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COLUMN
Wie kent de Zaanstreek niet? De streek van
de merendeels verdwenen duizend molens, de
bakermat van de industrie. De streek waar we
kunnen terugkijken op een turbulent industrieel verleden en waar de industrie vandaag
de dag beschikt over een know-how om van
te watertanden. Dit is de streek waar velen
werken, wonen en plezier maken en waar mijn
werkterrein ligt. Als jochie van twaalf jaar kreeg ik van mijn vader
mijn eerste camera. De Agfa Clack was het eerste zwarte kastje
waarmee ik mij kon uitleven. Dat dit het begin was van een hobby
die tot vandaag de dag nog voortduurt, kon ik toen niet voorzien.
Als geboren Zaandijker legde ik mijn geboorteplaats menigmaal
vast. Nog steeds als ik weer in deze fraaie, voormalige Zaanse
gemeente kom, hoor ik Wim Sonnevelds liedje ‘Het Dorp’ in
mijn hoofd. Ik woon er niet meer, maar kan het dorp van mijn
jeugd nooit vergeten. De kleuterschool bij de Kerkstraat, de lagere
school aan de Tuinstraat... het is voor mij verleden tijd. In de eerste
jaren dat ik een camera had, was het buitenland voor mij nog
ver weg en dus was de Zaanstreek mijn ‘werkterrein’. Ik kon me
er uitleven op fotografisch gebied; dat was geen probleem. Met
camera en rolfilm door de streek slenteren... heerlijk. Naarmate
de fototechniek beter en de apparatuur technisch volmaakter
werd, kreeg de hobby wel steeds meer een serieuze invulling.
Toen ik de kost ging verdienen in een repro-afdeling met een goed
geoutilleerde doka, kreeg ik de mogelijkheid om zelf de foto’s te
gaan verwerken. Dit brengt mij tot mijn huidige werkzaamheden als fotograaf bij het GAZ, het Gemeentearchief Zaanstad.
Een onderdeel van het GAZ is de ‘atlas-afdeling’. Hier liggen
vele beelden opgeslagen, die voor de toekomst bewaard moeten
blijven. Er is een grote collectie ‘oude’ foto’s aanwezig, zelfs al
uit de beginperiode van de fotografie. Maar zoals het altijd gaat,
geldt ook voor foto’s: wat je vandaag maakt, is volgende week
alweer oud. Mede daarom is het zo belangrijk om heden ten dage
zoveel mogelijk beelden vast te leggen en aan de collectie van
het gemeentearchief toe te voegen. In de toekomst kunnen deze
beelden van grote waarde zijn; men kan dan zien hoe en wanneer
het straatbeeld veranderde. Met deze foto’s kunnen we ook de
waarde van dit fraaie magazine Zaans Erfgoed versterken. Wie is
er niet benieuwd naar het huis waar hij/zij is geboren of wat voor
leuke activiteiten er waren in het dorp of de straat. Het vastleggen
daarvan voor de toekomst, maakt deel uit van mijn dagelijkse
werkzaamheden. Er gebeurt veel in onze mooie Zaanstreek. Om
de streek goed te leren kennen en begrijpen is een fietsrondje
de uitgelezen mogelijkheid. De aankomende zomerperiode is
daar uitermate geschikt voor. Er zijn goede fietsverbindingen die
de voormalige Zaanse gemeenten verbinden en je op de meest
fraaie plekjes brengen. Wat te denken van de historische bedrijfspanden en van de fraai vormgegeven woningen in Westzaan en
Assendelft. Daar vind je nog plekjes die ons terugvoeren in de
tijd. Ik raak als fotograaf dan ook nooit uitgekeken op onze streek.
Niet alleen het verleden moeten we in ere houden, maar ook het
fraais dat vandaag de dag wordt gebouwd, wordt eens deel van
ons Zaanse erfgoed. Denk alleen al aan de nieuwe bruggen over
de Zaan. Wij moeten daar nu en in de toekomst zuinig op zijn.
Ik voel mij zeer vereerd dat ik een fotografische bijdrage mag en
kan leveren aan dit geweldige magazine dat zoveel oog heeft voor
de Zaanse historie. Mijn wens is dan ook om nog lang bijdragen
te mogen leveren aan dit blad.
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INHOUD
4 Beeldvorming is een wezenlijk onderdeel van ons dagelijks
leven en ook van de manier waarop we naar onze geschiedenis kijken. Zo vormde zich in de loop der jaren een beeld
van ‘de Zaankanter’. Hoe ontstond dat, hoe ging het een
eigen leven leiden, en klopt dit beeld? De nieuwe Zaanse
geschiedschrijving in voorbereiding besteedt ook daar aandacht aan.
8 Wormer krijgt weer een beschuitstoren, een replica van de
toren die in 1896 werd gesloopt. Historische achtergronden
van dit bouwsel. En wat sierde in het verleden de spits van
de toren?
11

Dikke molenaren, tsaar Peter die er pannenkoeken at en net
geklede meisjes ‘als voor honderd jaren’. Dat beeld schetste Nicolaas Beets in zijn ‘Zaansch Liedeken’. De Zaanse
streekgeschiedschrijver Jacob Honig Jansz. Jr. kon er geen
waardering voor opbrengen en diende Beets van repliek.

16 Bij onderzoek naar de scheepswerven aan de Zaandamse
Hogendijk werd in de bodem een stukje leisteen gevonden,
waarin de afbeelding van een driemaster was gekrast. Het
schip dat het leitje siert, doet vermoeden dat de tekening
in de periode 1580-1620 werd gemaakt.
18 De Zaandammer Meindert Noome Jzn emigreerde in 1851
met zijn gezin naar Zuid-Afrika om daar godsdienstonderwijzer te worden. Later werd hij er wijnboer. Met de familie
in Nederland hield het gezin contact.
20 De oud-katholieke kerk van Krommenie werd de afgelopen jaren grondig opgeknapt. Sluitstuk was de restauratie
van het orgel, dat februari jl. in gebruik werd genomen. Het
is samengesteld van orgeldelen uit verschillende perioden.
24 Gerrit Jan de Geus wilde kunstschilder worden; dat wist
hij al op jonge leeftijd. De geboren Langedijker vestigde

zich in Krommenie, de woonplaats van zijn geliefde Duif,
met wie hij trouwde. Zij woonden in het atelier aan de
Crommenije, dat een ‘broedplaats’ van creatieven werd.
29 Bomen waren lange tijd niet erg geliefd in de Zaanstreek; ze
belemmerden de vrije windvang van de molens. Nu wordt
erkend dat bomen een belangrijk onderdeel van de bebouwde omgeving zijn. Negen Zaanse bomen of boomgroepen
zijn inmiddels officieel als monument geregistreerd; andere
zullen volgen.
32 Toen in 1687 de samensmelting van Zaandamse doopsgezinde gemeenten een feit was, werd aan de Westzijde
voortvarend begonnen met de bouw van de vermaning
‘Het Nieuwe Huys’. Nog in datzelfde jaar werd er de eerste
dienst gehouden.
34 Naast het Czaar Peterhuisje in Zaandam liggen twee kleine
kanonnen die afkomstig zijn van het barkschip ‘Maria
Catharina’. Het schip was in gebruik bij Zaanse houthandels.
39 Kroniek. Een overzicht van de belangrijkste Zaanse
gebeurtenissen van oktober tot en met december.
42 Boekennieuws. Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek
belicht.
44 Verenigingsnieuws. Berichten over ‘de eigen club’ die ook
anderen kunnen interesseren.
46 Cultuurhistorisch eropuit? De agenda geeft tips.
RECTIFICATIE
In een bijschrift bij het artikel over doktershuizen aan de
Westzijde vermeldde de eindredactie dat burgemeester Versteeg
huisde in Westzijde 79. Er had Westzijde 81 moeten staan.
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Linksboven: Titelblad van het eerste Zaanlandsch Jaarboekje, 1841. Rechtsboven: Portret van Pieter Gerritsz Vis (1724-1796), geschilderd door A. Warmoes. Vis was
onder meer koopman, oliefabrikant, schepen en rekenmeester van de banne van Westzaan, en burgemeester van Zaandijk. Uit het portret spreekt dat hij zich het liefst als
een gewichtig man vereeuwigd zag. (Particuliere collectie.) Onder: Veel leden van de gegoede burgerij verzamelden zich op de Zaandamse Burcht tijdens het bezoek van
Koning Willem I, kroonprins Willem en diens echtgenote Anna Paulowna. De Zaandammers probeerden zo dicht mogelijk bij de koninklijke hoogwaardigheden in de
buurt te staan. (Litho naar een tekening van H. Thepass, collectie GAZ/ZOV.)
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EN HOE VAN EEN NIEUWE GESCHIEDSCHRIJVING OVER DE :AANSTREEK UIT DE DOEKEN )N HET VOLGENDE ARTIKEL VERDUIDELIJKT 0IET
6ISSER BEOOGD HOOFDREDACTEUR VAN DEZE NIEUWE GESCHIEDSCHRIJVING AAN DE HAND VAN mmN VOORBEELD HOE BEKENDE FEITEN
EN VISIES OPNIEUW BESTUDEERD EN IN RUIMER VERBAND GEPRESENTEERD KUNNEN WORDEN
DOOR 0IET 6ISSER
Beeldvorming is een wezenlijk onderdeel van ons dagelijks leven.
Met behulp van beeldvorming ordenen we ons bestaan, weten we
wie we zijn, en onderscheiden wij ons van de ander. Hoe terecht
of onterecht ook, dankzij stereotypen en imago’s houden we grip
op de complexiteit van het leven. Of zo’n beeld feitelijk correct
is, doet er niet zoveel toe: beelden en schijnbeelden verschaffen
simpelweg identiteit aan een persoon, een groep, een volk, of
wat dan ook – positief en negatief. Zo hebben Engelsen een ‘stiff
upper lip’, maar ook een fijn gevoel voor humor. Duitsers – om
maar niet meer van Moffen te spreken – blijven ‘pünktlich en
gründlich’, maar hebben daarentegen geweldige ‘Autobahnen’,
waarop wij graag plankgas geven (‘NL’ heeft daar dan ook het
bedenkelijke imago van: ‘nur linksfahren’). Zijn Belgen niet dom,
hoewel Bourgondische levensgenieters; en zijn Friezen niet stug,
met uitzondering van Foppe? En Zaankanters? Zaankanters zijn
kalm, onafhankelijk, recht voor z’n raap, niet-lullen-maar-doentypes, maar ook mopperkonten. Zijn Assendelvers nog steeds
‘gortzakken’ of ‘spanjolen’, Zaandijkers ‘krentenkakkers’, Jispers
‘orebaiters’, Oostzaners ‘iendepullen’, en Wormers ‘boonpeulen’,
zoals men elkaar vroeger betitelde? Mythe en werkelijkheid vloeien in de beeldvorming naadloos in elkaar over. Zelfs de aanduiding ‘Zaans’ roept verschillende beeldbepalende associaties op,
zonder dat die precies zijn omschreven. We hebben Zaanse kunst.
We beschrijven de geschiedenis van de Zaanse popmuziek. We
koesteren het Zaanse slagenlandschap, de Zaanse houtbouw, de
Zaanse molen, het Zaans kostuum, het Zaanse bord en papier,
de Zaanse voedingsmiddelenindustrie, de Zaanse streektaal met
de ‘heuzen met teunen’ van makelaar Van Vulpen, al dan niet in
Zaanse retrostijl. Alsof er elders nooit een groen houten geveltje of een achtkante bovenkruier werd gebouwd... Het lijkt wel
alsof we meer dan ooit hunkeren naar kleinschalige eigenheid
en identiteit, naarmate onze leefwereld steeds meer één ‘global
village’ wordt met milkshakes van MacDonalds die hier precies
eender smaken als in München en Milwauki. Ondertussen vergapen wij ons als globetrotters aan de toeristisch instandgehouden
langnekculturen in Noord-Thailand, terwijl we in het historische houtbouwdecor van de Zaanse Schans schaamteloos aan
honderden bussen onze mythes verkopen van Hollandse ‘tulips,
windmills and wooden shoes’. En dat terwijl we als liefhebbers

van onze streekgeschiedenis maar al te goed weten dat achter
dit kassarinkelende klatergoudimago een ongepolijste werkelijkheid schuilging van gebagger in laagveenprut, van wonen en
werken in tochtige huizen vol luizen en lintwormen, kindersterfte
en jeneverkaters, omringd door verdoemenis prekende pastoors
en predikanten, maar ook opvallend veel kien koopmanschap,
creativiteit, inventiviteit, spaarzaamheid en die onuitroeibare
‘niet-lullen-maar-doen-mentaliteit’. Het zijn allemaal facetten
van een rijke Zaanse geschiedenis, die tot stand zijn gebracht
door een mix van ‘Zaankanters’, aan weerszijden van dat merkwaardige tien kilometer lange uitvloeisel van het IJ: de Zaan.
Zij kwamen ooit van heinde en verre om gezamenlijk – achterdochtige eigenheimers en zich vers vestigende vreemdelingen
– dat kennelijk specifiek Zaanse imago te creëren. Dit ‘allegaartje’ van blijvers: vermoeide nomaden, boeren en vissers, (West-)
Friezen, Zuid-Hollanders, ketterse dopers, lutherse gastarbeiders
uit Duitsland, Basken, Denen, Walen, Joden en onze eigentijdse moslimmigranten, heeft zo’n 26 eeuwen lang al wroetend en
aanpassend deze regio met het Zaanwater als bindmiddel, tot
‘Zaanlanden’ en ‘Zaankanters’ gemaakt. Hoe is dat beeld van
‘de Zaankanter’ ontstaan en een eigen leven gaan leiden? Welk
effect had die beeldvorming voor de ‘Zaanse identiteit’ bij zowel
bewoners als buitenstaanders? Dit zijn slechts enkele van de talloze vragen die in het nieuwe handboek over de Zaanse geschiedenis behandeld worden, en die ik beknopt uitwerk aan de hand
van één concreet voorbeeld.
(%4 /0'%0)-04% )-!'/ 6!. 

Toen de 25-jarige Jacob Honig Jansz. Jr. in 1841 de eerste jaargang
van het ‘Zaanlandsch Jaarboekje’ presenteerde, was zijn belangrijkste doelstelling om ‘een meer juist denkbeeld’ (p. 29), een beter
imago, van de Zaanstreek te verspreiden. Tal van buitenstaanders
hadden kennelijk nogal een lage dunk van deze streek, wat sommigen zelfs had bewogen ‘haar in een verkeerd daglicht te stellen’ en
‘hare belangrijkheid te verduisteren’ (p. 28). Redacteur Honig,
de ‘grand old man’ van de moderne Zaanse geschiedschrijving,
zou als veelzijdig leverancier van historische artikelen, verhalen en
gedichten tot in 1854 liefst 14 jaargangen van het Jaarboekje grotendeels zelf volschrijven.1 Om aan te tonen dat in het verleden
:AANS %RFGOED 



veel gunstiger over de Zaankanters werd gesproken, publiceerde
hij als tweede artikel in die eerste jaargang een ‘Oordeel, over de
Zaanlanders, in den jare 1776’, dat destijds geschreven was door
de Leidse lector Le Francq van Berkheij.2 Als een wetenschappelijk observator was Van Berkheij de Zaanlander met het fileermes
van de Verlichting te lijf gegaan. Dat zijn volkenkundige analyse een bijzonder resultaat opleverde – Van Berkheij lustte er wel
pap van, vooral van de Zaanse vrouw – moet Honig zeer hebben
aangesproken, en dus uitermate geschikt hebben bevonden om
het geblutste imago mee op te poetsen.

echtgenotes die ‘voorbeeldige huismoeders zijn’. ‘Ook weten de
vrouwen de neigingen der mannen zeer wel te ondertasten [te
begrijpen]... en zoo te voegen, dat de mannen schier ongemerkt
door haar geleid worden.’ Hoe geëmancipeerd dit ook klinkt,
de Zaanse man was geen mietje: ‘Niet in zooverre dat men hen
verwijfd zoude noemen; integendeel zijn zij meester, waar zij het
behooren te wezen. Ook geeft de vrouw gewoonlijk toe, waar de
man volstrekt wil dat zijn begeerte voldoening erlange. Vandaar
dat hun huisselijk leven gelukkig is en zelden door onderlinge
twisten gestoord wordt’ (p. 78).
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Zaanlanders, aldus Van Berkheij in de bewoordingen van Honig,
behoren tot ‘een der zuiverste vaderlandslievende volken waarop ons Holland roem mag dragen’. Dat echter slechts zo weinigen hun ‘grootheid en natuurlijke vermogens’ erkennen, wordt
veroorzaakt door hun ‘aangeboren nederigheid’ (p. 70). Na zo’n
binnenkomer – je ziet Honig glimmen van genoegen – is de antropoloog niet meer te stuiten. ‘De mannen hebben doorgaande eene
spigtige spierachtige gesteldheid, zijnde verre de meeste schraal
van spieren en gansch niet zwaar of gedrongen van ledematen,
en men vindt er wel meer rijzige dan wel zware en breed geschouderde personen onder. Hun gang is meestal bedaard en langzaam,
maar in bezigheden zijn zij vlug en vaardig’ (p. 71) En dan het
Zaanse vrouwvolk: zij ‘dragen roem op eene uitstekende blankheid van vel en een welbesneden gelaat. Hunne oogen zijn van eene
gematigde grootte, en eene helderblaauwe kleur of wel met eenen
bruinen rand om de oogstip voorzien. Derzelver opslag is zacht
en vriendelijk. De net gevormde mond is van ongemeen gladde
lippen, die met een bekoorlijk rood prijken, omgeven, het vel der
wangen is van eene zachte poezeligheid, en... met eene wasachtige
doorschijnendheid bekleed, waardoor de teedere bloedadertjes,
eenige vermiljoenachtige blosjes doen doorstralen.’ Vervolgens
schildert hij de bedaardheid van de Zaanman en -vrouw. Bij hen
vindt men een ‘phlegmatisch, melancholisch temperament, welke
waterachtige, droefgeestige gesteldheid ik echter, in verband met
de driften van dit volk, liever een bestendig, langzaam temperament zoude noemen, uithoofde waarvan zij zeer middelmatige
driften bezitten, zoo dat men ze niet geheel loom of droefgeestig en ook niet uitnemend vlug of vrolijk kan noemen’ (p. 73).
Dankzij die ‘bezadigde gemoedsgesteldheid bezitten zij ook een
zeer beredeneerd en bestendig werkzaam vernuft. Dit straalt
inzonderheid door in alle hunne bedrijven, waarin zij gewis voor
geen onzer landgenooten behoeven te wijken’ (p. 74). Dit karakter wordt vooral ook bevorderd door de godsdienst, waarmee zij
ijverig maar beredeneerd omgaan. Zij zijn daarin nuchter en ‘niet
vatbaar voor dweeperij’. Bovendien zijn zij wegens hun gevoel
voor vrijheid ‘bijzonder afkeerig van eene gestrenge handelwijze der geestelijken’, waarmee zij op voet van gelijkheid omgaan
(p. 76). De doorsnee Zaankanter is weliswaar autonoom, maar
ook zeer zedig, vredelievend, bedaard en inschikkelijk. Enkel op
bruiloften en kermissen willen ze nog wel eens wat ‘losjes aan
den hand gaan. Evenwel zóó niet, of er heerscht nog altoos, bij
de meesten, eene zekere ingetogenheid – waardoor zij eerder gul
en gemeenzaam vrolijk, dan wel aanstootelijk dartel schijnen’
(p. 77). De mannen zijn vooral ook inschikkelijk jegens hun

In de slotalinea plaatst Honig nog enkele relativerende opmerkingen over het feit dat Van Berkheij’s waarneming bijna een
eeuw oud is, hoewel iedereen zal moeten erkennen dat ze niet
‘bezijden de waarheid’ is. Door de toegenomen mobiliteit en
invloeden van buitenaf zijn weliswaar wat Zaanse karakteristieken verloren gegaan, maar ‘het inwendige is bij de meeste
ongeschonden bewaard gebleven, en het vooruitgaan met den
tijd is geen achteruitgaan in de deugden der vaderen geweest’
(p. 79). Hoezeer de tijd ook slijtage in die Zaanse stereotypen
heeft veroorzaakt, de Zaankanter moet met trots de overgeleverde kenmerken weer smoel geven, vooral met betrekking tot zijn/
haar bijzondere mentaliteit en hoge normbesef. Honigs ‘mission statement’ was duidelijk en klaar! De vraag is evenwel of dat
beeld nog wel met de negentiende-eeuwse werkelijkheid langs
de Zaanoevers overeenkwam? Waarom was Honig zo bezorgd
over het kennelijk schadelijke effect van die geblutste beeldvorming? Waren de Zaankanters in uiterlijk en gedrag nog steeds
te onderscheiden van de West-Friezen bijvoorbeeld, of van de
stadse Amsterdammers? Door wie en voor wie moest dat ‘oerprofiel’ halverwege de negentiende eeuw weer uitgedragen worden?
En los daarvan: waarom kwam juist zo’n oude getuigenis van
Van Berkheij zo goed in Honigs kraam van pas? Klopten diens
observaties überhaupt? Dit soort vragen illustreert slechts één
facet van de taak en benadering die ons als samenstellers van
het nieuwe Zaanse geschiedenisboek voor ogen staan. Dankzij
modern wetenschappelijk onderzoek, de kritische herijking van
de bekende gegevens die gewogen worden in relatie tot bredere regionale, nationale en soms zelfs Europese ontwikkelingen,
gaan wij thematisch beschrijven en we verklaren wat zich hier in
het verleden heeft afgespeeld. Veel van wat we al weten over de
Zaanse geschiedenis hoeft niet te worden overgedaan. Daarvoor
zijn sedert Honigs pioniersarbeid gelukkig al volop kasten met
deelstudies, boeken en artikelen beschikbaar, met als kroonjuweel
nog steeds de ‘Encyclopedie van de Zaanstreek’ uit 1991. Wél
moeten nog bestaande hiaten door bronnenonderzoek worden
aangevuld. Hoe dan ook, om straks het markante van de ontwikkelingen langs de Zaan in twee mooi vormgegeven, goed leesbare,
maar ook de wetenschap prikkelende boekdelen vast te leggen, is
het noodzakelijk een beroep te doen op velerlei historische disciplines en benaderingswijzen.
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Eén zo’n moderne benadering op cultuurhistorisch gebied betreft
die van de ‘imagologie’: de studie van de werking en betekenis

