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Hoofdsponsor:

Sinds ik vanaf september 2006 werkzaam ben 
als archivaris van het Waterlands Archief te 
Purmerend, is het mij verschillende keren 
opgevallen dat veel mensen niet weten dat 
er bij onze dienst ook prachtig historisch 
materiaal over de Zaanstreek is te vinden. 
Per 1 januari 1974 zijn verscheidene Zaanse 
gemeenten samengevoegd tot de gemeente 

Zaanstad. Een aantal randgemeenten (waaronder Jisp, Wormer 
en Wijdewormer) nam hieraan niet deel. Zij kozen eind jaren ’70 
voor aansluiting bij het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan 
Waterland. En zo kwamen de archieven van deze gemeenten 
(sinds 1990 gemeente Wormerland) terecht in het Waterlands 
Archief. Historisch gezien zijn deze archieven hier overigens heel 
goed op hun plaats. De dorpen Jisp, Wormer en Wijdewormer 
lagen behoorlijk geïsoleerd. De Zaan was een brede rivier en 
vormde zo een natuurlijke scheidslijn tussen deze dorpen en de 
dorpen aan de Zaan. Voor hun broodwinning, de markt of de 
notaris, ging men daarom eerder naar Purmerend. Dat gold ove-
rigens ook voor veel bewoners van de andere kant van de Zaan. 
Vandaar de bouw van de eerste Zaanbrug in 1889 (ontworpen 
door een Edamse architect). Zo werd de functie van Purmerend 
als regionaal centrum voor de inwoners van de Zaanstreek ver-
der versterkt. De archieven van Jisp, Wormer en Wijdewormer 
beslaan bijna vijf eeuwen (1500-1990) en bevatten een schat aan 
informatie over de inwoners en het dagelijks leven in deze dor-
pen, en over de waterhuishouding, het onderwijs, het kerkelijk 
leven, de sociale zorg en de huizenbouw. Dat geldt ook voor de 
archieven van de schepenbanken die zich met de rechtspraak 
bezig hielden, de weeskamers die het vermogen van de wezen 
beheerden, de belastinggaarders en de waterschappen en pol-
ders. De archieven van de notarissen leveren vaak de mooiste 
verhalen op, maar ook de archieven van kerken, verenigingen 
en bedrijven zijn de moeite waard. Wat dacht u van het archief 
van de Papierfabriek Van Gelder Zonen, met zijn prachtige  
tekeningen, van de Zuivelfabriek ‘Spijkerboor’ en de malerij 
‘Samen Vooruit’? En weet u eigenlijk wat er wordt bedoeld met 
Het Gat van Wormer? U kunt in het Waterlands Archief onder-
zoek doen in de kerkelijke archieven van Jisp en Wormer, het 
archief van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen of van de 
Wormer Gemeenschap. Om maar wat te noemen. Het Waterlands 
Archief bezit ook een uitgebreide collectie kaarten, prenten en 
foto’s, waarvan een groot gedeelte via onze beeldbank digitaal te 
bekijken is. Daarnaast is er nog de collectie kranten, waaronder 
het Wormer en Jisper Advertentieblad over de periode 1924-1941. 
En niet te vergeten de bibliotheek met meer dan vijfduizend 
publicaties over de regio! De aanleiding voor deze column is het 
heugelijke feit, dat binnenkort een groot deel van de gemeente-
archieven van Jisp, Wormer en Wijdewormer over de periode 
1930-1970 alsmede het archief van de gemeente Wormerland over 
1970-1990 voor het publiek toegankelijk wordt. Hiermee wordt 
een weliswaar jonge, maar heel interessante periode uit de geschie-
denis van dit gebied ontsloten. Eind 2008 gaat de nieuwe website 
(www.waterlandsarchief.nl) de lucht in. Dit vormt het begin van 
onze digitale studiezaal. Niet alleen de archiefinventarissen zijn 
dan digitaal te raadplegen, maar ook allerlei bronnen zoals de 
bevolkingsregisters en de kranten. Maar natuurlijk bent u ook 
van harte welkom op onze studiezaal, de historische werkplaats 
van het Waterlands Archief te Purmerend.
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 4   In Jisp werd een fragment gevonden van een fraai geschil-

derde grote schotel. Deze was waarschijnlijk eerder bedoeld 

om mee te pronken dan om geregeld te gebruiken. In heel 

Nederland zijn slechts vier exemplaren van dit type bord 

gevonden. Dat zegt iets over de vroege welvaart van Jisp.

 6   Dr. M.A. (Margaretha) Verkade behoort tot de belangrijk-

ste exponenten van de vorige generatie Zaanse geschied-

schrijvers. Haar boek ‘Den Derden Dagh’ over de polder 

Westzaan is een niet te missen bron. In dit nummer het 

eerste deel van haar levensverhaal.

12   De Zaankanter Klaas Poel was gezagvoerder van de 

Zaanse bark ‘Maria Catharina’. Toen het schip de Zwarte 

Zee bezeilde, werd hij vermoord door de loods, die  

het schip vervolgens op het strand probeerde te zetten. 

Een reconstructie.

17   Toen het eigenlijk al uit de mode was, liet Jacob 

Cornelisz. Breet in 1830 behangselschilderingen in zijn 

woning (nu het Honig Breethuis) aanbrengen. Over een 

kleine industrie, een geïdealiseerde wereld en een ge- 

slaagde restauratie.

22   Het Zaanse polderland verruigt, maar overal proberen vrij-

willigers dat tij te keren. De Kalverpolder kent een lange 

geschiedenis als ‘verloren land’, maar wordt steeds verder 

heroverd.

27   Historische bomen in Zaanstad kunnen sinds kort een 

monumentale status toegekend krijgen. Zaans Erfgoed 

besteedt er in een artikelenreeks aandacht aan. Dit keer de 

bomen in Westzaan, ‘het mooiste Zaanse bomendorp’.

INHOUD
30   ‘Prutswerk’. Zo noemde Jan Kruijver zijn eigen schilderijen 

en tekeningen. De ruime hoeveelheid werk die hij maakte 

is nu vooral belangrijk voor de topografische kennis van 

de Zaanstreek.

34   Vanaf ongeveer het begin van de twintigste eeuw gaf de 

opkomst van de verbrandingsmotor een geweldige impuls 

aan het scheepvaartverkeer. Het Zaanse bedrijfsleven 

profiteerde daar in volle mate van. 

  

38   Boekennieuws. Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek 

belicht.

41   Kroniek. Zaanse gebeurtenissen van april tot en met  

juni 2008.

44   Verenigingsnieuws. Berichten over de ‘eigen club’ die  

ook anderen kunnen interesseren.

46   Cultuurhistorisch eropuit? De agenda geeft tips.

RECTIFICATIES ERFGOED 25  

De verwelkoming van Willem I (p.4) vond volgens P. Helsloot 

niet plaats op de Burcht maar op de Dam. Hij meldt ook 

dat de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen nooit uitgever 

was van de Enkhuizer Almanak (p.11). In het Boekennieuws  

werd in de bespreking van het boek over het Zaanse verzet 

vermeld dat Jaap Buijs gevangen zat in Haarlem (p. 42). Het 

was in Amsterdam.
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ENGELTJE VAN JISPER 

WELVAART

De soort aardewerk waarvan de scherf is gemaakt, wordt wel 

aangeduid met de term ‘faience’. Dit is aardewerk gemaakt van 

gele of rode klei, dat zowel aan de vóór- als de achterzijde bedekt is 

met tinglazuur (glazuur gemaakt van gesmolten tin). Tinglazuur 

is een ondoorzichtige, witte glazuurlaag die met verf beschilderd 

kan worden. Vaak was dit blauwe verf, maar ook andere kleuren 

werden gebruikt. De overgrote meerderheid van de in de zeven-

tiende en achttiende eeuw in Nederland geproduceerde faience 

kwam uit Delft. Daarom wordt faience vaak ‘Delfts aardewerk’ 

genoemd. Omdat het meestal met blauwe verf was beschilderd, 

staat het ook bekend als ‘Delfts blauw’. Het aanbod was zeer ge-

varieerd, van goedkope, simpele en grof versierde borden, kopjes 

en schoteltjes voor de gewone man tot zeer fijne, zorgvuldige 

gepenseelde sierschotels, vazen, beeldjes en schilderijtjes voor 

de rijke burger. 

-%$!),,/.

De Jisper scherf is afkomstig van een schotel met een diameter 

van ongeveer 33 cm. In het middendeel is een medaillon met een 

engeltje in een landschap te zien. Rechts van het engeltje staat een 

boom. Aan de linkerzijde heeft waarschijnlijk een tweede boom 

gestaan. Het medaillon wordt omringd door een ‘grotesken-

patroon’: duizelingwekkend krullende bladranken die worden 

vastgehouden door kleine fabeldieren met vleugeltjes. Dit aan de 

Romeinse oudheid ontleende motief werd in de zestiende eeuw 

in Italië zeer populair en bereikte na verloop van tijd Nederland. 

Op de brede rand zijn eveneens groteskenmotieven geschilderd. 

Bij opgravingen in Akersloot is een compleet bord van dit type 

gevonden. Het geeft aan hoe het bord uit Jisp er in zijn geheel 

uitgezien moet hebben. Het was beslist geen simpel beschilderd 

huis-, tuin- en keukenbordje voor de gewone man, maar een 

dure en zeldzame schotel die zonder twijfel tot het soort Delfts 

aardewerk behoorde dat door de rijke burgers werd aangeschaft. 

Dat het duur was, wordt bevestigd door de overige vondsten die 

bij het bord in Akersloot zijn gedaan zoals Italiaanse en Franse 

faience schulpschotels en een Portugees of Italiaans bord met 

jachttaferelen. Deze duiden op een rijke en welvarende eige-

naar. Dat de Jisper schotel zeldzaam was, blijkt uit het feit dat 

in Nederland slechts vier exemplaren van dit type bord bekend 

zijn. Naast het fragment uit Jisp en de schotel uit Akersloot is 

een dergelijk bord aangetroffen bij opgravingen in Vlaardingen. 

