Baptiste de Winter waarin 
hij zijn ervaringen met het karpervissen in de Zaanstreek beschrijft. Voor het 
boek over de maritieme geschiedenis van de Zaanstreek heeft Cees Kingma onder 
andere de archieven van het Gemeentearchief geraadpleegd. Meer hierover kunt 
u in dit nummer lezen.

Bij mijn aantreden als archivaris viel ik gelijk met mijn neus in de boter. De 
Zaanse Oudheidkundige Vereniging (ZOV) had de ondertekening van de over-
eenkomst met het Gemeentearchief uitgesteld totdat de nieuwe gemeentear-
chivaris in dienst was getreden. Deze feestelijke bijeenkomst was voor mij een 
goede gelegenheid om kennis te maken met de mensen achter de ZOV en het 
enthousiasme waarmee zij hun taak vervullen. De ZOV- collectie vormt de basis 
voor de collecties van het Gemeentearchief, waardoor wij nu prachtige bronnen 
hebben waarin de Zaanstreek wordt beschreven of afgebeeld.

In de maand september bleek de eerste Erfgoedmarkt van Zaanstad te zijn en 
natuurlijk waren wij daar als Gemeentearchief ook aanwezig met een kraam. 
Deze  markt, op een unieke locatie, was niet alleen een geweldig initiatief, maar 
bleek ook enorm aan te slaan bij het Zaanse publiek. Dat bood mij de gelegenheid 
om te kijken wat er allemaal leeft onder de Zaankanters en wat de aanwezige 
historische verenigingen allemaal in huis hebben.

Dat er een grote behoefte onder de Zaankanters is om meer van de geschiedenis 
van hun eigen streek te weten, werd door deze markt en het grote enthousiasme 
van de vertegenwoordigers van de historische verenigingen onderstreept. Voor 
mij reden om ervoor te zorgen dat het Gemeentearchief Zaanstad nog meer op 
de kaart gezet gaat worden. En vooral om vaart te gaan maken met de digita-
lisering van de collecties van het Gemeentearchief, opdat men thuis vanuit de 
luie stoel kan zien wat er allemaal geschreven is over de Zaanstreek. Daarnaast 
bestaat de wens om de samenwerking met andere culturele instellingen en de 
historische verenigingen te intensiveren. Samen kunnen wij volgens mij hele 
mooie dingen bereiken om de geschiedenis van de Zaanstreek onder een breed 
publiek te brengen.

Mieke Schaap

Mieke Schaap is gemeentearchivaris van Zaanstad 



   Het Jonge Schaap, de nieuwe bovenkruiende houtzaagmolen bij de Zaanse 
Schans, is sinds afgelopen september in bedrijf. Het eerste balkenvlot 
werd inmiddels over de Zaan naar de molen getransporteerd. Verdwenen 
traditie herleeft.

   Het Zaans Museum en FluXus, centrum voor de kunsten werken nauw samen 
aan kunsteducatieprojecten voor leerlingen van basisscholen. Hoe de schone 
kunsten en erfgoed hand in hand kunnen gaan.

   De katholieke arbeidersbevolking in Zaandam liep aanvankelijk nog betrek-
kelijk braaf aan de hand van de katholieke elite en de bisschop, maar eman-
cipeerde nadien sterk. Het tweede (en laatste) deel van een serie beschrijft hoe 
deze groep zich aan het kerkelijke gezag ontworstelde en weerbaar werd. 

   Boekennieuws. Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek belicht.

   Toen het Noordzeekanaal in 1876 was voltooid, moesten de Zaankanters 
nog geruime tijd wachten voor de Zaandamse haven daarop goed werd aange-
sloten. In het bestek voor de haven waren ook ‘paalwerken’ opgenomen. Langs 
de Havenstraat zijn nog altijd meerpalen uit het einde van de negentiende 
eeuw aanwezig.

  Jispers waren al vroeg betrokken bij de walvisvaart. Marie Schaap-Jongens 
stuitte tijdens genealogisch onderzoek op haar verre voorvader Claes Cornelisz. 
Jonges (1595-1654), die als commandeur en bevrachter vroeg bij de walvisvaart 
vanuit Jisp was betrokken.

  De objecten in het Honig Breethuis aan de Lagedijk te Zaandijk vragen om 
zorgvuldig beheer. Huib Thissen is daar verantwoordelijk voor en beschrijft 
wat erbij komt kijken om het bijzondere interieur in goede staat te houden.  

   De geboren Fries Sipke Lootsma werd van grote waarde voor de kennis van 
de Zaanse geschiedenis. Een klein portret.

  

  Het familiebedrijf Oliefactorij Pieter Bon Czn te Zaandam bestaat al ruim 
250 jaar. Waar werd begonnen met transport, handel en opslag van de in 
de Zaanse molens geslagen olie, ontwikkelde de onderneming zich tot een 
multifunctionele tankterminal aan het Noordzeekanaal. 

  Kroniek. Een overzicht van de belangrijkste Zaanse gebeurtenissen van juli 
tot en met september.

  Vóór het Noordzeekanaal werd gegraven waren er talrijke plannen om 
Amsterdam voor zeeschepen weer goed bereikbaar te maken. Deze waren 
onder meer afkomstig van Hendrik Verdonk, een Zaanse molenmaker. Om 
zijn ideeën uiteen te zetten schreef hij meerdere brieven aan de koning. 

  Aan het verblijf van tsaar Peter de Grote in Zaandam herinneren onder 
meer twee portretten. De afbeeldingen zijn identiek, maar de formaten 
ervan zijn verschillend. Ze werden ruim 130 jaar na het bezoek van de 
tsaar geschilderd.

  Tijdens bodemonderzoek in Oostzaan werd in een kuil huishoudelijk afval 
uit de periode 1475-1550 gevonden, dat onder meer bestaat uit het uiterst 
zeldzame goudlustermajolica. Dit duidt op vroege rijkdom in het dorp.

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

  Cultuurhistorisch eropuit? De agenda geeft tips.
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Inhoud Rectificatie

In de kop en de fotoverant-
woording bij het artikel over 
Zaanlandia Bekkers in Zaans 
Erfgoed nr. 22 werd de naam 
van het beschreven bedrijf ver-
meld als Zaanlandia Bekker 
(dus zonder ‘s’), waarvoor onze 
verontschuldigingen.

Verhuizing of opzegging?
Geef het ons tijdig door!

Soms wordt een nummer van 
Zaans Erfgoed aan ons terug-
gestuurd omdat de lezer verhuisde 
en vergat dat aan het secretariaat te 
melden. Wilt u het ons laten weten 
als u van adres verandert? 

Opzegging van het tijdschrift 
Zaans Erfgoed moet altijd plaats-
vinden voor het einde van het 
kalenderjaar, maar de eerste twee 
weken van januari doen wij hier-
over nog niet moeilijk.
Secretariaat Zaans Erfgoed
Treilerstraat 111
1503 JE Zaandam
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Het Jonge Schaap, het ‘paradepaard’ van de Vereniging De Zaansche Molen aan de Kalverringdijk bij de Zaanse Schans, 

zaagt al vanaf begin september hout met windkracht. Het uitgangspunt is, dat de exploitatie van de molen wordt bekostigd met de 

inkomsten die de zaagmolen genereert: de verkoop van het gezaagde hout en de entreegelden van bezoekers. 

Molenaar De Rat gaf adviezen
Het Jonge Schaap 
in bedrijf Tekst en foto's: Albert Boes

Het Jonge Schaap is voor een be-

drag van ongeveer 1,9 miljoen 

euro gerealiseerd naar tekeningen 

van een gelijknamige molen in het 

Westzijderveld te Zaandam, die in 

1942 werd gesloopt. De nieuwe 

molen komt redelijk overeen met de 

bovenkruiende zaagmolen De Rat 

in IJlst, waarvan Simon Jellema de 

molenaar is. De Rat, gebouwd in 

1683, stond overigens tot 1828 in 

Westzaandam, om daarna te wor-

den gedemonteerd en in IJlst te wor-

den herbouwd. Voor het samenstel-

len van dit artikel werd gesproken 

met Simon Jellema en Gerrit Tentij, 

die verantwoordelijk is voor de ex-

ploitatie van Het Jonge Schaap. 

LARIX

Omdat een groot deel van de in-

komsten van Het Jonge Schaap 

moet komen uit het zagen van hout, 

schonk de Zaandamse Houthandel 

v/h F.&G. Gras tien larix-stammen 

om deze voor de verkoop te laten 

verzagen. Harry Gras, directeur 

van deze houthandel, is ook voor-

zitter van de Zaanse Houtkopers, 

die de koningsspil van Het Jonge 

Schaap sponsorden. Nadat de tien 

geschonken larix-stammen waren 

verzaagd, werden nogmaals tien 

larix-stammen gekocht voor ver-

werking in de nieuwe molen. Larix 

wordt beschouwd als de meest 

hoogwaardige naaldhoutsoort. Het 

plan is om de stammen over de weg 

vanaf de vestiging van Gras aan de 

Symon Spiersweg te vervoeren en 

ze vervolgens te water te laten, om 

ze daarna als vlot over de Zaan te 

verslepen naar Het Jonge Schaap. 

Daar blijven ze, om de kwaliteit van 

het hout optimaal te krijgen, onge-

veer een jaar in het water liggen. Het 

verslepen van dergelijke houtvlot-

ten zal de herinnering aan dergelijke 

Het Jonge Schaap, met de helling. Een stam op de zaagvloer van Het Jonge Schaap, vóór de zaagramen.
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transporten die eertijds regelmatig 

over de Zaan plaatsvonden, weer tot 

leven brengen.

BALKENVLOTTERS

In de negentiende en een deel van 

de twintigste eeuw werden in de 

Zaandamse haven de aangevoerde 

stammen vanaf de houtschepen in 

het water ‘geplompt’. De ‘balken-

vlotters’ zochten daar stammen 

van gelijke maat uit om er vlotten 

van te maken. De vlotters droegen 

daarbij (omdat de balken nat en 

glad waren) puntige ijzers onder 

hun laarzen, maar die konden niet 

voorkomen dat er wel eens iemand 

uitgleed en een nat pak haalde. In de 

expositieruimte in de kelder onder 

Het Jonge Schaap kan op een video 

worden bekeken hoe het transport 

van de vlotten in zijn werk ging. Dat 

Het Jonge Schaap over water wordt 

bevoorraad, is trouwens niet alleen 

vanwege de historische authenciteit 

– het is ook noodzakelijk. De tot 

tien meter lange stammen met dia-

meters tot zo’n vijftig centimeter, 

wegen tussen de 800 en 4500 kilo 

en kunnen daardoor niet over de 

Kalverringdijk worden aangevoerd. 

Als de stammen voldoende ‘gewa-

terd’ zijn, worden ze met behulp van 

de ‘winderij’ (een door windkracht 

aangedreven takelinstallatie) over 

de helling van de molen, uit het 

water getrokken en vervolgens ge-

schild (van boomschors ontdaan). 

Afhankelijk van het gebruiksdoel 

wordt daarna bepaald hoe de stam-

men worden verzaagd: tot balken 

of planken. De verschillende zaag-

methoden zijn onder meer: ‘gewoon 

dosse’, ‘zuiver dosse’ en ‘kwartierza-

gen’. Deze methoden worden toege-

licht in de expositieruimte van Het 

Jonge Schaap (zie de foto).

RISICO'S

In de expositieruimte van Het Jonge 

Schaap wordt aandacht besteed aan 

een flink aantal verschillende facet-

ten van de houtzagerij. Daaronder 

zijn ook de risico’s die houtverwer-

king meebracht voor de arbeiders, 

zoals het verlies van vingers of méér. 

Klassiek is de bestelling ‘vijf bier 

voor de schaverij’, waarbij de hand 

werd opgeheven met alleen de duim 

en de pink – de andere vingers ont-

braken. Volgens Simon Jellema na-

men de risico’s voor de zagers sterk 

toe na 1850. Bij het gebruik van 

zaagramen (zoals in De Rat en Het 

Jonge Schaap) was het belangrijk-

ste gevaar voor de houtbewerkers, 

dat een ketting kon losschieten bij 

het transport van de zware stam-

men uit het water naar de zaagvloer. 

Het aantal ongelukken tijdens het 

zagen groeide vooral sterk toen de 

cirkel- en bandzagen hun intrede 

deden in de molens en stoomza-

gerijen. De zagerij van een boven-

kruier zoals Het Jonge Schaap wijkt 

sterk af van die van paltrokmolens, 

zoals De Poelenburg. Doordat een 

paltrokmolen in zijn geheel moet 

draaien om ‘op de wind’ te wor-

den gezet, is deze niet geschikt om 

zware stammen voor verwerking op 

de zaagvloer aan te voeren. Daarom 

werden (en worden) paltrokmolens 

vooral ingezet voor lichtere zaag-

werkzaamheden, zoals het ‘kwar-

tierzagen’ en het produceren van 

‘wagenschot’ – zeer dunne eiken 

planken die vooral als wandafwer-

kingsmateriaal werden gebruikt. 

De naam ‘wagenschot’ is dan ook 

ontleend aan het woord ‘weeg’ of-

tewel: wand. 

HOOGWAARDIG PRODUCT

Een belangrijk onderdeel van de ex-

ploitatie van Het Jonge Schaap is het 

verwerven van het te verzagen hout. 

Hiervoor zijn onder andere contac-

ten gelegd met de boswachterij van 

De Hoge Veluwe, waar regelmatig 

larix-stammen beschikbaar komen. 

Overigens zullen niet alleen larix-

stammen worden verwerkt, maar 

bijvoorbeeld ook Douglas-sparren 

en eikenstammen. Gerrit Tentij 

verwacht dat er ook tamelijk veel 

iepenstammen voor de molen be-

schikbaar komen, als gevolg van de 

in Nederland heersende iepziekte. 

Die tast namelijk niet het hout 

aan, maar het is wel noodzakelijk 

door deze ziekte aangetaste bomen 

te kappen. Inmiddels zijn met ver-

schillende gemeenten contacten 

gelegd om dergelijke stammen te 

verwerven. Nú worden ze veelal 

versnipperd of tot brandhout ver-

werkt, terwijl Het Jonge Schaap er 

een veel hoogwaardiger product 

van kan maken.

De verschillende zaagmethoden worden toegelicht in de expositieruimte 

in de kelder van Het Jonge Schaap
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Als vrijwilliger in het Zaans Museum kom ik in de benedenzaal geregeld groepen kinderen van omstreeks tien jaar 

tegen. Het zijn deelnemers aan de kunsteducatieprojecten voor basisscholen waaraan het museum zijn medewerking 

verleent. Het gros van de leerlingen komt uit Zaanstad, maar een deel ook uit Wormerland. Het komende jaar 

worden ook scholieren uit Edam en Zeevang in het museum verwacht.

Educatie via Zaans Museum en FluXus
Kunst en erfgoed 
komen samen

Tekst en foto's: Wikje van Ritbergen

In de winterperiode neemt een 

groot aantal schoolklassen deel aan 

een actueel kunstproject. Het suc-

ces hiervan blijkt uit de enthousias-

te reacties van de kinderen. Voor de 

begeleiders lijken de projecten een 

ware slijtageslag te zijn. De door-

stroomsnelheid van de groepen is 

hoog en de beschikbare tijd is met 

anderhalf uur per groep beperkt. 

De projecten wekken de indruk 

‘kinderen leuk creatief bezig te hou-

den’. Maar er schuilt een doordacht 

beleid achter, met als doel: kinderen 

op jonge leeftijd op verscheidene 

plaatsen in de Zaanstreek in con-

tact brengen met een van de ver-

schillende vormen van kunst.

‘KUNSTPLAN’

De overheid stimuleert het onder-

wijs om méér en gestructureerd aan 

cultuureducatie te doen. Dit is voor 

scholen uitvoerbaar via subsidies en 

ondersteuning door een professio-

nele organisatie. Vijftien jaar gele-

den ontstond ‘Het Kunstplan’ van 

de gemeente Zaanstad als reactie 

op een vraag van scholen die be-

hoefte hadden aan speciale voor-

stellingen voor hun leerlingen. Er 

waren toen op landelijk niveau al 

wat initiatieven en subsidierege-

lingen. De Culturele Commissie 

in Zaanstad, die is samengesteld 

uit vertegenwoordigers van het 

reguliere onderwijs, werkt jaarlijks 

een programma uit. Dit Kunstplan 

werd inmiddels een bekend insti-

tuut. De betrokkenen weten van el-

kaar wat ze kunnen verwachten. De 

landelijke subsidies worden door 

de gemeente aangevuld. Hiermee 

voldoet Zaanstad ruimschoots aan 

de eisen en de gemeente spant zich 

Bij het project over de abstracte kunstenaar Jaap Stellaart kwamen allerlei verschillende technieken aan bod.



Uitleg van de museumdocent tijdens het Rembrandtproject.
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ook financieel goed in. Dat zegt 

Fred Tuinder, die werkt bij de af-

deling Kunst in School (KiS) van 

FluXus, centrum voor de kunsten. 

FluXus is een van de zeven steun-

punten in Noord Holland en belast 

met de praktische uitvoering van 

het Kunstplan in Zaanstad. Fred 

Tuinder maakt deel uit van een 

team van zeven mensen die allen 

een opleiding in een van de kunst-

disciplines hebben en lesbevoegd 

zijn. Hun taak is het basisonderwijs 

bij kunsteducatie te ondersteunen, 

al dan niet in samenwerking met 

het bureau erfgoededucatie. De on-

dersteuning bestaat onder meer uit 

het adviseren bij het maken van be-

leidsplannen, waarbij een meerja-

rige visie op cultuureducatie wordt 

uitgewerkt en in het schoolbeleid 

opgenomen. Daarnaast wordt er 

in de vorm van cursussen en work-

shops (een vast onderdeel van de 

jaarprogrammering van FluXus) 

gewerkt aan deskundigheidsbe-

vordering van de leerkrachten en 

andere medewerkers. De kunst-

disciplines en deskundigen die 

voor ondersteuning zorgen zijn: 

dans (Aga de Wit), drama (Angela 

van der Kar), beeldend (Greet van 

Duijn), muziek (Joep van der Oord), 

Kunstplannen Waterland (Paula 

Doeven) en muziek/VO/kunst-

plan Zaanstad (Fred Tuinder).

STRUCTUUR

De Cepo regeling (cultuureducatie 

primair onderwijs) voorziet in sub-

sidie voor scholen die hun beleid 

hebben uitgewerkt op dat gebied 

en een cultuurcoördinator hebben 

aangesteld, meestal een van de leer-

krachten. Fred Tuinder stelt, dat 

men bij Kunst in School probeert 

sterk vanuit het onderwijs te den-

ken – de vraag staat centraal. Door 

nauw contact te houden met de 

scholen, goed te luisteren en direct 

in te gaan op suggesties en deze sa-

men uit te werken, wordt gestreefd 

naar een ideaalbeeld. Dusdoende 

ontstaat er een vaste structuur in 

het kunstonderwijs. Jaarlijks wordt 

een programmapakket aan de scho-

len aangeboden waaruit zij onder-

delen kunnen kiezen. Dit resulteert 

erin, dat elk schooljaar bijna veer-

tienduizend leerlingen in Zaanstad 

op pad gaan – 95 procent van de ba-

sisscholen doet aan het project mee. 

De voorbereiding op het ‘kunstbe-

levingselement’ vindt plaats in de 

klassen. Daartoe worden bij elk 

project lesbrieven gemaakt. Deze 

bieden de docent handvatten om 

het project in hun lessen in te pas-

sen. Zij kunnen hierbij ook externe 

begeleiding krijgen of materialen, 

zodat ze actiever met de klas bezig 

kunnen zijn. Hoewel het geen regel 

is, wordt vaak aansluiting gezocht 

bij thema’s die in de Zaanstreek 

actueel zijn. Dit gebeurt vooral bij 

de onderbouw; de bovenbouw kan 

bijvoorbeeld ook gebruik maken 

van een dansvoorstelling over de 

stukken van Shakespeare.

TOELEVERINGSBEDRIJVEN

De samenwerking bij de kunstedu-

catie tussen FluXus en het Zaans 

Museum ontstond al jaren geleden. 

Het begon ermee dat tijdens een 

bezoek van scholieren de kunst-

elementen in het museum werden 

benadrukt. Dat had iets kunstma-

tigs, omdat het Zaans Museum 

niet primair een museum voor 

beeldende kunst is. Met de prakti-

sche kanten van samenwerking als 

uitgangspunt, vond men met cre-

ativiteit en soepelheid een nieuwe 

vorm: de combinatie van kunst en 

erfgoed. Hieruit kwam inmiddels 

een aantal originele en leerzame 

projecten voort, de afgelopen 

tijd bijvoorbeeld over de Zaanse 

Teekenschool, Zaanse portretten, 

Rembrandt en het meest recent over 

de Zaanse schilder Jaap Stellaart. In 

veel gevallen was in het museum ge-

lijktijdig een tentoonstelling te zien 

over hetzelfde onderwerp, waar 

direct bij kon worden aangehaakt. 