L
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van beeldvorming en identiteiten.3 Vanuit zo’n invalshoek kan
worden ontdekt dat de mentaliteitsmissie van Honig volstrekt niet
uniek was. Zo paste Honigs streven volledig in het toen opkomende nationale bewustzijn dat alom gepromoot werd in het kersverse Koninkrijk der Nederlanden van koning-koopman Willem
I, en diens in 1840 benoemde opvolger Willem II. Dankzij de
industrialisatie en aanleg van water- en spoorwegen openden zich
economisch en cultureel nieuwe perspectieven. Om dat nieuwe,
collectieve identiteitsbesef te voeden, werd onder meer de roemrijke Gouden Eeuw aan de Nederlanders als inspiratiebon voorgehouden: ‘het verleden als toekomstperspectief’.4 Het Zaanse
bedrijfsleven toonde in deze tijd echter nog weinig innovatiedrift.
Zulks verhinderde de jeugdige zakenman Honig echter niet zich
in zijn vrije tijd als promotor van het beschavingsoffensief te manifesteren, door zijn streekgenoten bewust te maken van hun eigen
roemrijke verleden. Kortom: Honigs restauratie van het in verval
geraakte Zaanse identiteitsbesef is dan ook te beschouwen als
een fenomeen van negentiende-eeuwse moderniteit. Bovendien
paste in dit nieuwe elan – en daarin zit een element van Honigs
eigen ‘Sitz im Leben’ – ook de ontwikkeling die de doopsgezinden in deze fase doormaakten. Als telg uit een vooraanstaand
dopers geslacht zal de jonge wereldverbeteraar zich zeer bewust
zijn geweest van de liberale ruimdenkendheid die deze kring toen
uitstraalde.5 De sociale en intellectuele elites daarvan, waartoe
ook de Honigs behoorden, beschouwden zich als een culturele
voorhoede van het verdeelde protestantisme. Men ging niet prat
op het eigen doperse gelijk, maar bekommerde zich met andere
vrijzinnigen ruimhartig om het ‘Nut van ’t Algemeen’ welzijn.6
In deze Nutskringen hamerde men vooral op het aankweken van
een hoge moraal, waaronder nogal wat doperse normen en waarden schuilgingen, zoals een hoog arbeidsethos en een mentaliteit van eenvoud, redelijkheid en vredelievendheid. Kenmerken,

kortom, die Honig door een oude getuige als Van Berkheij zo
aangereikt kreeg en die kennelijk moeiteloos in zijn ambitieuze
oppimpprogramma ingepast konden worden. Maar beeldvorming is geen waardevrije aangelegenheid. Honig heeft dan ook
niet geschroomd het oude beeld van Van Berkheijs Zaankanter
enigszins te manipuleren. Hoe hij daarin te werk ging, zal ik in
een volgend artikel uiteenzetten.

./4%.
1 Encyclopedie van de Zaanstreek, p. 326 (‘Historiografie’) en p. 332
(Honig Jansz. Jr, Jacob).
2 Zaanlandsch Jaarboekje 1 (1841), p. 70-79. Het is ondertekend door:
‘Een Zaanlander’ te ‘Z.....k’, achter wie vrijwel zeker Honig schuil
gaat. Zie voor Van Berkheij: R.P.L. Arpots, Vrank en Vry. Johannes
le Francq van Berkheij (1729-1812), Nijmegen 1990.
3 Manfred Beller en Joep Leerssen (red.), Imagology. The Cultural
Construction and Literary Representation of National Characters. A
Critical Survey, Amsterdam 2007.
4 N.C.F. van Sas, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar
moderniteit, 1750-1900, Amsterdam 2004, p. 557-561.
5 ‘The hymn to freedom. The redefinition of Dutch Mennonite identity in the Resoration and Romantic period (ca. 1810-1850)’, in: A.
Voolstra e.a. (red.), Beeldenstormer uit bewogenheid. Verzamelde
opstellen van Sjouke Voolstra, Hilversum 2005, p. 157-168.
6 Het zal geen toeval zijn dat in hetzelfde jaar 1841 de secretaris van
het Nut, de doopsgezinde predikant Blaupot ten Cate te Zaandam,
een belangrijke verhandeling publiceerde over de verbetering van de
Zaanse economie.

Links: Jonge ‘boerin’ uit Zaandam omstreeks 1830 (Jeune Paussane, ‘Chez François Buffa & Fils, Amsterdam.) Rechts: Een Zaanse bruid uit Van Berkheijs dagen. De
lithografie door H.J. Backer werd geplaatst in het Zaanlandsch Jaarboekje voor het jaar 1842.
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DE BESCHUITSTOREN
TE WORMER
!LS :AANKANTER OP AFSTAND LEES IK DAGELIJKS HET $AGBLAD :AANSTREEK ¯ WELISWAAR MET MINSTENS EEN DAG ACHTERSTAND MAAR
TOCH )N DE KRANT KOM IK VEEL LEZENSWAARDIG TEGEN EN SOMS OOK EEN ONDERWERP DAT IN GROTE MATE MIJN BELANGSTELLING
OPWEKT $AT BETREFT BIJVOORBEELD DE STUKJES OVER DE NIEUWE BESCHUITSTOREN TE 7ORMER DIE ZIJ HET MET GROTE TUSSENPOZEN
WORDEN GEPUBLICEERD )N DE MIJ TEN DIENSTE STAANDE BRONNEN DEED IK NASPEURINGEN NAAR DEZE TOREN IN DE HOOP DAT
ANDEREN HIER IETS AAN HEBBEN EN LEZERS VAN :AANS %RFGOED HIEROP REAGEREN EN OOK MET TOEVOEGINGEN KOMEN
DOOR 3IMON (ONIG *Z
!FBEELDINGEN :/6
De politiek van Wormerland deed eind maart 2006 de uitspraak,
dat zij de bouw van een replica van de in 1896 gesloopte toren
zal steunen. Naar aanleiding van dit en de volgende artikeltjes
keek ik eens na wat er vroeger over deze toren is gepubliceerd en
wat er bewaard is gebleven. Tot de vroegste publicaties behoren
de artikeltjes van de hand van mijn overgrootvader, Jacob Honig
Janszoon Junior, in de Zaanlandsche Jaarboekjes 1841 en 1843
(door hem met ‘X’ ondertekend) en in het Jaarboekje 1854 (eerste
deel van een nieuwe reeks, voluit ondertekend). Hoewel hij hierin voornamelijk schreef over de beschuitbakkerij, komt de toren
in de tekst (en soms al in de titel) ruim ter sprake. Het is merkwaardig dat de bouwdatum van de toren lange tijd werd geacht
onbekend te zijn, terwijl op en van de gevelstenen toch het jaar-

tal 1620 voorkomt. In het artikel dat verscheen in het Jaarboekje
uit 1854 is het bouwjaar 1620 als vaststaand aangenomen en is
ook vermeld dat in 1804/05 een nieuwe spits1 op de toren werd
gezet ter vervanging van de sierlijke spits uit 1620.
-%4 /& :/.$%2 3

Het is intrigerend dat van oudsher de naam beschuitbakkers of
beschuitstoren werd gebruikt, dus met een tussen-s. Hoewel deze
spelling nu volop bezig is aan een come-back, wordt deze door
huidige, oudere taalgebruikers als ongewenst ervaren. Alleen de
stads- en dorpsbeschrijver Van Ollefen2 noemt bij de beschrijving
van Wormer ‘de beschuittoren’, alle anderen gebruiken de naam
‘beschuitstoren’. Ook in Honigs Geschiedenis der Zaanlanden

Hierboven: Gevelstenen van de beschuitstoren, sinds 1940 ingemetseld in de achtergevel van het tegenwoordige Honig Breethuis te Zaandijk.
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(1849) komt in het artikel over de beschuitbakkerijen te Wormer
de toren enige malen voor (deel I, met een aantal aantekeningen
achterin deel II). Sipke Lootsma schreef uitgebreid over de toren
in zijn artikel over de Wormer beschuitbakkerij in zijn Historische
Studiën over de Zaanstreek.3
!&"%%,$).'%.

De afbeeldingen van de toren in de ZOV-collectie (alle vermeld
in de catalogus Zaanlandia Illustrata, 1917) zijn: no. 360: Gezicht
op het dorp Wormer met den Beschuitstoren uit het veld van
den kant van Zardam te zien; tekening O.Inkt; 17e eeuw; no
371: een tekening door H. Tavenier uit 1793; no. 373: een tekening hiernaar van de hand van de vriend van J. Honig Jz. Jr., de
latere archivaris van Alkmaar C.W. Bruinvis. Deze afbeelding is
weer toegepast in het Zaanlandsch Jaarboekje 1854 in gelithografeerde vorm onder no. 374. Ook is er een tekening van de hand
van mijn grootvader Gerrit Jan Honig uit 1890, eveneens naar
Tavenier (no. 372). Ook wordt een foto (no. 375) vermeld die
is gemaakt door Simon Bakker Jz.4 G.J. Honig legde ook, achttien jaar oud, de vier gevelstenen in tekening vast (no. 377) en
Bruinvis vereeuwigde in 1854 de steen boven de toegangsdeur
(no. 376). Na 1917 zullen wellicht nog meer foto’s van de toren
in de collectie zijn opgenomen.

Fortuna.6 Het is merkwaardig dat de afbeelding in het
Zaanlandsch Jaarboekje van 1854, evenals die op de ‘Wormer
daalder’, als windvaan een haan weergeeft. Mogelijk werd de
Fortuna pas in 1805 aangebracht, maar er kan ook sprake zijn van
een foute weergave door de tekenaar of lithograaf van de afbeelding uit 1854, en het is ook mogelijk dat de tekenaar Tavenier
op zijn schets een onduidelijke vaan zette en daarvan een haan
maakte, zoals men die gebruikelijk op torens plaatste.

./4%.
1 Dit is de ons van het model en de foto’s bekende, wat lompe maar
zeer Zaanse houten bekroning, die tot de afbraak op
de toren stond.
2 Wat hij vermeldt, weet ik niet; ik heb dit boek niet in
mijn bezit.
3 Koog aan de Zaan, 1939, p. 34 t/m 115, over de toren
p. 69 t/m 73.
4 Simon Bakker Jz. is de andere grootvader van schrijver dezes.

6//27%20%.

In de jaarverslagen van de Zaanlandse Oudheidkamer (vanaf
1891) kwam ik als aanwinsten tegen: in 1895 de genoemde foto
van S. Bakker Jz., in 1897 een vitrine in de vorm van de beschuitbakkerstoren te Wormer, die stond op de Tentoonstelling van
Zaanlandsche Landbouw en Nijverheid in juli-augustus 1896.
Ik zag deze meermalen in het voormalige depot in het Zaandijke
weeshuis. Het was een merkwaardig geval, bestaande uit een
aantal kleiner wordende open kubussen (voor zover ik me herinner
méér dan de drie van de echte toren), bestemd om broodsoorten,
beschuit en koek te exposeren, en bovenop stond de torenspits.
Ik ben bang dat dit voorwerp niet meer in de collectie aanwezig
is. In 1902 werd als aanwinst een model van de toren vermeld,
een geschenk van de maker Arend Siekerman Ez. te Wormer. Als
laatste in deze reeks oude jaarverslagen zijn vermeld: de vier gevelstenen5 uit de gesloopte beschuitstoren (1903) als geschenk van
het gemeentebestuur van Wormer. Deze stenen zijn sinds 1940
ingemetseld in de achtergevel van de voormalige Zaanlandse
Oudheidkamer te Zaandijk (Lagedijk 80), het huidige Honig
Breethuis. Latere aanwinsten zijn: een klein verzilverd model op
een zwarte houten voet onder een glazen stolp, vervaardigd bij
het vijftigjarig bestaan in 1932 van de afdeling Zaanland van de
Nederlandsche Bakkersbond, een geschenk van de Zaandijkse
bakker A. Bakkenist. In 1992 werd een tweede exemplaar
geschonken door het gemeentebestuur van Wormerland en in
datzelfde jaar werd een afbeelding verworven van de toren zoals
die er vóór 1804/05 uitzag.
7).$6!!.

Een zeer belangrijke aanwinst was de schenking in 1854 van het
collega-museum te Beverwijk, de ‘Kennemer Oudheidkamer’,
namelijk de originele windvaan in de vorm van een Vrouwe

De tekening die H. Tavenier in 1793 van de beschuitstoren maakte.
:AANS %RFGOED 
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NICOLAAS BEETS
EN DE ZAAN
CÊ `\[\b\eËbn\kjk\QXXej\^\mf\c\ej
.ICOLAAS "EETS   WERD BIJ HET GROTE PUBLIEK VOORAL BEKEND DOOR ZIJN ³#AMERA /BSCURA´   (IJ SCHREEF DEZE BUNDEL
LICHT IRONISCHE SCHETSEN GROTENDEELS TIJDENS ZIJN STUDENTENTIJD IN ,EIDEN WAAR HIJ THEOLOGIE STUDEERDE )N DIE TIJD WAS HIJ
BIJZONDER ACTIEF ALS DICHTER EN SCHREEF HIJ VERHALENDE DICHTSTUKKEN IN DE TRANT VAN DE %NGELSE DICHTER "YRON ,ATER SCHREEF HIJ
VEEL HUISELIJKE EN STICHTELIJKE POpZIE MAAR OOK TEKSTEN OVER MEER VOLKSE ZAKEN %mN DAARVAN HAD DE :AAN ALS ONDERWERP
DOOR 'EORGE 3LIEKER
Al in Leiden, maar ook daarna, schreef Beets regelmatig bijdragen aan tijdschriften en almanakken. Bekende almanakken
waren naast de aloude ‘Enkhuizer Almanak’ onder andere. de
‘Muzenalmanak’ en de ‘Almanak voor het Schoone en Goede’. In
deze boekjes, die verschenen rond de sinterklaastijd, werd behalve een kalendergedeelte met feest- en marktdagen, waterstanden
en zons- en maansverduisteringen óók literair werk van bekende
dichters en prozaschrijvers opgenomen. De boekjes waren geliefd
als eindejaarsgeschenk. In 1839 werd Beets gevraagd om mee te
werken aan ‘D’Erve Stichters Enkhuizer Almanak’, zoals het
nog altijd bestaande boekje toen heette. De ‘Enkhuizer’ werd
destijds uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
en bevatte een rubriek met de titel ‘Verzameling van leerzame
en vermakelijke Zangstukjes, tot nut van ’t algemeen’. Hiervoor
schreef Beets een vijfentwintigtal liedteksten; ze verschenen in
1840 en 1841. De bekendste zijn ‘Het putje van Heiloo’, ‘De
conducteur’ en ‘Stoomen’. Daarnaast schreef Beets het bekende
‘Zaansch Liedeken’. De tekst ervan luidt als volgt:

%,3+% 6!. $% :!!.

Beets ondertekende zijn ‘Zaansch Liedeken’ slechts met ‘B.’ Het
diende gezongen te worden op de wijze van ‘De liefde maakt het
leven zoet’ (verder niet bekend). Het was niet het eerste stukje van Beets dat de Zaanstreek als onderwerp had. Al in 1834
verscheen ‘Elsje’s gelofte’ in de ‘Nederlandsche Volksalmanak’.
Onderwerp van dit stukje was een zekere Elsje van de Zaan.
Beets schreef onder andere:
Mocht ook zelfs de breede Zaan
Zonder schuit of water staan,
Kwame ook Haarlem’s duinenrij
Herwaarts vliegen over ’t IJ,
Brak zelfs – wat men nimmer hoort –
Ook een Zaanlandsch boer zijn woord:
Welk een wonder ook geschied’,
Elsje trouwt Klaas Gijssen niet.

Het IJ is breed, de Zaan is breed:
Wie wil de Zaan bevaren?
De meisjes zijn er net gekleed
Zooals voor honderd jaren;
Haar oogen blauw en blank haar vel;
Ik mag de Zaansche meisjes wel.
Het IJ is breed, de Zaan is breed:
Wie wil de Zaan bevaren?
Men vindt er molens bij de vleet,
En rijke molenaren;
Maar wie de slanke dochters ziet,
Denkt aan de dikke molens niet.
Het IJ is breed, de Zaan is breed:
Wie wil de Zaan bezoeken?
Czaar Peter droeg er ’t ambachtskleed
En at er pannekoeken;
Maar ’t heeft hem levenslang berouwd,
Dat hij geen Zaansche had getrouwd.

Nicolaas Beets (1814-1903), gravure.
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Het gedicht werd in 1841 opgenomen in ‘Proza en Poezy’, een
bundel prozaschetsen en gedichtjes die eerder in diverse tijdschriften en almanakken waren verschenen, en het was later te
vinden in Beets’ verzamelde dichtwerken.

[...] Thans zoo menig’ maagd, ’t hem [=Beets]
euvel heeft genomen,
Dat hij haar mode-kleed van vroeger eeuw nog denkt,
Dat ondanks ’t compliment aan vel en oog gegeven,
De pil toch in het lied, wat schraaltjes is verguld.

/.46!.'34 ³:!!.3#( ,)%$%+%.´

Het ‘Zaansch Liedeken’ viel in de Zaanstreek niet bij iedereen
in goede aarde: Jacob Honig Janz. Jr. (1816-1870), historicus en
later burgemeester van Zaandijk, reageerde (overigens anoniem)
in het ‘Zaanlandsch Jaarboekje’ van 1842 in dichtvorm op Beets’
stukje. Hij noemde het weliswaar een ‘aardig Zaansch liedje’,
maar had tegelijkertijd de nodige bezwaren. Onder andere was
hij van mening, dat de Zaanse jongedames geen eer was aangedaan met de zinsnede:
De meisjes zijn er net gekleed
Zooals voor honderd jaren.

Mogelijk lag hieraan een verschil in interpretatie ten grondslag:
naar mijn mening verwees Beets met de betreffende woorden
niet naar de kleding van de dames, maar naar het ‘nette’ ervan.
Wellicht leefde er bij Honig een soort onderhuids onbehagen over
al lang bestaande en inmiddels sterk verouderde beeldvorming
van de streek, en beschouwde hij Beets’ stukje misschien als een
schepje bovenop dit onjuist imago. Jacob Honig had eveneens
bezwaren tegen de ‘rijke molenaren’ en schreef:
Gij zegt, de man is mis – als of nooit dichters dwaalden?
Waar hij de molenaars als eigenaars beschouwt?