Verder heeft het Gemeentemuseum in Den Haag een bord van 

dit type in haar collectie; de herkomst hiervan is niet bekend. Bij 

al deze borden staat een engeltje in het medaillon, geflankeerd 

door boompjes. De houding van de engeltjes verschilt echter. 

De ene keer, zoals in Jisp en ook in Vlaardingen, is het engeltje 

van de zijkant te zien, de andere keer van achter (Den Haag) of 

van vóór (Akersloot).

0/242%4�34!$(/5$%2

Een in Zwolle gevonden bord lijkt sterk op de hiervóór genoemde 

borden. Het heeft dezelfde groteskenversiering, maar in het me-

daillon staat een portret van stadhouder prins Willem III als 

kind. Hierdoor kan deze Zwolse schotel rond 1655-1660 worden 

gedateerd. De andere vier schotels, dus ook die uit Jisp, dateren 

vanwege de overeenkomsten in versiering ook uit deze periode, 

ruwweg het midden van de zeventiende eeuw. Niet alleen van-

wege de sterke overeenkomsten van de afbeeldingen, maar ook 

vanwege de grootte, de vrij donkere kleur van de blauwe verf en 

de lichtgele tint van de klei, zijn deze schotels allemaal afkomstig 

uit één en dezelfde werkplaats. Aangezien de overgrote meerder-

heid van de Nederlandse faience uit Delft komt, is de kans groot 

dat deze werkplaats in Delft stond. Van verscheidene Delftse 

werkplaatsen is pottenbakkersafval opgegraven. Tussen afval 

van pottenbakkerij ‘De Porceleyne Fles’ in Delft zijn scherven 

aangetroffen met identieke beschildering in vrijwel dezelfde tint 

blauw. De schotels met groteskenversiering en engeltjes in een 

medaillon zijn daarom vrijwel zeker gemaakt bij ‘De Porceleyne 

Fles’ in Delft. 

2)*+�$/20

De vondst van de scherf van een dergelijk rijk, midden zeventien-

de-eeuws bord past goed in de geschiedenis van Jisp. Vanaf het 

einde van de zestiende eeuw nam de welvaart in dit dorp sterk 

>ifk\jb\em\ij`\i`e^
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Rechtsboven: Bord uit Akersloot met dezelfde versiering als de scherf uit Jisp. Diameter: 33 cm. (Foto: M. Bruijnesteijn-Clement) Onder: De in Jisp gevonden faience 

scherf. Grootste lengte: 22,5 cm, grootste breedte: 15,1 cm, grootste hoogte: 5,9 cm. (Foto: Ruud van Ritbergen)

toe. In het grootste deel van de zeventiende eeuw was Jisp zelfs 

een rijk dorp te noemen. De walvisvaart en handel brachten veel 

geld in het laatje. De inwoners konden zich dan ook dure spul-

len veroorloven, zoals de schotel met de groteskenversiering. Na 

1680 nam de welvaart af. Hoewel de randen van de scherf met 

het engeltje verweerd zijn, er wat blussen ontbreken en het slechts 

een deel is van een bord, is het wel een mooi voorbeeld van de 

rijkdom die tussen 1580 en 1680 in Jisp was te vinden.

,)4%2!4552�

Aken-Fehmers, A. van en L. A. Schledorn, 2001: Delfts aardewerk. Geschiedenis 

van een nationaal product – deel 2, Den Haag/Zwolle, blz. 229, afb. 1. 

Kleij, P., 2007: Archeologie van het platteland. Zeventiende- en achttiende 

eeuwse vondsten van de Buurtweg te Akersloot, Zwolle, blz. 31-32. Luiken, 

J., 1711: Het Leerzaam Huisraad, vertoond in Vyftig Konstige Figuren, Met 

GODDELIJKE SPREUKEN En STICHTELYKE VERZEN, Amsterdam, 

blz 119. Wensveen, H. van, 2007: ‘Opgraving ‘Ex Libris’ Brederostraat in 

Vlaardingen’ in: Terra Nigra, mededelingen en contactblad van afdeling 

‘Helinium’ van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, 167, 

blz. 31, afb. 4. Mededeling over het pottenbakkersafval van de gebroeders A. 

en R. Schapers, Delft.



��������:AANS�%RFGOED�����

Linksboven: Margaretha Verkade op de arm van haar moeder. Rechtsboven: M.A. Verkade. Onder: Vier Verkadevrouwen: vlnr. Annie Verkade (de jongste dochter), 

Margaretha Verkade, A. Verkade-v.d.Stadt (moeder), Ria Aten-Verkade en Ceciele Verkade-Piekema (schoondochter).
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Margaretha Adriana Verkade werd op zondagochtend 16 

augustus 1908 geboren, om half acht tijdens het luiden van de 

Westzijderkerkklok. Haar leven verliep niet altijd zoals ze zich dat 

had voorgesteld, maar wanneer ze (zoals ze in haar aantekeningen 

schreef) ‘werkelijk onherroepelijk in de knoop zat, kwam altijd 

uit de meest onverwachte hoek weer een oplossing opdagen’. 

    

62)*�%.�02%44)'

Margaretha Verkade was het derde kind van Johan Anton Eduard 

Verkade en Anna Margaretha van de Stadt. Nadat in 1903 hun 

eerste dochter, Maria Catharina, was geboren kwam in 1905 

zoon Tom ter wereld. Na Margaretha Adriana werd het huwe-

lijk met nog twee dochters verblijd: Erica in 1911 en het nako-

mertje Anna in 1919. Margaretha, die met haar ouders woonde 

aan de Ooievaarstraat, vlak naast de Verkadefabriek, groeide 

op in een ‘tamelijk democratische sfeer’. Ook de omgang van 

de familie Verkade met het personeel noemde ze vrij en prettig. 

Op haar veertiende werd Margaretha door haar ouders naar een 

internaat voor meisjes gestuurd. Echt thuis voelde ze zich daar 

niet. De ouders van haar studiegenootjes, voor het merendeel 

afkomstig uit Den Haag en de oostelijke provincies, hielden er 

volgens Margaretha andere opvattingen op na. In de grond van 

hun hart zagen ze industriëlen als ‘een groep hebberige misda-

digers, die er alles voor over hadden om hun doel te bereiken’. 

Maar toen haar ouders haar voorstelden om na drie jaar maar een 

punt achter de studie te zetten, koos ze op het laatste moment 

er toch voor om het internaat niet zonder diploma te verlaten. 

Het laatste jaar, toen haar plaats al aan een ander was toegezegd, 

bracht ze door bij een familie in Heemstede, wat ze trouwens 

veel gezelliger vond.

³0,!!4*%3+!.4//2´

Nadat Margaretha het eindexamen had behaald, stelde zij zich 

de vraag: wat nu? Ze was ervan overtuigd, dat op een goede dag 

de ‘Ware Josef ’ wel zou opduiken en het was haar bedoeling een 

tijdje naar het buitenland te gaan om haar talenkennis te verbe-

teren. Maar eerst wilde ze nog een periode thuis bij haar ouders 

blijven wonen. In die tijd werkte ze drie maanden op het ‘plaat-

jeskantoor’ van het familiebedrijf. In de overtuiging dat ze wat 

het huishouden betrof ‘hopeloos onhandig’ was, en in afwachting 

van de ‘Ware Josef ’, besloot ze dat een jaartje huishoudschool ook 

wel eens nuttig kon zijn. Na dat jaar vertrok ze naar Zwitserland 

om haar kennis van de Franse taal te verbeteren. Haar volgende 

doel was Engeland, maar dat werd nooit gehaald. De maatschap-

pelijk werkster van de fabriek werd ziek en Margaretha’s vader 

vroeg zijn dochter of zij voor een paar weken ‘even’ die functie 

wilde waarnemen. Met tegenzin gaf ze gehoor aan dat verzoek. 

Ze kwam op de afdeling ‘verzorging vrouwelijk personeel’ te 

werken, de afdeling van ‘de meisjes van Verkade’ dus. De maat-

schappelijk werkster ging na zes weken weer aan de slag, maar 

Margaretha was inmiddels zo aan het personeelswerk verknocht, 

dat de wens naar Engeland te gaan enigszins op de achtergrond 

raakte. De ‘paar weken’ werden bijna twee jaren. De werkzaam-

heden namen haar zo volkomen in beslag, dat ze nergens anders 

meer aan toekwam. 

³4(%�.%84�"%34´

Margaretha’s ouders, die vonden dat hun tweede dochter voor 

haar leeftijd een te eenzijdig bestaan leidde, adviseerden haar eens 

wat anders te gaan doen. Voor de tweede maal vroeg ze zich af: 

wat nu? ‘The next best’, schreef ze, en dat betekende: aardrijks-

kunde studeren. Haar MMS-diploma gaf echter geen toegang 

tot de universiteit. Een optie was om terug naar de schoolbanken 

te gaan, maar haar behulpzame vader dacht een betere oplossing 

te hebben gevonden. Een leraar in Amsterdam zou haar binnen 

één jaar kunnen klaarstomen voor het aanvullend examen. Na 

zes maanden liet deze leraar Margaretha weten dat het toch wel 

twee jaar zou duren, en aan het einde daarvan stelde hij dat 

drie jaar toch nog veel beter zou zijn. Margaretha zag in dat ze 

als ‘melkkoetje’ werd gebruikt en zei de leraar vaarwel. Later 

bestempelde ze deze verloren jaren als ‘mijn eerste grote fout’. 

Ze ging alsnog terug naar de schoolbanken. De familie Verkade 

was ondertussen naar Santpoort verhuisd waar Margaretha in 

september in de vijfde klas van de HBS kon worden geplaatst. 