Ook werd er aansluiting gezocht 

bij het Zaanse element van een on-

derwerp. Bij een thema zoals het 

Grote aandacht voor de uitleg bij de kunstwerken van Jaap Stellaart.
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‘Rembrandtjaar 2006’ (het project 

‘Rembrandt vraagt’) lijkt dat niet 

direct voor de hand te liggen, maar 

met de Zaanse verf- en oliemolens 

werd een verband gevonden. De 

bezoekende klassen (leerjaar 5 en 6) 

kregen een inleiding over de schil-

der en werden vervolgens als diens 

gezellen ingelijfd. Zij vervulden in 

kleine groepjes allerlei taken, zoals 

het maken van het houten frame 

voor het schilderij, het spannen van 

het doek daarop en óók het inkopen 

bij de molenaar van verfpigmenten 

en lijnolie, waarvan zij op de ou-

derwetse manier verf aanmaakten. 

Daar lagen dus de raakvlakken met 

de Zaanstreek, want hoewel we niet 

weten of Rembrandt hier ooit was, 

waren veel van de producten die hij 

gebruikte uit de Zaanstreek afkom-

stig. De leerlingen kregen opdrach-

ten en beantwoordden vragen en 

kregen zo meer inzicht in schilder-

techniek en de keuze van onderwer-

pen. Er werden ook nog portretten 

getekend. Kinderen leerden dus op 

een speelse manier wat er allemaal 

bij komt kijken om een schilderij 

te maken en kregen daarnaast de 

nodige kennis over de oude Zaanse 

toeleveringsbedrijven. 

ABSTRACT

Vergelijkbaar met het Rembrandt-

project, maar toch weer heel anders, 

was het project rond Jaap Stellaart. 

Van deze schilder waren in de herfst 

van 2007 drie exposities in de 

Zaanstreek te zien (zie ook Zaans 

Erfgoed nr. 22). Bij dit project ging 

het om het toegankelijk maken 

van abstracte kunst, een moeilijk 

onderwerp voor jonge kinderen. 

Het uitgangspunt was de experi-

mentele zoektocht naar een eigen 

stijl van Stellaart, die stelde dat een 

schilderij zichzelf maakt en dat de 

kunstenaar slechts het instrument 

is. Net zoals Stellaart werkte, gin-

gen de kinderen aan de slag vanuit 

hun intuïtie en associaties, waarbij 

in kleine groepjes met verschillende 

methoden werd gewerkt – sommi-

gen werkten zelfs geblinddoekt met 

een koptelefoon op. De kinderen 

maakten op deze wijze kennis met 

een grote verscheidenheid aan in-

spiratiebronnen, met de technieken 

en met de rol van toeval. Het werk 

dat daaruit voortkwam, werd ge-

presenteerd op de gangwand en de 

uitkomsten werden met elkaar ver-

geleken. Terug op school kon verder 

worden ingegaan op het proces van 

het maken en was vergelijking met 

het werk van andere abstracte kun-

stenaars mogelijk.

HANDVATTEN

Een belangrijke ondersteuning voor 

de docenten bij de kunst projecten 

zijn de hiervóór al genoemde les-

brieven. De museummedewerkers 

Ellen van Veen, Marjolein de Vries 

en Joke Fieseler werken deze samen 

met Greet van Duijn van FluXus 

uit. De onderwijzers van de deel-

nemende scholen ontvangen de 

lesbrieven vooraf en krijgen een 

toelichting annex workshop. Dit 

geeft hun de handvatten om het 

museumproject in de klas zowel 

goed voor te bereiden als later na te 

bespreken. De uitwerking van het 

hele programma met de opdrachten 

en vragen wordt in een uitvoerig 

draaiboek vastgelegd voor de mu-

seumdocenten. Zij begeleiden het 

bezoek in het museum en leggen 

de kinderen alles uit. Er zijn aan 

het museum momenteel zeven mu-

seumdocenten verbonden, die wer-

ken op vrijwillige basis. Meestal zijn 

zij afkomstig uit het onderwijs; ze 

worden geassisteerd door de eigen 

leerkrachten van de bezoekende 

school, stagiairs of hulpouders. Die 

assistentie is noodzakelijk; vaak zijn 

tien verschillende groepjes tegelijk 

aan de zogenoemde ‘werkeilanden’ 

bezig. Het project over Stellaart is 

inmiddels beëindigd; er wordt hard 

gewerkt aan het volgende project, 

dat in januari start: ‘De wereld ach-

ter Verkade’. Dit project is bestemd 

voor leerlingen uit de bovenbouw, 

de groepen 7 en 8. Het Zaans 

Museum en het ernaast te bouwen 

Verkadepaviljoen vervullen hierbij 

uiteraard een belangrijke rol. Dit 

erfgoedproject wordt in april af-

gesloten met een speciaal voor de 

scholieren geschreven muziekvoor-

stelling in De Witte Olifant (de 

voormalige Hille beschuitfabriek 

aan de Oostzijde). Allerlei mensen 

komen in dit muziektheater aan 

bod, van de ‘meisjes’ tot de direc-

teuren van Verkade. Het is steeds 

weer een heel werk om een project 

van de grond te krijgen, maar als 

de mensen bij FluXus en het Zaans 

Museum die de programma’s uit-

werken om hun mening wordt ge-

vraagd, mogen er wat hen betreft 

nog vele volgen. 

Bronnen: 

Kunstplan Zaanstad 2007-2008; 

Kunst in School, programma 2007-2008; 

gesprekken met Fred Tuinder, 

Joke Fieseler en Ellen van Veen.

De museumdocente bespreekt de gemaakte werken tijden het project ‘Jaap Stellaart’.
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Zo’n vijftien procent van de Zaandamse bevolking was omstreeks 1900 rooms-katholiek. Er was een redelijk geëmancipeerde 

katholieke elite, die de katholieke arbeidersbevolking in het gareel hield. Maar in de eerste decennia van de twintigste eeuw wist 

het ‘ katholieke proletariaat’ zich te verheffen tot een weerbare groep. Die ontwikkeling wordt hierna beschreven, als vervolg op 

het artikel in het vorige nummer van Zaans Erfgoed. Beide zijn samen een resumé van de doctoraalscriptie geschiedenis die Hans 

Luiten in 2001 voltooide.

Door Jan Pieter Woudt  Foto's GAZ

De Zaandamse rooms-katholieken 

waren via een eigen kieskring verte-

genwoordigd in de gemeenteraad. 

Zaandam had zowel een katho-

lieke meisjes- als jongensschool, 

en er was een afdeling van de R.K. 

Volksbond met als voornaamste 

doelstelling ‘den werkmansstand 

en de kleine burgerij te beveiligen 

tegen de sociale dwalingen van 

onze tijd.’ Arbeiders mochten al-

leen vakorganisaties oprichten on-

der de hoede van de Bond. In 1901 

werd begonnen met de bouw van de 

Bonifatiuskerk aan de Oostzijde, in 

1912 werd de katholieke woning-

bouwvereniging Leo XIII opge-

richt en in 1916 Voetbal Vereniging 

Zaandam (VVZ). Min of meer 

gelijktijdig was er de snelle op-

komst van de Zaandamse sociaal-

democratische beweging. In 1909 

haalde de Sociaal Democratische 

Arbeiders Partij (SDAP) nog twee 

van de negentien zetels in de ge-

meenteraad; in 1913 waren dat er al 

tien, de meerderheid. Toen een jaar 

later de SDAP’er Klaas ter Laan als 

burgemeester van Zaandam werd 

benoemd, had de stad een volledig 

rood college van B&W. Tot de eer-

ste besluiten daarvan behoorde de 

invoering van een achturige werk-

dag en een salarisverhoging voor de 

gemeentewerklieden. De katholie-

ke elite vreesde al vroeg dat ‘hun’ 

arbeiders zich ook tot de SDAP 

zouden bekeren en plaatste om dat 

tegen te gaan al in 1904 en opnieuw 

in 1910 arbeiders op de katholieke 

lijst voor de raadsverkiezingen. 

Deze werden niet gekozen, maar in 

1911 kwam wél een middenstander 

voor de katholieken in de raad. De 

sociaal-democraten, aangevoerd 

door J.E.W. Duijs, pakten de ar-

beiders onder de katholieke raads-

kandidaten hard aan. Duijs kende 

de kandidaat C. de Mooij, die (toen 

hij nog in Amsterdam woonde) in 

Provinciale Staten was gekozen, 

waarin Duijs ook zitting had. Hij 

sneerde over De Mooij: ‘Zo, die me-

neer X zal dus Zaandam redden. Nu 

ken ik hem wel. Wij zitten samen in 

de Prov. Staten. Daar heb ik hem 

tweemaal gehoord, een keer moest 

hij hoesten en de andere keer liet 

hij een potloodje vallen.’ De Mooij 

werd niet in raad gekozen en ver-

 Rooms-katholieke arbeiders in Zaandam (2)
Een weerbare groep

Bovenzaal van het oude Verenigingsgebouw tijdens de viering van het 25-jarig bestaan van de R.K. Volksbond, afdeling Zaandam, in 1921.
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liet Zaandam weer. De katholieke 

raadsfractie werd gehalveerd – van 

twee naar één. De resterende zetel 

werd ingenomen door de onderne-

mer C.Th. Kamphuijs, die in het 

vorige college al wethouder was, en 

dat bleef. Zaandam kreeg dus een 

rooms-rode coalitie, die in de lan-

delijke politiek zeer omstreden was 

en die allerminst vlekkeloos verliep. 

Kamphuijs stemde loyaal in met de 

gemeentebegroting van 1914, maar 

keerde zich tegen het voorstel tot in-

voering van de achturige werkdag 

voor gemeentewerklieden, richtte 

zich tegen het collegebesluit om 

bij verjaardagen van leden van het 

Koninklijk Huis niet meer op het 

gemeentehuis te vlaggen, en hij kri-

tiseerde het college toen dat in 1914 

stakende houtwerkers toestond te 

demonstreren en niet-stakers lastig 

te vallen. In oktober 1914 was zijn 

positie onhoudbaar geworden en 

trad hij af.

KATHOLIEKE 

VAKORGANISATIES

Bij de verplaatsing van de Artillerie 

Inrichtingen uit Delft naar 

Zaandam waren vanaf 1885 zo’n 

tweeduizend werknemers met 

het bedrijf meeverhuisd. Onder 

hen was een flinke groep rooms-

katholieken, van wie een aantal 

ervaring had met vakbondswerk. 

Mede onder hun invloed werden 

de volgzame onderafdelingen 

van de Volksbond vanaf 1901 al-

lengs verdrongen door strijdbare 

katholieke vakorganisaties voor 

onder meer bouwvakarbeiders, 

houtbewerkers en overheidsperso-

neel. Na de spoorwegstaking van 

1903 volgde de oprichting van een 

‘Plaatselijk Comité der Katholieke 

Sociale Actie’, dat de vorming van 

katholieke vakorganisaties verder 

bevorderde. Er kwamen vakver-

enigingen voor onder meer de 

rijkswerklieden van de Artillerie 

Inrichtingen en voor pellers en 

meelbewerkers. Zaandam kreeg 

ook een ‘Bureau voor de rooms-

katholieke Vakorganisatie’ dat in 

1921 525 leden telde – elf procent 

van de georganiseerde Zaandamse 

arbeiders. De katholieke en soci-

alistische bonden botsten de ene 

keer en werkten dan weer samen. 

Zo trokken de houtbewerkers 

van de rooms-katholieke bond 

St. Joseph in 1912 en 1914 met 

de sociaal-democraten op, maar 

onderhandelden zij in 1913 apart 

met de werkgevers. Aan het einde 

van de Eerste Wereldoorlog nam 

de sociale spanning in Zaandam 

toe. Er waren voedselrelletjes, bij 

de Artillerie Inrichtingen brak een 

grote staking uit en SDAP-wet-

houder Duijs schaarde zich achter 

de revolutiepoging van Troelstra. 

Als reactie richtte een groot aantal 

protestantse en katholieke organi-

saties gezamenlijk een ‘Regelings-

Commissie’ op, die onder leiding 

van de katholieke houthandelaar 

J.F.M.J. Kamphuijs een tegenactie 

organiseerde. In een advertentie 

in het ‘Zaanlandsch Nieuws- 

en Advertentieblad’ stelde de 

Regelings-Commissie: ‘Alleen 

orde kan het Nederlandsche volk 

in dezen tijd redden, en uw gezin-

nen bewaren voor den honger.’ De 

oproep kreeg groot gehoor. Onder 

leiding van Kamphuijs marcheer-

den naar schatting vierduizend 

personen van vijftig verschillende 

organisaties door het centrum van 

Zaandam om hun steun aan het ko-

ningshuis te betuigen. De SDAP’er 

Duijs voorspelde in de Zaandamse 

gemeenteraad dat de demonstran-

ten later zouden erkennen, ‘dat het 

Woningbouw van corporatie Leo XIII aan de Belgische straat.

Pastoor Zwart trad aan in Zaandam in 1889 en bleef aan tot 

in de jaren dertig. Tijdens de houtwerkersstaking van 

1929 hield hij zich afzijdig van het conflict, in de hoop zo 

de eenheid te bewaren.
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de sociaal-democratische partij is, 

die voor hen de vruchten heeft ge-

plukt waarop zij klaploopen.’ In 

feite droeg de demonstratie bij aan 

een sterkere positie van de rooms-

katholieken in Zaandam. Bij de 

raadsverkiezingen in 1919 kregen 

zij drie raadszetels, die werden in-

genomen door een boekhouder, 

een kapper en een arbeider in een 

rijstpellerij. De katholieke raads-

leden van Zaandam na de Eerste 

Wereldoorlog waren progressiever 

dan hun voorgangers; hun stand-

punten lagen veelal dichtbij die van 

de SDAP. Toen bijvoorbeeld Duijs 

de christelijke regering aanviel en 

verbetering van de arbeidsvoor-

waarden bepleitte, antwoordde de 

katholieke wethouder Van Velsen: 

‘...vindt deze voordracht zeer sym-

pathiek (..). Spreker heeft de in-

nige overtuiging dat de arbeider 

tegenwoordig in ellende leeft. (...) 

Hierin geen verbetering te brengen 

zou onverantwoordelijk zijn.’ Bij 

de verkiezingen van 1923 werd de 

lijst van de RKSP weer aangevoerd 

door een ondernemer, J.F.M.J. 

Kamphuijs. Deze werd wethouder 

en bleef dat met enige tussenpo-

zen tot 1941. Direct na Kamphuijs 

hadden op de kieslijst van de (in-

middels) Rooms-Katholieke Staats 

Partij (RKSP) verscheidene arbei-

ders en middenstanders gestaan. 

Bij de verkiezingen van 1923 

behaalde de partij opnieuw drie 

raadszetels.

 

VERZUILING

Tussen de Eerste en de Tweede 

Wereldoorlog werden tientallen 

katholieke organisaties opgericht: 

een vrouwenbond, een speeltuin-, 

een toneel-, een muziek- en een 

missievereniging en een woon-

wagencomité, en Zaandam kreeg 

een rooms-katholiek ziekenhuis. 

Direct na de eerste wereldoorlog 

kwamen de eerste huizen van wo-

ningbouwvereniging Leo XIII ge-

reed, in 1922 kreeg Zaandam een 

katholieke ULO en in 1928 de ka-

tholieke, lagere Bonifatiusschool. 

Het aantal leerlingen van de katho-

lieke scholen (inclusief de lagere St. 

Antoniusschool van ’t Kalf) steeg 

tot ruim 1300 en het aantal paro-

chianen van de Bonifatiusparochie 

was in 1934 gegroeid tot 4800. 

Onder de nieuwe katholieke orga-

nisaties was de in 1919 opgerichte 

R.K. coöperatie ‘de Voorzorg. Het 

initiatief daartoe ging uit van de 

R.K. Volksbond, maar was zonder 

de steun van de katholieke pro-

pagandisten nooit geslaagd. De 

Voorzorg moest voorkomen dat 

katholieke arbeiders hun brood 

bij de grote socialistische coöpe-

ratie ‘De Eenheid’ kochten. De 

oprichters van deze coöperatie 

waren zich bewust van hun moei-

lijke taak: ‘Het zou niet meevallen 

in het rood getinte Zaandam.’ De 

oprichting van allerlei katholieke 

organisaties paste in de verzuiling 

die de jaren tussen de twee wereld-

oorlogen kenmerkte. Die verliep 

voor de Zaandamse rooms-katho-

lieken succesvol. Hun aandeel in 

de Zaandamse bevolking groeide 

tussen 1930 en 1947, toen de ont-

kerkelijking om zich heen greep, 

van 14,6 naar 16,5 procent. Vanaf 

de jaren twintig was een netwerk 

ontstaan van rooms-katholieke 

arbeiders met bestuursfuncties 

in verscheidene organisaties. De 

rooms-katholieke vakbonden tel-

den gedurende deze periode zo’n 

vijfhonderd leden, tachtig procent 

van alle katholieke arbeiders.

SLAGVAARDIGER

De verzuiling maakte geen einde 

aan de verschillen tussen de elite en 

de arbeiders van katholieke huize. 

Al vóór de Eerste Wereldoorlog 

kwam de katholieke arbeidersbe-

weging steeds zelfstandiger en slag-

vaardiger voor de sociaal-economi-

sche belangen van haar leden op, en 

na de oorlog deed zij dat nog ster-

ker. In 1919, nog maar een jaar na 

de revolutiepoging van Troelstra, 

ageerde de katholieke houtwerkers-

vereniging ‘Recht en Plicht’ samen 

met het anarchistische Plaatselijke 

Arbeiders Secretariaat (PAS), de 

Christelijke Besturenbonden en 

de sociaal-democratische boot-

werkersvereniging voor het verho-

gen van de uitkeringen. In 1929 

liepen de spanningen tussen de 

katholieke werkgevers en arbei-

ders hoog op, toen de Zaandamse 

hout- en havenwerkers in 1929 het 

werk neerlegden. 48 leden van de 

katholieke bond ‘St. Antonius van 

Padua’ sloten zich bij de staking 

aan, en toen er na bijna een jaar sta-

ken eindelijk een akkoord met de 

werkgevers werd bereikt, wilde een 

deel van de katholieke stakers liever 

doorstaken omdat zij het resultaat 

te mager vonden. Kamphuijs, de 

voorman van de katholieke elite 

en zélf houtfabrikant, verklaarde 

zich in de gemeenteraad tegen de 

staking, maar stelde zich terughou-

dend op. Doordat hij bijeenkom-

sten van de stakers bezocht, bleef 

er steeds enige dialoog bestaan. 

Tijdens de crisis van de jaren dertig 

radicaliseerde de katholieke vakbe-

weging verder, met een groeiende 

sympathie voor corporatisme. De 

vakbondsman Meulenkamp stel-

de: ‘We zien aan de horizon het 

eerste gloren van de Nieuwe dag, 

van een nieuwe Maatschappij die 

staat geboren te worden.’ Maar 

hij realiseerde zich dat de crisis 

de mogelijkheden beperkte: ‘De 

katholieke vakbeweging heeft aan 

haar verdedigende taak, n.l. om te 

verdedigen en te behouden, dat-

gene wat tot hiertoe door strijd 

verkregen is, al meer dan genoeg, 

en zij kan in deze crisis tijden niet 

actief optreden in dien zin, dat zij 

naar loonsverhoogingen kan gaan 

streven.’ Andere leden van de ka-

tholieke vakbonden accepteerden 

zelfs dat de lonen werden verlaagd. 

De Oostzijde ter hoogte van de Bloemgracht nabij de 

Bonifatiuskerk. Hier kwamen direct na de Eerste Wereldoorlog 

de eerste woningen van de corporatie Leo XIII gereed – 

er ontstond een katholieke buurt.
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Binnen de corporatie ‘de Voorzorg’ 

leidde dit tot een scherp conflict. 

DRIE PARTIJEN

In de Zaandamse gemeenteraad 

waren de rooms-katholieke leden 

allerminst eensgezind. De RKSP 

plaatste vanaf 1919 steeds arbei-

ders op de kandidatenlijsten, en 

daar leek haar achterban tevreden 

mee te zijn. Maar halverwege de 

jaren twintig richtte Th. Blokker 

een Zaandamse afdeling van de 

Roomsch Katholieke Volks Partij 

(RKVP) op. Hij vond de RKSP te 

behoudend en toonde zich voor-

stander van socialisering van de 

productiemiddelen en afschaffing 

van privé-bezit. Bij de verkiezin-

gen voor de Provinciale Staten in 

1925 kreeg zijn partij slechts veertig 

stemmen. Mogelijk om de RKVP 

ook verder de wind uit de zeilen te 

nemen, werd de lijst van de RKSP 

bij de gemeenteraadsverkiezingen 

van 1927 aangevoerd door de ar-

beider Joseph de Vries. De par-

tij haalde drie zetels en J.F.M.J. 