6%23#(), ). ).4%202%4!4)%
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Blijkbaar meende Honig (en met hem de Zaanse dames) dat
Beets hen had geportretteerd als ouderwets gekleed (‘Zooals
voor honderd jaren’). Honig vond dat:

Blijkbaar had Beets zich beter moeten laten informeren. Misschien
was er wel iets voor Jacob Honigs reactie te zeggen: de molenbazen (‘molenaren’) waren in loondienst van de moleneigenaren (in die tijd welvarende Zaanse families) en hun verdiensten
en die van het overige molenvolk waren niet buitensporig hoog.
Eigenaars waren ze in elk geval niet en rijk evenmin. Honig had
ook bezwaren tegen de pannenkoeken van Czaar Peter waarnaar
Beets verwijst; hij vroeg zich af:
Waar ’t feit toch is beschreven
Dat Peter aan de Zaan eens pannenkoeken at?
Mogelijk was Beets ook hier historisch niet geheel correct. Als
zeventiende-eeuwer en kostganger van een Zaans timmerman at
Czaar Peter ongetwijfeld andere kost, al waren pannenkoeken
toen wel bekend. Misschien was Honig bang dat Beets Czaar Peter
van zijn voetstuk wilde stoten. Al eerder had Beets geprobeerd
historische gebeurtenissen en figuren van hun al te mythische
proporties te ontdoen, en ook toen was Czaar Peter onderwerp:
Beets schreef in zijn stuk ‘Vooruitgang’ (1837): ‘De pannekoeken
die Czaar Peter te Zaandam at, waren zo’n gemeen gebak niet,
en zijn scheepstimmeren juist niet veel’. Honig wilde echter ‘geen
parodie [...] geen bijtende satyre’; hij gaf er de voorkeur aan de
toen nog anonieme auteur, wanneer zijn naam eenmaal bekend
zou worden, eens uit te nodigen en:
Te toonen, dat, mogte eens, de Czaar hier pan’ koeken eten.
Men ook een fijne tong het fijnste aan kan biên.
³.)%-%.$!,,%4*%´

Componist Cornelis Andriessen (1865-1947) schreef in 1894 bij Beets’
tachtigste verjaardag muziek bij het ‘Zaansch liedeke, voor eene zangstem met
klavierbegeleiding.’
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Bijna honderd jaar later, in het ‘Zaansch Jaarboekje’ voor 1932,
werd de zaak nog eens dunnetjes overgedaan in de biografie
van Honig. Achteraf gezien lijkt het allemaal een storm in een
glas water; voor wie het gedicht nu leest, is het vooral een wat
geïdealiseerde kijk op de Zaanstreek. De ‘Encyclopedie voor de
Zaanstreek’ noemt het zelfs ‘een niemendalletje’. Wat Beets heeft
bewogen om juist de Zaan als onderwerp voor een van zijn stuk-

jes te kiezen is niet helemaal duidelijk. Tijdens zijn studententijd maakte hij geregeld uitstapjes, maar die gingen vooral naar
de omgeving van Leiden: hij roeide met vrienden naar Katwijk,
baadde daar in zee en ging in Den Haag naar de schouwburg.
Het is allemaal te lezen in zijn dagboekuittreksel dat hij op latere leeftijd maakte en dat bewaard is gebleven. Het eindigt in
1836, het jaar dat hij zich verloofde met jonkvrouwe Aleide van
Foreest, telg van een aanzienlijke familie uit Heiloo. Mogelijk
verlegde hij toen zijn aandacht naar Noord-Holland, al is er over
tochtjes na die tijd veel minder bekend. Wanneer hij in Heiloo
verbleef, maakte hij geregeld uitstapjes in de omgeving, waarbij de
duinstreken rondom de Nijenburg (Aleides ouderlijk huis) uiteraard geliefd waren. Maar wellicht heeft hij ook andere tochtjes
gemaakt, al is daar niets over bekend, en was Beets toen mogelijk ooit in de Zaanstreek.
.)%4 $% %%234%

De Zaanstreek was rond 1840 in veel opzichten nog zo goed als
onbedorven: de industriële revolutie en de vervanging van windkracht door stoom waren nog maar nauwelijks op gang gekomen. Bezoekers die vanuit Amsterdam tochtjes maakten, gingen
bijvoorbeeld (net als nu) naar Marken en Volendam, Broek in
Waterland en de Zaanstreek. Toen de stoomboot zijn intrede
deed, werden de verbindingen makkelijker. De Italiaanse schrijver Edmondo d’Amicis (1846-1908) heeft in zijn reisbeschrijving
van Nederland zulke tochtjes beschreven. Beets was overigens
niet de eerste die de Zaankanters en de schoonheid van hun
vrouwen beschreef; J. Le Francq van Berkhey schreef al in 1776
in zijn ‘Natuurlijke Historie van Holland’ over de Zaanse schonen. Hij roemde al de ‘blankheid van vel’ en de ‘helderblaauwe
kleur’ van hun ogen (zie het artikel op bladzij 4 e.v.), en wellicht
gebruikte Beets diens tekst als voorbeeld. S. Lootsma verzamelde
in de twintigste eeuw een aantal dichtstukken over de Zaan die
eveneens uit de achttiende eeuw dateren. Hij noemde een bundel
getiteld ‘De Lammeren Vreugd en Herders Bruiloft’, waarin voorkomen ‘zeemansliederen, kermisliederen, minneliederen’, maar
ook stukken met de Zaan als onderwerp.
,)%$%+%. /0 -5:)%+

Ondanks alle kritiek kreeg het ‘Zaansch Liedeken’ nog een tweede leven toen het aan het einde van de negentiende en het begin
van de twintigste eeuw op muziek werd gezet. Teksten van Beets
werden al vroeg van muziek voorzien. In 1836 en 1837 schreef J.J.
Viotta, een medestudent van Beets, muziek bij enkele van diens
stukken. In het laatstgenoemde jaar werd Beets’ ‘Romance’ met
de bijbehorende muziek in de studentenalmanak gepubliceerd.
Viotta werd later arts, maar is vooral bekend geworden als musicus, met composities als ‘De Zilvervloot’ en ‘Zie de maan schijnt
door de bomen’. In de loop van de negentiende eeuw werden er
meer teksten van Beets op muziek gezet. Toen Beets in 1894
tachtig jaar werd, was dat mogelijk aanleiding om opnieuw één
van zijn teksten van muziek te voorzien. Componist Cornelis
Andriessen (1865-1947) schreef in dat jaar bij Beets’ tekst het
‘Zaansch liedeke (Nicolaas Beets). Voor eene zangstem met
klavierbegeleiding’. Van alle stukken van Beets die op muziek
werden gezet, werd dit wel het populairst, want nog in datzelfde

jaar verschenen een bewerking van J.J. Smedes voor mannenkoor,
en bij dezelfde tekst een compositie van A. Lijsen ‘voor eene zangstem met piano-begeleiding’. In 1910 werd het ‘Zaansch liedeken’ op muziek gezet door de Zaanse organist, orgelhistoricus
en componist Jan Zwart (1877-1937). In datzelfde jaar schreef
Cornelie van Oosterzee (1863-1943) eveneens een bewerking
van het ‘Zaansche liedeken’, en wel voor gemengd koor in F
gr.t. Het verscheen bij de Amsterdamse muziekuitgever Alsbach.
Van Oosterzee, een van de weinige vrouwelijke componisten in
Nederland, werd onder andere bekend door haar vele liederen.
Vijftien jaar later, in 1925 verscheen er in Haarlem een bewerking ‘voor gemengd koor’ van de hand van dirigent Jac. Zwaan.
Onlangs vond ik van deze bewerking de bladmuziek. De koorbewerking was door Zwaan opgedragen aan zijn ‘vriend Piet Zwager
en zijn beide Zaansche koren ‘‘De Stem des Volks’’, Wormerveer
en ‘‘Vox Humana’’, Zaandam’. De Zaanstreek kende in die jaren
een bloeiend verenigingsleven, waarvan zangkoren deel uitmaakten. Een lied over de eigen streek was dan ook een welkome
aanvulling op het repertoire. Ook Carolus Detmar Oberstadt
(1871-1940), zoon van de destijds bekende Brabantse componist Ferdinand Oberstadt, schreef muziek bij de tekst van Beets,
bedoeld voor sopraan met pianobegeleiding. Tenslotte verscheen
er in 1933 in ‘Cantemus: studentenliederenbundel’ een bewerking voor zangstem en piano in Es gr.t. van de hand van Simon
Abramsz (1867-1924). Van bijna al deze stukken zijn exemplaren aanwezig in de verzameling van de Koninklijke Bibliotheek
in Den Haag.
+!0)4%).3+//2

Beets’ ode aan de Zaan heeft van alle muzikale bewerkingen
van zijn stukken duidelijk de meeste roem geoogst. Het stond
jarenlang op het repertoire van de Zaanse zangeres Jo Hekkertvan Eijsden, die ook enige tijd verbonden was aan de al genoemde ‘Stem des Volks’. Ze trad met een licht-klassiek programma
van Hollands repertoire jarenlang veelvuldig op in en buiten de
Zaanstreek en zong regelmatig in radioprogramma’s. Bij haar
optredens kleedde zij zich in Zaans kostuum en bracht ze Beets’
stuk steevast ten gehore. Wie het ‘Zaansch Liedeken’ nu op
Google intoetst, vindt een groot aantal vermeldingen. Daarmee
lijkt het stuk min of meer de status van officieus Zaans volkslied
te hebben gekregen. Ook ‘Het Kapiteinskoor’, in de Zaanstreek
welbekend, heeft het stuk op het repertoire genomen. De versie
die men zingt is op muziek gezet door Joshua Prins uit Westzaan,
indertijd muzikant van het koor, al zou ook zijn grootvader, Wim
Theewis, voor de muziek kunnen hebben gezorgd. Uiteraard is
het ‘Zaansch Liedeken’ ook opgenomen in het digitale ‘Archief
van het Zaanse Lied’. De tekst van ‘Elsjes gelofte’, eveneens met
de Zaan als onderwerp, is nooit op muziek gezet.
Met dank aan Simon Honig.
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EEN INGEKRAST SCHIP
OP EEN LEISTEEN
>\mfe[\eY`a[\? f^\e[`ab
4IJDENS HET ONDERZOEK NAAR DE OVERBLIJFSELEN VAN DE SCHEEPSWERVEN AAN DE (OGENDIJK TE :AANDAM VERWACHTTEN DE ONDERZOEKERS
ALLERLEI RESTEN VAN SCHEEPSBOUWACTIVITEITEN TE VINDEN $AT BLEEK OOK HET GEVAL TE ZIJN VIER SCHEEPSHELLINGEN VERSCHILLENDE
GEREEDSCHAPPEN EN HONDERDEN STUKKEN SCHEEPSHOUT WERDEN AANGETROFFEN 7AT DE ARCHEOLOGEN NIET HADDEN VERWACHT WAS
DAT ZIJ DE AFBEELDING VAN EEN COMPLEET SCHIP VONDEN 4OCH DOOK OPEENS EEN INGEKRASTE AFBEELDING VAN EEN DRIEMASTER OP
DOOR 0IET +LEIJ

De afbeelding is aangebracht op een langwerpig, onregelmatig
stuk leisteen van ongeveer 22 centimeter lang en tien centimeter breed. De romp van het schip is duidelijk te herkennen. Van
twee van de drie masten is de onderzijde te zien en zijn ook enige
ra’s zichtbaar, met gehesen en gebolde zeilen. Vooral het grootzeil
(onderaan de middelste mast) valt op. De derde mast is slechts
vaag aanwezig.
!&'%$!.+4

Leisteen is een materiaal dat in de Zaanstreek weinig voorkomt.
De vraag is dan ook waarvan dit stuk afkomstig is. In de zestiende
eeuw was riet het meest gebruikte dakbedekkingsmateriaal; dat
werd in verband met brandgevaar in de loop van de zeventiende
eeuw vervangen door dakpannen. Leistenen als dakbedekking
werden alleen aangebracht op kerken, kastelen en landhuizen, en
in uitzonderlijke gevallen op overheidsgebouwen. Leistenen daken
moeten af en toe worden vernieuwd. Een groot deel van de leien
werd hergebruikt, maar een klein deel was onbruikbaar en werd
weggedaan. Het kan zo zijn, dat het bij de Hogendijk gevonden
stuk leisteen een afgedankt stuk is, afkomstig van een kerk uit de
buurt (kastelen en landhuizen stonden niet in de Zaanstreek). Een
andere mogelijkheid is, dat het een afgedankte schrijflei is. Papier
was duur en op scholen gebruikten de leerlingen geen schriften
maar stukken leisteen om op te schrijven. Deze braken wel eens
en werden dan weggegooid

gemaakt. Aan de hand van het schip kan de tekening worden
gedateerd: de periode 1580-1620.
5)4:)#(4 /0 :!!.

De lei is gevonden achter Hogendijk no. 9, aan de noordkant van
het erf. Hier lag in de late zestiende eeuw en in de zeventiende eeuw
een insteekhaven die uitkwam op de Zaan. Naast deze insteekhaven bevond zich een scheepshelling. Op deze plek werden dus schepen gebouwd. Ook had men vanaf dit punt een mooi uitzicht op de
Zaan, waarover menig schip passeerde. Het was dus een ideale plek
om een schip na te tekenen. Op het leitje is daarom waarschijnlijk
een schip gekrast dat aan het einde van de zestiende eeuw of in het
begin van de zeventiende op de Zaan was te zien. Misschien was
het zelfs wel een schip dat op de werf was gebouwd en waar een
van de arbeiders zo trots op was, dat hij het op een leitje tekende.
Maar het interessantste is, dat uit het leitje kan worden afgeleid
dat de mensen in die tijd de schepen mooi genoeg vonden om ze
te tekenen. Tegenwoordig vinden veel mensen een oud zeilschip
prachtig om naar te kijken. Sail Amsterdam trekt steevast honderdduizenden bezoekers. Kennelijk kon men vroeger ook al de schoonheid van een zeilschip waarderen. En tot slot: het leitje geeft aan
dat, ondanks het harde werken en de lange werktijden, de mensen
vroeger ook nog de gelegenheid hadden om eens rustig, misschien
tijdens een etenspauze, op een leitje te tekenen.

(/54%2)'

Op de een of andere manier is het bij de Hogendijk gevonden stuk
leisteen op de werf terecht gekomen; daar heeft iemand er een
tekening van een schip ingekrast. Het is geen staaltje van prachtig tekenwerk. Het schip is getekend met eenvoudige lijnen, een
beetje houterig zelfs. Overduidelijk is het niet gemaakt door een
geschoolde tekenaar of artiest. De maker van de tekening had
echter wel verstand van schepen. De voormalige conservator van
het scheepvaartmuseum in Amsterdam, de heer C.P. Paul, vond
het een goed gelijkende tekening van een schip uit het einde van
de zestiende of het begin van de zeventiende eeuw. Daardoor is
het goed mogelijk dat een van de werfarbeiders de tekening heeft
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De ingekraste afbeelding van een driemaster die het bij de Hogendijk gevonden
leitje siert.
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Scheepsbouw aan de Hogendijk, hier op de werf van Lijnst Rogge. (GAZ)
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VAN GRUTTER
TOT WIJNBOER
QXXej\jgfi\e`eQl`[$8]i`bX
-ARIE 3CHAAP *ONGENS STELDE OVER -EINDERT .OOME *ZN  EEN NEGENTIENDE EEUWSE TELG UIT HET GESLACHT .OOME TWEE
INTERESSANTE DOSSIERS SAMEN (ET EERSTE BEVAT DE AANTEKENINGEN DIE HIJ MAAKTE IN ZIJN DAGBOEK TIJDENS ZIJN
EMIGRATIEREIS NAAR :UID !FRIKA IN  GEVOLGD DOOR EEN AANTAL BRIEVEN UIT DE CORRESPONDENTIE DIE .OOME´S NAZATEN
NOG EEN TIJDLANG ONDERHIELDEN MET FAMILIE IN .EDERLAND (ET TWEEDE DOSSIER BETREFT DE BEMOEIENISSEN DIE -EINDERT
.OOME VANUIT :UID !FRIKA HAD MET EEN VERGETEN STUKJE .EDERLANDSE EMIGRATIEGESCHIEDENIS NAMELIJK DIE VAN EEN GROEP
MINDERJARIGE KINDEREN NAAR :UID !FRIKA 6OORAL HET EERSTGENOEMDE DOSSIER VORMDE DE BRON VOOR DIT ARTIKEL
DOOR #ORRIE VAN 3IJL
/NDERZOEK -ARIE 3CHAAP *ONGENS

Meindert Noome werd geboren te Zaandam op 14 februari 1813
en stierf in Pniël, Zuid-Afrika op 8 januari 1871. Hij stamde
uit een Zaanse familie die ruim twee eeuwen actief was geweest
in de houthandel en de houtzagerij. Maar in de eerste helft van
de negentiende eeuw gingen de zaken in de Zaanstreek slecht.
Meinderts twee jaar jongere broer Jan koos al jong voor een
boerenbestaan in de Beemster en Meindert zélf beproefde zijn
geluk als commissionair en grutter, maar besloot uiteindelijk

met zijn vrouw Grietje Boorsma en hun zes kinderen te emigreren naar Zuid-Afrika. Daartoe maakte hij al zijn bezittingen te
gelde, waardoor we weten dat hij bepaald niet onbemiddeld was.
Noome verkocht zijn grutterij met erf en pakhuis aan de Oostzijde
(ten zuiden van de eerste valdeursluis) voor 4500 gulden, een
woonhuis en erf aan de Westzijde nr. 560 (aan het einde van
het Hazenpad) voor 480 gulden en voor in totaal 3200 gulden
een koopmanshuis aan de Westzijde nr. 554 (op de hoek van het
Hazenpad) met bijbehorende grond en opstallen samen met een
burgerwoonhuis op Westzijde nr. 555 met bijbehorende moestuin
en verdere aanbehoren. Bovendien hangt bij Noome’s nazaten
in Zuid-Afrika een in 1834 vervaardigd schilderij van de molen
De Grauwe Eend aan de muur, dat volgens het verhaal door
‘oupa’ Meindert Noome als aandenken aan het eertijdse familiebezit werd meegenomen3. In de Rijkspersonele belasting werd
Meindert aangeslagen op fl. 12,52. Hij vertrok naar Zuid-Afrika
om daar godsdienstonderwijzer te worden; hij had toezeggingen
voor een benoeming van de Synode te Kaapstad op zak.
/.'%-!+ %. 6%2$2)%4

Meindert Noome verkocht zijn grutterij aan Barend Aten. In 1905 maakte J. Kruiver
deze tekening van het pand, dat een jaar later door brand werd verwoest. (GAZ.)
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De reis per zeilschip ‘De Rhijn’ van Nieuwediep naar Kaapstad
was niet makkelijk en duurde van 9 mei tot 17 september. De
familie moest een kajuit van pakweg twintig vierkante meter en
tien kooien delen met twee andere families van collega-zendelingen (samen zes volwassenen en zestien kinderen) en er was
het ongemak van zeeziekte. Maar dat was niets vergeleken bij
het verlies dat Meindert en zijn kinderen trof. Op 11 juli stierf
Grietje Boorsma, op 12 juli werd haar lichaam, in een nieuw zeil
genaaid, prijs gegeven aan de golven. In Kaapstad volgde een
oponthoud van twee maanden. De Synode van deze stad had
logies geregeld voor de drie godsdienstonderwijzers en hun gezinnen en wees elk een standplaats toe – voor Noome was dat het
plaatsje Graaff Reijnet, noordelijk van Port Elizabeth, een flink
eind landinwaarts. Pas half oktober kwam er bevestiging van de
kerkenraad van Graaff Reijnet, met de toezegging dat men ook

alle kosten voor het transport daarheen op zich zou nemen. Op
25 oktober kreeg Meindert een nieuwe zware slag te verwerken,
zijn jongste kind, Simon, die aan boord van De Rhijn herhaalde
malen ziek was geweest, stierf (anderhalf jaar oud) en werd twee
dagen later begraven.
/33%.7!'%.

De reis per stoomboot-kustvaarder naar Port Elizabeth begon
op 15 november en duurde ondanks motorpech slechts tot 20
november. Vervolgens trok het gezin per ossenwagen naar Graaff
Reijnet. Noome’s aantekeningen vermelden dat hitte en regen
elkaar afwisselden, de wagen maar een paar uur per dag kon
worden getrokken en dat de overnachtingen in het open veld
lang niet altijd plezierig waren. Op 18 december bereikte men
de plaats van bestemming. De huisvesting die de kerkenraad
voor het gezin had geregeld viel tegen, maar Noome aanvaardde het aangeboden contract. Per 1 januari 1852 ging hij aan het
werk als onderwijzer en (hulp)predikant. Voor 1500 gulden per
jaar moest hij vijf dagen in de week ’s morgens en ’s middags
lesgeven in lezen, schrijven, rekenen, bijbelsche geschiedenis en
catechese, en af en toe moest hij kerkdiensten waarnemen. Hij
begon vol goede moed aan zijn nieuwe leven, maar al snel sloeg
het noodlot opnieuw toe: 14 januari werd zijn dochter Grietje
ziek, met tyfusachtige verschijnselen; zij stierf 24 januari, 91 ⁄ 2 jaar
oud. Kort daarna was er ook eens reden tot vreugde: Meindert
verloofde zich in maart met Anna Maria Janse van Rensburg. De
bruiloft volgde 5 april 1852 en 31 december 1852 werd hun zoon
Hendrik Petrus van Gelder geboren, gevolgd door een dochter
in 1854 en een zoon (Meindert) in 1855.

./4%.
1 Deze Meindert Noome was de oom van Elisabeth Noome
(geb. 1839), dochter van Jan Noome en Trijntje Laan,
getrouwd met Wijndel Jongens en overgrootmoeder van Marie
Schaap-Jongens.
2 Het verband tussen deze geschiedenis en de Zaanstreek is nogal
dun. Wie meer wil weten zij verwezen naar Ivo Sicking, In het
belang van het kind. Nederlandse kinderemigratie naar ZuidAfrika in de jaren 1856-1860. Utrechtse Historische Cahiers
jaargang 16 (1995) nr. 1. Utrecht,
vakgroep Geschiedenis der Universiteit Utrecht [1995].
3 Dit verhaal duikt op in een e-mail bericht van een Owen Noome
aan nazaten van de familie in de Beemster. Het is ook te vinden
op de website http://www.allexplore.com/id659.htm. Of Meindert
Noome eigenaar was van deze molen, een houtzager in het
Westzijderveld, is niet duidelijk.
"2/..%.

Dagboek van Meijndert Noome Jzn. van eene Reis naar DE
KAAP DE GOEDE HOOP. 5 Mei 1851 – 30 Juni 1853
gevolgd door BRIEVEN uit ZUID AFRIKA door familie
Noome aldaar geschreven aanverwanten in de Beemster 18931905. Bezorgd door M.C. Schaap-Jongens, Koog aan de Zaan
2003. Samen met het tweede deel waarin de correspondentie
van Noome met betrekking tot de kindermigratie is opgenomen gedeponeerd bij het Gemeente Archief Zaanstad.
Nieuw Notarieel Archief Zaandam I nr. 13 aktes nr. 13, 23 en
58. Rijksarchief in Haarlem: Emigratieboek, staat van landverhuizers uit Zaandam.
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Intussen werd duidelijk dat Noome zijn weer groeiende gezin
niet kon onderhouden van zijn traktement als onderwijzer en
hulppredikant. Hij kocht daarom een huis met twee aaneengesloten erven, beplant met achtduizend wijnstokken en vruchtbomen, en met een persmachine en een brandewijnketel in de
boedel. Hij betaalde er, omgerekend, 18.000 gulden voor – de
helft contant en de andere helft in vier jaarlijkse termijnen. Vanaf
1 september 1853 vormde deze onderneming zijn enige bron van
inkomsten: in maart van dat jaar had de kerkenraad hem aangekondigd, dat zij de school zou sluiten wegens terugloop van het
aantal leerlingen. Volgens Meindert was de kortzichtigheid van
de ouders daar de oorzaak van – deze verwachtten te snel resultaat en hielden hun kinderen thuis om te helpen in de huishouding en het boerenbedrijf. Het is onbekend hoelang Meindert
Noome het als wijnboer in Graaff Reijnet uithield. Hij stierf in
Pniël op de diamantvelden. Zijn zoon Meindert speelde een rol
in de boerenoorlogen als generaal in het leger van Paul Krüger.
Diens kinderen brachten aan het begin van de twintigste eeuw
een bezoek aan de Beemsterse tak van de familie. Eén zoon zat
zelfs een tijdje op de Franse school in Purmerend; hij was daar
een klasgenoot van de vader van Marie Jongens. De correspondentie tussen de Beemsterse en de Zuid-Afrikaanse familietak
gaat vooral over de staat van de boerenbedrijven die de neven
exploiteerden. In Zuid-Afrika ging dat aan het begin van de
twintigste eeuw bepaald niet geweldig.