Helaas bleek haar kennis onvoldoende om al in dat jaar eind-

examen te kunnen doen. Ze kreeg het advies om te stoppen of 

naar de vierde klas terug te gaan. Die klap kwam hard aan: weer 

een verloren jaar. Toch koos ze voor die tweede optie. Door haar 

$R��-ARGARETHA�!DRIANA�6ERKADE�WAS�EEN�VAN�DE�MEEST�VOORAANSTAANDE�VROUWELIJKE�WETENSCHAPPERS�DIE�DE�
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klasgenoten, die zo’n tien jaar jonger waren, werd ze ‘min of meer 

genegeerd’. Maar ze slaagde voor haar eindexamen en dat was 

het belangrijkste. 

()34/2)3#(�%#/.//- 

Pas in 1935 ging haar lang verwachte wens in vervulling. Ze 

ging in Utrecht studeren en koos voor het vak fysische geografie. 

Daarmee maakte ze wat ze als haar ‘tweede fout’ beschouwde. 

Ze kwam er al snel achter, dat haar belangstelling veel meer naar 

economische geschiedenis uitging. Toegeven dat ze een verkeerde 

keuze had gemaakt was moeilijk. Na vier jaar dacht ze er hard 

over om ‘de hele studie maar verder over boord te gooien’. Het 

was de geografe dr. Eline Françoise Cartier van Dissel, echtgenote 

van haar oom Eduard, die Margaretha stimuleerde om door te 

gaan. Een tweede stimulans kwam van een van haar professoren, 

die haar een tweejarig assistentschap aanbood. Maar het duurde 

nog tot 1945 voordat zij zich historisch econoom mocht noemen 

– de oorlog en de bezetting hadden haar studie verder vertraagd. 

Pas op 24 augustus 1945 legde ze haar doctoraal examen af. Als 

volgende stap wilde ze ook haar doctorsgraad behalen, en vroeg 

ze haar professor in de economische geschiedenis haar promotor 

te willen zijn. Haar derde fout, noemde ze deze keuze later. Na 

vijf jaar onderzoek kwam haar promotor (van wie Margaretha 

stelde alleen maar tegenwerking te hebben ondervonden) met de 

mededeling dat hij het door haar gekozen onderwerp eigenlijk 

niet zo geschikt vond. Het leek hem verstandiger als ze naar een 

ander onderwerp op zoek zou gaan. Margaretha concludeerde dat 

het voor haar dan ook maar beter was om een andere promotor  

te zoeken. Die vond ze in Groningen in de persoon van  profes-

sor Slicher van Bath. Op 4 juni 1952 verdedigde ze met succes 

haar proefschrift ‘De opkomst van de Zaanstreek. De ontwikke-

ling van Holland benoorden het IJ als factor in de wordingsge-

schiedenis van de Zaandorpen’, waarna haar de doctorstitel werd 

verleend. Een periode waarvan ze nog tijden later ‘nachtmerries’ 

kreeg, behoorde eindelijk tot het verleden.

34/-6%2"!!3$

Weer was er de vraag ‘wat nu?’ Maar dit keer diende het antwoord 

zichzelf aan. Margaretha had voor haar proefschrift van een 

groot aantal bedrijven jubileum- en reclameboekjes gelezen. De 

Boven: Margeretha Verkade met een familielid in de tuin van haar huis in Koog aan de Zaan. Op de achtergrond oliemolen de Ooievaar en links de Julianabrug.
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mogelijkheid dat ze zelf ook zou worden gevraagd om een boek te 

schrijven, kwam toen niet bij haar op. Ze was dan ook ‘stomver-

baasd’ toen de directie van Dekker’s Houthandel haar verzocht 

in verband met het honderdjarig bestaan van dit bedrijf, in 1955, 

een jubileumboek samen te stellen. ‘Zeldzaam boeiend werk’ 

waarin ze zich ‘voor honderd procent kon geven’, omschreef ze 

deze opdracht. In datzelfde jaar 1955 schreef ze ook nog een 

boekje voor drukkerij Meijer te Wormerveer en in 1957 kreeg 

ze de opdracht een gedenkboekje over het 25-jarig bestaan van 

het St. Jan Ziekenhuis te schrijven. Daarna wilde ze een tijdje 

iets anders doen en vertrok ze voor zes maanden naar Amerika, 

waar ze lezingen en voordrachten hield. Het werd een fantastische 

periode, maar daarna vond ze het weer tijd worden om naar haar 

oude liefde terug te keren. In 1958 begon ze te werken aan het 

hoofdstuk ‘Handel, Nijverheid en Verkeer’, haar aandeel aan het 

in opdracht van het gemeentebestuur van Zaandam uitgegeven 

boek ‘Zaandam 150 jaar stad 1811-1961’, dat verscheen in 1962. 

In datzelfde jaar volgde een opdracht van Bierbrouwerij Grolsch. 

Margaretha had in een folder gelezen dat tijdens een verbouwing 

in het Grolschpand te Groenlo (waar het bedrijf sinds 1615 was 

gevestigd) een eeuwenoude boekhouding was gevonden. Eerder, 

bij een onderzoek naar graaf Willem IV, had zij zich al afgevraagd 

waaruit het mengsel van moeraskruiden was samengesteld dat 

in de Middeleeuwen bij het brouwen werd gebruikt. Zou in het 

gevonden archief misschien het antwoord zijn te vinden? In een 

brief vroeg ze de firma Grolsch tot hoever hun boekhouding 

terugging. Het antwoord luidde dat ze zelf mocht komen kijken. 

Tijdens het bezoek werd ze, stelde ze, allervriendelijkst doch zeer 

terughoudend ontvangen en een uur lang het ‘hemd van het lijf 

gevraagd’. Nee, ze kwam niet voor een concurrent spioneren. Bij 

de brouwerij had men op dat moment niet het flauwste besef wat 

voor informatie die stapel oude en smerige documenten bevatte, 

men kreeg door dat Margaretha Verkade hieraan iets zou kunnen 

veranderen. Bijna had ze een opdracht ‘op zak’ toen de heren haar 

een glas bier aanboden. Haar mededeling dat ze nooit alcoho-

lische drank gebruikte viel verkeerd: geschrokken begonnen de 

heren terug te krabbelen. Margaretha redde haar opdracht door 

te stellen dat ze ‘een ander een glaasje van harte gunde’.

30!..).'

Niet iedere opdracht leidde tot een succesvolle publicatie. In 

1963 werd Margaretha door de firma Honig gevraagd in verband 

met het honderdjarig bestaan van de stijfselfabriek een jubile-

umboek samen te stellen. Cijfers waren er genoeg te vinden, 

maar ‘het menselijk element ontbrak’. Dat was de reden waar-

om Margaretha, hoewel teleurgesteld, de opdracht teruggaf. In 

1965 werd zij gevraagd de door Cornelis (Cees) Mol geschre-

ven geschiedenis van Wormer te redigeren en in 1967 kreeg 

ze het verzoek om mee te werken aan de samenstelling van de 

‘Historische Atlas der Zaanlanden; twintig jaar landschaps-

ontwikkeling’. Tijdens het samenstellen van dit boek liepen de 

spanningen op. Bij de verklaring hoe dat kon gebeuren, is terug-

houdendheid noodzakelijk: we kennen daarover alleen de opvat-

tingen van Margeretha Verkade en niet die van de anderen die 

bij de redactie van dit boek waren betrokken: A. van Braam. J.W. 

Groesbeek en S. Hart. ‘Hoor en wederhoor’ is niet meer moge-

lijk. Margaretha stelde dat was afgesproken, dat zij de tekst voor 

haar rekening zou nemen en dat de andere drie medewerkers 

de oude kaarten, prenten, schilderijen en foto’s zouden selecte-

ren. Volgens Margaretha was zij al bezig met het corrigeren van 

de drukproeven, toen de andere drie medewerkers haar lieten 

weten dat ze hadden besloten niet háár tekst te gebruiken, maar 

een alternatieve tekst die door één van henzelf was geschreven. 

Omdat al bekend was gemaakt dat Margaretha voor de tekst 

verantwoordelijk was, besloot men haar naam niet uit het boek 

te schrappen. Margaretha was verbijsterd. De psychische klap 

zou zo’n anderhalf jaar haar werkzaamheden beïnvloeden. Maar 

toen ze hoorde dat het in 1970 uitgegeven boekwerk een fiasco 

was geworden, moest ze stiekem lachen. ‘Zo’n mispunt ben ik 

wel’, vertelde ze haar toehoorders tijdens een lezing.

³350%26/.$34%.´

In 1972 kreeg Margaretha Verkade van de Dijkgraaf en Heem-

raden van de Polder Westzaan het verzoek de geschiedenis van 

deze polder samen te stellen. Zowel zijzelf als haar opdrachtge-

vers gingen er vanuit dat de opdracht zo’n twee jaar in beslag 

zou nemen. Na vijf jaar noeste arbeid moest ze echter conclu-

deren, dat ze al drie jaar pro Deo aan het werk was. Behalve de 

vele resolutie-, keur- en notulenboeken, werkte ze een bijzon-

der groot en ongeordend archief door – ze had het gevoel dat 

juist in dit archief de belangrijkste stukken zouden zitten. Ze 

deed, in haar eigen woorden, een paar ‘supervondsten’ die ‘straks 

de Zaankenners de oren zullen doen klepperen’. Het zou tot 

1982 duren voordat ‘Den derden Dach. Ontstaan en ontwikke-

ling van de Polder Westzaan’ gereed was. Een jaar later ontving 

Margaretha Adriana Verkade de Cultuurprijs van de gemeente 

Zaanstad. Zij had inmiddels met haar kennis van de Zaanstreek 

een grote reputatie opgebouwd. De door haar geschreven boeken 

en artikelen werden met veel belangstelling en interesse gelezen, 

de vele door haar gegeven lezingen druk bezocht.