Kamphuijs werd weer wethouder, 

al was De Vries lijsttrekker geweest. 

Beiden botsten regelmatig. De 

Vries had oog voor de armoede van 

veel Zaandammers. Hij pleitte in 

1929, toen stakende houtwerkers in 

financiële nood kwamen, voor een 

soepele opstelling van het gemeen-

telijke gasbedrijf. Hij steunde ook 

het SDAP-voorstel om ontslagen 

gemeentewerklieden een hogere 

uitkering te geven, en schaarde 

zich achter een motie waarin werd 

gepleit voor afschaffing van de 

verplichte meterhuur van de gas-

fabriek. Toen deze motie werd 

aangenomen, wilde Kamphuijs, 

vanwege het financiële tekort dat 

hierdoor zou ontstaan, de begro-

ting niet voor zijn rekening nemen. 

Deze strijd kreeg gevolgen. Aan de 

verkiezingen van 1931 namen drie 

katholieke partijen deel. De RKSP 

(weer met Kamphuijs als lijsttrek-

ker), de door De Vries opgerich-

te ‘Roomsch Katholieke Partij’ 

(RKP) en de RKVP. De partij van 

De Vries kreeg met 554 stemmen 

één zetel in de raad, ten koste van 

de RKSP die naar twee zetels te-

rugviel. De RKVP kreeg slechts 34 

stemmen. Het succes van De Vries 

geeft aan dat de katholieke arbei-

ders zich te weinig herkenden in 

de RKSP. En óók dat zij een eigen 

positie innamen, die indruiste te-

gen de koers van de katholieke elite. 

Bij verkiezingen voor Provinciale 

Staten, waaraan De Vries’ partij 

niet meedeed, stemden de katho-

lieke arbeiders overigens wel mas-

saal op de RKSP.

DE VOORZORG

De ontwikkeling van Corporatie 

‘de Voorzorg’ toont dat katholieke 

arbeiders hun eigen koers bepaal-

den. Vanaf de oprichting speelde 

de materiële belangenbehartiging 

van de leden een prominente rol bij 

de corporatie. De Voorzorg moest 

niet alleen ‘door levering van alle 

artikelen, die voor persoonlijk of 

huishoudelijk gebruik geschikt 

zijn aan haar leden en verbruikers 

stoffelijk voordeel brengen’, maar 

ook: ‘waken over de maatschap-

pelijke en zedelijke belangen ha-

rer ondergeschikten door in eigen 

kring afschaffing van nachtarbeid, 

maximum loon en minimum ar-

beidsduur, Zondagsrust en viering 

van Roomsch-Katholieke feestda-

gen te bevorderen.’ Nadien speelde 

de belangenbehartiging een steeds 

grotere rol. Onderwijl deed zich 

het probleem voor, ‘dat katholieke 

arbeiders te gemakkelijk anders-

gezinde arbeidersorganisaties on-

dersteunden’. Het bestuur van de 

Voorzorg klaagde: ‘Laat iedereen 

begrijpen, dat het betrekken van 

brood van een neutrale of nog erger 

van een socialistische coöperatie 

aan een katholiek niet past, in ’t 

geheel niet waar we hier onze eigen 

zaak hebben.’ Veel effect had dit 

niet; in 1931 was het aantal leden 

van de corporatie teruggelopen tot 

honderddertig. Het overgrote deel 

van de katholieke arbeiders betrok 

haar brood elders.

EINDE VAN DE POLARISATIE

In het midden van de jaren der-

tig werd de katholieke eenheid 

in Zaandam hersteld. Niet alleen 

bleef het aantal katholieke organi-

saties groeien, het lijkt er op dat 

katholieke arbeiders ook weer meer 

werden bereikt. Vanaf 1934 betrok-

ken bijna alle katholieke arbeiders 

hun brood weer bij de katholieke 

coöperatie. Tijdens de gemeente-

raadsverkiezingen van 1935 leek 

de onderlinge katholieke verdeeld-

heid achter de rug; tijdens de ver-

kiezingen in 1939 was de RKSP 

weer de enige katholieke partij. Op 

haar kieslijst stond de progressieve 

vakbondsman Meulenkamp, een 

boegbeeld van vele sociale orga-

nisaties, die eerder kandidaat voor 

de RKP was geweest. Meulenkamp 

nam genoegen met een plaats ach-

ter Kamphuijs, die nog steeds als 

de politieke leider werd gezien. De 

RKSP behaalde in 1939 voor het 

eerst sinds 1927 weer drie zetels. 

In Gemeentearchief Zaanstad zijn twee pu-

blicaties van Hans Luiten met betrekking tot 

de rooms-katholieke arbeidersbeweging in 

Zaandam te raadplegen: ‘Tegen de verdrukking 

van sommige kapitalistische zijden. De katho-

lieke arbeidersbeweging te Zaandam voor de 

Tweede Wereldoorlog’, eigen uitgave, 1991, in-

voernr. 25E9, en: ‘Katholiek Brood. De geschie-

denis van de katholieke coöperatie de Voorzorg 

in Zaandam voor de Tweede Wereldoorlog’, eigen 

uitgave 1991, invoernr. 25E8.

Jacobus Johannes Meulenkamp verhuisde in 1922 van 

Nijkerk naar Zaandam. Hij was daar actief in allerlei 

katholieke organisaties en raadskandidaat voor de RKP en 

later de RKSP. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij wet-

houder van van Sociale Zaken. Op de foto (genomen tijdens 

zijn afscheid als wethouder) staat hij tweede van rechts.
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LEVEN EN WERK 

VAN WILLEM EN CHRIS JANSEN

Aan haar mooie reeks zorgvuldig vorm-

gegeven boeken over Zaanse kunste-

naars voegde Stichting Uitgeverij Noord 

Holland een nieuw deel toe, deze keer 

over vader Willem (1892-1969) en zoon 

Chris (1918-1961) Jansen. De schrijvers 

Henk Heijnen en Jan de Bruin verlaten 

zich in dit boek vooral op gesprekken 

met vrienden van de Jansens, onder 

wie leerlingen en beschermers van hen 

– zij worden keurig achterin het boek 

genoemd. Uit die gesprekken rijst een 

beeld op van begaafde en (zeker waar 

het Willem betreft) ook vruchtbare en 

succesvolle kunstenaars, die niet behept 

waren met het talent om hun dage-

lijkse leven op orde te houden. Willem 

Jansen werd geboren in Amsterdam in 

een keurige middenstandsfamilie. Zijn 

ouders ondersteunden de ontwikkeling 

van zijn artistieke talenten, zodat hij 

een opleiding kon volgen aan de lera-

renopleiding van de Rijksschool voor 

Kunstnijverheid (voorloper van de 

Gerrit Rietveld academie). In 1913 ves-

tigde hij zich als zelfstandig kunstenaar 

en vrijwel van meet af aan was er waar-

dering voor zijn werk. In 1915 trouwde 

Willem met Anny Kerkhoff en in maart 

1916 werd hun oudste zoon Wim gebo-

ren, gevolgd in juni 1918 door de twee-

ling Chris en Joop, die zorgenkinderen 

bleken te zijn. Van Chris wordt gezegd 

dat hij niet helemaal ‘spoorde’, maar 

dat belette hem niet zich in het voet-

spoor van zijn vader te ontwikkelen en 

van de twee misschien wel de betere 

kunstenaar te worden. Joop bracht een 

groot deel van zijn leven in inrichtingen 

door. Het werk van Willem stond in 

deze periode onder invloed van diverse 

van zijn medeleden van kunstenaars-

kring Sint Lucas; later ontwikkelde 

hij zich in de richting van de Bergense 

school. In 1919 verhuisde het gezin naar 

Wormerveer. Willem werd lid van de 

Onafhankelijken en verkocht aardig. 

Om de inkomsten aan te vullen gaf 

hij ook les – eerst thuis en later aan de 

Tekenclub ‘Ons Aller Belang’ aan het 

Kalf. Leerlingen van hem waren onder 

meer Jan de Boer, Reinier Stuurman, 

Cees Dekker, Cor Stolp, Willem 

Wijnands en Frans Mars. Vooral na 

zijn grote tentoonstelling bij Heystee 

in 1922 gold Willem als kunstenaar van 

nationaal belang, maar ondanks zijn 

succes op de markt en de goedlopende 

lespraktijk, leefde het gezin Jansen in 

staat van diepe armoede. Er was vraag 

naar Willems werk, maar omdat hij al-

tijd in geldnood zat, verkocht hij dat 

vaak onder de prijs. Af en toe bood werk 

in opdracht soelaas, zoals in 1933 een 

kalenderblad voor een verzekerings-

maatschappij en in 1936 een serie al-

bumplaatjes voor Hille. Tussen 1922 

en 1942 verhuisde de familie om de 

haverklap: binnen de Zaanstreek, naar 

Amsterdam, naar Elst bij Rhenen, terug 

naar Amsterdam. Uiteindelijk kwam er 

in 1942 enige rust aan de Allanstraat in 

Westzaan. Het mag een wonder heten 

dat Chris (door zijn vader beschouwd 

als zijn beste leerling en opvolger) zich 

in die jaren kon ontwikkelen tot teke-

naar en schilder van vooral landschap-

pen, in een directere, meer expressio-

nistische stijl dan die van zijn vader. 

Willem verdiepte in die periode zijn 

eigen stijl en leverde ook veel prachtig 

grafisch werk in de rijke realistische tra-

ditie van de vroege twintigste eeuw. In 

de jaren veertig en vijftig was er sprake 

van toenemend succes. Willem kreeg 

de nodige opdrachten en exposeerde 

daarnaast onder andere in 1949 en 

1952 samen met Chris vrij werk. Aan 

dat geluk kwam een einde toen Chris in 

de zomer van 1961 plotseling overleed. 

Willem kwam daar nooit overheen. Het 

boek toont een royale keus uit het werk 

van vader en zoon Jansen, waaruit ik de 

indruk opdeed dat Chris inderdaad de 

betere schilder van de twee was. Jammer 

dat hij zo vroeg stierf. 

Henk Heijnen en Jan de Bruin, Leven 

en werk van Willem en Chris Jansen. 

Wormer, Stichting Uitgeverij Noord-

Holland i.s.m. Willem Jansen Stichting, 

2007. ISBN 9789078381129. (CvS)

ZAANKANTERS EN HET WATER

Over de rol van het water in het Zaanse 

landschap en de Zaanse economische 

geschiedenis bestaat aardig wat litera-

tuur, maar veel daarvan is al wat ouder 

en dus niet meer in de handel, of lastig 

te vinden in tijdschriften en grijze pu-

blicaties. Gek genoeg was er nog geen 

boek met een samenvattend overzicht, 

maar in die leemte is nu voorzien met 

de bundel Zaankanters en het water. 

De mensen, de schepen en het landschap, 

dat werd samengesteld door een achttal 

enthousiaste liefhebbers van de Zaanse 

maritieme en industriële geschiedenis. 

In twaalf min of meer chronologische 

hoofdstukken komt een veelheid aan 

onderwerpen aan bod. Jur Kingma be-

schrijft hoe de mensen vanaf hun eerste 

vestiging in de Zaanse contreien strijd 

leverden tegen het water en gebruik 

maakten van de mogelijkheden van de 

natte infrastructuur om aan de kost te 

komen. Daarbij probeerden zij die natte 

infrastructuur ook naar hun hand te zet-

Boekennieuws
Nieuwe publicaties over de Zaanstreek belicht.

Redactie-coördinatie Corrie van Sijl
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ten met de aanleg van havens, sluizen, 

kanalen enzovoort. De beschrijving 

van de historie van alles wat met varen 

en scheepsbouw te maken heeft, lag in 

de bekwame handen van Albert Boes, 

met hoofdstukken over binnenvaart en 

kustvaart in de loop der tijden, waarbij 

hij werd geassisteerd door Jan Aafjes 

en Jur Kingma. Hierbij is er ook aan-

dacht voor de oorlogsjaren en de jongste 

geschiedenis, met de beschrijving van 

een aantal grote scheepsbouwbedrijven 

met daarin een opvallende rol van de 

bouw van luxe zeiljachten. Cees Paul 

beschrijft de scheepswerven waar voor-

al allerlei binnenvaartuigen werden en 

worden vervaardigd – van bootjes voor 

de vaarboeren in het veenweidegebied 

tot vrachtschepen voor de binnenvaart. 

Het toeleveringsbedrijf voor handel en 

scheepvaart krijgt uiteraard de nodige 

aandacht: houtzagerij, zeildoekweverij, 

machinebouw, verfindustrie, scheeps-

beschuit en de noodrantsoenen van 

Verkade. In al deze stukken gaat het 

ook steeds over de ontwikkelingen in de 

bedrijfstakken die voor de aanvoer van 

grondstoffen en afvoer van eindproduc-

ten afhankelijk van het water waren en 

dat gedeeltelijk nóg zijn: houtzagerij, 

gort- en later rijstpellerij, olieslagerij 

en later olieraffinage, cacao... Ook de 

wisselwerking met Amsterdam, nog het 

best te omschrijven als een haat-liefde-

verhouding, is een terugkerend onder-

werp. Het Zaanse aandeel in de op-

komst en ondergang van de walvisvaart 

in de zeventiende en achttiende eeuw is 

beschreven door Cees Paul, en in twee 

hoofdstukken van respectievelijk Peter 

Marcuse en Fred Boom wordt ingegaan 

op de wijze waarop vooral in de negen-

tiende en twintigste eeuw de havens, het 

water en de schepen een inspiratiebron 

werden voor kunstenaars. Verspreid 

over diverse hoofdstukken is te vinden 

hoe onze kennis over scheepsbouw en 

de ontwikkeling van de havens en de 

infrastructuur kan worden verdiept 

door archeologie, terwijl Wladimir 

Dobber een apart hoofdstuk wijdt aan 

het belang van de bouw van replica’s. Jur 

Kingma plaatst tot slot de Zaanse ma-

ritieme historie in het perspectief van 

de door de Engelse archeoloog Barry 

Cunliffe omschreven ontwikkeling van 

de Atlantische cultuur, waarin ‘coastal 

wetlands’ die zijn gezegend met een 

gematigd klimaat, rijke visgronden én 

voldoende zoet water, door menselijk 

ingrijpen‘maritime cultural landscapes’ 

werden. De toepassing van de inzich-

ten van deze vorm van metageschied-

schrijving op de Zaanse ontwikkelin-

gen opent interessante perspectieven. 

In ‘De Zaankanters en het water’ is een 

belangrijke rol weggelegd voor illustra-

ties. Veel dingen kun je wel beschrijven, 

maar goed gekozen prenten, foto’s en 

kaarten verdiepen het begrip. De goed 

uitgevoerde beeldredactie was in han-

den van Peter Marcuse en Cees Kingma 

die (wat mij betreft ten onrechte) niet 

in het colofon wordt vermeld. De hoog-

tepunten uit dit materiaal zijn te zien 

tijdens een tentoonstelling vanaf 18 

januari a.s. in het Zaans Museum. De 

samenstellers van het boek ontkwamen 

niet aan een zekere onevenwichtigheid. 

Hier en daar is er ook sprake van over-

lap, en bij sommige hoofdstukken is de 

verantwoording van de literatuur wat 

al te summier. Maar het enthousiasme 

van de auteurs voor hun onderwerp spat 

van de pagina’s en dat maakt het geheel 

zeer genietbaar. Het boek wordt gele-

verd met de dvd over de Hembrug van 

de Vereniging Zaans Erfgoed. 

Jan Aafjes e.a., Zaankanters en het water. 

De mensen, de schepen en het landschap 

Wormer, Stichting Uitgeverij Noord-

Holland 2007 ISBN 978-90-78381-

16-7(CvS) 

125 JAAR ZZV 

Ook watersport hoort bij de maritie-

me geschiedenis van de Zaanstreek. 

125 jaar geleden, in 1882, werd de 

Zaanlandse Zeilvereniging (ZZV) op-

gericht, en dat jubileum wordt onder 

andere gevierd met een gedenkboek. 

Toen de ZZV werd opgericht, konden 

alleen burgers uit (zeer) gegoede milieus 

zich puur voor hun plezier een schip 

veroorloven. Sindsdien is de water-

sport enorm gegroeid en zeer populair 

en veel laagdrempeliger geworden. De 

Zaanlandse Zeilvereniging heeft een 

roeiafdeling aan de Havenstraat in 

Zaandam, en een jachthaven in West-

Knollendam, terwijl het eiland de Nes 

in het Alkmaardermeer ook eigendom 

van de club is. Veel leden liggen met 

hun schip aan het IJsselmeer. De ZZV 

is zeer actief met zeil- en roeilessen voor 

de jeugd en betrokken bij de organisatie 

van diverse zeilwedstrijden, waaronder 

de Alkmaardermeerweek. Uiteraard 

heeft de ZZV regelmatig contact met 

diverse overheden; de samenwerking 

verloopt doorgaans goed. In 1882-

2007 Zaanlandsche Zeilvereniging 125 

jaar watersport komt de eigen geschie-

denis van de ZZV ruim aan bod, met 

aandacht voor alle voor- en tegenspoed, 

en ook de toekomst wordt belicht. Het 

geheel wordt bovendien aardig afgezet 

tegen de grote maatschappelijke ver-

anderingen en alle ontwikkelingen in 

de Zaanstreek sinds het einde van de 

negentiende eeuw. 

Tessa Blokland en Joost Pielkenrood 

(eindredactie) 1882-2007 Zaanlandse 
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Zeilvereniging 125 jaar watersport. 

Zaandam, Zaanlandse Zeil Vereniging 

2007. ISBN/TAN 978.90.6028.038.6 

(Huibert Latenstein) 

EEN EEUW LAMBERT MELISZ

Niet maritiem, maar wel verbonden 

met water, is de schaatssport. De ijs-

clubs hebben het in het opwarmend kli-

maat moeilijk, des te meer reden om te 

melden dat de Westzaanse ijsclub 

Lambert Melisz haar honderdjarig 

bestaan viert met een jubileumboekje 

met veel leuk fotomateriaal. Zou over 

een eeuw nog iedereen weten dat het 

kleurige lintje dat als bladwijzer in 

het gedenkboekje is meegeleverd, een 

stukje schaatsband is? 

Rein Kelder en Dirk Hartman, samenst., 

Een eeuwlang ijsdromen. BurgerIJsclub 

Lambert Melisz 100. Amsterdam/

Westzaan, 2007. uitgave in eigen beheer, 

geen ISBN. (CvS) 

TENNIS

Ook tennissport kent in de Zaanstreek 

een traditie van meer dan een eeuw. De 

Koog-Zaandijkse Tennisvereniging is 

de op een na oudste Zaanse tennisver-

eniging en viert haar eeuwfeest met een 

met veel zorg en liefde samengesteld 

jubileumboek. Aardig is dat, net zoals 

eerder in het boek van de voetbalver-

eniging Zaandijk, de clubgeschiedenis 

wordt afgezet tegen de belangrijkste 

politieke en maatschappelijke gebeur-

tenissen van de afgelopen eeuw. 

Johan Kruiver, eindred., Koog-

Zaandijkse Tennisvereniging 1907-

2007. 100- jarige, het eeuwige leven zult 

ge niet hebben, maar waarachtig het zal 

niet veel schelen. Koog aan de Zaan, 

KZTV 2007. Uitgave in eigen beheer, 

geen ISBN. (CvS) 

DEURKALVEN

Met Tussen deur en bovenlicht, Zaanse 

deurkalven van 1592 tot heden markeer-

de Timmerfabriek Visser in oktober jl. 

zijn 75-jarig bestaan. De gebroeders 

Cor en Wim Visser zijn de tweede gene-

ratie in het bedrijf en dragen de Zaanse 

houtbouw een zeer warm hart toe.  Een 

deurkalf is het onderdeel van een bui-

tendeurkozijn dat horizontaal tussen de 

deur en het bovenraam zit. In gewone 

huizen is dat een simpele balk, maar 

vooral bij oude of bijzondere huizen is 

zo’n deurkalf vaak rijk versierd, en om 

die versierde exemplaren gaat het in dit 

boek. Veel daarvan zijn nog ‘in het wild’ 

te bewonderen, al bevinden zij zich lang 

niet allemaal meer in het huis waarvoor 

ze gemaakt waren, of (als dat wel zo is) 

niet meer op de oorspronkelijke plek. 

Andere zijn in musea terecht gekomen. 