Interieur van de grutterij (detail). Aan het opschrift op de zak is te zien dat deze prent werd gemaakt na de verkoop aan Barend Aten. Onder de hoede van
Meindert Noome zag het bedrijf er waarschijnlijk ook zo uit. (Zaans Museum,
Collectie ZOV)
:AANS %RFGOED 
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Linksboven: Zelfportret, aquarel, 50 x 40 cm, circa 1938. Rechtsboven: Duif de Geus-Aafjes, aquarel. 58 x 43 cm, circa 1960. Onder: De Droom, tempera en olieverf
op board, 81 x 121,8 cm., 1949.
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ATELIER AAN DE PLAS
?\kblejk\eXXijc\m\emXe
>\ii`kAXe[\>\lj\e;l`]8X]a\j
.A DE DOOD IN  VAN HAAR ECHTGENOOT DE SCHILDER 'ERRIT *AN DE 'EUS WOONDE $UIF !AFJES NOG  JAAR IN HET ³ATELIER AAN
DE PLAS´ TEMIDDEN VAN 'ERRIT *ANS SCHILDERIJEN /M 'ERRIT *ANS NALATENSCHAP VEILIG TE STELLEN WERD IN  DE 3TICHTING
³$UIF EN 'ERRIT *AN DE 'EUS´ OPGERICHT DIE NIET ALLEEN HET NAGELATEN WERK VAN 'ERRIT *AN BEHEERT MAAR OOK DIENS WERK
EN LEVEN MET $UIF ONDER DE AANDACHT WIL BRENGEN -ET HET DOOR 9VONNE +ONING EN (ESTER 7ANDEL SAMENGESTELDE BOEK
³!TELIER AAN DE PLAS (ET KUNSTENAARSLEVEN VAN 'ERRIT *AN DE 'EUS  $UIF !AFJES´ EN DE GELIJKNAMIGE TENTOONSTELLING IN HET
:AANS -USEUM WORDT DIE DOELSTELLING RUIMSCHOOTS RECHT GEDAAN
DOOR *AN 0IETER 7OUDT
&OTO´S BESCHIKBAAR GESTELD DOOR HET :AANS -USEUM SCHILDERIJEN BRUIKLEEN 3TICHTING $UIF EN 'ERRIT *AN DE 'EUS
Gerrit Jan de Geus werd geboren in de Langedijk, de tuinbouwstreek benoorden Alkmaar, op 17 mei 1908 in een gezin dat tot
de redelijk gegoede middenklasse behoorde. Het overlijden van
zijn vader in 1917 maakte een einde aan de relatieve welstand.
Zijn moeder bleef zonder inkomen achter en trok met haar zoon
bij haar ouders in. Korte tijd later overleed haar vader en nam
zij om het hoofd boven water te houden kostgangers in huis.
Ondanks de armoede kreeg Gerrit Jan de ruimte. Zijn moeder
stond hem zelfs toe te schilderen met tandpasta. Verder is over
zijn jongensjaren niet al te veel bekend. Later vertelde hij zélf,
dat hij op zijn zestiende een vaktekenschool bezocht, maar een
dergelijk instituut was in de wijde omgeving van Langedijk niet
te vinden – mogelijk kreeg hij tekenlessen aan een wel aanwezige
nijverheidsschool. Hoe dan ook, het verlangen groeide in hem
om kunstschilder te worden. Zijn moeder steunde hem daarin, al genoot een kunstenaar dan ook weinig maatschappelijk
aanzien. Zij bezocht in Bergen de Vlaamse kunstschilder Arthur
Verbeeck en legde hem wat werk van haar zoon voor. Bezat hij
enig talent? Verbeeck meende van wel en ging Gerrit Jan, toen
deze zo’n achttien jaar oud was, les geven. In een houten schuur
richtte de beginnende kunstenaar zijn eerste atelier in, maar hij
trok ook vaak naar buiten om daar met zwart krijt en potlood te
tekenen. Van dit vroege werk bleef het nodige bewaard. Onder
deze vrij gedetailleerde tekeningen, bevindt zich ook een schetsmatiger exemplaar. Op de achterkant ervan schreef De Geus:
‘Hier zit een beetje ‘‘ikheid’’ in.’ De zoektocht naar een eigen,
dynamische stijl was begonnen.
!-34%2$!-

1929 werd een sleuteljaar. Gerrit Jans grootmoeder overleed;
zijn moeder en hij waren niet meer aan Oudkarspel gekluisterd. Arthur Verbeeck verhuisde naar Londen; de Zaanse kunstenaar Cees Bolding werd De Geus’ nieuwe leermeester, die hem
voorbereidde op het toelatingsexamen voor de Rijksacademie
voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Ook al omdat Bolding
in Amsterdam woonde, besloten moeder en zoon De Geus te
verhuizen naar de hoofdstad. Daar bezocht Gerrit Jan korte

tijd een modellenclubje van de kunstenaarsvereniging ‘De
Onafhankelijken’. Maar het leven in de grote stad bekoorde hem weinig. Onderwijl had hij een meisje uit Krommenie
leren kennen, Duif Aafjes (geboren in 1909), met wie hij zich
verloofde. In 1930 liet hij zich inschrijven in Krommenie, op
het adres Noorderhoofdstraat 126 – het huis waar Duif en haar
ouders woonden. Vader Aafjes was een kleine middenstander, die
handelde in handschrobbers en brandstoffen als turf en kolen.
Rijk werd hij daar allerminst van. Krommenie was een industriedorp, een dorp van harde werkers, van wie althans een deel
kunstenaars zal hebben beschouwd als ‘nietsnutten’. Maar vader
en moeder Aafjes leken het geen probleem te vinden dat Gerrit
Jan grotendeels op hun kosten leefde; toen deze zich als werkloze wilde aanmelden om steun te kunnen aanvragen, verboden
zij hem dat. Zulks paste niet bij het ethos van de familie. Wél
had vader Aafjes graag gezien dat Gerrit Jan meewerkte in zijn
bedrijf, maar hij aanvaardde het, dat zijn ‘schoonzoon’ zijn eigen,
kunstzinnige weg koos. Die bood in ieder geval het voordeel dat
Duif thuis bleef wonen en haar tweezijdig manke moeder in de
huishouding kon helpen. De aandoening van moeder Aafjes was
erfelijk; Duif werd ook tweezijdig mank geboren, en was na een
operatie, toen zij twee jaar oud was, eenzijdig mank. Elf jaar na
hun verloving, in 1941, trouwden Gerrit Jan en Duif, onder druk
van de politieke omstandigheden.
6/2$%2).'%. /.6/,$/%.$%

Al in 1930 had Gerrit Jan een atelier in Krommenie gevonden, een
kleine zolderruimte aan het Weiver. Hij werkte hard, bezocht de
modelclub van de Onafhankelijken, de lessen van Cees Bolding
en de avondtekenklassen aan de Academie. Met dat laatste hield
hij in 1932 op. In het stamboek van de academie werd bij zijn
naam genoteerd: ‘IJver: voldoende, Vorderingen: onvoldoende’.
Tijdens zijn zoektocht naar de ‘ikheid’ in zijn werk kon hij zich
niet goed voegen in de strenge eisen die de academie stelde aan
techniek en materiaalbeheersing. Gerrit Jan ging zijn eigen weg,
tekende in deze tijd veel met potlood en houtskool, aquarelleerde
in stemmige kleuren, en begon pas in 1934 ook met olieverf te
:AANS %RFGOED 



De tentoonstelling in het Zaans Museum bestaat mede uit een impressie/reconstructie van het atelier aan de plas.

werken. Experimenteel was zijn werk uit die tijd niet, maar de
portretten die hij maakte hadden al tekenen van de persoonlijke
intieme sfeer die zijn latere werk zou kenmerken. Ondertussen
was hij doodarm; hij hield enige tijd atelier in een kippenhok.
Maar in 1933 kon hij een stukje grond huren in Krommeniedijk,
aan de oever van de Crommenije. Hij liet een bouwtekening
maken, kreeg een bouwvergunning en vervolgens werd het atelier
van vijf bij zes meter gebouwd, met – vanwege het licht – alleen
ramen aan de noordwestzijde. Gerrit Jan en Duif sliepen vooralsnog bij Duifs ouders, maar verder waren zij vooral samen in
het atelier. Omringd door de rust van de natuur en in verbondenheid met zijn omgeving kon De Geus zich hier als kunstenaar verder ontwikkelen.
‘"2/%$0,!!43’
Het atelier mocht geïsoleerd staan, maar Gerrit Jan en Duif
hadden veel contacten met Zaanse kunstenaars, onder wie Jaap
Kaal, Cornelis Koning, Gerrit de Jong, Klaas Boonstra, Jaap de
Carpentier, Gerrit Woudt, Jaap Stellaart en Aart Roos. Een grote
groep cultuurminnaars bezocht regelmatig het atelier – het werd
(zoals we het nu zouden noemen) een ‘broedplaats’ van creatieven. De gastvrijheid kwam daarbij vooral van Duif. Zij was
innemend, had gevoel voor humor en stelde bezoekers op hun
gemak. Gerrit Jan kon soms nors overkomen, maar had wel flair
en boeide door zijn gedachtegoed en gedrevenheid. Nog steeds
zocht hij zijn eigen weg, maar dat weerhield hem niet om rond
1939 les te nemen van Harrie Kuiten (1883-1952) in Groet. Zijn
keuze voor Kuiten, vertelde Gerrit Jan later, was ingegeven door
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zijn bewondering voor diens werk: ‘Kuiten heb ik gekozen omdat
de persoonlijkheid in zijn werk me aansprak. Die persoonlijkheid
bestond eigenlijk uit zwijgen. Wilde je iets over kleur weten dan
kon hij er veelal geen verklaring voor geven. ‘‘Houd je maar aan
licht en donker, dan kom je vanzelf de kleur tegen die je zoekt’’, zei
hij dan.’ Kuitens werk werd na 1930 beïnvloed door de Bergense
school, die zich kenmerkte door het ‘gematigde expressionisme’,
met het gebruik van donkere kleuren, een brede penseelvoering,
verwaarlozing van details en een voorkeur voor landschappen en
stillevens. Een stijl die paste bij de gevoelens van pessimisme die
de toenmalige economische crisis opriep. Na de crisis kwam de
oorlog, een moeilijke tijd voor iedereen en zeker voor kunstenaars.
Daarbij hadden Gerrit Jan en Duif ook nog het ongeluk dat het
land waarop hun atelier stond twee keer werd geïnundeerd, aan
het einde van de oorlog zelfs een jaar lang.
-!'.)&)%+ $/%+

Na de oorlog volgde een culturele opleving, ook in de Zaanse
wereld van de beeldende kunst. Er ontstond een grote behoefte
aan expositiemogelijkheden. In 1945 was er een groepstentoonstelling van Zaankanters in een fabrieksruimte van de Meufa te
Zaandam. Om vaker te kunnen exposeren richtten de kunstenaars de vereniging De Zaende op, die in 1946 en 1947 groepstentoonstellingen organiseerde. De Geus was er telkens aanwezig
en werd door de recensenten ingedeeld bij de groep ‘modernen’.
In 1946 werd geschreven: ‘Het grote ‘‘bosinterieur’’ van G.J.
de Geus is een magnifiek doek, prachtig van kleur en lijnenspel. Het toont verwantschap aan de modernen van België en

Frankrijk. Ook zijn portretten zijn rijk van coloriet en krachtig
gemodelleerd.’ En een jaar later: ‘En daar wordt men dan allereerst geconfronteerd met een der zuiverste vertolkers van deze
richting (de modernen), de doelbewust zoekende schilder G.J.
de Geus wiens werk verrassend is van toon en kleurschakeringen.’ In de jaren vijftig stapte een aantal bevriende kunstenaars
van Gerrit Jan over naar abstracte kunst (onder meer Stellaart en
Roos), maar De Geus bleef bewust figuratief werken. ‘Omdat ik
geloof dat dat het enige schilderen is’, zei hij. ‘ Daar ontmoet het
ene probleem het andere en de oplossingen die voor die problemen worden gevonden zijn overwegend gezond. Als je figuratief werkt wreekt het gooien met compromissen, het schipperen,
zich onmiddellijk.’
,%%2,).'%.

In de na-oorlogse jaren kreeg Gerrit Jan een groep jonge leerlingen; de samenkomsten waren in het atelier aan de Crommenije.
Als leraar was hij terughoudend; omdat hij vooral wilde dat hun
artistieke persoonlijkheid een kans kreeg. Later begonnen ze met
modeltekenen, waarbij de leerlingen om de beurt uit de kleren
gingen. Het contact met de leerlingen beperkte zich niet tot de
lessen; er kwamen vriendschappen tot stand, en een rijk sociaal
leven. Maar in financieel opzicht bleef het leven moeilijk voor
het echtpaar De Geus. Het werk van Gerrit Jan werd nauwelijks verkocht, niet alleen omdat er kort na de oorlog weinig
geld voor een luxe als kunst was, maar ook omdat zijn werk niet
erg in de smaak viel – de voorkeur in de Zaanstreek ging vooral
uit naar werkelijkheidsgetrouwe, figuratieve kunst. Zonder de
financiële steun van Duifs vader, Gerrit Jans moeder en vrienden binnen en buiten de kunst hadden ze het niet gered. De
Contraprestatieregeling voor kunstenaars van 1949 bracht enig
soelaas; de gemeente Krommenie kocht geregeld werk van De
Geus aan, maar dat gaf ook veel rompslomp. Voor de beoordeling moest elk werk drie keer heen en weer worden vervoerd
en sommig werk werd afgekeurd. De totale aankoopsom werd
gedeeld door een weeknorm, het bedrag waarvan een kunstenaar
geacht werd een week te kunnen leven. In 1966 was dat fl. 123,50,
in 1983 fl. 312,67. Inmiddels was, al in 1950, Duifs vader overleden. Duif en Gerrit Jan konden nu voor het eerst écht samenwonen. Dat deden zij vooral in het atelier, al kwamen er regelmatig ambtenaren en soms ook de burgemeester en wethouders
langs om hen te vertellen dat dat niet was toegestaan – het pand
had geen woonbestemming. Anderzijds opende Krommenies
burgemeester Provily in 1961 de eerste grote solotentoonstelling van De Geus in het gebouw van dagblad De Typhoon te
Zaandam. Deze trok duizend bezoekers, een enorm succes.
Gerrit Jan was ook betrokken bij de groep kunstenaars die zich
begin jaren zestig met succes beijverde om het Weefhuis achter
de Beeldentuin in Zaandijk als permanente expositieruimte in te
richten. De Geus nam er deel aan verscheidene groepstentoonstellingen en exposeerde er ook solo.

hem in het kleine atelier ontbrak. Dik zette vervolgens een actie
op poten, die erin resulteerde dat aan het atelier een ruimte van
zes bij drie meter werd gebouwd. Het gaf De Geus nieuw elan.
Allerlei jonge mensen hielpen bij de bouw en nieuwe vriendschappen kwamen tot stand. Het waren ook jongeren die ervoor zorgden dat De Geus bij zijn 65ste verjaardag werd geëerd met een
overzichtstentoonstelling – in Haarlem, omdat de Zaanstreek
nog altijd een goede, grote tentoonstellingsruimte ontbeerde.
Kort daarna liep Gerrit Jans gezondheid snel terug. De aanleiding was een conflict over de grond waarop het atelier stond;
een buurman eiste het recht op zijn bootje daar te mogen afmeren en betwistte daarmee het alleenrecht op de grond van Gerrit
Jan en Duif. Het lijkt Gerrit Jan fysiek en psychisch uit balans
te hebben gebracht. Hij raakte verbitterd over de maatschappij
en zijn positie als kunstenaar. Werken kostte hem steeds meer
moeite, en zijn fascinatie voor kleuren nam obsessieve vormen
aan. Door suikerziekte verminderde zijn gezichtsvermogen en in
1975 werd een hersentumor bij hem ontdekt. Hij overleed op 28
september van dat jaar. Duif bleef vrijwel tot haar dood in het
atelier wonen, mogelijk gemaakt door de steun van omwonenden
en vrienden. Ze overleed 13 december 2003 in een verpleeghuis.
Haar lichaam werd bijgezet in het graf van Gerrit Jan achter het
kerkje van Krommeniedijk. Het atelier liet zij achter of Gerrit
Jan er gisteren nog gewerkt had.
"/%+ %. 4%.4//.34%,,).'

Het boek ‘Atelier aan de plas. Het kunstenaarsleven van Gerrit
Jan de Geus & Duif Aafjes’ is een uitgave van Stichting Uitgeverij
Noord-Holland in samenwerking met Stichting Duif en Gerrit
Jan de Geus en het Zaans Museum, en kost ` 25 (incl. btw).
De expositie Atelier aan de Plas. Het kunstenaarsleven van Gerrit
Jan de Geus en Duif Aafjes in het Zaans Museum kan worden
bezocht tot en met 28 september 2008. Hier hangt niet alleen
veel werk van De Geus, maar is ook een reconstructie te bezichtigen van het atelier en de inrichting daarvan bij het overlijden
van Duif Aafjes

.)%57 %,!.

In 1967 werd Gerrit Jan geïnterviewd door de jonge journalist
Hein Dik. Tijdens het gesprek liet De Geus zich ontvallen dat
hij graag fresco’s zou willen maken, maar dat de ruimte daartoe
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Boven: Het soffiet in restauratie, detail, het medaillon vóór terugplaatsing van de duif (symbool van de Heilige Geest) in zijn stralenkrans. Linksonder: Het soffiet in
restauratie, detail rechterengeltje. Laagje voor laagje werd alle oude verf verwijderd. Rechtsonder: Het orgel gezien vanuit de kerk. Duidelijk is te zien dat het orgel na
restauratie wat hoger ‘zit’ dan daarvoor, de onderste krul van het soffiet heeft in de oude situatie een gat gedrukt in de afsluitende balk van de balustrade.
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KERKELIJK ERFGOED
GERESTAUREERD
Fi^\c`efl[$bXk_fc`\b\jZ_l`cb\ibBifdd\e`\
(ET SCHUILKERKJE VAN DE OUD KATHOLIEKE PAROCHIE VAN DE ( .ICOLAAS AAN DE .OORDERHOOFDSTRAAT  IN +ROMMENIE WERD IN DE
LAATSTE DECENNIA VAN DE TWINTIGSTE EEUW GRONDIG GERESTAUREERD INCLUSIEF VERSCHEIDENE ONDERDELEN VAN DE INVENTARIS
!LS SLUITSTUK VAN DIT PROJECT WERD ZONDAG  FEBRUARI  HET GERESTAUREERDE ORGEL VAN DE KERK FEESTELIJK IN GEBRUIK
GENOMEN 6OOR ZOVER KON WORDEN VASTGESTELD BETREFT DIT HET VIERDE ORGEL VAN DEZE KERK
MAAR DELEN VAN HET INSTRUMENT ZIJN AFKOMSTIG UIT ZIJN VOORGANGERS )N FEITE IS HET ORGEL EEN MERKWAARDIG SAMENSTEL VAN
ORGELDELEN UIT VERSCHILLENDE PERIODEN
DOOR #AN *ACOB 3PAANS
&OTO´S 'ERARD DE *ONGH SCHILDERSBEDRIJF $E *ONGH 7AARDENBURG 

Het monumentale schuilkerkje aan de Noorderhoofdstraat is
niet onmiddellijk herkenbaar als kerkgebouw; deze functie wordt
verbloemd door de gevel met siersnijwerk in Lodewijk XVI-stijl.
Nadat de kerk van Krommenie tijdens de Reformatie in handen
was gekomen van de protestanten (vermoedelijk in 1573), konden
katholieke erediensten alleen nog in het geheim worden gehouden. Vanaf 1612 was er weer een katholieke pastoor in het
dorp; er zijn aanwijzingen dat vanaf dat moment de boerderij aan
de Noorderhoofdstraat 131 als schuilkerk diende. Daarna werd
dit pand in de loop van een paar eeuwen vergroot en verfraaid,
maar het vroegere gebruik als boerderij wordt nog altijd verraden door de vier kolommen die onderdeel waren van het
vierkant van de hooiberg.1
(%4 %%234% /2'%,

In de ‘Orgelbeschrijvingen’ van George Hendricus Broekhuyzen
Senior uit circa 1850-1862 vinden we onder ‘W9 Wormerveer’
vermeld: ‘Het orgel in de kerk der r. cath. gemeente der
Bisschoppelijke Clerizy Is de maker en datum der stichting onbekend Was vroeger in de kerk derzelfde genoemde gemeente te
Krommenie. Is van daar overgebragt en in deze kerk geplaats.
Heeft... stemmen, een handclavier, geen pedaal en eene blaasbalg.’ Er mag worden aangenomen dat deze tekst betrouwbaar
is, aangezien Broekhuyzen zijn gegevens betrok van de organisten ter plaatse. De verplaatsing van het orgel naar Wormerveer
hing er waarschijnlijk mee samen, dat de oud-katholieken te
Krommenie na de verbouwing van hun kerk in 1826 kennelijk een nieuw orgel wilden; men gaf Hendrikus Knipscheer
te Amsterdam opdracht het te bouwen. Zijn zoon, Hermanus
Knipscheer, plaatste het oude orgel over naar Wormerveer voor
de somma van ‘vijftig guldens’. De balg ervan werd door vader
en zoon Knipscheer vernieuwd voor eveneens vijftig gulden.
Ik concludeer dit op grond van teksten op twee in het parochiearchief aanwezige kwitanties: Op 6 april 1827 bracht Hs.
Knipscheer Senior naast de kosten voor het nieuwe orgel óók