³/.'%:%,,)'´

In 1935, toen ze aan de aan de universiteit ging studeren, had 

Margaretha Verkade op haar inschrijfformulier aangegeven dat 

ze niet bij een kerk was aangesloten, maar in haar hart voelde 

ze zich met de doopsgezinde kerk verbonden en de jaren daarna 

vulde ze achter de vraag naar haar godsdienst ‘doopsgezind’ in, 

al ‘strookte dit misschien niet met de waarheid’. Pas in 1972, 

dus bijna veertig jaar later, werd haar wens om lidmaat van de 

doopsgezinde kerk te worden werkelijkheid. Op 2 juli 1972 werd 

ze op haar belijdenis gedoopt. Margaretha Adriana Verkade is 

altijd ongehuwd gebleven. De ‘Ware Josef ’ waar zij in haar jonge 

jaren op wachtte, is blijkbaar nooit gekomen. ‘Ongezellig om niet 

getrouwd te zijn’, schreef ze in een van de door haar nagelaten 

aantekeningen. Maar daarin schreef ze ook, dat ze een vak had 

gekozen waarin ze zich bijzonder thuis voelde. Soms zat ze, tussen 

twee opdrachten in, enige maanden zonder werk. Maar altijd 

waren er veel onderwerpen die ze voor zichzelf kon ‘uitzoeken 

en uitrafelen’. Ze was, zoals ze schreef, een zondagskind. 
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Boven: Van het afgebeelde schip staat vast dat het ‘Maria Catharina’ heette en een bark is. Maar het is niet zeker of dit het schip is, waarop kapitein Poel werd vermoord. 

Mogelijk is het een ander, gelijknamig Zaanse barkschip, dat van 1872 tot 1882 eigendom was van de heren Dekker en Simonsz. (Schilderij ‘Maria Catharina’, GAZ/PA 191).

Onder: Anderhalve eeuw na de poging om de ‘Maria Catharina’ te kapen zijn piraten nog steeds actief, zoals in de Straat van Malakka. Hier namen piraten de ‘Smit(Wijs) 

Londen’ onlangs onder vuur. De bemanning liep geen letsel op, maar het brugdekhuis werd zwaar beschadigd. (Foto Albert Boes). 
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Uit de ‘Lijst van Nederlandse koopvaardijschepen, alsmede hun 

gezagvoerders en thuishavens, 1820-1900’ door G.N. Bouma 

blijkt dat de bark ‘Maria Catharina’ in 1852 in Nieuwendam voor 

Adrianus Prins werd gebouwd. Het schip mat 428 ton en Klaas 

Poel voer er dus als kapitein op. Poel (geboren op 20 septem-

ber 1819 in Zaandam en gehuwd met de op 21 februari 1819 in 

Amsterdam geboren Mety Maria Leur) was 8 mei 1846 effec-

tief lid geworden van het nog altijd bestaande ‘Amsterdamse 

College Zeemanshoop’. Op dat moment voerde hij het bevel 

over de schoenerbrik ‘Thetis’ (194 ton), óók eigendom van de 

Wormerveerse reder Prins.1 Dit commando behield hij tot hij 

overging op de nieuw uitgehaalde bark ‘Maria Catharina’. 

+2)-//2,/'

De Zwarte Zee was voor de Nederlandse handelsvaart nooit een 

bijzonder interessant vaargebied, maar toen van 1853 tot 1856 de 

Krimoorlog woedde, was er een forse vraag naar scheepsruimte 

en konden er hoge vrachtprijzen worden bedongen. Daarvan 

wilde de Wormerveerse reder mogelijk een graantje meepikken. 

Dr. M.A. Verkade noteerde dat zij tijdens een schoonmaakbeurt 

in haar ouderlijke huis in een lade een brief vond van de stuur-

man van de ‘Maria Catharina’, D. Dollars, die hij had gericht 

aan zijn patroon. Daarin beschreef hij minutieus hoe zijn kapi-

tein was vermoord en wat zich daarna op de bark afspeelde.2 De 

moord werd gepleegd door de Griekse loods die tijdens de vaart 

op de Zwarte Zee aan boord van de ‘Maria Catharina’ was. Op 

de ochtend van 13 augustus begon deze zich vreemd te gedragen, 

waarop kapitein Poel hem aanraadde om te gaan slapen. Maar 

de loods bleef aan dek, waarbij hij suf en ziekelijk leek te zijn en 

nogal wat medelijden wekte bij de bemanning. 

³!,!2-�´

In de middag ging de kapitein naar zijn hut, zoals hij gewoon 

was. De loods ging rond 17 uur naar de hem toegewezen hut 

benedendeks en sloop daarvandaan naar de hut van de slapende 

kapitein, die hij met een lange ponjaard rechts in de borst stak. 

Toevallig was juist de hofmeester beneden gekomen en deze zag 

de loods met zijn wapen de kapiteinshut uitkomen. De loods 

zag de hofmeester ook en ging op hem af, waarop de hofmeester 

‘alarm!’ roepend de vlucht naar het dek inzette, achterna geze-

ten door de loods, die eenmaal boven gekomen de roerganger 

probeerde neer te steken. Deze wist zich echter via het bezaans-

want in veiligheid te brengen. Het misbaar (‘Moord! Moord!’, 

werd er geroepen) alarmeerde ook stuurman Dollars. Deze rende 

allereerst naar de kapiteinshut, waar hij een plas bloed zag, maar 

ook een nog levende kapitein, die ondanks zijn verwonding nog 

probeerde kleren aan te trekken, maar niet in staat was om een 

woord uit te brengen. De stuurman keerde vervolgens direct terug 

naar het dek, waar hij de loods op het achterdek zag rondstappen, 

zwaaiend met twee pistolen en de ponjaard, terwijl hij het schip 

voor de wind bracht en het in de richting van de wal stuurde, 

die toen op ongeveer vier mijl afstand lag. Het leek erop dat het 

zijn plan was om de ‘Maria Catherina’ op het strand te zetten en 

Dollars realiseerde zich dat de loods daar ‘vriendjes’ kon hebben. 

De rest van de bemanning bevond zich op dat moment op het 

voordek en Dollars voegde zich bij hen. Hij was daar nog maar 

net toen de loods begon te vuren, kennelijk met de bedoeling om 

Dollars en de tweede stuurman uit te schakelen. Ook vuurde de 

loods herhaaldelijk op onder andere de fok en het grootzeil, waar-

bij de fokkeval werd geraakt. Steeds had hij één geladen pistool 

in reserve. Dollars schreef: ‘Wij zagen den kapitein niet verschij-

nen en hadden deswege de donkerste vermoedens.’ 
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Op het voordek werd een plan gemaakt. Twee luiken die de 

grote boot afdekten, werden losgemaakt en in allerijl spijkerden 

enige bemanningsleden er matrassen tegenaan. Vervolgens liepen 

achter de luiken langs beide zijden van het schip drie beman-

ningsleden naar de valreep – onder de dekking daarvan volgden 

de andere bemanningleden onder een kogelregen van de loods 

naar de campagne, maar niemand werd geraakt. Eenmaal bij de 

loods aangekomen lieten de bemanningsleden de luiken vallen 

en vlogen ze hem aan. De loods liet onder deze overmacht zijn 

pistolen vallen en sprong over boord, maar onmiddellijk streek 

een aantal bemanningsleden de sloep om de moordenaar terug 

te halen. In die opzet slaagden ze: de loods werd uit het water 

opgepikt en, eenmaal aan boord gebracht, gekneveld en aan de 

gangspil gesjord. De steven was inmiddels weer naar het noor-
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den gewend om weg te komen van de kust, want de bemanning 

vreesde vanaf de wal achtervolgd te worden. Onderwijl waren 

andere bemanningsleden naar beneden gegaan. Daar troffen ze 

kapitein Poel levenloos in een hoek aan, badend in het bloed. 

'5.34)'%�7).$

Stuurman Dollars was zwaar belast. Hij moest het bevel voeren 

over de ‘Maria Catharina’, de goederen van zijn kapitein inven-

tariseren en verzegelen, een proces-verbaal en de overlijdensakte 

Boven: De haven van Odessa, waarnaar de ‘Maria Catharina’ in 1858 uitweek, zoals die er nu uitziet. Afgemeerd ligt het zeilende opleidingsschip ‘Drushba’. 

(Foto: Albert Boes, oktober 2006)
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opmaken, en hij inventariseerde ook de goederen van de loods, 

waarbij hij flink wat drank, patronen, losse kogels en enig geld 

vond. Het was Dollars bedoeling de reis te vervolgen naar de 

oorspronkelijke bestemming: Trebisonde aan de zuidkust van de 

Zwarte Zee in Klein Azië, dat toen behoorde tot het Ottomaanse 

Rijk. Maar de equipage protesteerde hiertegen; de mannen over-

handigden Dollars een door allen ondertekende verklaring niet 

naar Trebisonde te zullen zeilen. Daarachter lag hun niet onge-

gronde vrees dat de loods op de kust handlangers kon hebben. 

Om zich van de moordenaar te ontlasten, legden zij de zaak liever 

in handen van een Hollandse consul in een Christenmogendheid 

dan in een islamitische. Dollars stemde daarin toe, overigens 

ook door de gunstige wind die het mogelijk maakte dat het 

schip binnen twee dagen Odessa (ten westen van de Krim aan 

de Zwarte Zee) zou kunnen worden bereikt. Deze stad was in 

1792 op de Ottomanen veroverd en had zich daarna ontwikkeld 

tot na St. Peterburg, de tweede grote haven van het tsaristische 

rijk. Hier wilde stuurman Dollars de kapitein begraven en de 

scheepsverklaring afleggen. Maar 16 augustus draaide de wind 

en daardoor was het onmogelijk de gewenste bestemming die 

dag nog te bereiken. Het vervelende daarbij was, dat het lijk van 

de kapitein al begon te ontbinden. Om dit proces te vertragen, 

werd er jenever over gesprenkeld, en niet een beetje maar ‘twee 

ankers’, wat neerkomt op 155 liter (één liter kostte toen vijftien 

cent). Toen de ‘Maria Catharina’ een dag later, op 17 augustus 

1858, in Odessa aankwam, moest ‘het schip met de lucht van 

de dood’ voor vijf dagen in quarantaine. 
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Na de aankomst in Odessa verzocht Dollars met de Hollandse 

consul te kunnen spreken over de opgelopen schade en de gevol-

gen van het uitwijken naar Odessa, dat niet de oorspronkelijke 

bestemming van het schip was. Maar de consul was afwezig. 