Maar alle deurkalven hebben hun eigen 

interessante verhaal. Met al die verha-

len wordt gelijktijdig de geschiedenis 

van het ontstaan, de hoogtepunten, het 

verdwijnen en de wederopstanding van 

het deurkalf ondersteund. Deze uitgave 

lijkt in de eerste plaats bedoeld voor lief-

hebbers van de Zaanstreek, maar is ook 

geschikt voor mensen die van een mooi 

‘kijkboek’ houden, dankzij de grote 

hoeveelheid mooie foto’s van de hand 

van Jeroen Breeuwer. De tekst is van 

Peter Roggeveen; voor het onderzoek 

tekende mede Wim Visser. Van harte 

aanbevolen, dit tamelijk unieke boek, 

want over deze ‘houten gevelstenen’ is 

nog niet veel verschenen.

Peter Roggeveen, Tussen deur en boven-

licht. Zaanse deurkalven van 1592 tot 

heden. Wormer, Stichting Uitgeverij 

Noord-Holland, 2007. ISBN 978-

78381-17-4. (CH) 

(Zie voor de initialen onder de bespro-

ken boeken het colofon op blz. 2, onder 

‘Redactie’)
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Tijdens de indrukwekkende eco-

nomische bloeiperiode van de 

Zaanstreek in de zeventiende 

en achttiende eeuw beschikte 

Zaandam, en dus de gehele 

Zaanstreek, uitsluitend over een 

binnenhaven. De Zaan en het 

stelsel vaarten en sloten binnen de 

Zaanstreek waren alleen bevaar-

baar voor binnenvaartschepen met 

een geringe diepgang. Goederen 

zoals granen en oliehoudende za-

den die via de Zuiderzee en het IJ 

van overzee werden aangevoerd, 

moesten worden overgeslagen 

in lichters. Deze overslag vond 

plaats in de Amsterdamse haven 

óf op de Voorzaan, waar de zee-

schepen – afhankelijk van het tij en 

een gunstige wind – soms tot aan 

het Kerkerak of het Timmerrak 

konden doorvaren. Aangezien de 

lading hoe dan ook moest worden 

overslagen, maakte het de Zaanse 

ondernemers niet uit of de overslag 

in de Amsterdamse of Zaandamse 

haven plaatsvond. Voor de afvoer 

van de producten van de Zaanse 

industrie gold in feite hetzelfde, 

maar dan omgekeerd. Wat naar 

het binnenland moest, ging via de 

binnenvaartschepen naar de eind-

bestemming, en wat naar het bui-

tenland moest, werd meestal in de 

Amsterdamse haven overgeslagen. 

Doordat de Zaankanters kampten 

met het voortdurend dichtslibben 

van hun binnenhaven, waren zij er 

niet in geïnteresseerd om de zeeha-

venfaciliteiten in Zaandam verder 

uit te bouwen. Aan het begin van 

de achttiende eeuw was de scheep-

vaart naar de Zaandamse zeehaven 

praktisch tot stilstand gekomen. 

Mogelijk was er als gevolg van 

de teruglopende economie geen 

geld meer om de benodigde bag-

gerwerkzaamheden uit te voeren. 

Maar het kan ook zo zijn, dat het 

voortdurend dichtslibben van de 

Voorzaan er juist de oorzaak van 

was dat typisch Zaanse bedrij-

vigheden zoals de walvisvaart en 

scheepsbouw teloorgingen. 

AFGETROEFD

Amsterdam ondervond eveneens 

steeds grotere problemen met haar 

bereikbaarheid door het dichtslib-

ben van zowel haar grote haven als 

Plattegrond van het verbindingskanaal (Zijkanaal G) tussen de Voorzaan en het Noordzeekanaal. Ontwerp van ingenieur K. van Rijn van de 

Amsterdamse Kanaal Maatschappij. Datum van de voorstelling is 1860. (GAZ).

De Zaanstreek was voor haar bereikbaarheid eeuwen lang aangewezen op het water, maar de haven van Zaandam 

was slecht bereikbaar. Pas in de laatste decennia van de negentiende eeuw  kwam daar verbetering in. 

           De ontwikkeling van de Zaandamse haven
Meerpalen van ruim 120 jaar

door Cees Kingma
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de route over de Zuiderzee, maar 

kreeg in 1824 weer een verbinding 

met de Noordzee door het graven 

van het Groot Noordhollandsch 

Kanaal tussen de stad en Den 

Helder. De Zaan werd niet in het 

tracé van dit kanaal opgenomen 

(gekozen werd voor een verbin-

ding via Purmerend), maar het 

noorden van de Zaanstreek werd 

wél met het kanaal verbonden. 

Dankzij inspanningen van het ge-

meentebestuur van Wormerveer 

en een aantal ondernemers kwam 

er in 1848 voor (kleine) zeeschepen 

een verbinding tussen het Groot 

Noordhollandsch Kanaal en het 

noordelijke deel van de Zaan via 

de Markervaart en het nieuw ge-

graven Kogerpolder Kanaal (dit 

alles wordt uitvoeriger beschreven 

op bladzij 36 e.v. in dit nummer 

van Zaans Erfgoed). De bereik-

baarheid van Zaandam verbeter-

de niet door het Noordhollandsch 

Kanaal en de verbinding daarvan 

met de noordelijke Zaanstreek. 

Het op diepte brengen van de 

Achterzaan in het verlengde van 

het Kogerpolderkanaal en de 

Markervaart was niet in de plan-

nen opgenomen. Wormerveer had 

met z’n zeehaven Zaandam afge-

troefd. Het enige dat Zaandam 

had kunnen bedingen, was dat alle 

schepen die in voorhavens (zoals de 

overslagplaats in het Kogerpolder 

Kanaal) werden gelost en een van 

de gemeenten aan de Zaan als be-

stemming hadden, moesten wor-

den ingeklaard in Zaandam. 

 

STEEDS DIEPER

De zeescheepvaart ontwikkelde 

zich in de negentiende eeuw snel, 

waarbij de zeilvaart werd verdron-

gen door steeds dieper geladen 

stoomschepen. Voor deze sche-

pen werd het steeds moeilijker het 

bochtige Groot Noordhollandsch 

Kanaal met z’n vele ondieptes te 

bevaren. Er werden diverse alterna-

tieve plannen ontwikkeld, waarbij 

de oplossing zowel oost- als west-

waarts werd gezocht. Uiteindelijk 

werd gekozen voor een doorgraving 

van ‘Holland op z’n smalst’ – voor 

drooglegging van het IJ en de aan-

leg van het Noordzeekanaal in de 

nieuwe IJ-polders. Door de aanleg 

van zijkanalen zouden plaatsen die 

eerder op het IJ waren aangeslo-

ten, een verbinding met dit nieuwe 

Noordzeekanaal krijgen. Het ka-

naal werd in 1876 geopend, maar 

het duurde nog tot 1884 vóór het 

Zijkanaal G volgens plannen op 

de juiste diepte richting Zaandam 

werd aangelegd. De aanleg van de 

Zaandamse haven moet voor de 

bestuurders en ondernemers van 

Zaandam hebben gevoeld als een 

processie van Echternach: twee 

stappen vooruit, één achteruit. Uit 

de notulen van de openbare verga-

dering van de raad der gemeente 

Zaandam op 29 maart 1866 blijkt 

dat Zaandam zich tekort gedaan 

voelde: ‘...dat de raad, zoolang er 

geen zekerheid bestaat dat de over-

brugging van den spoorweg tus-

schen Zaandam en Amsterdam ter 

zelfder plaatse zal geschieden als 

de Hoge Regering vroeger heeft 

beslist, moeyelijk eenige overeen-

komst met de Kanaalmaatschappij 

zal kunnen aangaan.’ 

TRIVIAAL EN WEZENLIJK

Het Zaandamse gemeentebestuur 

moest, een enkele keer in samen-

werking met de plaatselijke on-

dernemers, telkens weer voor haar 

belangen opkomen. Soms ging het 

om triviale zaken (zoals de visrech-

ten voor de gedeelten van het IJ 

die werden ingepolderd) die het 

proces van besluitvorming ernstig 

vertraagden, maar meestal ging 

de discussie over wezenlijke za-

ken, zoals de aanleg van Zijkanaal 

G, de diepte van het vaarwater en 

het al dan niet aanleggen van een 

verharde weg vanaf het pontveer 

over het nieuwe Noordzeekanaal. 

Het lijkt erop dat er een compe-

tentiestrijd werd gevoerd tus-

sen ingenieur K. van Rijn (in 

dienst van de Amsterdamsche 

Kanaalmaatschappij) en inge nieur 

J. Meyes JWz (in dienst van de ge-

meente Zaandam). Van Rijn liet 

zijn plannen waarschijnlijk vooral 

beïnvloeden door de economische 

belangen van Amsterdam en de 

gemeente Zaandam moest regel-

matig de hulp inroepen van het 

centrale landsbestuur of zelfs de 

koning, om aandacht te krijgen 

voor haar economische belangen. 

Amsterdam had kennelijk geen 

belang bij een Zaandamse zeeha-

ven.2 Aan de lange strijd met de 

Amsterdamse Kanaalmaatschappij 

en de centrale overheid kwam een 

voorlopig einde toen op 22 febru-

ari 1885 bij Koninklijk Besluit no. 

66 de diepgang waarmee schepen 

tot Zijkanaal G bij een normale 

waterstand zouden worden toe-

gelaten, bepaald werd op 61 ⁄2 

Collage van de tekeningen die behoren bij de aanbestedingen voor het paalwerk in de 

Zaandamse haven (bewerking: Cees Kingma).
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meter. Zaandam had nu zijn 

eigen zeehaven. 

PALEN

In overleg met het Zaandamse 

college van burgemeester en wet-

houders had ingenieur J. Meyes 

JWz al op 6 december 1884 de 

opdracht gekregen een voorstel tot 

uitbreiding van het paalwerk in de 

Zaandamse haven uit te werken. 

Het gemeentebestuur verwachtte 

een grote toename van het aantal 

zeeschepen als de haven eindelijk 

de vereiste diepte kreeg. Op 13 de-

cember stuurde ingenieur Meyes 

zijn voorstel naar het gemeente-

bestuur. De uitwerking van zijn 

plannen bestond uit een aantal 

mogelijke varianten van ligplaat-

sen, waarin diverse grote stoom-

schepen waren ingetekend. Deze 

schetsen maken alle deel uit van het 

Zaalbergarchief, dat zich bevindt 

in het Gemeentearchief Zaanstad. 

De gemeenteraad van Zaandam 

vergaderde 28 januari 1885 over 

Meyes’ voorstel. De meeste raads-

leden zagen het belang van deze 

uitbreiding wel in, maar enkele 

raadsleden tekenden aan, dat er 

met de grote uitgave nog wel even 

kon worden gewacht. Raadslid 

Ebmeyer achtte de bedoelde uit-

breiding wél noodzakelijk: ‘De 

werken in de Voorzaan moeten 

volledig zijn, anders wordt onze 

haven, die toch niet alleen voor 

de houthandel is aangelegd, onge-

schikt voor de aanvoer van granen 

en rijst, hetgeen tegenwoordig met 

groote stoomboten, die zeer spoe-

dig moeten kunnen lossen, plaats 

heeft.’ B&W van Zaandam gaven 

al een dag na de raadsvergadering 

Meyes opdracht de door hem in-

gediende voorstellen te verwerken 

in een bestek en de aanbesteding 

voor te bereiden. Deze aanbeste-

ding voor ‘het maken van paal-

werken etc. in de Voorzaan’ werd 

donderdag 9 april 1885 in het ge-

meentehuis van Zaandam gehou-

den. Het bestek had betrekking op 

twee boeien, negentien dukdalven, 

vijf meerpalen, één zwaaistoel, één 

aanlegsteiger, twaalf loopsteigers, 

vijftien hanepooten bij de invaart 

van de houthaven en vier schoren. 

Bovendien moesten er palen van de 

vroegere haveninstallatie worden 

getrokken, ‘zoveel mogelijk zonder 

palen te breken’, om het mogelijk 

te maken deze weer in het nieuwe 

werk op te nemen. 

HERINNERING

Het bestek beschreef nauwkeurig 

welke materialen voor welke onder-

delen dienden te worden toegepast. 

Meerpaal no. 1 moest gemaakt 

worden van een vierkant beslagen 

eiken paalhout met een lengte van 

81 ⁄2 meter. De bovenkant moest 

45 centimeter in het vierkant zijn, 

terwijl de onderkant 36 centimeter 

in het vierkant mocht zijn. De ove-

rige meerpalen hadden een lengte 

van 71 ⁄2 meter. De bovenkant van 

de meerpalen werd afgesloten met 

een paalmuts van gegoten ijzer. Dit 

alles moest worden uitgevoerd naar 

een bijgeleverde, zeer gedetailleer-

de tekening voor ieder onderdeel 

van het bestek. Bovendien was er 

een overzichtstekening waarop de 

plaats van de diverse onderdelen 

nauwkeurig was aangegeven. De 

goedkoopste inschrijving voor het 

werk was van aannemer Zuidhof 

uit Haarlem, die voor 17.562 gul-

den het werk mocht uitvoeren. 

De duurste inschrijving bedroeg 

29.200 gulden.3 De grote meer-

palen zijn nog steeds langs de 

Havenstraat te vinden, en het is 

nog maar kort geleden dat hier 

Russische houtschepen lagen af-

gemeerd. Misschien is het een 

goed idee om deze herinneringen 

aan het maritieme verleden van 

Zaandam een gemeentelijke mo-

numentenstatus te geven. 

Noten:

1  A. van Braam De zeehavens van 

Zaandam en Wormerveer, 

uitgegeven in 2001

2  Gemeente Archief Zaanstad 

– Zaalbergarchief 181.4 

3  Gemeente Archief Zaanstad 

– Zaalbergarchief 181.4 

Een Russisch vrachtschip met een lading hout ligt in juli 1960 afgemeerd aan

de houten meerpalen in de houthaven van Zaandam. (Foto: GAZ).

De stoomsleepboten Scheelenkuhlen (1927) en Hugo (1929) 

hebben in de zomer van 2006 in hun thuishaven Zaandam 

ligplaats gekozen aan de houten meerpalen in de Voorzaan.

Foto: Cees Kingma
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Claes Cornelisz. Jonges (1595-1654)
Een Jisper in de 
walvisvaart    

Marie Schaap-Jongens deed in de loop der jaren uitgebreid onderzoek in archieven naar de stambomen van haar familie, zowel 

van vaders- als van moederskant. Daarbij beperkte zij zich niet tot geboorten, huwelijken en sterfdata; zij probeerde ook iets te 

weten te komen over het leven van haar verre en minder verre voorouders. Dat leverde een schat aan verhalen op, waarvan een 

aantal wordt opgenomen in Zaans Erfgoed, te beginnen met Claes Cornelisz. Jonges (1595-1654), de zoon van haar eerste bekende 

voorvader. Claes Cornelisz. was commandeur en bevrachter ter walvisvaart in Jisp. 

door Marie Schaap
Illustraties: Zaans Museum

Paneelschildering uit de tweede helft van de achttiende eeuw van de walvisvangst.

Of Cornelis Claesz, de vader van 

Claes Cornelisz. Jonges, werd gebo-

ren in Wormer of Jisp is onbekend. 

Mogelijk was hij een der watergeu-

zen die zich vestigden in de Zaanse 

contreien, maar wanneer en waar-

om blijft onduidelijk. Kennelijk 

boerde hij goed in Jisp. Zijn jong-

ste zoon, Cornelis, kreeg toen hij 

meerderjarig werd de beschikking 

over 1097 roeden land en ruim 108 

gulden uit de nalatenschap van zijn 

vader.1 Claes Cornelisz. Jonges stak 

zijn erfenis in de walvisvaart. Voor 

een vermoedelijke boerenzoon 

was dat niet zo’n verwonderlijke 

keuze als het lijkt. Claes stond als 

het ware met zijn neus op de ont-

wikkeling van de walvisvaart in 

Jisp. In 1596, een jaar na zijn ge-

boorte, was het eiland Spitsbergen 

in de Noordelijke IJszee ontdekt. 

Twintig jaar later was dit eiland het 

centrum van de walvisvaart door 

Denen, Engelsen en Hollanders, 

die de kunst van het walvisjagen 

hadden geleerd van Baskische har-

poeniers. De Hollanders organi-

seerden de walvisvaart sinds 1614 in 

een ‘Noordse Compagnie’, die bij 

de Staten Generaal het monopolie 

op de vangst en de verwerking van 

walvissen wist af te dwingen. Een 

tijd lang concentreerden de activi-

teiten zich op Spitsbergen zélf, in 

de kolonie Smeerenburg. Maar al 

vanaf ongeveer 1630 moesten de 

walvisvaarders steeds verder de zee 

op om hun prooi te kunnen vangen. 

Daarmee verviel het monopolie van 

de Noordse Compagnie.

SLOEPEN

Jispers waren van oudsher bij zee-

vaart betrokken en hadden weinig 
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aansporing nodig om ter walvis-

vaart te gaan toen zij daartoe de 

kans kregen. De eerste traankokerij 

in de Nederlanden stond in Jisp en 

in 1650 waren er daar zeven van.2 

Het is niet ondenkbaar dat Claes 

Cornelisz. Jonges het vak van wal-

visvaarder in de praktijk leerde 

als jongmaatje op schepen van de 

Noordse Compagnie of van dorps-

genoten. Of hij heeft gevaren als 

schipper (dat wil zeggen: het bevel 

voerde over de bemanning van een 

schip en verantwoordelijk was voor 

de navigatie) is niet zeker, maar het 

is zeer waarschijnlijk dat hij in 1639 

en 1640 voer als commandeur ter 

walvisvaart. De commandeur had 

de algehele leiding over een expe-

ditie, met name over de vangstca-

paciteit en de vleet. Met de vleet 

wordt de gehele uitrusting van 

een expeditie bedoeld, waaronder 

de zes tot zeven sloepen waarmee 

op de walvissen werd gejaagd. De 

contracten waarin Claes Cornelisz. 

als (mede-)ondertekenaar van deze 

expedities figureert, zijn bewaard 

gebleven. 

BURGEMEESTER

In 1641 werd Claes Cornelisz. 

Jonges gekozen tot burgemeester 

van Jisp. Dat maakt het onwaar-

schijnlijk dat hij doopsgezind was, 

bovendien blijkt uit de archieven 

van de Gereformeerde Gemeente te 

Jisp dat hij in 1638 een belofte van 

beterschap moest afleggen voordat 

hij kon worden toegelaten tot het 

Avondmaal op Eerste Kerstdag. Als 

burgemeester kon hij niet meer zelf 

de zee op, maar zijn betrokkenheid 

bij de walvisvaart werd er niet min-

der om. In het gemeentearchief van 

Amsterdam bevinden zich (behalve 

de twee al genoemde) nog negen 

andere bevrachtingscontracten uit 

de jaren 1641 tot en met 1648 waar-

in Claes Jonges optrad als bevrach-

ter voor wiens rekening een schip 

werd uitgerust en bevracht. In twee 

gevallen deed hij dat samen met an-

deren. Het contract van 1639 geeft 

een aardige indruk van wat de be-

vrachting van een expeditie naar de 

noordelijke wateren inhield. In dit 

geval moest de ‘Schipper ende Mr. 

naest Godt’ ervoor zorgen dat zijn 

schip ‘De Vergulde Snoeck’ in goe-

de conditie en compleet uitgerust 

aan de reis kon beginnen, terwijl 

de bevrachters verantwoordelijk 

waren voor de bemanning en voor 

victualiën en andere behoeften. Tot 

de uitrusting behoorden ook negen 

gotelingen, kleine kanonnen waar-

mee het schip zich kon verdedigen 

tegen aanvallen van kapers. De 

schipper genoot vrije kost en drank 

van de bevrachters. Gerekend vanaf 

de dag dat het schip vanaf Texel op 

volle zee zou zijn, betaalden de be-

vrachters gedurende vier maanden 

vast per maand 725 Carolus gul-

dens van twintig stuivers, ook als 

de reis korter of langer zou duren, 

‘mitsgaders averij ende pilotagie 

nae costume van der see’.3  Dat 

Claes Jonges slechts twee keer met 

anderen een expeditie bevrachtte, 

zegt iets over zijn rijkdom. Verder 

is het opvallend dat er in de jaren 

1642 en 1645 twee contracten 

werden getekend en dat het jaar 

1643 in de reeks ontbreekt. In 

dat jaar sloot Claes, weduwnaar 

van Marij Jacobs, een huwelijks-

contract met Trijn Arents, weduwe 

van Pieter Sijmonsz.4  

SCHERP

Claes Jonges was een scherp za-

kenman. Als zijn klanten in ge-

breke bleven of als zijn partners 

in zaken hun verplichtingen niet 

nakwamen, konden deze rekenen 

op civiele procedures. En toen er 

in 1650 vermoedens rezen over de 

nadelige gevolgen van de waar-

schijnlijk ‘smerige’ traankokerijen 

in de westelijke uithoek van Jisp, 

bezwoer hij samen met Cornelis 

Gerritsz. de Lange in een akte 

voor de notaris (zie noot 2) dat dit 

onzin was. Van schade aan de vis-

stand was nog nooit iets gebleken, 

het vee op de naastgelegen landen 

stond er gezond bij en deed zich 

tegoed aan de ‘vetticheyt van de 

traenvaten’, de weilanden rondom 

de traankokerijen werden voor nor-

male prijzen verpacht en van schade 

aan vruchtbomen op land naast de 

traankokerijen was ook nog nooit 

iets vernomen. 