50 gulden in rekening voor ‘het vernieuwe van de blaasbalk te
Wormerveer’. Van Hs. Knipscheer Junior bleef een ongedateerde
kwitantie bewaard, die luidt: ‘Ontvangen van de Weledele Zeer
geleerde Heer Van de Pels De Somma van vijftig guldens voor
het verplaatsen van Ued Kerk orgel en versilveren van de front
pijpe Zegge de somma F 50,-- Hs Knipscheer Junior.’ Het ligt
niet voor de hand dat het pas geplaatste orgel direct alweer werd
verplaatst; ik neem dus aan dat deze laatste kwitantie het overplaatsen van het oude orgel van Krommenie naar Wormerveer
betreft. De kerk van Wormerveer was destijds een bijkerk van
Krommenie, waar slechts sporadisch diensten werden gehouden. Het fraai gesneden soffiet uit circa 1770, waarvan overigens niet zeker is dat het oorspronkelijk bij het eerste orgel in de
schuilkerk van Krommenie hoorde, bleef in de laatstgenoemde
kerk achter en siert het orgel nog altijd. Ook de drie beelden
(voorstellende de H. Nicolaas, H. Johannes apostel en evangelist en H. Willibrord) bleven in Krommenie. De ‘Geïllustreerde
beschrijving van de Nederlandse Monumenten van Geschiedenis
en Kunst, (deel VIII 1e stuk) Waterland en Omgeving’ dateert
de beelden op het derde kwart van de achttiende eeuw. In die
tijd stonden zij weliswaar op het orgel, maar ze waren mogelijk
ouder. Na restauratie werden zij helaas niet op het orgel teruggezet, maar kregen ze een eigen plek in de kerk. Toen de kerk in
Wormerveer buiten gebruik werd gesteld, verhuisde het orgel uit
Krommenie in 1890 met een deel van de kerkinventaris naar de
nieuw gebouwde Oud-katholieke kerk van de H. Engelmundus
te IJmuiden. Daar deed het orgel, dat acht registers bevatte,
slechts korte tijd dienst; in 1895 werd het vervangen. De maker
van het nieuwe orgel heeft het oude vermoedelijk ingenomen;
verder sporen ontbreken.
(%4 47%%$% /2'%,

In de Orgelbeschrijvingen van Broekhuyzen vinden we de volgende beschrijving van het door Hendrikus Knipscheer geplaatste
orgel in het schuilkerkje te Krommenie: ‘Het orgel in de kerk der
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r. cath. gemeente der Bisschoppelijke Clerizy is in 1827 aangekocht van de r.c. gemeente te Langeraar, Provincie Zuid-Holland.
Was in 1719 vervaardigd, de maker daarvan is onbekend. Heeft
10 stemmen, een handclavier van 41⁄2 octaaf, zonder pedaal (en)
twee blaasbalgen. Dit orgel heeft een spreekend front. Is door
Flaes en Brunjes in 18.. gerepareerd.’ (Zie ook: kader 1.)

voet die in het vorige orgel is geplaatst geweest, ten tweede ook
zal men gebruike de twee blaasbalke die ook in het vorige orgel
gediend hebbe, ten derde het orgel zal zijn met een clavier van
onder C tot boven f. Dit gemelde orgel zal koste een som van twee
honderd en vijftig guldens mits de overige pijpe en houtwerk van
het vorige orgel voor den orgelmakers een privaat eigendom zal
blijve. Hs Knipscheer en Zn orgelmakers.’ Knipscheer gebruikte
naast de frontpijpen en de balgen ook nog andere onderdelen,
onder andere de registertrekkers. (Zie ook: kader 2.)

+!$%2  (%4 47%%$% /2'%,

Bas
Prestant
Holpijp
Fluit
Octaaf
Quint
Bas
Prestant
Holpijp
Fluit
Octaaf
Quint

4 vt
8 vt
4 vt
2 vt
11⁄ 2 vt

Discant
Prestant
Prestant
Holpijp
Fluit
Octaaf

8 vt
4 vt
8 vt
4 vt
2 vt

tremulant
ventiel

4 vt
8 vt
4 vt
2 vt
11⁄ 2 vt

Discant
Prestant
Prestant
Holpijp
Fluit
Octaaf

8v
4 vt
8 vt
4 vt
2 vt

tremulant
ventiel
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In het archief van de parochie wordt het ongedateerde ‘Bestek
voor het Maken van een Orgel in De Rooms-Catholieke kerk te
Crommenie Aan de Zaan’ bewaard. Het is van de hand van ‘Hs
Knipscheer en Zn Mr. Orgelmakers’. De tekst luidt: ‘Het welk zal
zijn als volgt: ten eerste een spreekent frond zijnde een prestant 4

+!$%2  (%4 /2'%, 6!. (3 +.)03#(%%2 %. :.

De registers in de bas
die zijn zulle
2 Holpijp 8 voet
3 Fluyt
4 voet
1 Prestant 4 voet
4 Octaav 2 voet
6 Gedackt
(doorgehaald en
veranderd in:)
tremulant

De registers in de discant
die zijn zulle
Holpijp 8 voet 3
Fluyt
4 voet 4
Prestant 4 voet 2
Octaav 2 voet 5
Ventiel Gedackt
(beide doorgehaald)

Een bedrag van 250 gulden voor een geheel nieuw binnenwerk
is aan de lage kant; met andere woorden: er zal meer materiaal
zijn verwerkt uit het orgel van 1719. Het feit dat de trapinstallatie
van de balgen in 1827 werd omgelegd van recht achter de balgen
naar de rechterzijkant pleit voor de veronderstelling dat de door
Knipscheer gebruikte delen inderdaad uit Langeraar afkomstig
zijn. Broekhuyzen schreef over het orgel uit de kerk in Langeraar:
‘L 51 Het orgel in de r. cath. gemeente aldaar. Is de maker en
datum der bouwing onbekend, doch is later uit de archieven der
kerk medegedeelt, dat hetzelve vervaardigd was in 1803 door Abr.
Meere, orgelmaker te Utrecht... Is door heeren kerkvoogden uit
een ander kerk aangekocht en toen aldaar geplaatst.’
(%4 $%2$% /2'%,

In 1933 werd door de firma H.W. Flentrop in de bestaande kas van
Knipscheer, achter het front uit 1719 en met gebruikmaking van
de balgen uit 1720, een nieuw orgel geplaatst. In het gedenkboek
van de firma Flentrop wordt hierover vermeld: ‘In 1933 komt de
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De dispositie van dit instrument was als volgt:
Holpijp 8’
bas en discant
Gamba 8’
discant
Celeste 8’
discant
Prestant 4’
bas en discant
Fluit
4’
bas en discant
Fluit
2’
bas tremulant
Manuaal C-f’
Interieur van het orgel met speeltafel.
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pedaal C-g

eerste sleeplade in het bedrijf tot stand als een nieuw orgel wordt
gemaakt voor de Oud-katholieke Kerk te Krommenie, achter het
daar aanwezige front uit 1719. De mechaniek werd als drukmechaniek uitgevoerd.’ (Zie ook kader 3.)

nu weer uit als een fraaie mahoniehouten kas, het resultaat van
een knap staaltje imitatieschilderwerk. De windlade werd in
authentieke staat hersteld, waarbij het mechaniek vrijwel geheel
moest worden vernieuwd. Het achttiende- of negentiende-eeuwse
pedaalklavier, dat in 1977 was meegeleverd, en het oude koppel-

(%4 6)%2$% /2'%,

Toen het derde orgel volkomen onbespeelbaar was geworden en
ernstig door houtworm was aangetast, werd in 1977 besloten
het te vervangen. Het binnenwerk werd verkocht aan een particulier in Winkel. De balgen, het front met de pijpen uit 1933,
de registertrekkers, de kas, het windkanaal en de tremulant uit
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Holpijp
Prestant
Fluit
Quint
Octaaf
Octaaf
lege plaats

8’
4’
4’
3’
2’
1’

Manuaal C-f’’’

bas en discant
C-h 1933 overig
bas en discant
discant
bas en discant
deels XXb en
discant

XVIIId
XVIIId
XVIIId
XVIIId
XVIIId
XVIIId (?)

pedaal C-f

1719 bleven in Krommenie achter. Op advies van de Orgelraad
van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland wist men in 1977 de
hand te leggen op een huisorgel dat in circa 1930 was gebouwd,
waarvoor evenwel een windlade met pijpwerk en een balg waren
gebruikt afkomstig uit een achttiende-eeuws kabinetorgel. Dit
instrument werd provisorisch ingebouwd in de bestaande kas
door de heer P. van Tartwijk uit Alkmaar. Het werd geleverd
door de firma Venema uit Ten Boer. (Zie ook kader 4).

+!$%2  %).$2%35,4!!4 2%34!52!4)% 

Manuaal
Prestant
Holpijp
Prestant
Fluit
Quint
Octaaf
Flageolet

C-f’’’
8 vt.
8 vt.
4 vt.
4 vt
3 vt.
2 vt.
1 vt.

discant
bas en discant
bas en discant
bas en discant
discant
bas en discant
bas

2007
XVIIId
2007 en XVIIId
XVIIId
XVIIId
XVIIId
2007

pedaal C-f
aangehangen
tremulant
winddruk 54 mm
toonhoogte a’ = 415 Hz bij 17 graden C
stemming Valotti 1/6 komma

bord zijn daarin opgenomen. Ook werd een nieuw klavier met
beenbeleg in eind-achttiende-eeuwse stijl vervaardigd. De windvoorziening inclusief de tremulant uit 1719-1720, waarin de oude
veer en klep nog aanwezig waren, zijn nagenoeg geheel origineel.
De balgen zijn opnieuw beleerd en de trapinstallatie is weer in
gebruik gesteld. Het pijpwerk is op de oorspronkelijke toonhoogte (a’ 415 Hz) teruggebracht en hersteld. Nieuw pijpwerk werd
gemaakt voor de Prestant 8’ discant, de Prestant 4’ in het front
(C-h) en de Flageolet 1’ bas. (Zie kader 5.)
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Nadat aan het orgel in 2001 een monumentale status was toegekend, kon rijkssubsidie worden aangevraagd. Deze werd uiteindelijk in 2006 toegezegd. De restauratieopdracht werd gegeven
aan de firma Hans van Rossum te Andel en het schilderwerk
werd opgedragen aan de firma De Jongh te Waardenburg. Er
werd advies gegeven door Wim Diepenhorst (Rijksdienst voor
archeologie, cultuurlandschap en monumenten) en Jacob Spaans
(College van orgeladviseurs oud-katholieke kerk Nederland).
Bij de restauratie van de balgen kwamen enige belangwekkende
aantekeningen aan het licht. Allereerst de naam van de vermoedelijke bouwer van het uit Langeraar afkomstige orgel: ‘Hendrick
van Giesen Ao 1720 30/11’. Van deze bouwer is alleen bekend, dat
hij in 1716 in de Sint Gommarus- of Westerkerk schoonmaakwerkzaamheden verrichtte aan het Hendrick Niehoff-orgel uit
1549. Uit een andere aantekening blijkt dat het instrument in
april 1805 werd gerepareerd door R. van Arkel. De restauratiewerkzaamheden in 2007 omvatten: het herstellen, completeren
en schilderen van de orgelkas. Hierbij werden de bewaarde registerpanelen en registerknoppen van de situatie van 1827 herplaatst.
Het snijwerk werd gecompleteerd en verguld, het soffiet hersteld
en in de oorspronkelijke kleurstelling teruggebracht. Zij ziet er

.//4
1 Vermelde gegevens werden vergaard door Corrie van Sijl. Het ontstaan
van wat wij nu de oud-katholieke kerk van Nederland noemen in 1723,
en waartoe de parochie van Krommenie zich vanaf het begin rekende, is
een buitengewoon ingewikkelde geschiedenis, die niet in één regeltje is
samen te vatten. Zij valt ook buiten het bestek van dit artikel. Een overzicht van de gebeurtenissen is o.a. te vinden in: Algemene Geschiedenis
der Nederlanden deel 9 Nieuwe Tijd, p. 345-349. Haarlem, FibulaVan Dishoeck 1980. In de Encyclopedie van de Zaanstreek
(p. 561-562) wordt de ontwikkeling van de oud-katholieke geloofsrichting in de Zaanstreek beschreven.
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Zaans Erfgoed is geheel
gewijd aan de Zaanse
cultuurhistorie.
Het tijdschrift informeert
haar lezers over een breed
scala aan onderwerpen,
zoals archeologie,
houtbouw, industrieel
erfgoed, molens, musea, de
geschiedenis van bedrijven,
verenigingen en instellingen,
het cultuurlandschap enzovoort.
Kortom alles wat met de cultuurhistorie van
de Zaanstreek te maken heeft, kan een plaats
vinden in Zaans Erfgoed. U kunt dit blad elk
kwartaal ontvangen door lid te worden van
de Vereniging Zaans Erfgoed.

Zaans Erfgoed is een geweldige
informatiebron voor alle inwoners
van Zaanstad, Wormerland en
Oostzaan en in feite onmisbaar
voor iedereen die de Zaanstreek,
met al z’n cultuurhistorische
waarden een warm hart toedraagt.
Dit tijdschrift heeft een omvang
van 48 pagina’s A4 formaat,
waarvan16 pagina’s in kleur,
en verschijnt vier keer per jaar.
Opberg pakhuis voor
16 nummers Zaans
Erfgoed 4.- bij de
Zaanse boekhandel.

Stuur onderstaand antwoordformulier in een
enveloppe zonder postzegel aan:
Vereniging Zaans Erfgoed
Antwoordnummer 1854, 1544 ZX Zaandijk

Ja, ik word lid van de
vereniging Zaans Erfgoed
voor 20.- per jaar.

Naam:

Adres:

Postcode

Handtekening

Plaats

MONUMENTALE
BOMEN
9\c\`[i`Z_kq`Z_fgY\k\i\Y\jZ_\id`e^
7AAROM ZOU JE ZUINIG ZIJN OP HOUTEN HUIZEN MOLENS KARAKTERISTIEKE FABRIEKEN KERKEN EN HET OPEN ZICHT
VAN EEN :AANSE VEENWEIDENPOLDER MAAR NIET OP BOMEN 7IE OUDE FOTO´S BEKIJKT BESEFT HOEVEEL VERSCHIL HET
UITMAAKT OF ER ERGENS WEL OF NIET BOMEN STAAN 'ELUKKIG GROEIT DE AANDACHT VOOR OUDE BOMEN $AT IS GOED
NIEUWS ZEKER IN DE :AANSTREEK WAAR BOMEN EEUWENLANG BIJNA VANZELFSPREKEND HET ONDERSPIT DOLVEN ZODRA
EEN MOLENEIGENAAR MET ZIJN WINDBRIEF WAPPERDE
4EKST EN FOTO´S ,OEK 6LAANDEREN

s

.
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Linksboven: Bruine beuk, circa 1810-1820, op de begraafplaats van Zaandijk. Rechtsboven: De oudste bomen van Zaanstad staan voor de Vermaning in Krommenie: een
linde uit 1816 en een kastanje uit dezelfde tijd. Linksonder: Een rij monumentale kastanjes in herfsttooi te Krommeniedijk. Rechtsonder: Een zeker honderd jaar oude
plataan aan de Hoogstraat 3-5 te Koog, in ‘de knel’ door de uitbreiding van een oude villa.
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Bij de landelijke Bomenstichting in Utrecht staan inmiddels
negen Zaanse bomen of boomgroepen officieel als monument
geregistreerd. Zoals de Vermaning in Krommenie een monument is, mogen nu ook de linde van 1816 en de waarschijnlijk
even oude kastanje in de tuin ervóór ook monumentaal worden
genoemd. Daarmee zijn de bomen in deze streek er nog niet.
Nu eens moeten ze het opnemen tegen het belang van weidevogels, dan weer staan ze in de weg bij binnenstedelijke nieuwbouw. Gelukkig heeft de gemeente Zaanstad zich voorgenomen
haar bomen beter te beschermen. Redenen genoeg om in dit
en de komende nummers van Zaans Erfgoed stil te staan bij de
bomen in de streek.

,%6%.$ %2&'/%$

Zaanstad wil haar bomen beter beschermen. Uit een inventarisatie door de gemeente blijkt dat er in Zaanstad
slechts zestien monumentale bomen van tachtig jaar of
ouder zouden staan. Dat geringe aantal valt te wijten aan
de natte bodem, het hoge grondwater en de extreme kap
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Gezien het geringe aantal
monumentale bomen, worden nu ook bomen beschermd
die bézig zijn monumentaal te worden. Onlangs zijn
zevenhonderd gemeentelijke en 350 ‘particuliere’ bomen
als waardevol aangewezen; deze krijgen extra aandacht.
De groeiomstandigheden worden gewaarborgd of verbeterd en bij (ver-)bouwplannen moet met waardevolle
bomen rekening worden gehouden. Dit wordt vastgelegd
in een Bomenbeleidsplan; daarnaast wordt volgend jaar
landelijk de kapvergunning tot een omgevingsvergunning uitgebreid.

,%%&-),)%5

Naarmate de Zaanstreek economisch minder afhankelijk werd
van de wind, kwam er meer ruimte voor bomen. De meeste inwoners van de Zaanstreek zien bomen tegenwoordig als versiering
van straten of pleinen. Ze vrolijken lelijke plekjes op, dempen
geluidsoverlast, beschutten tegen wind en zon én (in een industriestreek niet onverdienstelijk) ze dragen bij aan een goed
leefmilieu: bomen vangen fijnstof en helpen vervuilde lucht te
zuiveren. Kortom: mensen hebben bomen nodig. Alleen al om
die reden staat Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ) sinds
geruime tijd op de bres voor bijzondere bomen in de streek: oude
bomen of bomen met een speciale betekenis, zoals een jubileumboom of een herdenkingsboom. KMZ schrijft er niet alleen over
in de Zaanse Natuur & Milieukrant, maar trekt ook ten strijde
als bomen bedreigd worden. Dat kan op diverse manieren. Slechts
langzaam groeit het besef dat bomen geen vervangbare decorstukken zijn, maar levende mechanismen die onderdeel zijn van
een ecosysteem. Een stad is sowieso niet de ideale biotoop voor
bomen; bij het (her)inrichten van de openbare ruimte wordt er
nog lang niet genoeg rekening mee gehouden. Bomen staan in de

weg als er wordt gebouwd of een weg wordt aangelegd. Ze houden
zon tegen! Ze worden bedreigd door onheil als iep- of bloedingziekte. De meeste bomen ‘op straat’ worden hooguit dertig tot
vijftig jaar oud. En dat is jammer, want onder goede omstandigheden kunnen ze een veel hogere leeftijd bereiken. Maar dan
hebben ze wel rust en een goed klimaat nodig, en moeten ze als
het nodig is worden geknot of gesnoeid. Echt oude bomen staan
verstopt op rustige plekjes: in een hoekje op een fabrieksterrein,
of op een kerkhof, in een stadspark of een particuliere tuin.
"25).% "%5+%.

Hoe is het op dit moment gesteld met de Zaanse bomen? De
oudste in Zaanstad zijn de vijf bruine beuken op de begraafplaats
van Zaandijk, die tussen 1810 en 1820 werden geplant. Ook de
45 paardenkastanjes van Krommeniedijk staan geregistreerd,
en dat hielp toen KMZ onlangs met succes bezwaar maakte
tegen een al verleende kapvergunning – ze werden op het laatste
nippertje voor de motorzaag behoed. Bomen beschermen is lang
niet altijd eenvoudig; momenteel is de kapvergunning het enige
‘gereedschap’ om een monumentale boom te behouden. Maar wat
is bijvoorbeeld de status van een boom in een beschermd dorpsgezicht? Geen enkele. Het meeste waarop kan worden gehoopt
is, dat er oor is voor vurige pleidooien. Toch gloort er licht in
het duister. Er gaat iets veranderen. Zaanstad werkt aan een
Bomenbeleidsplan en volgend jaar wordt de landelijk kapvergunning uitgebouwd tot een omgevingsvergunning.
'%2%')342%%2$

Eigenlijk zijn er in alle vroegere Zaanse kernen wel één of meer
monumentale bomen te vinden: in Zaandam aan de Westzijde
en op de begraafplaats aan de Zuiddijk, in Westzaan vooral in
de Kerkbuurt, in Zaandijk in de Beeldentuin, in Krommenie dus
voor de Vermaning. Alle kastanjes van Krommeniedijk zijn geregistreerd, evenals de leilinden bij enkele boerderijen in Assendelft.
Voor monumentale bomen in Wormerveer moet je naar het
Wilhelminapark of de begraafplaats, en de bijzondere bomen van
Koog staan bij De Kogge en bij de witte villa van Honig aan de
Hoogstraat. Maar lang niet alle oude bomen staan op de bomenlijst van de Bomenstichting. Toen was ontdekt dat er nauwelijks inzicht bestond in de stand van zaken, gingen medewerkers
van Kontakt Milieubeheer Zaanstreek, de Bomenstichting en de
Koninklijke Natuurhistorische Vereniging afd. Zaanstreek drie
jaar geleden (alleen zomers, hoor) op pad om alle bomen in de
streek te bekijken. Zij kwamen uit op ruim zeshonderd bomen
die waardevol werden gevonden. En toen waren ze nog niet eens
op het Hembrugterrein geweest. Meer over monumentale bomen
in het volgende nummer van Zaans Erfgoed.
(Loek Vlaanderen is bomenexpert van Kontakt Milieubeheer
Zaanstreek.)