Wél kwam ’s middags op 18 augustus de vice-consul aan boord, 

die duidelijk maakte niets te kunnen doen zolang de quarantai-

ne niet werd opgeheven. Dat was de reden waarom Dollars het 

aanbod accepteerde gebruik te maken van de diensten van de 

koopman/makelaar Muntz uit Rotterdam, die was verbonden 

aan het huis ‘Constantine’ in Odessa, om een telegram te sturen 

naar zijn patroon. Deze vorm van communicatie was nog maar 

enige decennia eerder tot ontwikkeling gekomen. ’s Morgens op 

19 augustus gaf de havenmeester van Odessa toestemming om 

enige leden van de equipage aan land te laten gaan, waardoor een 

lijkschouwing kon worden uitgevoerd. Vervolgens werd in het 

quarantainehuis door de Hollandse vice-consul in opdracht van 

de Russische autoriteiten een Franse vertaling gemaakt van de 

door Dollars opgestelde scheepsverklaring. Dit maakte het mede 

mogelijk de kapitein op 20 augustus ter aarde te bestellen.
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Dollars besloot zijn bericht aan zijn patroon met de medede-

ling: ‘De loods is heden ook aan land ten einde getuigenis af 

te leggen. Ik hoopte dien man aan den wal te laten, doch mijn 

verzoek baatte niet zoodat wij hem weder aan boord krijgen. 

Volgens zeggen van den Vice Consul zou de loods morgen voor 

goed aan land komen als wanneer zijne goederen ook aan land 

moeten gebragt worden. Met spanning zie ik uit naar het terug-

keeren van den Heer Muntz om te weten of u die getelegrafeerd 

heeft en wat, want ik heb ZEd opgegeven: Aan den Heer Hengel: 

berigt aan den Dollars met de Maria Catharina te Odessa gearri-

veerd. Kapitein Poel door loods vermoord. Brief hierna, 5 dagen 

quarantaine, het schip wacht op berigt terug. Volgens gerucht 

heeft de moordenaar den moord bekend doch verontschuldigde 

zich met te zeggen dat de kapitein hem over boord had willen 

werpen en dat wij anderen hem met pistolen en messen gedreigd 

hadden op welk getuigen de booswicht het kruis en den bijbel 

gekust heeft. Het schip de Equipage enz. zijn alle in goeden staat 

en UEd verder geen bijzonder nieuws te vermelden hebbende, 

heb ik de eer met de meeste achting te verblijven; was geteekend 

UEd Uw dienaar D. Dollars, stuurman Maria Catharina.’

4(5)3(!6%.

Als gezagvoerder bracht Dollars de ‘Maria Catharina’ terug naar 

de thuishaven. In 1859 werd J.P.A. Bertrand kapitein op de bark. 

Dr. Margaretha Verkade stelde dat de financiële resultaten die met 

het schip werden behaald, verre van gunstig waren. Mede door de 

herinnering aan de moord op kapitein Poel werd daarom in 1864 

besloten de ‘Maria Catharina‘ te verkopen aan J.G. Schumacher 

in Rotterdam. Ondanks deze ongunstige omstandigheden werd 

aan de grootmoeder van dr. Margaretha Verkade de naam Maria 

Catharina Prins gegeven. D. Dollars werd in november 1859 

lid van het College Zeemanshoop in Amsterdam, omdat hij 

gezagvoerder was geworden van de schoenerbrik ‘Anna Maria 

Henriëtte’ van de Amsterdamse reders C.A. & A.F. Schröder. Hij 

was toen pas 26 jaar oud. In 1862 werd hij aangesteld als kapi-

tein van de ijzeren twee-mastschoener ‘Willem’ die P.H. Kaars 

Sijpesteijn in Krommenie net had laten bouwen. De Sijpesteijns 

behoorden toen tot de belangrijkste Nederlandse reders. Volgens 

de jaarlijkse uitgave ‘Nêerlands Vloot en Reederijen’ van 1867 

bestond de door B.W. en P.H. Kaars Sijpesteijn beheerde vloot 

uit 26 zeegaande schepen van 118 tot 749 ton.3 Dollars voerde 

het commando over de ‘Willem’ tot 1866, toen de schoener als 

vermist werd opgegeven. In de Algemene Vergadering van het 

College Zeemanshoop werd besloten de weduwe Dollars, gebo-

ren Dijkstra, een uitkering toe te kennen. Acht jaar eerder had 

het College Zeemanshoop al besloten een uitkering toe te kennen 

aan de weduwe van Klaas Poel.

./4%.

1  Met dank aan drs. C.F.L. Paul en Dr. S. Parma voor advies en verstrekte  

gegevens  

2  Ontleend aan 7 A-4’tjes notities die Dr. Margaretha A. Verkade maakte 

voor haar lezing in 1972, aan de hand van brief d.d. 19 augustus 1858 die 

D. Dollars, stuurman van de ‘Maria Catharina’ naar zijn patroon stuurde 

(GAZ/PA 350 inv. Nr. 4)

3  ‘De geschiedenis van een Zaanse familie-onderneming’ door Klaas Woudt, 

uitgegeven door Tufton B.V. in samenwerking met Knijnenberg in 1987.
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Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur 
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Fax (075) 627 55 99
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WILLEM UPPINK IN DE 

ZAANSTREEK 

Nadat Jacob Cornelisz. Honig (1707-1770) in 1765 de tuinkamer 

van het Honig Breethuis in rococostijl had laten veranderen, liet 

Jacob Cornelisz. Breet (1778-1847) in 1830 de behangselschil-

deringen aanbrengen. Die zijn gemaakt door de schilder Willem 

Uppink. Hij werd in 1767 in Amsterdam geboren; op 18 novem-

ber van dat jaar werd hij gedoopt in de Nieuwe Kerk. Zijn ouders 

waren Wessel Uppink en Alijda van Tubergen. Willem Uppink 

was nog maar negentien jaar oud toen zijn vader op 19 juli 1787 

overleed. Wie Uppinks leermeester was, is helaas onbekend. Op 

18 januari 1788 werd hij ingeschreven in het Sint Lucas- of schil-

dersgilde en kreeg hij als teken daarvan zijn gildepenning, die 

wordt bewaard in het Rijksmuseum. Wat Uppink in de volgende 

jaren deed, is onbekend; mogelijk bekwaamde hij zich bij een an-

dere schilder verder in het vak. Wél weten we zeker dat hij tussen 

1803 en 1805 samen met Cornelis de Kruijf (1771-1854) werkte 

aan een panorama van Amsterdam. In het buitenland waren 

panorama’s al bekend en de vermogende wijnhandelaar Willem 

Wreesman zag ook voor Amsterdam (financiële) mogelijkheden 

in dit nieuwe fenomeen. De schilder Andreas Vermeulen werd 

ingehuurd voor het karwei, maar na een meningsverschil tus-

sen hem en zijn opdrachtgever nam de laatste Uppink en De 

Kruijf in dienst. Zij maakten het werk af. In 1805 gaf A. Fokke 

Simonsz. in de ‘Vaderlandsche Letteroefeningen’ een uitgebreid 

verslag van de affaire.

&%,)8�-%2)4%3

Willem Uppinks broer, de in 1765 geboren Harmanus, was even-

eens (amateur)schilder; hij overleed in 1791. Twaalf jaar na zijn 

toetreding tot het gilde trouwde Willem Uppink in 1800 met de 

toen eenentwintigjarige Hendrica Josina Noorthout. Hij woonde 

toen bij zijn moeder, in de Nieuwe Leliestraat. Het echtpaar 

kreeg vijf kinderen. In 1809 werd Uppink ingeschreven als lid 

van de Teekenakademie van Felix Merites, het genootschap van 

kunstminnende Amsterdammers. Die hielden zich bezig met het 

bestuderen en beoefenen van kunsten en wetenschappen; daartoe 

had men in het nog bestaande gebouw aan de Amsterdamse 

Keizersgracht (nr. 324) zalen voor het geven van fysische de-

monstraties en modeltekenen. Willem Uppink schilderde in 

Amsterdam behangsels voor het huis Keizersgracht 269. Dit huis 

telt in totaal dertig doeken; die in de zaal dateren uit 1736 en 

zijn van de hand van Antonie Elliger. In dit pand ‘deed’ Uppink 

de voorkamer (1812), de achterkamer (1813) en de tuinkamer 

(1820). De behangsels in deze laatste kamer zijn geïnspireerd op 

landschappen aan de Vecht, met onder andere een kerktoren en 

een theekoepel. Sommige afbeeldingen hebben een symboliek 

met een knipoog: achter een afbeelding van een hond die zijn 

behoefte doet zou een secreet (toilet) hebben gezeten. Ook voor 

het huis Herengracht 28 maakte Uppink behangselschilderingen, 

maar die werden respectievelijk in 1924 en 1934 verwijderd en 

zijn op veilingen verkocht. 

,!!434%�'%.%2!4)%

Uppink was een productief schilder. Behalve behangsels maak-

te hij ook portretten en landschappen. Het Rijksmuseum in 

Amsterdam bezit drie schilderijen van hem, waaronder een zelf-

portret uit 1788. Het Rijksmuseum Twenthe in Enschede bezit 

van Uppink een schilderij van omstreeks 1810, getiteld ‘Boomrijk 

landschap’. Als tekenaar was Uppink eveneens actief. Het Gelders 

Archief bewaart een tekening van hem van de Salon (theehuis) van 

het landgoed Beekhuizen (gemeente Rheden). De voorstelling 

(wandelaars in een parkachtig landschap met een houten brug) 

zou een ontwerp voor een behangselschildering kunnen zijn. 