Noten

1  WA. RA 398 fol 103. Weesboek Jisp.

2  WA, Akte OnA 5627/16 d.d. 27.5.1650 

uit de protocollen van notaris 

Manglerius te Wormer

3  GAA. NA 1525/97 d.d. 23.4.1639. 

Nots. Jan Volkaertsz. Oli 

te Amsterdam.

4  WA. NA. Akte 71 d.d. 24.4 1643 Nots. 

D. Ackerman te Jisp.
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in: Zaanlandsch Jaarboekje 1934.

Walvisvaart in de Gouden Eeuw, 

Rijksmuseum Amsterdam 1988.

S. Hart, Geschrift en getal, 

Dordrecht 1976.

S. Lootsma, Nederlandsche 

Walvisvaart, meer speciaal de Zaansche, 
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Traankokerijen te Jisp. Prent naar een schilderij van Cornelis Gerritsz. de Lange (dit schilderij 

werd eerder afgebeeld in Zaans Erfgoed nr. 11).
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Het beheer van het Honig Breethuis
Erfgoed aan de Zaan  

Het huis aan de Lagedijk werd in 

1710 of 1711 gebouwd door de 

papierfabrikant Cornelis Jacobsz. 

Honig (1683-1755). De familie 

Honig woonde er tot 1770; vervol-

gens woonden er tot 1892 drie gene-

raties van de aan de familie Honig 

gelieerde familie Breet. De collectie 

van de Zaanlandse Oudheidkamer 

en het Zaans Historisch Museum, 

die voortkwam uit de verzame-

ling van Jacob Honig Jansz. Jr. 

(1816-1870), kreeg als bijnaam 

de Zaanlandse Oudheidkundige 

Verzameling (ZOV). De collec-

tie van het Honig Breethuis werd 

door schenking eigendom van de 

gemeente en wordt feitelijk beheerd 

door de vereniging ZOV, onder de 

professionele begeleiding van het 

Zaans Museum. 

RONDGANG

Na te hebben gebeld met een mes-

sing trekbel betreedt de bezoeker 

het Honig Breethuis via een mo-

numentale deuropening uit de 

negentiende eeuw. Meteen rechts 

bevindt zich de Tuinkamer, een 

vertrek met fraaie behangselschil-

deringen die een romantisch land-

schap laten zien. Deze zijn in 1830 

vervaardigd door de Amsterdamse 

behangselschilder Willem Uppink 

(1767-1849). De naam van de ka-

mer verwijst naar de vroeger aan 

deze zijde van het huis gelegen 

tuinen – de hoofdingang van het 

huis bevond zich eertijds aan de 

andere zijde, aan de Zaankant. De 

bezoekers van het huis, en zeker de 

voorname gasten, arriveerden toen 

per boot over de Zaan. Vanuit de 

hal loopt een korte gang die uit-

komt in de achttiende-eeuwse 

woonkeuken. Opvallend is hier de 

smuiger (rookkap) boven de vuur-

plaats. Wanneer men verder gaat, 

komt men via een tussenvertrek in 

de Zaankamer, die een schitterend 

uitzicht over de Zaan en naar de 

Zaanse Schans biedt. Deze ruimte 

wordt nu ook gebruikt voor de ont-

vangst van gasten van bijvoorbeeld 

kleine recepties of bijeenkomsten. 

Weer terug in de gang is er een trap 

naar de bovenverdieping. Hier ligt 

door drs. Huib Thissen
Foto’s: Ruud van Ritbergen

De Lagedijk te Zaandijk schept verwachtingen en deze worden ruimschoots beantwoord bij het betreden van nummer 80. Op dit 

adres bevonden zich tussen 1940 en 1998 achtereenvolgens de Zaanlandse Oudheidkamer en het Zaans Historisch Museum. Nu is 

hier het Honig Breethuis te vinden. Huib Thissen draagt als collectiebeheerder zorg voor de in het huis aanwezige objecten. Op verzoek 

van Zaans Erfgoed beschreef hij zijn werkzaamheden in deze fraaie koopmanswoning, die volledig dankzij het werk van enthousiaste 

vrijwilligers voor het publiek is opengesteld.

Links: achttiende-eeuwse smuiger in de keuken, en rechts: model van een tentjachtje in de Zaankamer van het Honig Breethuis.
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tegenover het trapgat de dienstbo-

dekamer met bedstede, terwijl zich 

rechts de Salon bevindt – de pronk-

zaal met onder andere een aantal 

monumentale meubelstukken. In 

de Salon vindt tegenwoordig van 

september tot mei maandelijks op 

zondagmiddag een concert of le-

zing plaats. Aan de Salon grenst, 

rechts aan de voorzijde van het huis, 

de kraamkamer met bedstede, en 

links van de Salon bevindt zich de 

slaapkamer met een gestoken acht-

tiende-eeuws ledikant. Achter dit 

vertrek, aan de achterzijde van het 

huis, kan men het kantoor betreden 

vanuit de Salon. Hier zal de heer 

des huizes zaken hebben gedaan. 

Toepasselijk ziet men naast het bu-

reau een ijzeren geldkist. 

KLIMAAT

Mijn werkzaamheden in het huis 

bestaan uit het controleren van het 

museumklimaat en het zorgdragen 

voor de conditie van de objecten. 

In het huis staat een thermohygro-

graaf. Deze geeft op grafiekpapier 

– dat ik wekelijks verwissel – de 

hoogte van de temperatuur en de 

relatieve luchtvochtigheid (RH, 

Relative Humidity) aan. Het ap-

paraat is vooral handig om schom-

melingen in de temperatuur en de 

relatieve vochtigheid te kunnen af-

lezen. Objecten zijn gevoelig voor 

vochtveranderingen; de conditie 

van een object wordt beïnvloed 

door de hoogte van de temperatuur 

en de RH van de ruimte waarin 

het zich bevindt. Zo reageert bij-

voorbeeld het vocht in organische 

objecten (materiaal dat afkomstig 

is van planten of dieren, zoals tex-

tiel, hout, papier of ivoor) sterk op 

temperatuurwisselingen. Bij een 

lage RH kunnen objecten krimpen 

doordat ze vocht aan de omgeving 

afgeven; bij een hoge RH zullen zij 

vocht opnemen en daardoor uitzet-

ten. Door dit proces verzwakken de 

vezels van een object en kunnen ze 

uiteindelijk breken. Voor een ge-

mengde collectie, die uit zowel or-

ganische als anorganische objecten 

bestaat, is het goed om de tempera-

tuur tussen de zestien en achttien 

graden Celsius te houden, zowel 

overdag als ’s nachts. De langzame 

temperatuurveranderingen die 

worden veroorzaakt door seizoen-

wisselingen, beschouwt men als ac-

ceptabel. Voor objecten van edele 

metalen (goud, platina) bestaat er 

geen eis wat betreft de temperatuur. 

Over het algemeen kan worden ge-

zegd dat hoe koeler objecten wor-

den bewaard, des te langzamer het 

verval is; dit geldt natuurlijk als de 

RH gelijk wordt gehouden. Het is 

aan te bevelen om bij een gemengde 

collectie naar een relatieve vochtig-

heid tussen de 48 en 55 procent te 

streven, zowel overdag als ’s nachts. 

Een maximale schommeling van 

drie procent per etmaal wordt als 

redelijk beschouwd.

SCHOONMAKEN

Tot mijn andere taken behoort 

het schoonmaken van de objecten 

en vooral ook veel stof afnemen 

– dit laatste doe ik met multi-

 vezeldoekjes. Deze zijn handig voor 

gladde oppervlakten van bijvoor-

beeld fineerwerk, porselein, glas, 

koper-, tin- en zilverwerk. Bij hout 

moet ik er wel op bedacht zijn geen 

pluizen achter te laten en nergens 

achter te blijven haken. Voor ruwe 

oppervlakten kan beter ruw katoen 

worden gebruikt. Voorts gebruik ik 

nergens water voor. Dat is niet goed 

voor het museumklimaat; om deze 

reden worden ook verse planten en 

bloemen geweerd. In dit verband 

ben ik ook waakzaam voor schim-

mel. Die kan schade aanbrengen 

aan een object, bijvoorbeeld door 

verkleuring, en kan een object uit-

eindelijk afbreken. Ik had te ma-

ken met schimmelvorming bij een 

bedgordijn van de bedstede in de 

kraamkamer. Ik plaatste dit gor-

dijn een aantal dagen in een vrie-

zer, waarna ik het met een speciale 

museumstofzuiger schoon zoog. 

Om de invloed van licht en stra-

ling te weren, wordt het buitenlicht 

gefilterd door uv-folie op de ramen, 

en er zijn witte trekgordijnen. In 

de Zaankamer zijn, als er niemand 

aanwezig is, de binnenluiken ge-

sloten. De portretpastels – heel ge-

voelig voor licht en trillingen – zijn 

vervangen door kleurenreproduc-

ties in de oude lijsten. 

POETSEN

Tenslotte iets over het poetsen van 

koperwerk en de bestrijding van in-

secten en andere beestjes. Wat het 

koperpoetsen betreft, is de politiek 

dit zo min mogelijk te doen – het 

geeft slijtage. Een enkele keer ge-

bruik ik voor de bel en de voordeur 

het Zwitserse poetsmiddel Metarex 

(Estalin AG). Insecten worden op 

meerdere manieren bestreden. Ik 

ga met een plumeau in de aanslag 

regelmatig op spinnenjacht, en 

plaats plakvallen om alles te van-

gen wat klein is en kruipt. De in-

secten die ik vang, probeer ik met 

behulp van een insectenboekje te 

determineren. Houtboorders wor-

den bestreden door een firma. Ik 

heb eens thuis een klein houten 

object met verdachte gaatjes een 

aantal dagen in de vriezer gestopt, 

met het doel larven te doden. Al 

met al blijkt wel dat het onderhoud 

van een dergelijk interieur veel zorg 

vraagt. Het Honig Breethuis is een 

bijzonder huis en ik kom er graag!

Honig Breethuis, Lagedijk 80, 

1544 BJ Zaandijk, tel. 075-6217626. 

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag 

en zondag 13.00 tot 17.00 uur; 

van 1 oktober tot 1 april van 13.30 tot 

16.00 uur. Gesloten op eerste kerst-, 

paas- en pinksterdag, en op oud- en 

nieuwjaarsdag en koninginnedag.

Huib Thissen bij de thermohygrofraaf.



Sipke Lootsma werd 9 januari 

1888 geboren in Roordahuizen 

(gemeente Idaarderadeel) als zoon 

van Rients Klazes Lootsma en 

Aaltje Westra. Hij was eerst onder-

wijzer en daarna leraar geschiede-

nis aan het Gemeentelijk Lyceum 

te Zaandam, enige Hogere Burger 

Scholen te Amsterdam en kweek-

scholen te Amsterdam en Zaandam 

in welke gemeenten hij afwisselend 

woonde. Behalve veel kleinere pu-

blicaties in dag- en weekbladen zijn 

voor de Zaanse geschiedbeoefening 

vooral van belang zijn ‘Historische 

studiën over de Zaanstreek’ (twee 

delen) en verder de ‘Bijdrage tot de 

geschiedenis der Nederlandsche 

Walvischvaart (meer speciaal de 

Zaansche)’ en ‘Het Nieuwe Huys’, 

gedenkboek van de Friesch-

Doopsgezinde Gemeente te West-

Zaandam (1687-1937). Behalve 

deze kloeke werken verschenen in 

gebundelde vorm een aantal van 

zijn zeer vele vervolgpublicaties die 

destijds in dagblad de Zaanlander 

werden gepubliceerd. Om een 

zo kort mogelijke karakterschets 

van Lootsma te geven zou men 

die in één zin kunnen samenvat-

ten: hij was ‘de Fries te midden 

van Zaankanters’. Deze zin houdt 

veel in, ook een brok tragiek. Toch 

voelde Lootsma zich thuis aan de 

Zaan. Hij had de Zaanstreek lief 

gekregen, zoals hij zelf zei, ‘met 

een oneindige liefde’. De tragiek 

van Lootsma’s leven was, dat zijn 

temperament en veelzijdigheid 

feitelijk niet te rijmen waren met 

de oud-Zaanse geest. Overtuigd 

socialist, geheelonthouder, zijn 

krachten gevend aan de arbeiders-

ontwikkeling, daarnaast minnaar 

van historie en folklore en trouw lid 

van de Doopsgezinde Gemeente, 

waarvan hij de historie grondig be-

studeerde, en sedert 16 juni 1935 lid 

van de kerkenraad... Het zijn zaken 

die ‘de Zaankanter’ moeilijk met 

elkaar konden verenigen. Men gaat 

naar de kerk of men is socialist, een 

combinatie kon men destijds niet 

accepteren. En ook die zó grote 

liefde voor de Zaanstreek kwam de 

Zaankanters overdreven voor. Het 

kan niet anders of Lootsma moet 

herhaaldelijk onaangenaamheden 

hebben ondervonden door de posi-

tie waarin hij geplaatst werd, maar 

hij wilde deze kritiek niet opmer -

ken en leefde er kaarsrecht door-

heen. Sipke Lootsma was een felle 

tegenstander van het fascisme. Ver 

vóór de oorlog waarschuwde hij al 

voor wat zich in Duitsland afspeel-

de. Na de Duitse inval maakte hij op 

de dag van de Nederlandse capitula-

tie, 15 mei 1940, een einde aan zijn 

leven. Hij werd slechts 52 jaar.

Bronnen

Onder andere: Mr. D. Vis, 

De Zaanstreek, en Encyclopedie van 

de Zaanstreek.
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Sipke Lootsma
De Fries te midden van 
Zaankanters    

De geboren Fries Sipke Lootsma werd van groot belang voor de kennis van de Zaanse geschiedenis, die hem 

dagelijks bezig hield en waar hij heel diep indook. Hij werkte de notariële protocollen (akten) van 1633 tot 1811 in 

het Rijksarchief te Haarlem door, bestaande uit ruim zevenhonderd, soms wanhopig dikke delen, en maakte daaruit 

veel aantekeningen die voor de Zaanstreek van grote waarde zijn en daarmee ook voor de serie artikelen die Wim 

Jonker in Zaans Erfgoed zal verzorgen.

door Wim Jonker
Foto: GAZ

Het gezin Lootsma te Zaandam, met links vader Sipke.



28 Zaans Erfgoed 

Pieter Bon Czn.
Ruim 250 jaar in de olie    

Het transport van eetbare oliën 

speelde meer dan twee eeuwen een 

belangrijke rol bij het bedrijf. Zo 

bracht Pieter Bon in de achttiende 

eeuw onder meer de zeilvaartuigen 

’t Jacht, ’t Varken en de Walta in 

de vaart. Ondanks de neergang 

van de Zaanse bedrijvigheid in 

met name de Franse tijd, wist het 

oliefactorijbedrijf het hoofd boven 

water te houden. In de tweede helft 

van de negentiende eeuw kreeg de 

onderneming (uiteraard) te maken 

met de overgang naar stoomolie-

slagerijen; tezelfdertijd bevoeren de 

eerste stoomschepen de Zaan. Het 

oliefactorijbedrijf speelde daarop in 

met het in de vaart brengen van het 

stoomschip Olievos. De olieprijzen 

schommelden sterk in die jaren. Als 

deze naar de mening van de leiding 

van de oliefactorij op een te laag 

niveau kwamen, liet men de olie op-

slaan in zogenoemde ‘bakhuizen’, 

die zich zowel in de Zaanstreek 

als Amsterdam bevonden. In de 

archieven zijn nog heel wat con-

tracten aanwezig die betrekking 

hebben op de opslag van partijen 

‘Nederlandsche vaten raap- of lijn-

olie’. Dergelijke overeenkomsten 

werden afgesloten voor minstens 

één jaar vast, met een maximum 

van twee jaren. 

UITBREIDING

In 1912 kreeg Pieter Bon Czn. de 

leiding over het familiebedrijf; na 

de Eerste Wereldoorlog breidde hij 

de onderneming flink uit, onder 

andere door de aanschaf van de 40-

tons motortankschuit Oliekeet en 

door Albert Boes
Foto's: GAZ (tenzij anders vermeld)

Tot de oudste Zaanse ondernemingen die bovendien het karakter van een familiebedrijf behielden, behoort Oliefactorij Pieter Bon 

Czn. Op 16 januari 1752 richtte de toen 38-jarige Teunis Cornelisz. Bon een oliefactorij op, een bedrijf dat zich richtte op het 

transport, de handel en de opslag van de in Zaanse molens geslagen olie. Hij vervoerde deze in vaten met eigen zeilende vrachtschepen 

naar Amsterdam. In 1993 verhuisde het bedrijf van de Westzijde naar een fors bemeten bedrijventerrein aan de Symon Spiersweg te 

Zaandam. Daar, langs de Wim Thomassenhaven, ontwikkelde het bedrijf zich tot een gespecialiseerde multifunctionele tankterminal. 

Wij spraken met financieel directeur Ton Zuidervaart over de lange historie van de onderneming en de opmerkelijke ontwikkelingen 

sinds de verhuizing.

Het huidige complex van Pieter Bon Czn. aan de Zaandamse Symon Spiersweg, langs de Wim Thomassenhaven. (Foto: Albert Boes)
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enige kleinere vaartuigen. In 1923 

gaf hij opdracht voor de bouw van 

een 110-tons motortankschuit. 

Daarmee werden de eerste olie-

transporten door de onderneming 

op de Rijn uitgevoerd. Ondanks 

de daarop volgende crisisjaren, 

werd de vloot verder uitgebreid. 

Bij het uitbreken van de Tweede 

Wereldoorlog, bestond deze uit 

vijf moderne motortankschepen 

met drie- tot vierhonderd ton 

draagvermogen en voorts uit enige 

kleinere vaartuigen. Gedurende de 

oorlogsjaren werd de onderneming 

zwaar getroffen. Vier medewerkers 

kwamen om het leven; twee van 

hen werden als straf voor hun ver-

zetsdaden gefusilleerd. Pieter Bon 

Czn. overleed, na een lang ziekbed, 

eveneens tijdens de oorlog. Omdat 

hij geen kinderen had, ging het ei-

gendom van de onderneming over 

naar de familie van de zuster van 

zijn echtgenote, mevrouw Fleur. De 

aandelen van de oliefactorij Pieter 

Bon Czn. zijn nog steeds eigendom 

van familie Fleur, maar de directie 

van het bedrijf kan in ruime mate 

onafhankelijk van de eigenaars 

opereren. De rampspoed van de 

oorlogsjaren trof ook de vloot van 

Pieter Bon zeer zwaar. Zo werd de 

Olievos 3 tot zinken gebracht bij 

Dendermonde in België en kwam 

de Olievos 4 midden in de ‘Slag 

om Arnhem’ terecht. De tanker 

brandde volledig uit en werd na-

dien in de Rijn tot zinken gebracht, 

toen de Duitsers hadden besloten 

de Betuwe om strategische redenen 

onder water te zetten. Daartoe blie-

zen ze, even vóór de spoorbrug bij 

Oosterbeek, de Rijndijk op. Om het 

onder water zetten van de Betuwe 

te versnellen, brachten ze vóór deze 

spoorbrug een aantal schepen in de 

Rijn tot zinken, waaronder dus de 

Olievos 4. Verscheidene van de ge-

zonken schepen raakten echter op 

drift – Olievos 4 dreef precies het 

gat in de Rijndijk in en voorkwam 

daarmee de overstroming van de 

Betuwe grotendeels. Na de beëin-

diging van de oorlogshandelingen 

werd het wrak van de Olievos 4 in 

vieren gesneden. Drie delen ervan 

werden de Betuwe ingetrokken; het 

vierde deel trok men de rivier in, 

waar het zonk. 

SPOORKETELWAGENS

Na de oorlog werd de Olievos 4 

herbouwd, waarbij gebruik werd 

gemaakt van de geborgen wrak-

delen. Daartoe werd besloten in 

verband met de enorme materiaal-

schaarste kort na de oorlog. In de 

na-oorlogse jaren werden de acti-

viteiten van Pieter Bon Czn. sterk 

uitgebreid. Met tankschepen en 

honderden spoorketelwagens ver-

voerde het bedrijf door heel Europa 

spijsoliën. Omstreeks 1985 besefte 

de toenmalige leiding van Pieter 

Bon, dat het tijd werd om de ba-

kens te verzetten. Dat leidde tot de 

beslissing om zich in hoofdzaak op 

de opslag van oliën te concentreren. 