:AANS %RFGOED 



Boven: De vermaning anno 2008, met de stenen voorbouw, die naar ontwerp van Zaandams stadsarchitect L.J. Immink werd gerealiseerd na de eerste verbouwing in 1846.
Onder: Het interieur van de vermaning.
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HET NIEUWE HUYS
TE ZAANDAM
?\kfekjkXXemXe[\m\idXe`e^XXe[\N\jkq`a[\
$E :AANSTREEK STAAT TE BOEK ALS ONKERKELIJK MAAR NIETTEMIN IS ER HEEL WAT FRAAI KERKELIJK ERFGOED TE VINDEN $AARTOE BEHOORT
ZEKER OOK DE VERMANING AAN DE 7ESTZIJDE IN :AANDAM (ET .IEUWE (UYS )N HET JAAR VAN HET KERKELIJK ERFGOED BESTEDEN
WIJ AANDACHT AAN HET ONTSTAAN VAN DIT OBJECT
DOOR 7IM *ONKER
Omstreeks 1680 bestonden er in Westzaandam drie vermaningen: de Friese, de Vlaamse en de Waterlandse aan het Dampad.
In Oostzaandam waren er eveneens drie vermaningen: aan het
Grote Glop de Waterlandse, aan het eind van het Molenpad die
van de Oude Vlamingen of Groningers (een rechtzinnige afscheiding van de Vlamingen; zij hielden vast aan de doop door onderdompeling en de voetwassing voor het Avondmaal) en op de
zuidelijke hoek Halstraat-Oostzijde die van het Aris-Jansz volk
(een rechtzinnige afscheiding van de Friezen). De Vlaamse en de
Waterlandse gemeenten ondernamen vanaf 1682 pogingen om
tot vereniging te komen. In 1686 gaf men de fusieplannen aan
bemiddelaars, ‘5 Goede Mannen’ – dit waren vijf predikanten van
buiten. Twee van hen kwamen uit Amsterdam en de drie anderen uit respectievelijk De Rijp, Alkmaar en Wormer. Met één
Waterlandse stem tegen werd de fusie van de Vlamingen met de
Waterlanders van het Dampad op zondag 2 maart 1687 een feit.
Samen vormden zij ‘de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente’. Om
de eenheid kracht bij te zetten, werd meteen besloten een nieuwe
vermaning te bouwen: ‘Het Nieuwe Huys’. De Waterlanders van
Oostzaandam aan het Grote Glop bleven zelfstandig; met hen
zou worden samengewerkt.
7%2& 6!. "2//+%2

Al op zondagavond 9 maart werden vier mannen aangewezen
om een plaats te zoeken voor de nieuwe vermaning. Deze moest
centraal liggen en groter worden dan de Vlaamse vermaning.
Men had er zesduizend gulden voor over. Er werd gedacht aan
het terrein van een van de scheepswerven die, om de dure en te
kleine Overtoom te ‘omzeilen’, zouden worden verplaatst van de
Binnenzaan naar de Voorzaan. Van de vier mogelijkheden die de
commissie onderzocht bleek de werf van de erfgenamen van Jacob
Claasz Brooker het meest geschikt, ook al ging de vraagprijs de
begroting te boven. Van deze werf staat vast, dat er grote driemaster-vrachtschepen (fluijten) werden gebouwd. Toen de werf nog
eigendom was van Jacobs vader (Claes Jansz. Broocker) en Dirck
Claes, maakte notaris Jan Jelisz. van Breen op 24 juli 1641 een
akte op met betrekking tot een onvolledige betaling door de koper
van een ‘seecker nieu fluijt-schip staande doen ter tijt noch op
den werf’. Op de acht jaar later (1649) door landmeter Jan Jansz.
Backer met ‘hontsbos maet’ gemeten percelen langs de Zaen’

stond deze werf als nr. 33 getekend (nu Westzijde 80), met als
eigenaren Claes Jansz. Brooker en Heyndrick Claesz. Het betrof
(en betreft) een groot terrein: aan de weg: 8:7:4 (29,45 meter),
aan de Zaen: 10:1:0 (34,485 meter), aan de zijkant noord: 15:3:7
(52,32 meter) en aan de zijkant zuid: 14:4:6. (49,16 meter). Voor
rekenaars: het eerste getal is de roede (3,42 meter), het tweede
getal is de voet (één roede telt twaalf voet, één voet is 28,5 centimeter) en het derde getal is de duim (één voet telt twaalf duim,
één duim is 2,375 centimeter).
"/57-%%34%23

Na veelvuldig onderhandelen met de eigenaren werd op 8 april
1687 overeenstemming bereikt om de voormalige scheepswerf
voor 6.700 gulden te kopen. Op l mei van dat jaar werden uit de
Vlaamse en Waterlandse kerkenraden zeven bouwmeesters gekozen om toezicht te houden op de bouw van de nieuwe kerk. Naast
hen werden twee meester-timmerlieden, een meester-metselaar en
twee ‘delfers’ (grondwerkers, onder wie ene ‘Jan de Modderman’)
aangesteld. Er werd besloten ‘de Kerke groot te maaken na het
model van Pieter Lourens ontworpen Lang 70 voete en Wijt 50
Voeten (dit is 19,95 meter x 14,25 meter.) en te setten Zuyde
en Noorde omtrent in ’t midden van de Plaats en Rontom af te
schutten’. Op 11 mei vergaderden achttien leden van de gezamenlijke kerkenraden over de financiering. Zij konden 6.052 gulden
opbrengen. Verder werd: ‘na in de 3 Kerke sulks te hebbe bekend
gemaakt door 14 Leeden aan de huyse der Leede Rondgegaan. Soo
is door Tekening als anders ontfange ƒ 17.035,-’. De grondoverdracht kon nu plaats vinden; 13 mei 1687 werd door Schout en
Schepenen van de banne van Westzanen de koopakte opgemaakt.
Drie dagen later werd de koopsom van 6.700 gulden voldaan aan
‘Brookers kindere in Presentie van de voogde’. Op 20 mei werd
de voor 280 gulden verkochte oude opstal (huijs) gesloopt. Het is
niet duidelijk of de helling werd gesloopt of dat deze in het veen
en onder het zand is verdwenen. Het ernaast staande woonhuis
(nu Westzijde 78) bleef familiebezit. Op 3 juni werden ‘de groote
tot het Nieuwe Predikhuys en dienaarskamer afgesteeke om te
delven’. Daarna ging het razendsnel. 16 juni: ‘begonne met 2 hayje
te Haje en geduurd 81 ⁄ 2 dag.’ Op 27 juni werd door vier jongelingen de eerste steen gelegd. Daarna werden verwerkt: 50.000
grauwe moppen, 25.000 klinkers, 30.000 rode stenen, 11.500
:AANS %RFGOED 



moppen, 25.000 klinkers, 30.000 rode stenen, 11.500 dakpannen en 300 vorstpannen. De stenen waren door Pieter Lourens
(ontwerper van de kerk en een van de zeven bouwmeesters) op
19 juni gekocht aan de Lek. Voor de dakpannen ging hij op
l juli met drie andere medebouwmeesters (Willem Adriaanse,
Jan Pieterse Kist en Jan Janse Louwe) naar Woerden. Deze tochten
werden grotendeels te voet en per trekschuit gemaakt. De gekochte stenen en dakpannen werden per schuit aangevoerd. De grote
hoeveelheid gekochte stenen kan verbazing wekken. Waar dienden ze voor bij de bouw van deze houten kerk? Het gebouw lijkt
weliswaar van hout, maar heeft in werkelijkheid stenen muren
tussen de houten staanders. Aan de binnenzijde zijn deze muren
bepleisterd en aan de buitenzijde zijn zij met planken betimmerd. Op 25 augustus waren de muren klaar en begon men aan
de dakdelen; op 30 augustus werden ‘de Panne daar opgelegt’.
Over het verwerkte hout is weinig bekend. Waarschijnlijk werd
dit gekocht bij de schuin tegenover de bouwplaats gelegen houtopslag nabij het Molenglop (nu Ruyterveer) van de doopsgezinde
houthandelaar C. Corver.

ziet als het ware het ruim van een schip. In september werden de
buitenwanden geteerd en werd de rest geschilderd. Op 13 oktober
‘Zyn de banke en Predikstoel uit het Waterlandse Dammerhuys
afgebrooke en in ’t Nieuwe Huys overgebragt’. Daarbij waren
ook de nog steeds aanwezige houten collectebussen en drie kleine
liederenbordjes. De preekstoel is in het begin van de twintigste
eeuw verdwenen (de predikant die toen de gemeente bediende
had hoogtevrees en gaf de voorkeur aan een podium) en van de
drie liederenbordjes zijn er nu nog twee over.
(%4 6/,+ *5)#(4%

De totale bouwkosten van Het Nieuwe Huys bedroegen inclusief
de grond 19.731 gulden. Op zondag 2 november 1687, 41 ⁄ 2 maand
na het begin van het heien, werd de eerste kerkdienst gehouden,
met als predikant Galenus Abrahamsz. uit Amsterdam. Hij was
één van de ‘5 Goede Mannen’ die hadden bemiddeld bij de fusie
van de Vlamingen en Waterlanders. Zijn tekst was ‘en al het volk
juichte’, uit Ezra hoofdstuk 3, verzen 11 tot 13.
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De beide meester-timmerlieden waren ervaren scheepsbouwers
en konden de zware dakspanten buigen, zoals zij dat ook voor
de romp van een schip deden. Wie nu in de kerk omhoog kijkt,

Onder andere S. Lootsma: Historische Studiën over de Zaanstreek
en Het Nieuwe Huys 1687-1937, Gemeentearchief Zaanstad:
Topografische-Historische atlas.

De voorzijde van de vermaning in z’n oorspronkelijke vorm, naar een gravure uit de zeventiende eeuw,
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/NOPVALLEND LIGGEN NAAST HET #ZAAR 0ETERHUISJE TWEE KLEINE SCHEEPSKANONNEN %ERDER WAREN ZE EIGENDOM VAN $EKKER´S
(OUTHANDEL IN :AANDAM %mN ERVAN FUNGEERDE JARENLANG ALS CONTRAGEWICHT VAN DE DRAAIBRUG DIE TOEGANG GAF TOT HET
BEDRIJFSTERREIN VAN $EKKER 4EN TIJDE VAN DE ONTRUIMING VAN DIT TERREIN WIST &RANS -ARS TE BEWERKSTELLIGEN DAT DE
KANONNEN WERDEN GESCHONKEN AAN DE :AANLANDSCHE /UDHEIDKAMER NU (ONIG "REETHUIS  6ERVOLGENS KREGEN ZE EEN
VASTE OPSTELLING BIJ HET #ZAAR 0ETERHUISJE $E KANONNEN ZIJN AFKOMSTIG VAN HET BARKSCHIP ³-ARIA #ATHARINA´ 
DOOR 2ITA (OOIJSCHUUR EN !LBERT "OES
Uit onderzoek in het Gemeentearchief Zaanstad, mede aan de
hand van notities van dr. Margaretha A. Verkade2, bleek dat
houthandelaar Jan Dekker Jz uit Westzaan samen met Huybert
Simonsz uit Zaandam in 1872 een barkschip kocht met de naam
‘Maria Catharina’. Het was in 1857 bij een werf in Kinderdijk
gebouwd voor de Amsterdamse reder James Barge3. Het schip had
over de stevens gemeten een lengte van 41,86 meter, een breedte
van 10,25 meter en een holte van 6,41 meter. Het draagvermogen
was 754 ton en het schip mat 653 gemeten tonnen. De Zaanse
houthandel bloeide in die tijd. Dekker verwierf in 1856 van
zijn vader de houtzaagmolen ‘Het Witte Schaap’ in Westzaan.
Het zaagwerk en de hoeveelheden opgeslagen hout namen in de
volgende jaren zo sterk toe, dat de verwerkings- en opslagcapaciteit te krap werd. Daarom kocht Jan Dekker in 1869 een terrein
naast ‘Het Witte Schaap’. Een jaar later volgde de koop van de
houtzaagmolen ‘Besjes Tasch’, die na demontage werd herbouwd
naast ‘Het Witte Schaap’ en in bedrijf kwam onder de naam
‘Het Klaverblad’. De toename van de houtzaag- en handelsactiviteiten stimuleerde dat na 1868 samen met andere Zaanse
houtkopers werd begonnen rechtstreeks balken uit Zweden en
Finland te importeren – vóór die tijd betrokken zij het hout via
Nederlandse importeurs. De beslissing tot de aankoop van de
‘Maria Catharina’ werd genomen om meer greep te krijgen op
het transport van dit hout uit Scandinavië. Uit de notities van
dr. M.A. Verkade blijkt dat ook de firma wed. C. Corver in
Zaandam betrokken raakte bij het verwerven van grote partijen
‘bomen op stam’ in Finland. Dit gebeurde onder toezicht van de
toen twintigjarige Albert Honig. Aan diens correspondentie met
zijn superieuren (begin april 1876) ontleende mevr. Verkade de
mededeling dat (uit bossen ver van de bewoonde wereld en ver
van gebaande wegen) tussen de 29.500 en 30.000 stammen waren
gesleept. Voor de afvoer naar de kust moest een complete spoorlijn
worden aangelegd. Dat ging zeker niet van een leien dakje.
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Toen de ‘Maria Catharina’ werd aangekocht, was dit relatief een
‘bejaard schip’ van een type dat verouderd raakte. Dekker was
dan ook geen échte reder; bij hem zal voorop hebben gestaan met

zo laag mogelijke kosten hout te kopen en aan te voeren. Het
commando over het schip werd achtereenvolgens gevoerd door
J. Sluisman, J.J. Sluisman, C. Ringeling en H. de Vries Lentsch.
De ‘Maria Catharina’ werd kennelijk niet uitsluitend voor het
Noord-Europese houtvervoer ingezet. In het Gemeentearchief
Zaanstad berust een meetbrief van het schip, die op 28 maart
1874 werd afgegeven door de havenautoriteiten van New Orleans.
De resultaten die met de ‘Maria Catharina’ werden behaald,
waren blijkbaar zo gunstig dat in 1880 ook de 682-tons bark
‘Jacob Roggeveen’ werd aangekocht. Dit schip, gebouwd in 1862,
was evenals de ‘Maria Catharina’ van een verouderd type; het
werd in 1887 voor de sloop verkocht. De schepen hadden in die
tijd een flink formaat voor de Noord-Europese houtvaart. Hun
draagvermogen was in dezelfde orde van grootte als bijvoorbeeld
de ‘Ponza’ van de in de twintigste eeuw welbekende Zaandamse
‘Houthandelsonderneming William Pont’. Deze motorcoaster,
in 1940 gebouwd door de werf Czaar Peter (ZSM) in Zaandam,
had een draagvermogen van 720 ton. Na 1880 liepen de resultaten van de Zaanse houthandel terug.
2!.43/%.

In het GAZ bleef de monsterrol bewaard voor de reis naar
Sundsvall van de ‘Maria Catharina’, gedateerd op 26 maart 1882
ten overstaan van de Waterschout der Stad Amsterdam. Het werd
de laatste reis voor deze bark. Op de monsterrol zijn de namen
vermeld van de zestien bemanningsleden en hun ‘maandgages’,
uiteenlopend van zestig gulden voor de stuurman tot zestien
gulden voor de lichtmatroos. Bij de kapitein is geen gage vermeld;
deze kreeg vermoedelijk een percentage van de vrachtopbrengst.
De namen van de bemanningsleden worden voorafgegaan door
de uit 25 artikelen bestaande voorwaarden die voor de bemanning van toepassing waren. Zo meldt artikel V: ‘Een ieder zal zich
tevreden moeten houden met het volgende wekelijkse rantsoen
als: 2 K.G. Brood, 1,2 L. Groene Erwten of Witte Boonen, 1,2
L. Grauwe dito of Bruine dito, 2,1 L. Gort of Rijst, in verhouding, 1,5 K.G. Vleesch, 8 H.G. Tarwe of Gruttemeel, 0,75 K.G.
Spek, 0,5 H.G. Thee, 3,5 H.G. Boter, of Olie of Suiker, Kaas naar
goedvinden, 4,75 L. Water per dag, en Zout, Azijn en Mostaard
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Linksboven: Tekening van de bark ‘Maria Catharina’, opgenomen in het boek ‘Honderd jaar Dekker’s Hout’. Rechtsboven: De eerste pagina van de monsterrol van
de ‘Maria Catharina’ d.d. 26 maart 1882 (GAZ/PA28). Onder: De kanonnen van de ‘Maria Catharina’, opgesteld naast het Czaar Peterhuisje in Zaandam (Foto Albert
Boes).
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naar vereischte. Op de schepen naar Oost-Indië, bestemd om de
veertien dagen: 0,75 K.G. Zuurkool of Snijbonen. Niet in zee zijnde, vermag de Schipper de rantsoenbepaling te wijzigen door het
verschaffen van versche eetwaren. Buiten ’s lands zullen ingeval
van onbruikbare provisie, de schepelingen zich moeten tevreden
houden met provisiën die aldaar gebruikelijk en te verkrijgen zijn.’
Hierbij kan worden aangetekend dat het omschreven weekmenu
in die tijd gold als een standaard. Een bemanningslid kon dit
menu uit eigen middelen ‘opvrolijken’. Maar dat gold niet voor
sterke drank; het gebruik daarvan werd bepaald door de kapitein
en als die verstandig was, deed hij daar zuinig mee.
+,%).% "%-!..).'

Voor een bark van het formaat van de ‘Maria Catharina’ kan de
bemanning van zestien man als minimaal worden beschouwd.
Dat blijkt onder andere uit de op de monsterrol aangegeven
dubbelfuncties. Zo fungeerden de timmerman en de zeilmaker
ook als volmatroos. Een bark van dit formaat moest eigenlijk
24 bemanningsleden hebben, maar om op de kosten van het
vervoer te besparen, was het in de houtvaart gebruikelijk het
aantal bemanningsleden zo laag mogelijk te houden. Ook uit
de twintigste eeuw zijn er gevallen bekend van houtvaartreders
die onverantwoorde risico’s namen om de vrachtkosten zoveel
mogelijk te beperken. De Raad van de Scheepvaart behandelde
meerdere zaken waarbij bleek dat houtvaartreders hun kapiteins
onder druk zetten om meer lading mee te nemen dan verantwoord was. In de scheepvaartwereld werd wel eens gezegd dat het
‘Plimsollmerk’ (dat de maximaal toelaatbare diepgang aangaf)
van een houtschip soms op de schoorsteen stond.
72!+

Op 20 april 1882 liep de ‘Maria Catharina’ bij dichte mist door
de sterke stroom in het Kattegat op de Zweedse kust. Dankzij het
optreden van kapitein H. de Vries Lentsch (de vader van J.D. de
Vries Lentsch, die tot 1954 directeur van Dekker’s Houthandel
was) kon het wrak van de ‘Maria Catharina’ naar Elsenör worden
gesleept. De berging werd uitgevoerd door E.M.Z. Svitzer. Deze
sleepvaartonderneming maakt tegenwoordig deel uit van het
Deense A.P. Möller-concern en is de ‘moeder’ van het IJmuidense
sleepvaartbedrijf Wijsmuller. Na de berging van de ‘Maria
Catharina’ bleek het schip zó zwaar beschadigd, dat het op 2
juni 1882 voor 13.770 Deense kronen werd verkocht als wrak.
Na deze verkoop bleven twee kanonlopen die zich aan boord van
de ‘Maria Catharina’ bevonden, eigendom van de heren Dekker
en Simonsz. De stranding van de ‘Maria Catharina’ ging Albert
Honig, die toen nog altijd in Finland woonde, zó aan het hart
dat hij een van zijn dochters die kort na de stranding werd geboren, de naam Maria Catharina gaf. Haar dochter kreeg later ook
die naam. Zij was een zuster van Frans Mars en dat verklaart
waarom de kanonnen van de bark aanvankelijk bij de Zaanlandse
Oudheidkamer terechtkwamen.

kaperij in verscheidene kuststaten welig tierden. Het was uiteraard noodzakelijk dat dan wel voldoende gekwalificeerde bemanning aanwezig was om dergelijke kanonnen te bedienen, maar de
monsterrol van de ‘Maria Catharina’ wijst er niet op dat dit het
geval was. Een meer prozaïsche reden voor de aanwezigheid van
de kanonnen kan zijn geweest, dat ze onderdeel van de ballast
aan boord vormden. De zware kanonlopen hebben een lengte
van honderddertig centimeter, een grootste diameter van twintig centimeter en een boring van zeven centimeter. Merktekens
ontbreken, maar er wordt vermoed dat ze van Engels fabrikaat
zijn. Mogelijk hadden de kanonnen een strijdbare functie vóór
de heren Dekker en Simonsz de bark aankochten. Piraterij komt
overigens nog steeds voor, onder meer voor de Somalische en
Nigeriaanse kust. Dr. M.A. Verkade ging, volgens haar bewaard
gebleven notities, tijdens haar lezing ook in op de moord op
13 augustus 1858 op N. (Klaas) Poel, de broer van haar overgrootmoeder. Deze was kapitein op een bark die toevallig ook
de naam ‘Maria Catharina’ droeg. Kapitein Poel werd slachtoffer van een bijna geslaagde piraterij-actie op de Zwarte Zee. De
bark waarover hij het gezag voerde, was toen eigendom van de
Wormerveerse reder Prins. In een volgende uitgave van ‘Zaans
Erfgoed’ gaan we hierop nader in.
./4%.
1 ‘Honderd jaren Dekker’s Hout’ – gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Dekker’s Houthandel,
Zaandam 1955.
2 ‘Het is werkelijk gebeurd’, notities van dr. Margaretha
A. Verkade i.v.m. een door haar verzorgde inleiding in 1972, GAZ/
PA350 inv.nr. 4.
3 Met dank aan drs. C.F.L. Paul en dr. S. Parma voor advies
en verstrekte gegevens.