Veel ander werk raakte verspreid. Willem Uppink overleed op 3 

januari 1849 in Amsterdam, waar hij aan de Egelantiersgracht 

woonde. Samen met Abraham (1753-1826) en Jacob van Strij 

(1756-1815) behoort Uppink tot de laatste generatie behang-

selschilders. De uit Dordrecht afkomstige gebroeders Van Strij 

waren in en om hun woonplaats zeer actief; in het Dordrechts 

Museum was in 2000 een overzicht van hun werk te zien. 

&!"2)%+*%3

Het maken van behangselschilderingen was in de achttiende 

eeuw een kleine industrie. In Amsterdam bestonden fabriekjes, 

waar seriematig ensembles kamerbehangsels werden gemaakt, 

;\�Y\_Xe^j\cj�`e�_\k�?fe`^�9i\\k_l`j
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Linksboven: Door Uppink beschilderd behang in de voorkamer van Keizersgracht 269 te Amsterdam. Rechtsboven: Detail van het beschilderd behang in het Honig 

Breethuis vóór de restauratie, met een bedelend jongetje. Rechtsonder: De vrouw die ook op de afbeelding rechtsboven is te zien, na de restauratie. Linksonder: Tijdens 

de restauratie; de linkerkant is al deels schoongemaakt.
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die de aanwezigen de illusie gaven in een, weliswaar geïdeali-

seerd, landschap te zitten. Specialisten schilderden elk een deel 

van de voorstelling, zoals figuren, bomen of vee. In Hoorn had 

de Vaderlandsche Maatschappij zo’n fabriekje; het Westfries 

Museum bewaart er nog ontwerpen van. Uppink gebruikte 

voor Lagedijk 80 thema’s als zandwegen met ruiters, waterpar-

tijen, jagers en weidevelden met vee tegen een achtergrond van 

Italianiserende heuvellandschappen. De figuren zijn modieus 

gekleed: de ruiter op één van de doeken draagt een lange broek 

en hoge hoed, de dames dragen luifelhoedjes en jurken met een 

hoge taillelijn. Verder zien we een klassiek aandoend tempeltje 

en een landhuis. Ook hier vinden we symboliek: bij de ruiter 

staat een jongetje dat ogenschijnlijk om een aalmoes bedelt. De 

familie Breet was, zoals veel Zaanse fabrikeurs, doopsgezind 

en naastenliefde hoorde tot de christelijke deugden. Wellicht 

wilde Breet zijn bezoekers aansporen tot zorg voor de armen. 

Zoals bij alle behangsels was de horizon laag gehouden, zodat 

men zittend het landschap in het juiste perspectief zag. Door 

rekening te houden met de natuurlijke lichtinval van de kamer, 

die op het westen ligt, kon men in de middag van het binnenval-

lende licht profiteren, zodat de illusie nog eens werd verhoogd. 

De nu aanwezige bebouwing aan de overzijde bestond destijds 

nog niet, zodat men vanuit de kamer vrij uitzicht had op hier 

aanwezige tuinen en het veld. De vraag waarom Jacob Breet in 

een tijd toen papieren behang in de mode kwam nog koos voor 

toen al ouderwetse geschilderde behangsels, blijft interessant. De 

Biedermeierstijl was immers toonaangevend en dat betekende 

voor de wanden: een stoffen bespanning of papieren behang, 

met verticale strepen of een bloemmotief. Mogelijk vond Jacob 

Breet geschilderde behangsels statusverhogend, en hoopte hij 

zijn huis hetzelfde aanzien te kunnen geven als de woningen van 

(Amsterdamse) welgestelden, waar hij misschien behangsels had 

gezien. Wellicht vond hij dit belangrijker dan het volgen van de 

laatste mode op interieurgebied.

(5)3�4%.�"/3#(

Het landhuis op het doek tegenover de ramen is geïdentificeerd 

als het uit 1387 stammende Huis ten Bosch aan de Vecht in 

Maarssen. Het werd in 1629 her- of verbouwd in de stijl van 

het Hollandsch classicisme, naar een ontwerp van Jacob van 

Campen. In de negentiende eeuw werd het wit gepleisterd en zo is 

het op Uppink’s behangsels te zien. Waarom Uppink juist dit huis 

afbeeldde is onduidelijk. Hendriekje Bosma beschreef in 1985 in 

haar publicatie ‘Behangselschilderkunst in Noord-Holland’ het 

huis Lagedijk 80. Ze kon geen verklaring geven voor Uppinks 

keuze, maar vermoedde dat hij zich baseerde op topografische 

prenten. Behangselschilders maakten destijds vaker gebruik van 

prenten en boeken met topografische afbeeldingen, zoals ‘De 

Zegepraalende Vecht’ met kopergravures van Hendrik de Leth 

(1703-1766). Daarop komt Huis ten Bosch niet voor. Wel vond 

ik een gravure van het huis Harteveld, eveneens aan de Vecht 

bij Maarssen gelegen. Het vertoont een treffende gelijkenis met 

het huis op het behangsel, die duidelijk wordt wanneer we weten 

dat het ontwerp van Huis ten Bosch voor meer buitenplaatsen als 

voorbeeld diende. Een ander voorbeeld geeft Richard Harmanni 

in zijn studie ‘Jurriaan Andriessen (1742-1819): behangselschil-

der’. Harmanni noemt het afgebeelde huis ‘een vrije interpretatie 

van Numans prent van Elswoud [dit is Elswout, een nog bestaand 

landgoed bij Overveen, GS]. Hermanus Numan (1744-1820) 

had in 1797 een serie prenten uitgegeven met afbeeldingen  

van Hollandse buitenplaatsen, waaronder Elswout. Hierin is 

de vorm van Huis ten Bosch te herkennen. Het ernstig ver-

waarloosde hoofdgebouw van Elswout werd in 1882 afgebroken 

en vervangen door het huidige; het zeventiende-eeuwse poort-

gebouw bleef behouden. 

2%34!52!4)%�

In februari 2004 ontstond in de voor- of tuinkamer van het Honig 

Breethuis lekkage. Oorzaak was smeltwater na een sneeuwbui, 

dat door een scheur in de dakgoot naar binnen was gekomen. 

Bouwkundig ingrijpen bleek noodzakelijk en Uppink’s kamer-

schilderingen liepen waterschade op. Na onderzoek door de 

restaurateurs Nico Boeijink en Rob Boekel uit Haarlem werd 

besloten tot herstel. Daarvoor werden de doeken van de muur 

genomen; aan de achterzijde opgehoopt steengruis en vuil wer-

den verwijderd. De doeken werden voorzien van een achterdoek 

om nieuwe vuilophoping te voorkomen. De financiering van 

de restauratie bleek niet zonder hindernissen; zodoende kwa-

men de werkzaamheden tijdelijk stil te liggen. Bij de gemeente 

onig 

ijdens 

Detail van het behang in de tuinkamer van het Honig Breethuis
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Linksboven: Signatuur Willem Uppink met jaartal 1830 in het Honig Breethuis. Rechtsboven: Gravure van het Huis Harteveld aan de Vecht bij Maarsen. Onder: Uppinks 

gildepenning van het St. Lucasgilde (collectie Rijksmuseum).
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Zaanstad bestond een mogelijkheid geld voor het project vrij te 

maken. Dankzij hulp van de Vereniging tot behoud en instand-

houding van de verzameling Jacob Honig Jansz. Jr, de gemeente 

Zaanstad, Monumentenzorg, het Honig Laan Fonds, en het 

Krijtfonds is het werk volgens plan voltooid. Na afronding van 

de eerste werkzaamheden werd begonnen met de restauratie van 

de afbeeldingen. Verkleurde vernis, storende overschilderingen 

en sporen van een minder geslaagde restauratie uit 1957 werden 

aangepakt. Alle doeken werden schoongemaakt en kregen weer 

een fris aanzien. Zo werd een dorpje op de achtergrond op één 

van de doeken weer zichtbaar. Kleine beschadigingen werden 

geretoucheerd. Duidelijk werd dat Uppink met gevoel voor detail 

schilderde: vee, figuren en huizen zijn ook op de achtergrond 

nauwkeurig weergegeven en geboomte is zeer gedetailleerd afge-

beeld. Bij de restauratie werden er aanwijzingen ontdekt dat (een 

deel van) de schilderingen van elders afkomstig zou zijn. Rond 

1830 werden behangselschilderingen ouderwets en vaak verwij-

derd om vervangen te worden door papieren behang. Sommige 

doeken kregen een bestemming in een ander pand. In het geval 

van het Honig Breethuis zouden Uppinks doeken aangebracht 

kunnen zijn als vervanging voor een ouder behangsel. Via een 

presentatie in het kabinetje van het huis werd het publiek geïn-

formeerd over het werk. Als afronding van de werkzaamheden 

kregen de schilderingen een nieuwe vernislaag. De restauratie, 

die in 2007 werd voltooid, stelde het behoud van deze unieke 

kamerdecoraties weer veilig.

,!'%$)*+����

In de uit 1749 stammende woning Lagedijk 110 bevinden zich 

eveneens behangsels van Uppink. Ze werden aangebracht in 

opdracht van Adriaan Cornelisz. Honigh (1783-1857). Ook hier 

zien we zandwegen met karrensporen, waterpartijen, en rustende 

figuren lang de weg. Eén van de doeken toont een weidepartij met 

rustend vee en op de achtergrond een wit landhuis. Een paneel 

boven een deur toont een tempeltje, dat lijkt op het prieel op 

een van de doeken in het Honig Breethuis. Hendriekje Bosma 

beschreef in 1985 ook de behangsels van Lagedijk 110. Zij ver-

moedde dat deze uit 1825 dateren en dat Uppink de maker was. 

Dat laatste was al in 1881 bekend. In dat jaar werd het huis te 

koop aangeboden; de krantenadvertentie noemde Uppink als 

maker van de schilderingen. De doeken zijn gesigneerd ‘Wm. 