De leiding van het bedrijf realiseer-

de zich, dat het vervoer van olie met 

spoorketelwagens alleen toekomst 

had wanneer deze activiteit zeer 

grootschalig werd aangepakt, en 

besloot de een eeuw lang bedre-

ven exploitatie van deze wagens te 

beëindigen. De toonaangevende 

‘spelers’ in deze markt beschik-

ken over tienduizenden spoorketel-

wagens; Pieter Bon Czn. had er 

ongeveer tweehonderd van en 

deze waren zowel technisch als 

economisch verouderd. De wa-

gens werden op twee na voor de 

sloop verkocht. Een van de niet-

verkochte en -gesloopte exempla-

ren is geschonken aan de stichting 

die de historische stoomtram tus-

sen Hoorn en Medemblik rijdend 

houdt. Deze wagen is geheel geres-

taureerd en geschikt gemaakt voor 

Tewaterlating van de Olievos 4 bij de werf Czaar Peter van de 

Zaanlandse Scheepsbouwmaatschappij aan het Kalf. 

Het bedrijfscomplex aan de Zaandamse Westzijde, waar Pieter Bon Czn. tot omstreeks 1993 

was gevestigd.
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het transport van voedingswater 

voor de stoomlocomotieven.

TANKVAART

De tankschepen werden zo’n dertig 

jaar geleden ondergebracht bij de 

in het transport van eetbare oliën 

gespecialiseerde VT-Tankers; in 

verband daarmee verwierf Pieter 

Bon Czn. een aandeel van twintig 

procent in deze onderneming. In 

samenhang met herstructurerings-

plannen werd dit aandeel later vol-

ledig overgedragen aan deze tank-

vaartrederij. VT-Tankers maakt 

inmiddels onderdeel uit van het 

Zaandamse Koole Tankvaart bv; 

de tankers van dit bedrijf zijn nog 

steeds regelmatig terugkomende 

bezoekers van Pieter Bon Czn. In 

samenhang met de herstructure-

ring van Pieter Bon concludeerde 

men óók, dat het bedrijfsterrein 

aan de Zaandamse Westzijde te 

krap bemeten zou worden. Om dat 

probleem op te lossen, wist de on-

derneming in 1993 een vier hectare 

groot terrein te verwerven aan de 

Symon Spiersweg op het bedrijven-

terrein Westerhout, waar schepen 

met een diepgang tot negen meter 

kunnen afmeren langs de kade. De 

Oliefactorij Pieter Bon Czn. ont-

wikkelde zich inmiddels tot een 

multifunctionele dienstverlener 

voor de voedings- en levensmid-

delenindustrie. Jaarlijks worden 

vanuit zee- en binnenvaartsche-

pen met duizenden tonnen tege-

lijk plantaardige oliën en vetten 

van allerlei soorten overgeslagen 

in de honderdtwintig verschillende 

tanks die zich bevinden op de ter-

minal. Alleen al de Koole-tankers 

voeren hier jaarlijks zo’n veertig-

duizend ton oliën en vetten aan 

en af. Voorts beschikt Pieter Bon 

Czn. over opslagloodsen met een 

bebouwd grondoppervlak van zo’n 

tienduizend vierkante meter, die 

werden gerealiseerd voor de opslag 

van onder andere cacao. 

VEREDELING

Pieter Bon is niet alleen actief in 

de opslag van oliën en vetten, maar 

ook nauw betrokken bij de uitvoe-

ring van hieraan verwante proces-

activiteiten, zoals het zuiveren van 

de aangevoerde stoffen, het smelten 

van cacaoboter en veredeling van 

lecithine (een bindmiddel voor on-

der andere vetten en water, dat veel 

wordt toegepast in bijvoorbeeld de 

cacao- en margarine-industrie). 

Ook worden in de op het Pieter 

Bon-complex opgestelde procesin-

stallaties van Cargill en STC onder 

meer plantaardige producten geraf-

fineerd. En er zijn aanverwante ac-

tiviteiten, zoals laboratoriumwerk-

zaamheden, het afvullen van vaten 

en het reinigen van transportma-

terieel. Voor deze werkzaamheden 

voldoet het bedrijf onder andere 

aan de strenge HACCP-eisen. Op 

het complex werken zo’n tachtig 

personeelsleden. Financieel di-

recteur van Pieter Bon Czn., Ton 

Zuidervaart: ‘Onze onderneming 

is typisch een voorbeeld van een 

moderne onderneming in de voe-

dingsmiddelensector in de zin van 

‘First in Food’ zoals de gemeente 

Zaanstad onze streek promoot.’ Dit 

had Teunis Cornelisz. Bon zeker 

niet kunnen voorzien toen hij zo’n 

250 jaar geleden begon met het ver-

voer van olievaten over de Zaan met 

een zeilschip.

Dit artikel is ontleend aan het boek 

‘Zaankanters en het water door de eeuwen-

heen’ dat in december 2007 bij de Stichting 

Uitgeverij Noord-Holland is verschenen.

Ketelspoorwagens van Pieter Bon, waarvan de onderneming later afscheid nam. 
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5 juli

Aannemingsbedrijf Ooijevaar uit 

Alkmaar begon met de renovatie van het 

monumentale pakhuis naast rijstpellerij 

Hollandia aan de Veerdijk in Wormer. 

In het gebouw komen 21 appartemen-

ten, waaronder twee grote penthouses 

(dakwoningen) met vide.

6 juli

Menno Huisman, voorzitter van de 

vertrouwenscommissie van de gemeen-

teraad, verbaasde zich over het aantal 

kandidaten ‘met goede kwaliteiten’ voor 

de burgemeesterspost van Zaanstad. De 

raad koos voor de 54-jarige Geke Faber 

(PvdA) uit Zandhuizen (Friesland). Zij 

kent Zaanstad vooral van werkbezoeken. 

‘Er gebeurt heel veel en Zaanstad is daar-

om een interessante gemeente.’ Faber is 

oud-staatssecretaris van Landbouw en 

was in diverse plaatsen (waarnemend) 

burgemeester.

9 juli

‘Zingen op de Zaan’ was een groot 

feest. Talloze bands, zangers, koren en 

orkesten op verschillende boten voeren 

in een lange rij van Knollendam naar 

Zaandam. Het evenement trok veel toe-

schouwers naar de Zaanoevers.

9 juli

Christian Bokhove en Gerard Koolstra, 

wiskundedocenten aan het Michaël 

College in Zaandam, werkten drie jaar 

aan het opzetten van een ‘geïntegreerde 

leeromgeving wiskunde’. Zij presen-

teerden hun project vorige week in het 

Tsjechische Hradec Kralove tijdens een 

internationale conferentie van wiskun-

dedocenten.

14 juli

De planken en balken van het beroem-

de zeventiende-eeuwse VOC-schip 

‘Batavia’ zijn vermoedelijk gezaagd in 

de Zaanstreek. De Oost-Indiëvaarder 

zonk op 4 juni 1629 tijdens de eer-

ste reis. Delen van het schip zijn 

geborgen. Maritiem archeologe Wendy 

van Duivenvoorde komt naar de Zaanse 

Schans in de hoop vast te stellen, 

dat het hout inderdaad in de Zaanstreek 

is gezaagd.

14 juli

Het geloof ‘komt deze zomer naar je toe’. 

Verscheidene christelijke organisaties 

vouwden de handen samen en treden 

de komende week de sportende jeugd 

tegemoet onder de verrassende titel 

‘Sonrise Zaanstad’.

16 juli

De Indische buurt in Wormerveer is 

door drie graffitikunstenaars verfraaid. 

Volgend jaar worden de verouderde, on-

bewoonde huizen gesloopt en daarom 

mochten de kunstenaars zich legaal uit-

leven. Het idee kwam van buurtbewo-

ner Natha Wouda, die als vrijwilliger bij 

Welsaen zag wat jongeren zoal met de 

spuitbus kunnen creëren.

16 juli

De eerste restauratiefase van het gebouw 

van de Evangelisch-Lutherse Gemeente 

aan de Vinkenstraat in Zaandam is af-

gerond. In het najaar begint de tweede 

fase van de grote opknapbeurt van het uit 

1699 daterende rijksmonument.

23 juli

In de voormalige kledingzaak van 

Van der Burch aan de Wormerveerse 

Wandelweg komt mogelijk een op-

vanghuis voor ex-verslaafden. Het pand 

tegenover snackbar Java stond pas drie 

maanden leeg en is via makelaar Peter 

Beudeker verkocht aan de Zaandamse 

woningbouwvereniging ZVH. Volgens 

Barry Groot van ZVH is er overleg met 

de Regionale Instelling voor Beschermd 

Wonen (RIBW).

25 juli

‘Dierenwethouder’ Robert Linnekamp 

heeft geen mensen om een beleidsnota 

over dierenwelzijn te schrijven. Er is geen 

geld en er is geen tijd. Het gemeentelijke 

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

Foto’s: Wim de Jong
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beleid op gebied van dierenwelzijn spitst 

zich de komende tijd slechts toe op het 

verbieden van circussen met wilde die-

ren en het coördineren van gemeentelijk 

handelen als het belang van dieren in 

het geding is.

26 juli

Revalidatiecentrum Heliomare in Wijk 

aan Zee gaat een vestiging openen in de 

nog te bouwen Brede School in de wijk 

Westerkoog. Het is de bedoeling dat LG- 

(lichamelijk gehandicapte), MG- (meer-

voudig gehandicapte) en LZ- (langdurig 

zieke) leerlingen hier les krijgen.

28 juli

Het Museum van het Nederlandse 

Uurwerk in de Zaanse Schans besteedt 

met een tentoonstelling aandacht aan de 

Pools/Duitse sterrenkundige Johannes 

Hevelius (1611-1687). Centraal staat 

de introductie van het slingeruurwerk, 

waarvan Christiaan Huygens als uitvin-

der wordt erkend. Min of meer parallel 

aan Huygens ontwierp Hevelius een al-

ternatieve constructie.

6 augustus

Forten van de Stelling van Amsterdam 

moeten toegankelijker worden voor be-

zoekers. Dat willen de eigenaren van de 

forten aan de rand van de Zaanstreek en 

erfgoedpark De Hoop in Uitgeest.

7 augustus

In het informatiecentrum aan de 

Gedempte Gracht te Zaandam komt 

in de eerste helft van september een 

tentoonstelling van de archeologische 

vondsten die zijn gedaan voorafgaand 

aan de werkzaamheden voor de bouw 

van Inverdan (zie ook 20 september).

7 augustus

Agressie in het Zaans Medisch Centrum 

is een dagelijks voorkomend probleem. 

De meeste agressie komt van mensen 

onder invloed van drugs en alcohol. 

Het ziekenhuis doet er veel aan om 

agressief gedrag tegen te gaan en als dit 

zich toch voordoet het personeel te hulp 

te schieten.

11 augustus

De Zaanstreek krijgt een hospice. De 

Stichting Hospice Zaanstreek vond sa-

men met woningcorporatie Parteon een 

pand in de Evenwichtstraat (vroeger het 

Kattepad) in Krommenie, waarin het 

‘bijna-thuishuis’ wordt gevestigd. Het 

pand wordt vanaf januari 2008 ingrij-

pend verbouwd.

14 augustus

Het nieuwbouwproject aan de voet van 

de cacaotoren van voorheen de bedrij-

ven Pette en Boon te Wormerveer komt 

in een stroomversnelling. De braak-

liggende terreinen rond het hoofdkan-

toor van Parteon worden nog dit jaar 

bebouwd. ‘Het is een zootje, maar het 

wordt heel mooi’, zegt Jeroen Ranzijn 

namens Parteon.

8 augustus

Kunstcentrum Zaanstad reikt 27 

september de ‘Kunstcentrum Zaanstad 

Award’ uit. Deze is voor een persoon 

of instelling die van betekenis is of is 

geweest voor de spreiding van beeldende 

kunst en vormgeving in de Zaanstreek. 

Het aantal aanmeldingen (drie) valt 

tegen.

 

17 augustus

Een veerpontje (met maximaal der-

tien passagiers) dat toeristen vanaf de 

Zaandijkersluis over de Zaan zet naar 

molen De Os aan de Kalverringdijk, 

werd door de havendienst van Zaanstad 

uit de vaart genomen omdat het voer 

zonder vergunning, kinderzwemvesten 

en brandblussers. Na een gesprek op het 

Gemeentehuis en aanschaf van de ont-

brekende spullen kan het pontje voor-

lopig weer varen.

20 augustus

Nog dit jaar wordt begonnen met de 

bouw van een nieuwe fietsenstalling bij 

het NS-station in Wormerveer. De oude 

stalling naast de Nieuwe Sociëteit moest 

jaren geleden verdwijnen.

24 augustus

Zaanstad telt bewoners van 175 natio-

naliteiten. De grootste groep wordt ge-

vormd door Turken (5601), gevolgd door 

Surinamers (2223). Verder zijn er 178 

Drie maanden de ZaanstreekKroniek
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Russen, bijna driehonderd Spanjaarden 

en zo’n duizend Marokkanen. De be-

volking van Wormerland telt 102 nati-

onaliteiten.

31 augustus

NS-station Wormerveer krijgt volgend 

jaar naast een nieuwe onbewaakte fiet-

senstalling ook een bewaakte stalling, 

maar die wordt niet bemenst.

3 september

De ingebruikname van het nieuwe NS-

station Krommenie-Assendelft is een 

jaar uitgesteld. De reden hiervan is dat 

de betrokken partijen het station pas 

willen openen als alle werkzaamheden 

er zijn afgerond.

4 september

De Historische Vereniging Wormerveer 

verkocht tijdens de najaarsbraderie aan 

de Zaanweg ruim vierhonderd exempla-

ren van een speciale kunstkalender. Deze 

bevat aquarellen van Arnold de Lange uit 

Wormer. Hij maakte ze naar voorbeeld 

van historische foto’s van Wormerveer.

14 september

Het bestuur van de Sultan Ahmet 

Moskee vraagt de omwonenden in de 

wijk Poelenburg begrip voor ‘onvermij-

delijke overlast’ tijdens de ramadan. De 

verwachte hinder zal met name bestaan 

uit geluidsoverlast van rammelend be-

stek, opstaan, het gebruik van een kraan 

en de auto’s van bezoekers.

15 september

Het voormalige PWN-gebouw tussen 

de Industrieweg en de Vaartdijk krijgt 

een nieuwe naam: Rem-eiland. Dat liet 

woningbouwvereniging ZVH, eigenaar 

van het pand, weten. De corporatie heeft 

Heliomare en binnenkort de brandweer 

als toekomstige huurders. Stichting 

De Groote Weiver uit Krommenie zal 

het pand waarschijnlijk volgend jaar 

betrekken. De nieuwe naam verwijst 

naar de vroegere houthandel ‘Rem’ op 

het terrein.

20 september

Zaanstads wethouder Ootjers open-

de de tentoonstelling ‘Van kwispe-

door tot Walvisbot’ in het Inverdan 

Informatiecentrum op de Gedempte 

Gracht. Stadsarcheoloog Piet Kleij vond 

in de omgeving van de Vaart voorwer-

pen van eenvoudige lieden, zoals simpele 

pijpen en kwispedoors; de laatste duiden 

op het gebruik van pruimtabak.

24 september

Zaandam krijgt mogelijk een klein-

schalige biologische markt. Er bestaan 

vergevorderde plannen om elke vrijdag 

een dergelijke markt te houden op het 

plein voor de Bullekerk aan de Westzijde 

in Zaandam.

27 september

De gastvrouwen van het Zaans Medisch 

Centrum stopten hun vrijwilligers-

werk. Zes van hen kregen gisteren de 

Erkenningspenning van de gemeente 

Zaanstad. De laatste jaren waren er 

steeds minder reguliere opnamen en de 

tijden van de opnamen zijn veranderd.

28 september

Tim Doeves is de nieuwe molenaar van 

houtzaagmolen Het Jonge Schaap aan 

de Zaanse Schans. Dat werd bekend ge-

maakt tijdens de officiële opening van de 

nieuwe molen aan de Kalverringdijk.

Drie maanden de ZaanstreekKroniek
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De negentiende eeuw kenmerkte 

zich door een achteruitgang van 

de stedelijke nijverheid ten gunste 

van de agrarische ontwikkeling 

op het platteland – een proces dat 

velen betreurden. Veelvuldig trok 

men een vergelijking met de glo-

rieuze zeventiende eeuw. De toen 

vooraanstaande rol van Nederland 

in Europa gold als een ijkpunt. Het 

symbool van de achteruitgang werd 

‘Jan Salie’, die men plaatste tegen-

over de ‘Jan Compagnie’ van de 

Gouden Eeuw.

IMMIGRANT

Hendrik Verdonk was niet alleen 

timmerman en molenmaker; hij 

wordt ook vermeld als ‘logement-

houder’, en hij was publicist en 

uitvinder. Hij ontwikkelde een 

verbeterde poldermolen (een voor-

loper van de centrifugaalpomp) en 

bekommerde zich vergeefs om ‘de 

Zaanse toren van Pisa’, de kerkto-

ren van Westzaan die later, in de 

oudejaarsnacht van 1843, omviel 

en een heel gezin doodde. Maar 

boven alles maakte Verdonk zich 

druk over de bereikbaarheid van 

de Zaanstreek voor zeeschepen. Al 

rond 1830 was hij betrokken bij het 

maken van plannen om deze te ver-

beteren. Verdonk was op 3 juli 1803 

in Deventer gedoopt en verhuisde 

in 1820 met zijn ouderlijk gezin 

naar Zaandam. Zijn vader, de tim-

merman Pieter Verdonk, werd de 

stamvader van een heel geslacht van 

timmerlieden. Twee zoons werden 

timmerman in Zaandam en zonen 

van Hendrik zetten die lijn voort. 

Hendrik Verdonk trouwde op 24 

‘Een goudmijn onder het IJ’

De koning 
en de timmerman door Jur Kingma

De koning was in de negentiende eeuw sterk betrokken bij de dagelijkse zaken in het koninkrijk. Bij plannen om de toestand in het 

koninkrijk te verbeteren richtte men zich daarom vaak tot het staatshoofd. Dat deed ook de Zaandamse timmerman en molenmaker 

Hendrik Verdonk, met een pleidooi voor de aanleg van een Noordzeekanaal. De genealoog P. Verdonk te Diemen gaf mij inzage in de 

uitvoerige correspondentie hierover tussen Verdonk en de koning. De briefwisseling geeft een beeld van de manier waarop men in de 

negentiende eeuw plannen maakte. Het onderzoek paste goed in de voorbereiding van het boek ‘Zaankanters en het water’.

Kaart van het Noord-Hollands Kanaal bij West-Graftdijk en Spijkerboor. Linksboven is de Kogerpolderlosplaats en het kanaal. Rechts is de 

Knollendammervaart die Hendrik Verdonk wilde gebruiken als verbinding van de Zaan met het Noord-Hollands kanaal. Rechtsboven het 

dwarsprofiel van het Kogerpolderkanaal en de losplaats. (Afbeelding: GAZ).
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juli 1825 met Marijtje Broekman; 

zij kregen zes kinderen. Na Marijtjes 

dood hertrouwde Hendrik op 22 

oktober 1854 met de 36-jarige vee-

houderes Trijntje Visser, met wie hij 

twee kinderen kreeg. Hendrik over-

leed op 12 mei 1863 te Zaandam 

op het adres Oostzijde 338; dit 

huis droeg de naam ‘De Vergulde 

Wagen’.

KANAALMAATSCHAPPIJ

De havens van Amsterdam en 

Zaandam werden door slibvorming 

steeds slechter bereikbaar voor zee-

schepen. Daarom werd in 1826 van 

Den Helder naar Amsterdam het 

Groot Noord-Hollandsch kanaal 

geopend. Dit was al ontworpen in de 

Napoleontische tijd als verbinding 

tussen het Marine Etablissement 

in Amsterdam en de nieuwe ma-

rinehaven aan het Nieuwe Diep 

bij Den Helder, die Napoleon als 

‘het Gibraltar van het Noorden’ 

beschouwde. Het kanaal werd in 

opdracht van koning Willem I 

aangelegd door Jan Blanken, die 

het enige maten groter maakte 

dan Napoleon destijds bedoelde. 

Hierdoor was het ook geschikt voor 

de grootste marineschepen. Waar 

mogelijk werd bij de aanleg gebruik 

gemaakt van bestaande waterlopen, 

zoals ring- en trekvaarten, maar de 

Zaan kon niet worden gebruikt. 

Vanwege de bebouwde oevers kon-

den er geen jaagpaden langs komen, 

en de Voorzaan was dichtgeslibd. 