0)2!4%2)*

Op zich is het opmerkelijk dat het schip met kanonnen was uitgerust. Mogelijk had dit ermee te maken dat het voor de wereldwijde algemene vrachtvaart was gebouwd in een tijd dat piraterij en

Foto: Voor de houtvaart uitgeruste barken van hetzelfde type als de ‘Maria
Catharina’ in de haven van Zaandam omstreeks 1890 (Foto-archief MBTZ).
:AANS %RFGOED 
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Met zijn blik op de verbrande resten
gericht, zegt Bart Nieuwenhuijs terneergeslagen maar nuchter: ‘Het is een klein
historisch drama. Dit was de enige originele pelmolenhut ter wereld.’ De molenaar
zag woensdagavond hoe ‘zijn’ molen Het

fraai gebonden kopieën van de boeken
die de tekenaar, kalligraaf en kunstverzamelaar Remmet Jacob Ouwejan (18971972) maakte. De originelen blijven in het
bezit van Jeanne van Ammers-Douwes en
haar broer. (NB. Het gemeentearchief laat
weten dat het scheldnamenboek voorlopig
niet kan worden geraadpleegd).
 *!.5!2)

Prinsenhof net geen prooi werd van de
vlammen, maar de geliefde hut uit 1772
was niet te redden.
 *!.5!2)

De Hogere Agrarische School (HAS) in
Den Bosch vestigt een kenniscentrum in
Zaanstad. Dit meldde burgemeester Geke
Faber opgetogen tijdens haar nieuwjaarstoespraak: ‘In Zaanstad is de hogeschool
weer terug’, zei ze. Aan het einde van 2007
werd bekend dat Hogeschool Inholland
uit Zaanstad vertrekt. De HAS komt
echter met een loket voor het bedrijfsleven naar Zaanstad, en niet met een school.
Ondernemingen in de voedingsmiddelenindustrie kunnen bij het loket terecht met
hun problemen en voor opleidingen van
personeel.

De bouw van 79 aanleunwoningen bij
verzorgingshuis Durghorst in Krommenie
is opnieuw aanzienlijk vertraagd. Het was
aanvankelijk de bedoeling dat de woningen uiterlijk begin 2008 zouden worden
opgeleverd. Dat moment werd verschoven naar 2009, maar ook in dat jaar zijn
de woningen niet klaar. Het is zelfs nog
maar de vraag of er in 2009 al achter de
Heiligeweg wordt gebouwd.
 *!.5!2)

De brandweer sluit de komende twee jaar
zes van de veertien kazernes in Zaanstad.
Volgens een nieuw organisatieplan gaat
de brandweer verder met acht kazernes
en wordt er ingezet op het behoud en de
uitbreiding van het 291 man sterke vrijwilligerskorps.

 *!.5!2)

DreefBeheer (Dekamarkt) kocht van de
Protestantse Gemeente te Krommenie de
Vredekerk aan de Eikelaan en het naastliggende complex ’t Heem. De gemeente
gaat verder in één kerkgebouw: de 350 jaar
oude hervormde kerk aan het Kerkplein.
De beeldbepalende Vredekerk (op de hoek
van de Heiligeweg en de Eikelaan) wordt
niet gesloopt; de bijgebouwen wellicht wél,
zei directeur S. Kat van DreefBeheer.
 *!.5!2)

Aannemer en evangelist Johan Huibers
wilde in Zaandam een nieuwe, grotere
ark van bijbelse afmetingen bouwen, maar
werd naar zijn zeggen door de gemeente Zaanstad van het kastje naar de muur
gestuurd. Inmiddels koos Huibers voor
Sliedrecht.
 *!.5!2)

Will Evers uit Koog mag nog één keer
proberen de gemeenteraad van Zaanstad
over te halen een beek aan te leggen in de
Zaandamse Gedempte Gracht. De beek
die hij ontwierp heeft volgens Evers veel
voordelen boven de gracht die de gemeente voorstaat. Door de geringe diepte is voor
een beek geen ingewikkelde fundering
nodig, is verontreiniging veel makkelijker weg te halen, en een beek is door z’n
ondiepte ook nog eens veiliger.

 *!.5!2)

Namen en scheldnamen van Zaankanters
en molens, ze zijn te vinden in twee boeken
die sinds kort in het Gemeentearchief
Zaanstad te Koog berusten. Het betreft

van de blikvangers tijdens de komende
tentoonstelling ‘Het varen over de Zaan’
in het Zaans Museum. De zes meter lange
replica is gebouwd op de werf De Liefde,
die deel uitmaakt van het industrieel
erfgoedpark De Hoop in Uitgeest.

 *!.5!2)

Een replica van een zeventiende-eeuwse
werkboot zoals die door VOC-schepen op
hun verre reizen werd meegenomen, is een

 &%"25!2)

‘De Waak’ gaat dicht. Café De Waakzaamheid aan de Hoogstraat in Koog
:AANS %RFGOED 



was jarenlang een begrip in het Zaanse
uitgaansleven. Al vóór de oorlog werd
er gedanst. De nieuwe eigenaar van De
Waakzaamheid, de Zaanse houtbouwaannemer Somass, heeft plannen het
terrein van het etablissement in te vullen
met een kantorencomplex ‘met creatieve
bedrijfjes’.
 &%"25!2)

Johan Huibers kan wellicht toch zijn ark
in de Zaanstreek bouwen. Zaanstads
wethouder Hans Luiten en de bouwer
praten hierover binnenkort met elkaar. Of
Huibers een ligplaats krijgt, kan Luiten
niet voorspellen. De ark die Huibers voor
ogen staat, moet de afmetingen krijgen
van de ark in het bijbelverhaal: 176 meter
lang en 28 meter breed.
 &%"25!2)

De bouwplannen worden weliswaar
herzien, maar de zorgboulevard bij het
Zaans Medisch Centrum (ZMC) komt
er. Uiterlijk in 2011 staat er een nieuw
modern ziekenhuis. ‘Met zorgboule-
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vard’, beklemtoont ZMC-directeur Rob
Dillmann. ‘Dit gebied moet de poort tot
Zaandam worden.’ Of het ziekenhuis een
nieuw of een gerenoveerd beddenhuis
krijgt, wordt in juni beslist.
 &%"25!2)

Vrijwel iedereen zegt: ‘Behoud de pakhuizen Maas, Waal en De Schepel.’ Maar de
vraag is: wáár? De drie pakhuizen, alle
rijksmonumenten, staan aan de Zaanoever
in Wormer op het terrein van de cacaoverwerker ADM Cocoa, die er vanaf wil. Al
ruim zeven jaar loopt Patrick van Nek uit
Wijdewormer zich het vuur uit de sloffen
om de pakhuizen te redden. ‘Waarom?
Tja, omdat ik vind dat dit moet, en omdat
ze op hun huidige plaats staan te verrotten.’
Van Nek weet wel een nieuwe plaats: in
de buurt van de Bartelsluis. Wormerlands
wethouder Roos vindt verplaatsing geen
oplossing: ‘ADM kan ze daar ook laten
staan.’ De Vereniging Zaans Erfgoed wil
eveneens behoud en restauratie van de
pakhuizen op de huidige plek. Maar wat
ADM betreft is dat geen optie.

 &%"25!2)

De Klompenmakerij in de Zaanse Schans
wil het nationale kampioenschap ambachtelijk klompenmaken naar de Zaanstreek
halen. De titelstrijd zou in september
kunnen plaatsvinden. Het kampioenschap
wordt traditiegetrouw tijdens de zogeheten klompenbeurs in de gemeente Sint
Oedenrode gehouden. Klompenmaker
Kooijman sloeg de handen ineen met een
fabrikant in Budel met als doel de titelstrijd in Zaandam van de grond te krijgen.
Een dergelijk festijn trekt veel bezoekers,
die vervolgens ook van de Zaanse Schans
kunnen genieten.
 &%"25!2)

Zeven lagen verf, aangebracht in 250 jaar,
zaten er op een houten wand in de kerk
van Krommeniedijk. Ze gaven onlangs
een verrassing prijs. Na geduldig krabwerk van kunsthandwerker Sepp Duschek
kwam er een schildering uit de begintijd van de kerk tevoorschijn. Duschek
restaureerde de oude schildering inmiddels minutieus.
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De lokale politieke partij Rosa wil niets
met de ark van Johan Huibers te maken
hebben. De partij vraagt zich af of
Zaanstads college van B en W wel bekend
is met de scheiding van kerk en staat én
of het vanwege deze scheiding niet beter
is Huibers te vertellen dat Zaanstad niets
voor hem kan betekenen.

verplaatsen van de pakhuizen De Schepel,
Maas en Waal, óók financieel. Dat zegt
Eric Nederhand namens de cacaomultinational. ‘We zijn, evenals de gemeente
Wormerland, bezorgd om de oude pakhuizen.’ Het bedrijf voelt niets voor restauratie en gebruik van de panden op het eigen
terrein aan de Wormerse Veerdijk.
 &%"25!2)

 &%"25!2)

De bibliotheek komt in september waarschijnlijk weer terug aan of nabij de
Vermiljoenweg in Zaandam. De Bieb
Zaanstad en ontwikkelaar De Zaanse
Kracht werken aan een plan voor een tijdelijke wijkbibliotheek in dit gebied. Deze
moet het verlies van de hoofdbibliotheek
aan de Vermiljoenweg opvangen.

Een pad en een hof worden vernoemd naar
respectievelijk Frans Mars en de familie
Hondema. Mars was onder andere oprichter van Vereniging De Zaansche Molen;
Jelle Hondema en zijn zoon Sjoerd waren
verzetshelden. Het Frans Marspad komt
als wandelpad rond het Guisveld te lopen.
De Hondemahof komt op het terreintje
aan de Weverstraat in Krommenie waar
voorheen bouwbedrijf Hondema was
gevestigd.

Pelmolen Het Prinsenhof krijgt een grote
opknapbeurt. De stellingmolen uit 1722
moet het tijdens de ingrijpende restauratie een periode zonder wieken stellen. De
molen in het Westzijderveld bij Westzaan
was hard aan restauratie toe. Het riet van
het molenlijf en de kap worden vervangen,
de molen krijgt nieuwe roeden, de fundering wordt aangepakt en er komt een nieuwe brug naar Het Prinsenhof.

De gemeenteraad en burgemeester en
wethouders van Wormerland zijn goed
te spreken over de gedachte een nieuwe Zaanbrug te bouwen tussen het
Wormerse bedrijventerrein Westerveer
en het Zuideinde bij pakhuis De Adelaar
te Wormerveer. ‘Het klinkt heel interessant’, zegt wethouder Henk Stuurman van
Wormer. Hij heeft er nog niet over gesproken met buurgemeente Zaanstad.
 -!!24

Luchthaven Schiphol start vandaag met
vijf experimenten die de hinder van het
vliegverkeer moeten verminderen. Voor
inwoners van Zaanstad die onder de vliegroutes wonen, betekent dit: een half uur
langer nachtrust. Daar staat tegenover dat
het gebruik van de Zwanenburgbaan meer
hinder in Zaanstad gaat geven.

 -!!24

 -!!24

Wellicht nog deze maand heeft Zaandam
een inleverpunt waar partydrugs kunnen
worden getest. Brijder Verslavingszorg
en de gemeente Zaanstad hopen door
dit punt, de 24 e drugstestlocatie in
Nederland, de risico’s van drugsgebruik
te verminderen.

Zondagmiddag, het concert in de Maria
Magdalenakerk is in volle gang. Aan het
einde van het trompetconcert van Haydn
heeft organist Dub de Vries een solo. Dan
klinkt een doffe plof. Vlammen en rook
schieten omhoog en de stank verspreidt
zich door de kerk. Het transistororgel gaf
de geest en ontplofte. Er werd besloten
vervroegd te pauzeren.

 -!!24
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Saenspel, een bordspel met louter vragen
over de Zaanstreek, een Zaanse variant van
het populaire triviant... Initiatiefneemster
Anneke Steemers, oud-voorzitter van de
Stichting Koogerpark, ziet het helemaal
zitten. Gisteravond gaf zij in het Weefhuis
te Zaandijk tekst en uitleg over haar plan
aan vertegenwoordigers van Zaanse historische verenigingen en genootschappen.
Die clubs moeten met hun specialistische
kennis bijdragen aan het samenstellen van
de vereiste drieduizend vragen.

 -!!24

Ook Koog aan de Zaan krijgt een historische vereniging. Een eerste aanzet daartoe van Anneke Steemers trok gisteravond
voldoende geïnteresseerden. Die besloten
Zaandijk uit te nodigen om mee te doen.
Daarom werd de vereniging nog niet
daadwerkelijk opgericht. Dat vonden de
acht mannen en drie vrouwen niet chique
tegenover de Zaandijkers.

 &%"25!2)

ADM Cocoa wil graag meewerken aan het

 -!!24

De Zaanhopper komt nog dit jaar in de
vaart. De toeristische boot gaat, als proef,
varen over de Zaan tussen de Zaanse
Schans en het centrum van Zaandam.
Dat zegt de gemeente Zaanstad. Wat voor
vaartuig hiervoor wordt ingezet, is nog
niet duidelijk. ‘Jaarlijks gaan er tienduizend pleziervaartuigen door de Zaan en
daar profiteren we helemaal niet van’, zei
Zaanstads wethouder Hans Luiten.
:AANS %RFGOED 
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Ten tijde dat deze recensie verschijnt gaat
het wielerseizoen richting de Tour de
France – een goed moment dus voor een
nieuw boek van oud-Zaandammer Gerrie
Hulsing, die zich tot taak heeft gesteld
het fietsverleden van de Zaanstreek vast
te leggen. Na eerdere boeken over twee
vermaarde Zaanse coureurs uit de jaren
’50 en ’60, ligt er nu een levensbeschrijving van de oude wielercoryfee Cees Stam,
volgens Hulsing ‘de grootste wielrenner
die de Zaanstreek heeft gekend’. Daarbij
heeft hij de ‘import-Krommenieër’ Gerrie
Knetemann waarschijnlijk niet over het
hoofd gezien, maar deze was van origine geen Zaankanter. De Zaanse wortels
van de geboren Koger Cees Stam zijn wel
duidelijk. In zijn metier was Stam absoluut niet de eerste de beste. Hij was negen
keer nationaal, één keer Europees en vier
keer wereldkampioen. Daardoor werd hij
ereburger van Koog aan de Zaan, sportman van het jaar in de Zaanstreek en, meer
in de wielersfeer, lid van verdienste van de

Koninklijke Nederlandse Wieler Unie en
erelid van de Zaanse wielerclub DTS. De
sportieve carrière van Cees Stam wordt in
het boek ruimschoots belicht. Het Zaanse
element in het levensverhaal van Stam,
geboren in 1945, betreft vooral zijn jeugd.
Verder leverden een aantal bekende wielerfiguren uit het verre en meer recente
verleden een bijdrage. Toevallig of niet,
veel van deze mensen zijn direct of indirect
familie van de hoofdpersoon. Reden voor
de auteur om zijn boek een ietwat maffiose
titel mee te geven: Cees Stam. Godfather
van een wielerdynastie. Deze poging om
de Zaanse wielerhistorie te boekstaven
verdient zeker lof. Veel van de opgetekende informatie is afkomstig uit gesprekken
met een groot aantal mensen die Stam
hebben gekend, gegevens die anders verloren zouden zijn gegaan. Ook als naslagwerk is het boek goed te gebruiken, omdat
er (in tegenstelling tot eerdere boeken van
Hulsings hand), een inhoudsopgave in is
opgenomen.
Gerrie Hulsing, Cees Stam. Godfather van
een wielerdynastie. Purmerend, Uitgeverij
Op den Vinken, [2007]. ISBN 978-9074074-04-9. Zaanse toppers deel 4. (RL)

:!!.3% 5)4*%3

Op de migratietentoonstelling in het
Zaans Museum in 2002-2003 was een
filmpje te zien van een Marokkaans gezin
dat op dat moment volop aan het inburgeren was. De vader vertelde trots dat hij
met zijn gezin geregeld ‘stapjes uit’ maakte
om zijn nieuwe woonplaats beter te leren
kennen. Jammer dat toen het handzame
boekje van Kelly Snel, met ruim honderd
suggesties voor uitstapjes in de Zaanstreek,
nog niet bestond – daar had hij zeker zijn


:AANS %RFGOED 

voordeel mee kunnen doen. Grotere en
kleinere musea, routebeschrijvingen van
rondwandelingen door de oude dorpskernen, interessante nieuwbouwlocaties zoals
de promenade langs de Zaan, natuurgebieden... kortom: voor elk wat wils, bruikbaar in elk seizoen en in alle weersomstandigheden, geschikt voor planning op
de korte termijn als de verveling plotseling toeslaat, of voor de langere termijn
om familie of vrienden van buitenaf iets
leuks te laten beleven in de Zaanstreek.
Dat is wat dit boekje biedt. Per object
zijn steeds twee tegenover elkaar liggende
bladzijden gevuld met in het midden één
of meer fotootjes en praktische informatie over bereikbaarheid, eventuele kosten
en openingstijden (bij sommige kleine
musea en bijvoorbeeld de forten zijn die
heel beperkt en zo kom je dus niet voor
een dichte deur). Daaromheen wordt iets
verteld over het ontstaan en de geschiedenis van het te bezoeken object (uiteraard
voor zover van toepassing) en kan men
verdere bijzonderheden vinden. De orde-
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ning is in eerste instantie alfabetisch, maar
een index op plaatsnaam én een index op
soorten uitstapjes (wandeling, fietstocht,
museum enzovoort) vergroten de bruikbaarheid zeer. Het enige minpuntje is
het wel heel handzame formaat van het
boekje, waardoor de informatie in erg
kleine lettertjes is gezet. Maar voor alle
Zaankanters, oude en nieuwe, is dit een
niet te missen toeristisch handboekje.
Kelly Snel, Uitjes in de Zaanstreek. Wormer,
Stichting Uitgeverij Noord-Holland 2008,
ISBN 978-90-78381-20-4 (CvS)
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Marjan Schwegman, directeur van
het NIOD, pleitte onlangs voor meer
aandacht voor de helden uit de Tweede
Wereldoorlog. Zij wordt op haar wenken
bediend door Erik Schaap, die na zijn
biografie over Walraven van Hall, de
bankier van het verzet, een nieuw boek
over Zaanse verzetshelden publiceerde.
Zes grote mannen, met in hun kielzog
uitgebreide en elkaar vaak overlappende
netwerken van dappere mannen én vrouwen, krijgen van Schaap de verzetsbiografie die zij verdienen. Daarbij wordt hun
heldendom, ik denk volgens de bedoelingen van Schwegman, niet individualistisch geromantiseerd, maar in perspectief
van een groter geheel gezet. De biografieen behandelen achtereenvolgens de leraar
George Jambroes, de werktuigbouwkundige Andreas Ausems, de predikant
Jan Eikema, de fabrieksarbeider Pieter
Bosboom, de houthandelaar Remmert
Aten en de houthandelaar Jacob Buijs. De
eerstgenoemde moest zijn daden bekopen
met de dood in Mauthausen, de laatstgenoemde bracht de laatste maanden van de
oorlog door in gevangenschap in Haarlem
en het Oranjehotel in Scheveningen. Hij
overleefde dat maar net, de bevrijding had
niet veel langer op zich moeten laten wachten. De overigen ontsprongen de dans, al
was dat soms maar ternauwernood. In
de activiteiten van ‘de zes’ vinden we het
hele scala aan verzetsdaden zoals zich dat
aanvankelijk aarzelend, en in antwoord
op steeds verdergaande maatregelen van
de bezetter, ontwikkelde. Bij Jambroes
en Ausems was dat vooral spionage – zij

werden, nadat zij op avontuurlijke wijze
uit het bezette Nederland waren ontkomen, vanuit Engeland gedropt waarbij Jambroes regelrecht in de val van
het Englandspiel liep. Remmert Aten
hield zich bezig met de slachtoffers van
de jodenvervolging, maar pleegde ook
sabotage – hij verwijderde onder andere
de springladingen uit de pijlers van de
Hembrug, die de Duitsers daar hadden
aangebracht om een eventuele geallieerde opmars te stuiten. Eikema preekte de
opstand in zijn kerk en codeerde radioberichten voor de regering in Londen,
Bosboom voorzag tientallen joodse onderduikers van middelen van bestaan. Buijs
was vooral organisatorisch actief. Samen
met Walraven van Hall kwam hij via
plaatselijke initiatieven (bijvoorbeeld om
gelden en bonkaarten voor onderduikers
te regelen) in overkoepelende landelijke
organisaties terecht. Niet zelden waren
zij tweeën daar de aanjagers van. Hoewel
Schaap elk verhaal begint met de afloop,
blijven de biografieën stuk voor stuk spannend om te lezen. Van elke verzetsheld
wordt duidelijk op grond waarvan hij tot
zijn keuzes kwam, en daarmee wordt ook
inzichtelijk dat al deze verzetsmensen (en
ook alle anderen in hun netwerk), vogels
van heel verschillende maatschappelijke
en levensbeschouwelijke pluimage waren.
In zijn inleiding probeert Schaap dat
verschijnsel als ‘typisch Zaans’ te verklaren, maar die poging is naar mijn smaak
minder overtuigend. Gebeurde het niet op
veel meer plaatsen, dat mensen van zeer

verschillende komaf elkaar in dat ene doel
vonden? `Juist daarom was het mislukken
van een doorbraak na de oorlog voor velen
zo’n teleurstelling. Bovendien woonden
drie van de zes bij het uitbreken van de
oorlog nog maar kort in de Zaanstreek,
en is het goed mogelijk dat zij ook in het
verzet waren gegaan als hun werk hen
elders had gebracht. Maar dat (oude en
nieuwe) Zaankanters een prominente rol
in het verzet in Nederland speelden, dát
is met dit boek overtuigend aangetoond.
Het oranje, en juist niet rode, accent in de
tegelijk chique én sobere vormgeving van
het boek onderstreept dat.
Erik Schaap, vrijgevochten. Zaans verzet
in nationaal perspectief (1940 – 1945).
Wormer, Stichting Uitgeverij NoordHolland, 2008. ISBN 978-90-78381-242 (CvS)
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In het vorige nummer bespraken wij het
alleraardigste boekje over de herrijzenis
van de houtzager Het Jonge Schaap bij de
Zaanse Schans. Ten onrechte werd daarbij
de indruk gewekt dat het initiatief voor dit
project uitging van de gemeente Zaanstad.
Wél reageerde Zaanstad (over)enthousiast
op de plannen en kwam de gemeente
zelfs met het idee er een leerproject van
te maken, vergelijkbaar met dat van de
Batavia in Lelystad. De gemeente slaagde
er niet in al die ambities waar te maken
en liet het project wijselijk over aan de
oorspronkelijke initiatiefnemer, vereniging de Zaanse Molen. (CvS)
(Zie voor de initialen onder de besproken boeken het colofon op blz. 2, onder
‘Redactie’.)
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Een gevoel van onmacht en vertwijfeling maakte zich van ons meester bij het
bericht dat Syb de Witte is overleden.
Natuurlijk, we wisten dat het niet goed
ging met Syb, maar dat het einde zo snel
kwam, was onverwacht en maakte ons
opstandig. Syb was nog met zoveel zaken
bezig – als bestuurder, fotograaf of met