Uppink, 1832’ en zijn, net als die in het Honig Breethuis, nog 

volledig intact.

2!!$(5)3

Het voormalige raadhuis van Zaandijk, Lagedijk 104, heeft 

een prachtige zaal met behangselschilderingen. Willem Uppink 

wordt genoemd als maker ervan, maar stilistisch gezien lijken de 

beschilderingen niet van hem te zijn, al zou hij de boompartijen 

gemaakt kunnen hebben. Ook het pand Noorderhoofdstraat 

26 in Krommenie heeft een kamer met gave behangsels. De 

maker ervan is onbekend, al weten we waar en wanneer ze ge-

maakt zijn. De rekening is namelijk bewaard gebleven; die werd 

op 25 juli 1825 uitgeschreven door de Hoornse Vaderlandsche 

Maatschappij en stond op naam van Jan van Leyden, zeildoekwe-

ver te Krommenie. 

Op dit moment doet de auteur verder onderzoek naar Uppink; 

mogelijk dat de resultaten in de nabije toekomst in boekvorm 

verschijnen.

Met dank aan Pietsje Bloem. 

,)4%2!4552�

Hendriekje Bosma: Behangselschilderkunst in Noord-Holland.Amsterdam 

(1985); S.A.C. Dudok van Heel: Amsterdamse kamerbehangselfabrieken 

uit de 18e eeuw. Amsterdam, 1974 (doctoraalscriptie); Richard Harmanni: 

Jurriaan Andriessen, behangselschilder, proefschrift Leiden (4 delen) 2006;  

J. de Loos-Haaxman: De behangselfabriek der Vaderlandsche Maatschappij 

te Hoorn in: Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, jrg. 12, 1961; Carla 

Rogge: De inwendige afwerking van Lagedijk 80 in: ANNO 1961, nr. 5, 

november 1992 (speciale aflevering 100 Jaar Museum); A. Fokke Simonsz: 

Schilderkundige Beschrijving van het Panorama, voorstellende de stad 

Amsterdam, geschilderd door de heeren A. Vermeulen, W. Uppink en  

C. De Kruiff in: Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen, Amsterdam 

1791-1811; Hans Tulleners: Een pracht van een gracht: 23 Monumenten aan 

de Amsterdamse Keizersgracht. Amsterdam, 1988.ks 

Portret van een schilder; waarschijnlijk beeldde Uppink zichzelf af.

(collectie Rijksmuseum).
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HET BEHOUDEN LAND

Bruingele rook jaagt bij een felle noordoostenwind over het 

polderland. Het is een grijze dinsdagmorgen. Leden van de werk-

groep van de Stichting Kalverpolder verbranden op verscheidene 

plaatsen onkruid en riet. Tussen de rook door zijn de vlam-

men duidelijk te zien. Vuur roept bij velen een soort oergevoel 

op; de mens voelt zich nu eenmaal aangetrokken om ‘fikkie’ 

te steken. De vogels trekken zich weinig aan van de vuurtjes: 

talrijke eenden snateren in de sloten en ganzen scharrelen in de 

buurt van de schapen en ander kleinvee. Kikkers kwaken en in 

de sloten wemelt het van de vis. De polder leeft en honderden 

weidevogels concerteren naar hartelust. Het is de tijd dat de 

polder respect afdwingt. Op de Zaanse Schans is de rook van 

de vuurtjes goed te ruiken. 
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Japanse, Koreaanse, Chinese en Spaanse toeristen zijn zojuist 

bij de Bonte Hen van de veerboot afgestapt en wandelen nu in 

de richting van de Zaanse Schans; ze kijken uit over het veld. 

De schoonheid van dit polderland werd in de laatste decennia 

aangetast door verwildering. Een van de grote oorzaken daar-

van is, dat er in de polder praktisch niet meer wordt geboerd. 

Als de mensen niet ingrijpen, krijgt het landschap allengs weer 

het gezicht van vóór de ontginning, het gezicht van de tijd toen 

Holland voor het grootste deel door een dik veenpakket was 

bedekt. De oudste bron over de situatie van onze gebieden in een 

ver verleden, komt van de Romeinse geschiedschrijver Tacitus 

(ca.55-120 na Chr.). In zijn ‘Germanica’ of ‘Origine situ moribus 

ac pupulis Germanorum’, gaf hij een beschrijving, die erop neer-

komt, dat het een ondoordringbaar mensvijandig moerasgebied 

was, met vooral in de winter een guur klimaat. De Romeinen 

betraden de onontgonnen gebieden dan ook niet. De kennis 

van dit landschap in oude tijden was tot 1940 vrijwel uitslui-

tend gebaseerd op bronnenmateriaal dat historici en historisch-

geografisch geïntereseerden uit kronieken, oorkonden en oude 

kaarten bijeen hadden gegaard. Daarna werd door bodem- en 

fysisch-geografisch onderzoek een schat aan informatie bekend 

over oude waterlopen en de afwisseling van droge en vochtige 

perioden van de veengebieden. Baanbrekend was met name het 

werk van dr. J.K. de Cock, door wie de historische geografie 

geheel nieuwe impulsen kreeg. De Cock trachtte de ligging van 

de veenkussens in onze gebieden nader te bepalen.

/.4')..).'%.

Al in een vroeg stadium hadden de graven van Holland uit het 

West-Friese geslacht van de Gerulfingen intensieve bemoeie-

nis met de veenontginningen in de gebieden waarover zij de 

grafelijke heerschappij hadden opgeëist. Zij bezaten de nauw 

aan hen gelieerde abdij van Egmond en domeinen in Holland. 

Omstreeks 900 n. Chr. was het gebied westelijk en oostelijk van 

de toen nog smalle Zaan één groot veenpakket, zoals bijna heel 

Noord-Holland dat was. De ontginningen van Kennemerland 

kwamen tussen 950 en 1200 tot stand; het begin van de ontgin-

ningen nabij de Zaan kan worden gesteld op de elfde eeuw. In 

de omgeving van ’t Kalf en Haaldersbroek zijn twee verschil-

lende verkavelingsgebieden te onderscheiden: de verkaveling die 

uitging van de oer-Wormer en de verkaveling die uitging van 

de Zaan. Tussen deze twee gebieden liep een grens die door De 

Cock de zogenaamde Koggengrens wordt genoemd. Hierlangs 

liep een veenpad. De verkaveling van de Haal te Oostzaan en 

die van de nederzetting Wormer vormen samen met de toen 

nog kleine veenstroom ‘Weromeri’ (of hoe de Wormer toen ook 

genoemd mag zijn) een visgraatmotief. Meer oostelijk draaien de 

verkavelingen naar elkaar toe. Dit kan duiden op een oorspron-

kelijke waaierverkaveling.
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De veenboeren zullen zich niet direct hebben gerealiseerd welke 

dramatische ecologische effecten de ontginningen hadden. Door 

de stelselmatige ontwatering nam het volume van de veenmassa 

zienderogen af, en het drooggevallen veen was onderhevig aan 

oxidatie. Beide factoren veroorzaakten inklinking. Bovendien 

werden de gebieden geteisterd door hevige stormvloeden, waar-

bij het gebied dat wij nu Kalverpolder noemen er nog goed vanaf 

kwam. Tijdens de zware westelijke stormen werden de oorspron-

kelijke veenstromen in oostelijke richting opgestuwd; ze veran-

derden in grote meren. Zuidelijk veranderde het Oer-IJ in een 

grote binnenzee. Deze stond in verbinding met de inmiddels 

ontstane Zuiderzee; eb en vloed gingen er heersen. De oerwor-

mer, die in de Zaan uitmondde, veranderde in twee meren: een 

klein meer (de zogenoemde Kleine of Enge Wormer) en een groot 

meer (de Grote of Wijde Wormer). De oostelijke oevers van de 

Zaan kregen ter hoogte van de Kalverpolder diepe inhammen, 

zoals het Zaandijkerwijd, de Poel en de Kuil. De Poel aan ’t Kalf 
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drong diep landinwaarts en vrat zich een weg in het ontgonnen 

land. Het schiereiland de Hemmes bleef intact, waarschijnlijk 

doordat de bodem ter plaatse uit een gedeelte van een hoger gele-

gen veenkussen bestond. Het water van de Poel drong zó ver op 

dat het tenslotte reikte tot waar nu de Kalverbrug ligt. Dat de 

Poel opdrong tot aan de Wijde Wormer betwijfel ik. Het verloren 

land in de Poel bestond uit twee ontginningsgebieden. Doordat 

dit gebied verloren ging, verdween ook het daar oorspronke-

lijke pad naar Wormer. Het gebied tussen de Poel en de Enge 

Wormer, was het oude land dat men later het Kalverveld of de 

Kalverpolder ging noemen.
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Kerk en staat – de geestelijkheid (bisschop, abten, klooster- 

lingen) en de overheid (graaf, ridders schouten en de daaronder 

resulterende vrije mannen en horigen) beseften dat men in actie 

moest komen om verdere afkalving van het ontgonnen land 

een halt toe te roepen. Van hogerhand werden kloosterlingen 

en dorpelingen gemobiliseerd om spaden ter hand te nemen en 

dijken en dammen op te werpen om zo te redden wat er nog te 

redden viel. Dit moet een gigantische arbeid zijn geweest, die z’n 

hoogtepunt kreeg tijdens de regeerperiode van graaf Floris V. Er 

ontstond een netwerk van dijken en dammen, die in drie groe-

pen kunnen worden onderverdeeld. Er waren hoge- of zeedijken 

(die ik primaire dijken zou willen noemen), lage- of schinkel-

dijken (ik noem ze secundaire dijken) en verder waren er kleine 

dijkjes en ophogingen (tertiaire dijken). De laatste groep komt 

in de literatuur niet voor, maar ik noem ze wél, omdat ze er wel 

degelijk waren.
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Nabij het tegenwoordige Assendelft en bij de ‘Die Zaenden’ 

genoemde nederzetting nabij het IJ ontstond bewoning van enige 

schaal, verder was de bewoning van ons gebied zeer schaars. 