Het Noord-Hollandsch Kanaal 

kreeg losplaatsen bij Alkmaar, 

West-Graftdijk, Spijkerboor en 

Purmerend. In de Zaanstreek was 

er heftige discussie over hoe de 

Zaanstreek het beste met het nieu-

we kanaal kon worden verbonden. 

De Wormerveerders wilden een 

kanaal via de Kogerpolder naar 

West-Graftdijk, de Zaandammers 

hadden een plan voor een scheep-

vaartroute via de noordelijke ring-

vaart van de Wijde Wormer naar de 

losplaats bij Purmerend, en Hendrik 

Verdonk kwam samen met anderen 

met een plan voor een doorgaande 

scheepvaartverbinding van de los-

plaats Spijkerboor naar de Zaan via 

de Knollendammervaart. Hij wilde 

ook de sluizen in de Hogendam 

aanpassen, en de Zaan moest één 

grote dokhaven worden. Het plan 

van de Wormerveerders werd uit-

eindelijk gerealiseerd; zij richtten 

een par ticuliere kanaalmaatschap-

pij op, die de verbinding met West-

Graftdijk realiseerde.

NOORDZEEKANAAL

Vanaf het midden van de negen-

tiende eeuw ontspon zich vooral 

in Amsterdam een maatschappe-

lijk debat over een rechtstreekse 

verbinding met de Noordzee. 

Het IJ was een grote zeearm waar 

eb en vloed vrij spel hadden, en 

Hollands Noorderkwartier was al-

leen door een duinenrij met de rest 

van Holland verbonden. Voor de 

verbinding van Amsterdam met 

de Noordzee moest het IJ worden 

afgesloten van de Zuiderzee en gro-

tendeels worden ingepolderd, en de 

duinen van ‘Holland op zijn smalst’ 

moesten worden doorgraven.

Hendrik Verdonk roerde zich in dit 

debat. Op 15 augustus 1856 schreef 

hij zijn eerste brief aan de minister 

van binnenlandse zaken: ‘Met veel 

belangstelling wend ik mij tot Uw 

Ed. daar er nu gelegenheid bestaat, 

ons Vaderland met weinig moeite en 

kosten groot en veel nut aantebren-

gen waarvan onze nazaten goede en 

groote vruchten kunnen plukken 

hetgene ik hier nader wenschte te 

bepalen, en waaraan jaren reeds 

aan gearbeid heb, nl: Amsterdam 

Het Openluchtmuseum te Arnhem beschikte over het uithangbord van ‘Hendrik Verdonk Huis 

en Molenmaker. Geoctrooyeerd door Z.M. den Koning voor een verbeterd werktuig tot het 

uitmalen van water uit polders enz’. Helaas ging dit bord bij een brand verloren. (Afbeelding: 

Nederlands Openluchtmuseum Arnhem).
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aan de vaste wal te brengen, door 

middel van het leggen eener dijk, 

met de noodige uitwatering van 

het Tolhuis naar Amsterdam het 

daarstellend van enen ijzeren brug, 

enz.’ De toon was hiermee gezet. 

Verdonk wilde ook de spoorlijn 

aanleggen van Amsterdam naar het 

Nieuwediep (Den Helder), onder 

meer via Sloterdijk en Zaandam 

over een dijk waarin uitwaterin-

gen en sluizen moeten komen. 

Het Wijkermeer kon dan worden 

drooggelegd. De minister van bin-

nenlandse zaken legde de brief 

voor aan de commissaris van de 

koning van Noord-Holland. Deze 

vroeg advies aan J.G. van Gendt, 

de hoofdingenieur van Waterstaat 

in Noord-Holland. Deze schreef: 

‘De zaak wordt zeer oppervlak-

kig door adressant behandelt en 

het blijkt niet uit zijne schrifturen 

dat hij van nabij bekend is met de 

tersprake gebrachte aangelegenhe-

den en belangen, zodat ik weinig 

gedachte heb dat de aangebodene 

diensten het verkrijgen van goede 

ontwerpen zouden kunnen be-

vorderen en het m.i. voorzichtig 

zal zijn daarvan geen gebruik te 

maken.’ Verder wees van Gendt 

erop dat onderhandelingen wer-

den gevoerd met de Amsterdamse 

heren Van Lennep en Hartsen over 

een doorgraving van Holland op 

zijn smalst. Verdonks brief werd 

terzijde gelegd.

ONTWOEKEREN

Op 30 november 1856 schreef 

‘Hendrik Verdonk & Comp.’ een 

volgende brief, nu gericht aan de 

koning, met het verzoek om een 

concessie ‘tot het droogmaken van 

het Y en Wijkermeer en het daar-

stellen van een Hoofdkanaal vanaf 

de Zuiderzee tot Amsterdam en 

verder door het midden van geheel 

het Y met de noodige zijkanalen 

voor alle vaarten en uitwateringen, 

om daardoor eene hoegrootheid 

der kostelijkste gronden van ons 

Vaderland, aan het water te ont-

woekeren en hetzelfde tot het beste 

bouwland te brengen tevens met 

het doel de Hoofdstad Amsterdam 

met het daartegen over gestelde 

vasteland te verbinden, en dat al-

zoo het noordelijkste gedeelte van 

N.Holland eenen zekere toegang 

tot de Hoofdstad des Rijks heeft 

(waardoor de eerstgenoemde adres-

sant reeds zeer veele pogingen in 

het werk gesteld heeft) en ter bevor-

dering van de binnen scheepvaart, 

op Sparendam en Beverwijk welke 

nu zoo dikwerf bij laag getij geheel 

is gestremd.’ Zijn plan bestond uit 

een afsluitdijk van de Zuiderzee 

van de Paardenhoek tot aan 

Schellingwoude. In deze afsluitdijk 

zouden sluizen komen en hij wilde 

vijf binnendijken in het IJ. Alleen 

het deel van het IJ dat het haven-

gedeelte van Amsterdam vormde, 

zou niet bedijkt worden, en tussen 

de nieuwe polders zou een vaarweg 

van Amsterdam naar Zaandam en 

Sparendam en Beverwijk blijven. 

Verder wilde hij elf watermolens 

bouwen om de polders droog te ma-

len. Behalve het toegenomen areaal 

aan bouwland, zag hij als voordelen 

dat de haven van Amsterdam niet 

meer zou dichtslibben door eb en 

vloed, dat hoogwater geen invloed 

meer zou hebben op de uitwatering 

van Rijnland via Halfweg, en dat 

op het toenmalige onderhoud van 

de bestaande zeedijken per jaar tus-

sen 160.000 en 200.000 gulden 

bespaard kon worden. ‘Waarom 

moet de goudmijn het IJ nog met 

water overdekt blijven?’, vroeg hij 

zich later af. De minister van Staat, 

die namens de koning optrad, kreeg 

het ambtelijk advies deze brief voor 

notificatie aan te nemen en er geen 

vervolg aan te geven.

GROOTSERE PLANNEN

In april 1861 schreef Verdonk op-

nieuw aan de koning. Ook nu weer 

was het zijn wens om de koophan-

Het bezoek van Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem 

III aan Zaandam op 17 augustus 1855. Het Stadhuisplein met 

het versierde stadhuis en erepoort. Op het plein is een grote 

menigte opgesteld achter de schutterij. De koning wordt verwel-

komd door leden van het gemeentebestuur en andere notabelen. 

Hendrik Verdonk richtte zich vanaf 1856 met zijn plannen tot 

Koning Willem III. (Prent van C. Prins Jz., uitgave: H.F. van 

der Scheer te Zaandam, GAZ).

Zo had de Zaan er misschien uit kunnen zien als de plannen van Hendrik Verdonk verwezen-

lijkt waren. Deze situatie geeft het Noord-Hollands kanaal bij Purmerend weer op 9 januari 

1830. Door de strenge winter waren de schepen ingevroren. Talrijke schaatsers en arrensleden 

bewogen zich om de schepen heen. Met man en macht werd een doorgang gemaakt. Onder 

de schepen bevond zich het schip ‘de twee gebroeders’ van de reders Huibert en Corn. van de 

Stadt uit Zaandam. (Gekleurde gravure vervaardigd door J.K. Koekkoek, H.W. Hoogkamer, 

Collectie Honig, GAZ).
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del, de scheepvaart en de nijverheid 

te dienen. Maar de nadruk lag op 

stormvloedbeheersing. ‘Dat bij hem, 

het oog gevestigd houdende op het 

bange en droeve jaar 1825,– toen de 

stormen uit het Noordwesten, met 

zulk eenen hevigen kracht woed-

den, dat dijken noch dammen het 

opstuwende water konden tegen 

houden, maar bezweken, en Noord 

Holland zulk een vreesselijke teiste-

ring onderging. Toen zoovele scho-

nen landerijen, en welige akkers in 

een golvende zee herschapen wer-

den;– Toen het dof en treurig ge-

loei en geschreeuw ons in de Ooren 

klonk, van het vee, dat, kampende 

tegen den vloed, hun dood in golven 

vond;– en toen bovenal het hartver-

scheurend gejammer van zoo velen 

gehoord werd, die have en goed 

verloren hadden, en niets – niets 

hadden kunnen redden behoudens 

hun leven, – dat hij hem – en bij zoo 

vele Nederlanders die waarlijk het 

welzijn van het Vaderland beogen 

– reeds voorlang maar bovenal op 

dit ogenblik nu er weder zoo vele 

angstkreten uit andere Oorden 

van het Rijk tot ons komen – de 

vraag is ontstaan: Is Noord Holland 

thans van zoodanig gevaar gevrij-

waard?...’ Het was een heel lange 

aanloop om te zeggen dat het gevaar 

van een watersnood zoals in 1825 

nog steeds dreigde en dat Verdonks 

plannen nog steeds noodzakelijk 

waren. Hij besloot met: ‘Sire, Ik bid 

den Hemelsche Vader, dat Hij Uwe 

Majesteit sterkte in den Geest, – dat 

Hij U spare in lengte van dagen op-

dat Uwe regering blijven, wat zij tot 

heden was, eene weldaat voor ons 

dierbaar Vaderland, en voor Uwe 

beminnende onderdanen, – God 

verhoore deze mijne bede.–’ Ook 

op deze brief werd genoteerd: ‘de-

poneren’.

NEERBUIGEND

Een groot aantal brieven van 

Hendrik Verdonk bleef bewaard in 

het Nationaal Archief, maar ook in 

de gemeentearchieven van Zaanstad 

en Amsterdam en in het archief van 

de vereniging de Zaansche Molen. 

Een neef herschreef deze brieven. 

De reacties van de ambtenaren van 

de koning, de ingenieurs van water-

staat, waren vaak erg neerbuigend. 

In 1860 schreef Verdonk een boek 

om aandacht voor zijn plannen 

te vragen. Daarnaast was hij een 

fervent schrijver van ingezonden 

brieven. In oktober 1862 schreef hij 

weer een brief aan de koning. Via de 

minister van Binnenlandse Zaken 

werd opnieuw advies gevraagd 

aan de inspecteur van Waterstaat, 

Conrad. Die was eens temeer helder 

in zijn oordeel. ‘Al spoedig wordt 

men bij de lezing van het adres 

gewaar, dat het de adressanten 

moeijelijk valt hunnen gedachten 

duidelijk aan anderen medetedelen. 

Het door hen aangegeven plan mag 

men gerust onder de fantasiën der 

verbeelding rangschikken, terwijl 

over het practisch uitvoerbare niet 

gedacht is en men, misschien om-

dat men de bekwaamheden daar-

toe mist, in het geheel niet op de 

bezwaren heeft gelet.’ De brief van 

oktober 1862 was de laatste die 

Verdonk de koning zond; daarna 

eindigde de correspondentie door-

dat Verdonk in mei 1863 overleed. 

Het Noordzeekanaal werd na 

heel veel problemen ontworpen 

door Engelse ingenieurs en aan-

gelegd door een Engelse aanne-

mer; het werd in 1876 geopend. 

Plannenmakers van eenvoudige 

komaf, zoals Hendrik Verdonk, 

waren in de negentiende-eeuwse 

Nederlandse samenleving margi-

nale figuren. In Engeland konden 

ze in die tijd opklimmen tot belang-

rijke nationale figuren. In de zeven-

tiende eeuw kon de timmerman 

Leeghwater nog een maatschap-

pelijke rol van enige betekenis spe-

len, maar dat was in de negentiende 

eeuw onmogelijk geworden.

Hendrik Verdonk gebruikte angst voor overstromingen om zijn plannen te promoten. Gezicht op de hervormde 

kerk te Koog bij de overstroming van 5 februari 1825. Links en rechts woon  huizen en rechts in het verschiet een 

molen, op het water twee schuiten met volk. De prent kostte indertijd twintig cent. (Tekening van A.Kramer, 

uitgave: A.J. Maij te Koog aan de Zaan, Collectie Honig, Zaanlandse Oudheidkundige Vereniging, GAZ).

Onder deze watervlakte zag Hendrik Verdonk 

een goudmijn aan vruchtbare landbouw-

grond. Titelprent ‘Zeden en gebruiken aan 

de Zaanstreek’ van de hand van Dr. G.D.J. 

Schotel geschreven naar aanleiding van de 

tentoonstelling van Zaanlandse oudheden en 

merkwaardigheden te Zaandam in 1874. In 

het ornament ‘een Zaandammer veerschuit 

zeilende op het IJ nabij de ingang van de 

Voorzaan’. (Uitgave: Kruseman en Willink, 

te Haarlem. Collectie Honig, Zaanlandse 

Oudheidkundige Vereniging, GAZ).
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In zijn ‘Beschrijving van Zaandam’1 

vermeldt Van Geuns dat de prin-

ses van Oranje, de latere koningin 

Anna Paulowna, in 1831 ‘de fraaije 

schilderij van den Heer Portman, 

voorstellende den Czaar zelven 

in dit zijn verblijf, gekleed in het 

arbeidsgewaad van den toenma-

ligen tijd en door den scheepsbijl 

en andere teekenen van zijn werk 

omringd... als hooge bezitster der 

hut (heeft) aangekocht en alhier 

geplaatst’. Dit schilderij toont de 

zittende tsaar levensgroot.2 Al sinds 

de overdracht in 1891 van delen 

van de collectie van Jacob Honig 

Janszoon Junior aan de gemeente 

Zaandijk bevindt zich in die ver-

zameling3 eenzelfde portret op een 

kleiner formaat (54x43 cm). Dit 

schilderij werd ook tentoongesteld 

op de door mij in voorgaande ar-

tikelen al meermalen genoemde 

‘tentoonstelling van Zaanlandsche 

Oudheden en Merkwaardigheden, 

gehouden in het Stadhuis van 

Zaandam in de maanden augustus 

en September van het jaar 1874’. 

Beide schilderijen komen voor in 

de catalogus van deze tentoonstel-

ling, als: ‘Portret van Czaar Peter 

I, geschilderd door Portman’ en 

‘Copie naar het levensgroote por-

tret van den zelfden schilder, in het 

huisje van Czaar Peter I tentoonge-

steld.’4 Bij deze vermelding is geen 

bruikleengever genoemd, hetgeen 

betekent dat het is ingebracht door 

de erven Jb. Honig Jz. Jr. In het 

herinneringsalbum met foto’s5 

van de tentoonstelling en tentoon-

gestelde voorwerpen komt dit 

schilderij voor als foto nr. 14. De uit-

beelding van de tsaar in de kleding 

die hij in 1697 moet hebben gedra-

In de negentiende eeuw geschilderd

Portretten van de tsaar
door Simon Honig Jz.

Twee schilderijen met dezelfde voorstelling vallen sinds een aantal jaren onder het beheer van het Zaans Museum, zij 

het dat ze verschillende onderkomens hebben. Beide stellen een, voor Zaankanters en vooral voor een bepaalde groep 

buitenlanders, bekende persoon voor. Het gaat om de portretten van tsaar Peter, die zich bevinden in de Zaanlandse 

Oudheidkundige Verzameling en het Czaar Peterhuisje.

Litho van de tsaar naar het schilderij van Portman, zoals afgedrukt in het Zaanlandsch Jaarboekje van 1841 (GAZ).
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gen, wekt verwondering. Dergelijke 

kleding werd in 1831, zeker in de 

Zaanstreek, al ruim honderd jaar 

niet meer gezien. Dienden prenten 

Portman als voorbeeld, of zag hij 

zijn voorbeeld elders? Omstreeks 

1830 werd deze mannenkleding 

alleen nog op Marken gedragen en 

dan vooral als bruigomskostuum, 

zoals dit tot in onze tijd nog soms 

voorkwam.

FAMILIEBAND

De schilder Christiaan Julius 

Lodewijk Portman (1799-1868) 

was een leerling van zijn vader en 

Comelis Kruseman, en hij kreeg 

raadgevingen van J.W. Pieneman. 

Hij was voomamelijk portret- en 

historiestukkenschilder. Portman 

zwierf lange tijd door Duitsland, 

België en Frankrijk en hield ook in 

Nederland in verschillende plaatsen 

verblijf. Hij overleed in Beverwijk, 

waar de familie woonde van zijn 

tweede vrouw, Engeltje Kool. Hoe 

kwam de voorstudie in het bezit van 

Jacob Honig? Portman zal wel op 

bezoek in Zaandijk geweest omdat 

er daar familie van Engeltje Kool 

woonde. Maar in de tijd dat hij de 

portretten van tsaar Peter schilder-

de (1830/’31), was deze relatie er 

nog niet – hij trouwde pas in 1845 

met Engeltje. Heeft Jb. Honig het 

doek verworven van Portman? Het 

lijkt mij aannemelijker, dat het een 

aankoop was op de veiling van 

de oudheidkundige verzameling 

van oud-burgemeester Gerrit van 

Orden in 1854/’55 – verwerving 

door Van Orden van Portman is 

waarschijnlijker.

MIJMERIJ

In het Zaanlandsch Jaarboekje 

van 1841 wijdde Jacob Honig een 

dichtstukje aan ‘Het Peters-Huisje 

en Portmans schilderij, in hetzelve’, 

ondertekend ‘Zaandijk, 1840’.6 

Het is merkwaardig dat het schil-

derij in een noot wordt omschreven 

als ‘Eene der meesterstukken onzer 

hedendaagsche schilders’, terwijl 

ruim 175 jaar nadat het werd ge-

maakt geen kunsthistoricus het nog 

kent. Over het portret dichtte 

Honig: Rijz’mijn dank, in luide 

akkoorden / PORTMAN! voor uw 

schilderij, / Die mij ’t beeld zoo 

heerlijk maalde, / ’t Voorwerp mij-

ner mijmerij. / Die door beelden en 

door kleuren, / .Meer dan eer of lof 

behaalt, / Die op ’t doek hem riep 

ten leven, / Zoo als ’ k mij hem had 

gemaald. / Dank, dat gij der dier-

bre woning / Weer haar ouden gast 

hergeeft. / Zeker, dat bij zijne herin-

nering, / PORTMAN, ook de uwe 

leeft! Tegenover het titelblad is het 

portret afgebeeld in een kleine li-

thografie die geen aanduidingen 

van de steentekenaar heeft, maar 

deze staat vermeld in de Zaanlandia 

Illustrata7: J.W.Kaiser. De steen-

drukker was H.J.B.

Noten

1  Geuns, B.van, Beschrijving van Zaandam; 

Amsterdam, zj. (1842) p. 270.

2  Eerder komt dit schilderij voor in Zaans 

Erfgoed nr. 12, p. 15, zij het enigszins ver-

tekend door de 360-graden opname.

3  Cat. II, 1914; no.26. Inv. nr. 1261. 

Afgebeeld in Zaans Erfgoed, no. 19, p. 

20 links, Catalogus. 1874, no. 489.

5  Deze foto’s zijn gemaakt door de vooral 

als topografisch fotograaf bekende J.L. 

Breebaard te Zaandam.

6  Zaanlandsch Jaarboekje 1841, Zaandijk, 

p. 193-198.

7  Zaanlandia Illustrata, de Catalogus van 

de prentverzameling Jacob Honig Jansz. 

Junior, Zaandijk 1917, no.577

Het portret van de tsaar door Portman in het Zaans Museum. 
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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      
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Majolica is aardewerk (vooral bor-

den) dat met tinglazuur is bedekt. 

Tinglazuur wordt gemaakt van 

gesmolten tin en vormt een witte 

ondergrond waarop men met verf 

een afbeelding kan schilderen. 

Vervolgens wordt het voorwerp 

bedekt met van gesmolten lood 

gemaakt doorzichtig glazuur en 

nogmaals gebakken. Zo wordt de 

beschildering bedekt met een har-

de, doorzichtige laag loodglazuur 

en kan het voorwerp worden ge-

bruikt en afgewassen zonder dat de 

beschildering oplost of beschadigt. 