Sybren de Witte (midden) bij de oprichting van de
Vereniging Zaans Erfgoed. Hij wordt geflankeerd
door Joop Knijnenberg (links) en Henk Bouman,
de voorzitters van respectievelijk de Vereniging tot
Behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek
en de Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis, die
tot de Vereniging Zaans Erfgoed fuseerden.

een van zijn vele favoriete sporten. En
ook met de Vereniging Zaans Erfgoed,
waarvan hij sinds maart 2005 voorzitter
was. In het verlengde van die functie was
hij eveneens bestuurslid van de Stichting
Uitgeverij Zaans Erfgoed, die dit magazine uitgeeft. Syb was een zeer gedreven
bestuurder, die bij problemen altijd een
praktische oplossing vond. Zijn grote affi
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niteit met het verleden bleek vooral uit zijn
niet aflatende inzet voor de restauratie van
de cacaotoren van Boon als kantoor voor
de Woonmij. Zijn grote betrokkenheid
bij de historie bleek ook in Krommenie
door zijn belangrijke bemoeienis met
de restauratie van het voormalige weeshuis ‘Barkelooo’, dat nu een fantastische
plek is voor onder andere het Historisch
Genootschap Crommenie. Zijn voorliefde voor bouwkunde bleek bijvoorbeeld
toen hij tijdens een rondleiding door de
voormalige Verkadepanden aan de Zaan
lyrisch werd over de vernuftige en unieke
dakconstructies die daar te zien zijn.
Syb was een bijzonder fijn mens en een
echte perfectionist. Dat bleek uit alles
wat hij deed, of het nu een tenniswedstrijd was, fotograferen of het leiden van
een vergadering. Hij ging altijd voor het
beste resultaat. Het is voor ons moeilijk
te bevatten en aanvaarden, dat Syb niet
meer bij al die momenten en bijeenkomsten van Zaans Erfgoed zal zijn, waar we
elkaar zoveel steun gaven. Vooral voor Rie
en natuurlijk ook voor Sjoerd en Marco
is het gemis van man en vader onverteerbaar zwaar, waarbij we ons ook de ziekte
van Rie sterk bewust zijn. Wij kunnen
jullie alleen maar veel sterkte wensen bij
de verwerking van dit grote verlies. Bij
ons blijft Syb in herinnering zoals we hem
kenden: plezierig, nuchter en gedreven.
Namens het bestuur van de Vereniging
Zaans Erfgoed en de Stichting Uitgeverij
Zaans Erfgoed, Joop Knijnenberg
2)$$%2/2$% *!!0 3#()00%2

Voor zijn grote verdiensten voor de Zaanse
houtbouw en industriële monumenten is

Jaap Schipper 25 april jl. benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Schipper (92), architect en grondlegger
van de Zaanse Schans, stond aanvankelijk gereserveerd tegenover het instituut onderscheidingen, maar in de hem
kenmerkende bescheidenheid overzag
hij de betekenis van zijn ‘lintje’ voor zijn
bureau en de medewerkers daarvan.
Jaap Schipper werd op 19 december 1915
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Jaap Schipper krijgt de bij de ridderorde behorende versierselen opgespeld in zijn woning te
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geboren in Zaandam en groeide op in de
Emmastraat. In de tijd dat hij op de ULO
zat, werd vlakbij de Emmastraat, op het
fabrieksterrein van Polak & Schwarz, een
betonnen pand gebouwd. Met zijn vader
(Jan Schipper, de latere gemeentearchitect
van Zaandam) besprak Jaap het robuuste
ontwerp en de vooruitstrevende bouwmethode. Hij kon toen niet vermoeden welke
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rol hij later zou spelen bij het behoud van
dit gebouw. Aan het einde van de vorige eeuw vocht hij als bestuurslid van de
toenmalige vereniging MBTZ voor het
behoud van het inmiddels sterk verwaarloosde pand, dat onder zijn verantwoordelijkheid werd verbouwd tot school. Nadat
het gebouw de beschermde status van
monument kreeg, werd het omgebouwd
tot het exclusieve appartementencomplex
Maison d’Essence naar ontwerp van het
bureau van de inmiddels al lang gepensioneerde Schipper.
Nadat Jaap Schipper in 1946 de Prix de
Rome voor architectuur won, kreeg hij
na een buitenlandse studiereis een tweede
stipendium, voor een Nederlands studieobject. De jury aanvaardde zijn voorstel tot
een studie van de Zaanse houtbouw. Het
resultaat daarvan was het plan voor een
‘reservaat’ voor houten woonhuizen die
elders in de Zaanstreek moesten wijken.
Met grote steun van de Zaanse bevolking
kwam dit plan voor de Zaanse Schans in
1961 tot uitvoering. Maar Schipper mag
niet alleen worden gezien als redder van
ons architectonische erfgoed. Zijn in
Zaandam gevestigde bureau was verantwoordelijk voor veel moderne ontwerpen
van woningen, bejaardentehuizen, restaurants en kerken. Jaap Schipper leefde voor
zijn werk. Toen hij in 1988 het roer van zijn
bureau uit handen had gegeven aan twee
jongere collega’s, bleef hij nog jaren actief
als adviseur. Bij de Zaanse Schans bleef
hij als stedenbouwkundige nóg langer
betrokken. De laatste jaren trok hij zich
terug voor het opstellen van een uitgebreid
werk over de industriële architectuur en
de ontwikkeling daarvan in de Zaanstreek
vanaf 1830.
Ed Pielkenrood
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De drie markante villa’s aan de Wandelweg
56, 58 en 60 worden niet gesloopt als
het aan de nieuwe eigenaar, de woningcorporatie ZVH ligt. Er wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe, passende
bestemming voor de markante panden
en naar de haalbaarheid van restauratie.
De Historische Vereniging Wormerveer
(HVW) verzocht ZVH schriftelijk dringend de drie panden uiterlijk terug te brengen in de oorspronkelijke staat. De HVW
schreef ook woningcorporatie Ymere

(Amsterdam) aan, als nieuwe eigenaar van
het verlaten complex van Kunstdrukkerij
Mercurius aan de Dubbele Buurt. De
HVW pleit voor het behoud van het voorste deel van dit complex, dat in 1895 als
kantoorpand is gebouwd en vanaf 1921
enkele jaren dienst deed als bioscoop. Het
gebouw heeft onmiskenbaar een monumentaal uiterlijk en is wellicht in te passen
in de erachter te realiseren nieuwbouw.
De Schoute Stichting uit Reeuwijk is in
nauwe samenwerking met de HVW bezig
aan de realisatie van een boekwerk over
de Wormerveerse familie Schoute en hun
bedrijf, Erve H. de Jong. De geschiedenis
van de familie en de rol die zij speelde in de
cacao- en chocoladefabricage worden hierin uitvoerig behandeld. Het boek wordt
verluchtigd met talrijke, niet eerder gepubliceerde afbeeldingen en verschijnt naar
verwachting medio september 2008.
De HVW hoopt nog in 2008 een fototentoonstelling te houden. Amateur- en
beroepsfotografen die Wormerveer als
onderwerp kozen of willen kiezen, worden
uitgenodigd aan deze expositie deel te
nemen. Contact via: klitsiekok@tiscali.
nl of tel. 075 621 09 05.

Zaanstad, waar Gerrit zelf werkte, waren
daarbij van grote waarde. Na het afronden van de omvangrijke restauratie van
de behangselschildering van Uppink, de
ondertekening van de laatste beheersovereenkomst met het Gemeentearchief en
de succesvol afgesloten jaarlijkse schouw
(waarbij de vereniging ‘controleert’ of
het gedelegeerde beheer tot tevredenheid
wordt uitgevoerd), vond Gerrit de tijd rijp
voor de overdracht van zijn functies. Hij
wordt als voorzitter opgevolgd door Jan
Nieuwhoff, een organisatie-adviseur met
ervaring als interim-directeur van een
museum. Gerrits taken met betrekking tot
het beheer en onderhoud van het Honig
Breethuis worden overgenomen door de
bouwkundige Eric van de Toorn Vrijthoff.
Wikje van Ritbergen werd benoemd tot
secretaris; zij vervulde deze functie al bijna
een jaar ad-interim.
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Tijdens de jaarvergadering in april jl.
namen de Vereniging ZOV en het Honig
Breethuis met enige weemoed afscheid
van hun gewaardeerde voorzitter Gerrit
Teders. Gerrit was 21 jaar actief in het
bestuur, eerst als penningmeester en later
als voorzitter. In die periode vonden er
belangrijke ontwikkelingen plaats bij
de vereniging tot Instandhouding en
Uitbreiding der Zaanlandse Oudheidkundige Verzameling ‘Jacob Honig
Janszoon Junior’ (ZOV) en de toenmalige
Zaanlandse Oudheidkamer. In 1988 werd
de museale functie van de oudheidkamer
overgenomen door het Zaans Museum;
het pand werd omgevormd tot het Honig
Breethuis, een museale koopmanswoning
zoals die omstreeks 1830 was ingericht.
De omvangrijke ZOV-collectie vormde
een belangrijke basis bij de inrichting.
Gerrit speelde een prominente rol bij de
overdracht van het beheer van de ZOVcollectie aan het Zaans Museum en het
Gemeentearchief Zaanstad, én bij de
herinrichting van het Honig Breethuis.
Zijn goede connecties binnen de gemeente

De bestuursoverdracht in de Zaankamer van het
Honig Breethuis met links Gerrit Teders en rechts
zijn opvolger Jan Nieuwhoff.
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Het zal de lezer niet zijn ontgaan: het
magazine Zaans Erfgoed kreeg een nieuwe vormgeving; het verschijnen van het
25e nummer van het magazine vonden
het bestuur van de Stichting Uitgeverij
Zaans Erfgoed en de redactie van het
blad daar een mooi moment voor. Two
Do design, die ons magazine al vijf jaar
grafisch verzorgt, tekende voor de restyling. Het aanpassen van het uiterlijk van
Zaans Erfgoed werd als een mooi moment
beschouwd om het aantal kleurenpagina's
te verhogen – van 16 naar 24. In ruil daarvoor namen we afscheid van de bruine
steunkleur op de niet-kleurenpagina's.
Bestuur en redactie zijn gelukkig met het
resulaat, we hopen onze lezers ook.
:AANS %RFGOED 
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Midzomerzaan is een meerdaags, jaarlijks
terugkerend evenement dat gedurende een
heel weekend plaatsvindt op diverse spannende locaties langs de Zaan. De bedoeling is een zo groot mogelijk publiek te
bereiken en kennis te laten maken met
allerlei soorten muziek. Dat gebeurt in
afzonderlijke concerten, maar ook tijdens
een groots spektakel op:
vrijdagavond 27 juni. Meer dan veertig
musici en solisten geven een concert vanaf
een enorm op de Zaan drijvend ponton
bij de voormalige Verkadefabrieken in
Zaandam. Onder hen Trijntje Oosterhuis,
het Rotterdams Kamerorkest, en trompettist Sergei Nakarjakov.
28 juni Jong Klassiek Talent, de
Koffiekade, 15.00 uur.
28 juni Culture Shock (pop, rap, hiphop),
de Kade, 14.00 uur.
28 juni Cabaret (Yora Rienstra, Bart
Rijnink), de Koekfabriek, 20.30 uur.
29 juni
Koffieconcert Fernando
Lameirinhas Trio, 11.00 uur, en familievoorstelling ‘Kikker heeft de Blues’,
14.00 uur. Beide optredens vinden plaats
bij zaagmolen molen De Gekroonde
Poelenburg aan de Kalverringdijk bij de
Zaanse Schans
29 juni ‘Room Eleven’, een veelzijdige
Nederlandse band speelt een mengeling
van pop, jazz, funk en blues. Koekfabriek,
16.00 uur.
Info: www.midzomerzaan.nl
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De Zaanse Cultuurmarkt bestaat vijftien
jaar en viert dat met een groots concert op
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de plek waar ‘het allemaal’ ooit begon: het
Zaandamse Burchtplein. Het hier georganiseerde Zaans Musical Concert vat
in één klap samen waar de cultuurmarkt
al die jaren om draaide: samenwerking
tussen amateurs en professionals mogelijk
maken en laten zien waar deze samenwerking toe kan leiden. Een enorm podium
biedt plaats aan een gevarieerd gezelschap
van Zaanse, nationaal bekende musicalsterren (onder wie Stanley Burleson en
Sigrid van Coillie) en amateurs, Samen
zijn zij verantwoordelijk voor een swingende ontdekkingsreis door de musicalgeschiedenis. Het rijkgevulde programma bestaat uit een spannende mix van
Nederlandse klassiekers zoals ‘Foxtrot’,
kindermusicals zoals ‘Annie’ en klassiekers zoals ‘The West Side Story’ en
‘Les Misèrables’. Een keur van Zaanse
muziek- en dansgezelschappen, waaronder ‘Saxofobia’, ‘Belcanto’, leerlingen
van Fluxus, kinderkoren en het Zaans
Symfonie Orkest, verlenen hun medewerking. Info: Projectbureau Zaanstreek,
Kristel van der Sanden 075 7710129 of
kristel@pbzaanstreek.nl
 *5,) :).'%. /0 $% :!!.

Honderden boten en bootjes varen om
12.15 uur vanaf jachthaven ’t Swaentje
in West-Knollendam richting Zaandam.
Op de boten laten koren, bandjes, solisten en muziekgroepjes horen wat ze
kunnen. Omstreeks 13 uur bereikt de
vloot de Wormerveerse Zaanbrug, waarna wordt doorgevaren naar de Zaandamse
Achterzaan. Na het aanmeren op verscheidene plekken worden de concerten voortgezet. Tegelijkertijd vindt in het centrum
van Zaandam op verschillende podia een
Korenfestival plaats (pop, shanty, smartlappen) van 13 tot 17 uur. De organisatie is in handen van het Kapiteinskoor en
Tafelronde 12 Zaanstreek. www.zingenopdezaan.nl
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Op de Zaandamse Dam.
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Op de Zaanse Schans en de Lagedijk te
Zaandijk. www.zaanseschans-museum.nl
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De Folkloredag in de Zaanse Schans heeft inmiddels
een lange traditie. De foto is uit 1997.
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Op de Lagedijk te Zaandijk. Info: Stichting Zaandijk Leeft, tel.: 06 54247882
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Een groots opgezet, driedaags festival op
het Zaandamse Hembrugterrein, waarbij eten centraal staat. Koks, kookboekenschrijvers, kookkunstenaars, eetdichters,
een kooklaboratorium met demonstraties
van de nieuwste kooktechnieken, stalletjes met onder meer streekproducten en
‘vergeten groentes’, workshops, proeverijen en optredens. www.smaakexplosies.nl
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Modeshow van modeontwerpster
Chantal Doorten, georganiseerd door
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Kunstcentrum Zaanstad. De shows
vinden plaats op het festivalterrein van
‘Smaakexplosies’. Doortens ontwerpen
hebben van alles met eten te maken...
www.kunstcentrum.nl
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In het centrum van Zaandam.
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Het kunstenaarsleven van Gerrit Jan de
Geus en Duif Aafjes. Zaans Museum.
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De 24e editie.

Op de Zaanweg te Wormerveer.
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Schilder en tekenaar Jaap Kaal (18931960) wordt steeds meer gewaardeerd
als een markant vertegenwoordiger van
de Noord-Hollandse schilderkunst in
de twintigste eeuw. Zijn werk heeft een
volstrekt eigen artistieke signatuur door
een radicale soberheid in vorm en kleur,

Jaap Kaal, vereeuwigd door de Zaanse fotograaf
Wim Krijt.

beeldende kunst van de twintigste eeuw.
Molenmuseum, Museumlaan 18, 1541
LP, Koog aan de Zaan.
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‘Bescherm, o God, bewaak dees grond!’
Deze woorden werden uitgesproken
door de heer Dirk Laan, stichter en
eerste voorzitter van Vereniging het
Wilhelminapark, bij de opening van het
fraaie Wormerveerse park in 1898. De
leden van de vereniging namen zijn woorden serieus en zijn al honderdentien jaar
goed voor hun park. Dat wordt gevierd
met een ‘Terug in de tijd’-feest van 11.00
tot 16.00 uur. Er zijn onder meer spelletjes en demonstraties van oude ambachten. www.wilhelminapark.nl
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In Wormerveer.

Jaap Kaal, zelfportret.

een gerichtheid op het constructieve in
plaats van op het pittoreske en een verstilde expressiviteit.
Het Molenmuseum stelt een representatieve keuze ten toon uit het oeuvre van
de kunstenaar. Een aantal tentoongestelde
werken is nooit eerder geëxposeerd. Bij de
opening van de tentoonstelling wordt een
boek over Jaap Kaal gepresenteerd. Het
bevat een biografisch gedeelte van Paul
op de Coul en twee bijdragen van Henk
Heijnen en Lies Netel. Zij belichten Kaals
werk tegen de achtergrond van achtereenvolgens de Zaanse artistieke context en
de internationale ontwikkelingen in de

Expositie in Kunstcentrum Zaanstad
van modeontwerpster Chantal Doorten.
In samenwerking met een flink aantal
dames van de Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen, die haar hielpen met
het uitvoeren van oude handwerktechnieken als haken en kantklossen, ontwierp en
vervaardigde Chantal Doorten een spectaculaire collectie ‘outfits’. De expositie
wordt geopend met een modeshow op 6
september. www.kunstcentrum.nl
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‘Sporen’. Overal in Nederland, dus ook
in de Zaanstreek, wordt een groot aantal
monumenten opengesteld voor het
publiek. www.openmonumentendag.nl
of m.gelder@zaanstad.nl

Foto-expositie van Brigitte Keet-van Laar
in verfmolen De Kat aan de Kalverringdijk
bij de Zaanse Schans. In juli en augustus
de hele week geopend van 9 tot 17 uur.
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Iedere eerste dinsdag van de maand in de
Zaandamse Koffiekade vanaf 20.00 uur.
Een maandelijkse ontmoeting tussen
cultuurliefhebbers en –beoefenaars. Het
cultuurcafé bestaat sinds 2005 en wordt
sinds kort georganiseerd door de Stichting
Oeverloos. Er is ruimte voor lezingen,
demonstraties, muziek, kennismakingen
met anderen en netwerken. www.stichtingoeverloos.nl
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Gedurende de zomer organiseert de
Poelboerderij een grote verscheidenheid
aan leuke, interessante en spannende
excursies door het Wormer- en Jisperveld.
Er zijn vaar- en wandeltochten, overdag en
’s avonds, voor kinderen en volwassenen.
Iedere tocht heeft een eigen thema. Zo
zijn er speciale fotografeer-, historische-,
schemeravond- en vollemaans-excursies.
Er zijn vogeltochten, tochten waarbij het
slootleven centraal staat, en nu en dan
wordt een speciale vogelsoort onder de loep
genomen. Natuurlijk is het ook mogelijk
om de omgeving van de Poelboerderij eens
te bekijken. Naast het bezoekerscentrum
is een wandeling door veenweidegebied
De Trickel de moeite meer dan waard. Er
zijn een vogelkijkhut en een verlandingszone, en meer dan genoeg bankjes en windvrije plekken om rustig te kunnen genieten van het fraaie uitzicht. Info:Stichting
De Poelboerderij, Veerdijk 106, Wormer,
075 6219100 www.poelboerderij.nl
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Draag bij aan een beter klimaat
door te betalen met uw Rabocard.
Alles wat u koopt veroorzaakt CO2-uitstoot. Of u nu een vliegreis boekt, gaat tanken
of wat u ook maar koopt. Bij alles wat u afrekent met de Rabocard, investeert de
Rabobank in projecten die helpen klimaatverandering tegen te gaan. Deze projecten,
die gekozen worden in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds, zijn gericht op
de toepassing van duurzame energie.

Een beter klimaat met de Rabocard. Kijk voor
meer informatie op www.rabobank.nl/klimaat
of ga naar www.wnf.nl/rabocard.
Het is tijd voor de Rabobank.
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