Goudlustermajolica is een speciaal 

soort met goudverf beschilderd 

majolica. Spaans goudlustermajo-

lica werd, zoals de naam zegt, in 

Spanje gemaakt, vooral rond het 

zuidelijke Valencia. Het idee om op 

deze wijze aardewerk te versieren, 

komt uit de islamitische wereld. 

Zuid-Spanje was tot het einde van 

de vijftiende eeuw door de moren 

bezet. Veel versieringselementen 

op het goudlustermajolica zijn ge-

baseerd op het islamitische schrift. 

Dit bleef zo nadat de moren waren 

verdreven, maar de Spaanse pot-

tenbakkers begrepen dit schrift 

niet en tekenden op de voorwerpen 

allerlei haaltjes en boogjes die op 

islamitische letters leken. Pseudo-

islamitisch schrift is kenmerkend 

voor het goudlustermajolica uit de 

late vijftiende of vroege zestiende 

eeuw. Ook op de kan uit Oostzaan 

is pseudo-islamitische schrift aan-

gebracht; deze dateert daarom uit 

de periode 1475-1525.

ZELDZAAM

In Nederland wordt Spaans goud-

lustermajolica vooral gevonden in 

rijke, zestiende-eeuwse vindplaat-

sen, zoals koopmanshuizen en 

kastelen. Deze vindplaatsen lig-

gen in het kustgebied (Zeeland, 

Holland), omdat de handel toen 

over zee ging. Het goudlusterma-

jolica kwam als retourlading terug 

uit Spanje. Goudluster kannen zijn 

zeer zeldzaam. Voor zover bekend 

zijn er vier van in Europa: twee 

in Spanje, één in het Victoria en 

Albertmuseum in Londen en sinds 

kort dus één in Oostzaan. Het ge-

ringe aantal kannen geeft aan dat 

deze in het verleden ook al zeldzaam 

waren. De Oostzaanse kan is ge-

restaureerd, waarbij het oor, een 

stuk rand, een deel van de voet en 

een deel van de tuit zijn aangezet. 

De geschatte hoogte bedraagt 27,5 

cm, de grootste diameter, boven-

aan bij de rand, is ongeveer 12,5 

cm. De ronde voet is onderaan 

breed en versmalt naar boven toe. 

Hij is voorzien van brede, verticale 

groeven. Op de voet staat het lijf, 

dat een bolle bodem heeft, terwijl 

de rechte wand wijd uitloopt. Op 

de wand zijn horizontale groeven 

aangebracht. De snavelvormige tuit 

heeft een rechte voorzijde. Op de 

overgang van de voet naar het lijf 

bevindt zich een kleine band met 

‘Arabische lettertekens’ en op het 

onderste deel van het lijf is met 

goudverf een band met bladeren 

en bloemen geschilderd. De hori-

zontale groeven zijn goud geverfd; 

daarboven is een tweede band met 

bladeren en bloemen aangebracht. 

Inwendig is de kan voorzien van 

halfronde bogen van goudverf. Dit 

soort kannen stond tijdens het eten 

op tafel, gevuld met water. Vaak 

stonden ze in een schaal waarin 

het water kon worden gegoten, 

zodat men de handen kon wassen. 

Misschien hoorde één van de twee 

schalen waarvan randscherven zijn 

gevonden bij deze kan.

 

DE EIGENAAR

De vraag is hoe een dergelijke zeld-

zame kan en de andere goudluster 

voorwerpen in een simpel dorp als 

Oostzaan terechtkwamen. Deze 

voorwerpen lijken er op te duiden 

dat de middeleeuwse Oostzaner die 

deze spullen bezat, rijk was. Vreemd 

genoeg ontbreken andere kostbare 

voorwerpen tussen het vondstmate-

riaal. De overige vondsten behoren 

tot het gewone, doorsnee aardewerk 

dat in vrijwel elke middeleeuwse 

vindplaats in Noord-Holland 

wordt aangetroffen. De fundering 

van het huis waarbij de kuil hoort, 

wijst ook niet op bijzonder grote 

rijkdom. Het is een eenvoudige 

fundering, gemaakt van plaggen. 

Daarop stond waarschijnlijk een 

houten huis. Wanneer de eigenaar 

van dit huis veel geld had gehad, 

had hij ongetwijfeld een comfor-

tabeler en moderner stenen huis 

laten bouwen. Het lijkt er dan ook 

op, dat de eigenaar van deze spul-

len een gewone doorsnee Noord-

Hollandse middeleeuwer was. 

Een kan van Spaanse goudlustermajolica

Zeldzame scherven uit 
Oostzaan door Piet Kleij

Foto: Piet Kleij

De Zaanse zeevaart en handel begonnen vroeger dan menigeen denkt. Dat blijkt uit archeologisch onderzoek voorafgaand aan de bouw 

van het nieuwe gemeentehuis aan de Kerkbuurt in Oostzaan. In een afvalkuil achter een plaggenfundering van een middeleeuws huis 

werden hier scherven gevonden van een kan van Spaans goudlustermajolica. Naast de kan werd nog meer goudlustermajolica gevonden: 

een wand van een kom en fragmenten van twee borden of schalen. Ook werden scherven aangetroffen van een rood aardewerken Spaanse 

olijfkruik. Gezien de andere vondsten uit de kuil (onder andere kookpotten, kannen, een bord, een olielamp en een pispot) betreft het 

huishoudelijk afval uit de periode 1475-1550.
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Maar hoe kwam hij dan aan dit 

dure aardewerk? Misschien geven 

de ook in de kuil gevonden frag-

menten van de onversierde en on-

geglazuurde Spaanse olijfkruik de 

oplossing. Dergelijke kruiken wa-

ren verpakkingsmateriaal voor olij-

ven, olijfolie of zuidvruchten. Vanaf 

het midden van de zestiende eeuw 

kochten Nederlandse handelaren 

deze producten in Spanje en brach-

ten ze deze naar Nederland om door 

te verkopen. Het verpakkingsmate-

riaal (de olijfkruiken) bleef achter 

in de plaatsen waar de handelaars 

woonden. Vaak kwamen deze 

Spaanse kruiken uiteindelijk tussen 

de gewone Nederlandse kruiken 

in de keuken of voorraadkelder te 

staan. Ze worden regelmatig tussen 

gewoon Hollands vondstmateriaal 

aangetroffen. 

ONDERNEMEND

Vanwege de olijfkruik lijkt het 

erop dat de Oostzaanse eigenaar 

van het Spaanse goudlustermajo-

lica betrokken was bij de handel in 

Spaanse producten. Waarschijnlijk 

was hij een schipper die naar Spanje 

voer om daar in de havens zuid-

vruchten en andere zaken te kopen. 

Als souvenir of als bijhandel kan hij 

het goudlusteraardewerk hebben 

meegenomen. Deze schipper was 

een ondernemende figuur, één van 

de eersten in Noord-Holland die 

handelden op Spanje. In de tweede 

helft van de zestiende eeuw nam het 

aantal schippers dat vanuit Noord-

Holland naar Spanje vertrok snel 

toe. Dankzij onder andere de er-

varingen van deze zeelui en han-

delaars, en het geld dat zij verdien-

den, konden de Nederlanders later 

naar Oost- en West-Indië varen en 

brak de Gouden Eeuw aan. Eén 

van degenen die rond 1500 hier-

voor de grondslag legden, was de 

onbekende Oostzaanse schipper uit 

de Kerkbuurt.

De Oostzaanse kan werd gerestaureerd.
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Verenigingsnieuws

(www.oost-knollendam.nl) zijn vrijwel 

alle verenigingen in het dorp te vin-

den. 

BOUW BRUG 

OVER WEGSLOOT JISP GESTART

De firma Infra Floris begon in de week 

van 12 tot 19 november met de bouw 

van de brug over de wegsloot in Jisp. 

Het werk zou volgens de planning in 

45 werkdagen worden voltooid. ‘Laag 

Holland’  (voorheen ‘de Groene Long’) 

werd uitgenodigd de eerste paal te slaan; 

deze dienst betaalt vijftig procent van de 

totale bouwkosten van de brug, onder 

voorwaarde dat de bevolking van Jisp 

tien procent van de bouwsom bijdraagt. 

Aan deze eis werd al in 2002 voldaan 

met de actie ‘Kom Over de Brug’, die 

tienduizend euro opleverde. Voorts 

werd aan de bouw bijgedragen door 

het Gerrit Blaauwfonds, Landschap 

Waterland, ir. P.M. Duijvisfonds, 

Rabobank, Schipholfonds en diverse 

bedrijven. Het resterende bedrag wordt 

door de gemeente Wormerland betaald. 

Burgemeester Tange van Wormerland 

verricht het komende voorjaar de ope-

ning van de brug. Het ligt in de be-

doeling de brug te vernoemen naar 

wijlen Aldert Kwadijk, de man die voor 

het eerst het plan naar voren bracht om 

de duiker te vervangen door een brug, 

in een tijd dat het behoud van de weg-

sloot nog helemaal niet in de belangstel-

ling stond. 

 

DOORSLAAND 

SUCCES ERFGOEDMARKT

De door vereniging Zaans Erfgoed 

op 22 september jl. georganiseerde 

Erfgoedmarkt werd een groot succes. 

Duizenden mensen wisten de weg naar 

het Hembrugterrein te vinden en de vele 

deelnemende organisaties op historisch 

of cultureel gebied hadden over belang-

stelling niet te klagen. Er was een breed 

aanbod, elke leeftijdsgroep kon aan zijn 

trekken komen en ook de inwendige 

mens werd niet vergeten. De excursies 

over het terrein en naar het museum 

waren al snel volgeboekt; daarom werd 

besloten de groepen te vergroten en ex-

tra rondleidingen in te lassen. Dankzij 

de medewerking van Domeinen (de ei-

genaar van het terrein), de mensen van 

Hembrug, de enthousiaste inzet van vele 

vrijwilligers en de bezielende leiding van 

de organisatoren Conny Scholtes en 

Jan Duijvis verliep de dag zonder enige 

wanklank en was de sfeer geanimeerd en 

gezellig. Het was dan ook geen wonder 

dat er al tijdens de dag geluiden werden 

gehoord om de Erfgoedmarkt volgend 

jaar te herhalen. Hierover is inmiddels 

STICHTING HISTORISCH

OOST-KNOLLENDAM

Stichting Historisch Oost-Knollendam 

(SHOK) bracht afgelopen november 

haar derde nieuwsbrief uit met daarin 

wetenswaardigheden over en uit het 

verleden van het lange dorp aan de 

Zaan. De nieuwsbrief markeert mede 

het eerste lustrum van SHOK, welke 

stichting goede contacten onderhoud 

met haar even oude zustervereniging in 

Wormerveer en de historische genoot-

schappen in Wormer en Jisp. SHOK 

vindt steeds meer haar weg naar de 

huidige en voormalige inwoners van 

Oost-Knollendam en krijgt van hen re-

gelmatig oude voorwerpen, fotomateri-

aal en andere zaken. Daarnaast worden 

oud-inwoners geïnterviewd; hierdoor 

ontstaat een steeds beter beeld van het 

leven in ‘het dorp van toen’. SHOK vond 

een vaste plek in het Dorpshuis, boven de 

voormalige brandweergarage (voorheen 

een instructielokaal van de brandweer-

lieden). Deze ruimte wordt gedeeld met 

Contactcommissie Oost-Knollendam 

en de Stichting Boerensluis. Deze drie 

organisaties hebben nauwe verbindin-

gen met het dorpsleven en maakten zich 

sterk voor het bescheiden museumpje 

van SHOK, dat inmiddels werd inge-

richt. Bijna elke woensdagavond vanaf 

19 uur zijn er leden aanwezig. Via de 

algemene Oostknollendammer website 

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.  
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Agenda door Annemieke Emond
Foto’s: GAZ

NEW DUTCH SWING 

NAAR SERAH ARTISAN

Jazzorganisatie New Dutch Swing is 

inmiddels toe aan haar derde locatie 

in Zaandam. De organisatie verhuisde 

van theater De Burcht naar De Kade 

en vervolgens naar Serah Artisan (Dam 

2), een plek waar zij hoge verwachtin-

gen van heeft: de zaal is stijlvol, er staat 

een piano en de akoestiek is uitstekend. 

New Dutch Swing organiseert onder 

meer de concertreeks ‘Come Along’. 

Daarbij krijgen bestaande of nieuwe 

bands de gelegenheid om verspreid over 

twee maanden vier zondagmiddagen 

aan nieuw repertoire te werken, of het 

bestaande repertoire verder te ontwik-

kelen. De aanwezigheid van publiek 

kan wellicht als stimulans werken.

Reserveringen (in veel gevallen ook 

voor een combinatie van een diner en 

een concert) via Serah Artisan www.se-

rahartisan.nl. Tijdens de productie van 

deze agenda stonden de concerten in de 

eerste maanden van 2008 nog niet vast, 

u kunt ze vinden op: www.newdutch-

swing.nl 

ZAANS MUSEUM/

ZAANSE SCHANS

Tot en met 6 januari: Elk weekend 

WinterSchans met leuke winterse 

activiteiten voor jong en oud. Er zijn 

onder meer culinaire- en schilderwork-

shops, wijnproeverijen, kerstverhalen 

en rondleidingen. Het hele terrein staat 

vol met sfeervol verlichte kerstbomen 

en bewoners van de Schans decoreren 

hun voordeuren met zelfgemaakte kerst -

kransen. Elk weekend van 10.00 

uur tot 16.00 uur is er een ‘Kleine 

Kinder Kerstmis’ bij kaasboerderij De 

Catharinahoeve in de Zaanse Schans. 

Kinderen kunnen hier onder meer 

‘Sneeuwsterretje trekken’, koeien mel-

ken en ‘Sneeuwgrabbelen’, en ouders 

kunnen ondertussen proeven hoe de 

originele raclette smaakt.

POELBOERDERIJ

Excursies in het Wormer- en 

Jisperveld.

13 en 27 januari, 10 en 24 februari: 

Doortrekkers en overwinteraars, aan-

vang 14.00 uur. www.poelboerderij.nl 

MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 

’T ALGEMEEN, ZAANDAM-ZUID

22 januari, 14.30 uur: ‘Het dagelijks 

leven in een Japans gezin’. Mevrouw G. 

IJsendijk was vier maal te gast in een 

Japans gezin met twee huwbare doch-

ters. Zij vertelt over haar ervaringen.

19 februari, 14.30 uur: Lezing door 

mevrouw W. Gorter over ‘Hoedjes’. 

Waarom en wanneer worden en werden 

hoedjes gedragen...

Beide lezingen vinden plaats in de 

Arend Dikzaal van het Mennistenerf, 

H. Gerhardstraat 77, Zaandam. 

Gratis toegang.

ook gesproken binnen het bestuur van 

de Vereniging Zaans Erfgoed, maar dit 

concludeerde dat het beter is te kiezen 

voor een langere tussenpoos en mogelijk 

een andere uitwerking; hierop zal men 

zich verder beraden. Daarbij speelt een 

rol dat de deelnemers aan een Zaanse 

erfgoedmarkt en hun inbreng naar ver-

wachting volgend jaar min of meer gelijk 

zullen zijn aan die tijdens de eerste edi -

tie, en dat het de vraag is of daar ieder 

jaar opnieuw een grote groep mensen op 

afkomt. Bovendien was de locatie deze 

eerste keer uniek, zal het prachtige weer 

extra veel belangstellenden hebben aan-

getrokken, en was de organisatie voor de 

initiatiefnemers een dusdanig grote slij-

tageslag, dat zij daar niet ieder jaar mee 

kunnen worden belast. De prestatie die 

Conny en Jan geleverd hebben, verdient 

dan ook alle lof.

UITGAVEN VERENIGING 

ZAANS ERFGOED

De dvd over de voormalige Hembrug 

is nog te koop. Deze toont een docu-

mentaire en diverse journaalfragmenten 

over de historie, de ingenieuze werking 

en de uiteindelijke sloop van wat eens 

de grootste draaibrug van Europa was. 

Deze dvd is verkrijgbaar in het Zaans 

Museum en via de vereniging Zaans 

Erfgoed (informatie: dhr. H. Bouman, 

afd. PR Zaans Erfgoed, tel. 075 6210357, 

of het secretariaat van de vereniging 

(zaanserfgoed@planet.nl). De docu-

mentaire over het kostuum van de 

Zaanse koopmansvrouwen is eveneens 

nog verkrijgbaar bij het Zaans Museum, 

en ook in het Noorderhuis en het Honig 

Breethuis. Deze dvd’s kosten elk € 8,50. 

De uitgave van het boek van ir. Jaap 

Schipper over de stenen bedrijfspanden 

in de Zaanstreek is uitgesteld tot het aan-

komende voorjaar; de beeldredactie van 

dit boek bracht meer werk met zich mee 

dan was voorzien. De mensen die een 

intekenformulier hebben op gestuurd, 

ontvangen bericht van de uitgever wan-

neer het boek gereed is.

Bestuur en redactie van 
Zaans Erfgoed wensen u een 
gezond en gelukkig 2008 toe.

I n deze agenda vindt u diverse suggesties om de wintermaanden op een leuke manier in de Zaanstreek door te brengen. Wilt u meer 

en/of meer uitgebreide en actuele informatie? Kijk dan op de gebruikersvriendelijke website www.ontdekdezaanstreek.nu van de 

gemeente Zaanstad.  
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6 januari: 

Lezing over Russische literatuur in het 

Czaar Peterhuisje.

3 februari en 2 maart: 

Verhaal op zaal in Zaans Museum.

27 februari: 

Kinderatelier, ‘Vriendschapsbandjes 

maken’ in Zaans Museum. 

16 maart: 

Lezing over Russische klederdracht.

Info: www.zaanseschans.nl, 

www.zaansmuseum.nl 

NIEUW ZAANS TONEELSTUK

Theatergroep Assendelft speelt ‘Gezind’, 

van André Wolf en Marijke Karten. 

Het stuk speelt zich af op en rond de 

Zaanse Schans tijdens de Tachtigjarige 

Oorlog. De bevolking leed onder de 

oorlog, maar wie was de vijand? Regie: 

Leo van Herk. 

1 februari, 20.30 uur 

De Noorddam Assendelft

2 februari, 20.30 uur 

Partycentrum De Admiraal 

Assendelft

14 februari, 20.30 uur 

Forbozaal Zaantheater

www.theatergroepassendelft.nl 

‘MATINEE OP DE SCHANS’

Wessel Spanjer, uitbater van pannen-

koekenrestaurant De Kraai en Marco 

Harting, bedrijfsleider van de klom-

penmakerij in de Zaanse Schans laten 

oude tijden herleven. In de jaren zeventig 

en tachtig van de vorige eeuw vonden 

veel succesvolle theatervoorstellingen 

plaats in voormalig theater De Lelie in 

de Zaanse Schans en nog altijd wordt 

daar door een grote groep Zaankanters 

met enige weemoed aan teruggedacht. 

Reden voor de heren Spanjer en Harting 

om tijdens de ‘stille’ wintermaanden te 

starten met ‘Matinee op de Schans’. Een 

gratis reeks muziekvoorstellingen, één 

keer in de maand op de zondagmiddag 

van half drie tot zes uur. Lichte muziek, 

jazz of pop. Regionale bands kunnen 

zich opgeven om te komen spelen. Info: 

www.dekraai.nl 

JAZZ EN POP

Veel Zaanse kroegen en eetcafé’s orga-

niseren tijdens de wintermaanden klein-

schalige jazz- en popoptredens in de 

weekends. Ze worden aangekondigd in 

de (gratis) Zaanse kranten en vaak goed 

bezocht. Zo organiseert jazzpianist Jos 

van Beest iedere tweede zondagmiddag 

van de maand life jazzmuziek in proef-

lokaal het Konincksplein in Zaandijk. 

josvanbeest.muziek@kpnplanet.nl. 

Ook De Toog in Koog aan de Zaan en 

café Sman in Wormerveer organiseren 

dergelijke optredens.

Weekend 5 en 6 januari: Feestelijke af-

ronding van Weekend WinterSchans. 

Tot en met 6 januari: Expositie Jaap 

Stellaart ‘Blinde ziener in een oceaan 

van licht’ in Zaans Museum. Meer werk 

van Stellaart is tot en met 6 januari te 

zien in Kunstcentrum Zaanstad en het 

Regthuis te Westzaan. 

Tot en met 13 januari: ‘Nieuwsfoto van 

het Jaar’ in Zaans Museum.

Tot en met 24 maart: 

Fototentoonstelling over Zaanse 

Openluchtzwembaden in Zaans 

Museum.

19 januari tot 24 maart: ‘Het water 

centraal’ in Zaans Museum.

BIJZONDERE 

MUSEALE ACTIVITEITEN

2 januari: 

Kinderatelier, ‘Schilderen à la Stellaart’ 

in Zaans Museum.

Czaar Peter (tweede van links) in Zaandam.
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