Wonen was vóór de bedijking praktisch onmogelijk door de 

talrijke overstromingen. Een vlucht naar hogere gebieden was 

dan de enige redding. Door het opwerpen van de dijken werd het 

gebied veilig en leefbaar voor de mensen en vestigden zij zich er 

duurzaam. In 1280 waren er volgens mij in West- en Oostzaan 

parochies. Als er ook al kerken waren, moeten dit kleine houten 

gebouwtjes zijn geweest. Op de lijst van parochies in het bisdom 

Utrecht die belasting betaalden voor het Heilige Land, komen 

de Zaanse dorpen niet voor, zelfs Assendelft niet. Als er in die 

tijd in West- en Oostzaan en in Assendelft kapellen stonden, 

waren deze onderhorig aan de moederparochies in de hoger gele-

gen gebieden. In 1316 werd er in de grafelijke rekeningen voor 

het eerst melding gemaakt over de ‘Paep’ pastoor van West- en 

Oostzaan en Wormer. Deze paepen ontvingen een geldelijke 

bijdrage van de graaf, die het patronaat had over de parochies. 

Jan van Beaumont (ook Jan van Henegouwen genoemd) had in 

die tijd een groot deel van de Zaanstreek in zijn bezit.
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De Kalverpolder bleef tot 1636 onbedijkt, oud land. Maar door 

het inpolderen van de Wijde en Enge Wormer kreeg men er 

steeds meer wateroverlast. Daarom stelden de ingelanden van 

de Kalverlanden in 1636 een verzoekschrift op, waarin zij de 

Ridderschap, Edelen en Steden van Holland en Westfriesland 

verzochten hun land te bedijken. Het rekwest werd door 32 inge-

landen ondertekend en op 6 september 1637 werd het octrooi 

op de bedijking verleend. De inpoldering van de Kalverlanden 

bracht de ingelanden al spoedig in conflict met het bestuur van 

de pas drooggelegde Enge Wormer. Na de inpoldering van de 

Wijde en Enge Wormer was de Braak een boezemwater gewor-

den. De ingelanden van de Grote en Kleine Wormer hadden er 

alle belang bij dat dit boezemwater niet zou worden afgedamd. 

Volgens A. van Braam1 was dat niet alleen omdat zij droge voeten 

wilden houden, maar ook vanwege de economische belangen die 

de opkomende dorpen Wormer en Jisp bij een open braak hadden. 

Hun vrees werd weggenomen op 11 mei 1637, toen de heemraden 

van de Kalverlanden voor schout en schepenen verklaarden, dat 

de doorvaart door de Braak onbelemmerd bleef zoals ‘die altijd is 

geweest’. Kennelijk was het bij beide partijen onbekend dat er in 

een verder verleden wel degelijk een dam in de Braak had gelegen. 

Aangezien dit stuk verder vooral over de polder en het landschap 

gaat, schrijf ik niet over andere onderwerpen – daarvoor verwijs 

ik naar het boek ‘Het behouden land’. Wél is het belangrijk te 

weten dat er sinds de Dam in de braak verdween altijd een brug 

over de braak lag. Verder was de polder na de inpoldering altijd 

bereikbaar via sluizen, waarvan er nu nog één aanwezig is.
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De Kalverpolder werd bemalen door een watermolen, ‘Het 

Pinksternakel’. Na de sloop daarvan werd diens functie over-

genomen door de Amerikaanse windmolen de ‘Hercules’. De 

dijken om de polder moeten blijkbaar van goede constructie 

zijn, want ook bij zware stormvloeden bleven overstromingen 

uit: de watersnoden van 1825, 1916 en 1953 brachten geen scha-

de aan de polder toe. Wel kwam het verscheidene keren voor, 

dat door een extreem hoge waterstand het water bijna over de 

Braakdijk liep. Na de zeer slechte zomer van 1960, toen er erg 

veel regen viel, werd er in oktober van dat jaar alarm geslagen. Op 

12 oktober liepen personeelsleden van de afdeling bestratingen 

van gemeentewerken ’s avonds en nachts wacht op de Poeldijk 

(tussen de Julianabrug en Haaldersbroek) en op de Braakdijk. De 

ongewoon hoge waterstand noopte tot nauwlettend toezicht. In 

de middag werden er al zandzakken gelegd. In november 1977 

en in 1990 stonden grote delen van de polder onder water. Op 

18 december 1984 begon men met de aanleg van een automati-

sche waterkering in de Braak om eventuele stormvloeden in de 

toekomst te voorkomen. 
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De Kalverpolder was altijd zeer visrijk. In 1874 werd het viswa-

ter verpacht. Een van de laatste beroepsvissers was Aart Schaap. 

Begin jaren vijftig viste een aantal mensen in de polder met 

de hengel op snoek, daarvoor had Aart Schaap, die woonde in 

Haaldersbroek, hun vergunning verleend. Schaap zorgde ook 

voor aasvis en hij verhuurde bootjes. Na het vissen deed zijn 

botenhuis dienst als plaats waar het nodige visserslatijn en sterke 

verhalen werden verteld. In 1955 werd de hengelsportvereniging 

Esox ’55 opgericht. De flora en de fauna speelden in de polder 
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steeds een grote rol. Het oorspronkelijke slagenlandschap werd 

altijd intensief door de boeren beweid. Daardoor, en door bemes-

ting en maaien, werd het grasland in stand en overmatige riet-

groei in toom gehouden. Nu er praktisch geen boeren meer zijn 

en Staatsbosbeheer een groot deel van de polder in bezit heeft 

maar geen beheer uitvoert, verandert het veld van karakter. Het 

riet breidt zich sterk uit, niet alleen in het water, maar vooral ook 

op het land.  Het is mogelijk donateur te worden van de Stichting 

voor slechts een tientje per jaar. Het overmaken daarvan op rek.

nr. 126122482 t.n.v. de Stichting Kalverpolder te Zaandam is 

voldoende om geregistreerd te worden. De Stichting geeft ieder 

kwartaal een nieuwsbrief uit. Info: www.kalverpolder.nl.
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1  A. van Braam, De geschiedenis van Haaldersbroek,  

Koog aan de Zaan 1943.
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D. Kerssens, Het behouden land, Kalverpolder 1000 jaar, 

Wormer 2005.
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De Kalverpolder is een uniek natuurgebied dat door het verdwijnen van de boeren in rap tempo verloren dreigde te gaan. Een 

aantal Zaanse verenigingen en instellingen op het gebied van natuurbescherming en erfgoed trok zich dit lot van de polder 

aan en richtte de Stichting Kalverpolder op, mede naar aanleiding van het verschijnen van het boek ‘Het behouden land’. De 

Stichting beoogt het behoud van de Kalverpolder door middel van onderhoud van de polder op het niveau van veenweidege-

bied. Hiervoor verrichten gemiddeld twintig tot 25 vrijwilligers iedere dinsdag in weer en wind hun taken. Heel veel bomen 

en bramenstruiken zijn inmiddels verwijderd en percelen zijn door het maaien weer in de oude waarden teruggebracht. Het 

laarzenpad, ook wel Schanspad genoemd, wordt eveneens door de vrijwilligers verzorgd. Daarnaast bouwen zij de oude opslag 

van Lakfabriek Jacob Vis aan de Kalverringdijk om tot een verblijfs- en werk/opslagruimte, en in de toekomst wordt er een 

botenhuis gebouwd. Fondsen en sponsoren maakten het mogelijk materiaal zoals boten, buitenboordmotoren, rietmaaier, 

lastdrager, bosmaaier enzovoort aan te schaffen. Harken, vorken en dergelijke werden door ‘Landschap Noordholland’ in 

bruikleen gegeven. De provincie Noord-Holland zegde voor de komende drie jaren een substantieel bedrag toe om de natuur-

waarden weer te versterken. In 2007 kreeg de Stichting een eervolle vermelding bij de verkiezing van de Landschapsprijs 

Noordholland, vergezeld van een geldbedrag van 2.500 euro. Er kan worden vastgesteld dat de polder door de inzet van de 

Stichting weer op de kaart staat. Het gevolg is dat rijk, provincie en gemeente bezig zijn om beleid te ontwikkelen, waarbij 

ook oog zal worden gehouden op de recreatieve en cultuur-historische waarden van het gebied. 
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WESTZAAN: HET 

MOOISTE BOMENDORP
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Circa vijftig jaar oude es aan de Nauernasche Vaart.



Linksboven: Populieren voor de hervormde kerk in de Kerkbuurt. Ze ‘vervangen’ de kerktoren die in 1843 omwoei. Rechtsboven: Treures, Kerkbuurt 1. 

Linksonder: Monumentale kastanje, Raadhuisstraat. Rechtsonder: Monumentale kastanje, Zuideinde/Overtoom.
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Westzaan vind ik het mooiste bomendorp van de streek. Fiets er 

maar eens op een fraaie herfstdag doorheen. Komend vanaf de 

Zuid vlammen de bruine en de gele kleuren van de oude kastan-

jes je tegemoet. En dat gaat het hele lintdorp zo door. Eigenlijk 

maakt het niet uit aan welke kant je Westzaan binnenkomt: aan 

beide kanten van het vijf kilometer lange dorp houdt een enke-

le monumentale kastanje de wacht, één aan het begin van de 

Raadhuisstraat en één op de hoek van de Overtoom. Beide zijn 

naar schatting negentig tot honderd jaar oud. Opzet of toeval? 

Wie zal het zeggen. De Westzaners mochten in ieder geval graag 

‘spelen’ met bomen. In de Kerkbuurt staan sinds het begin van 

de jaren zeventig twee populieren – precies op de plek waar op 

1 januari 1843 de toren van de hervormde kerk bij hevige storm 

omviel en in zijn ondergang acht Westzaners meenam. De bomen 

zijn daar geplant met de bedoeling dat ze uitgroeien tot waardige 

vervangers van de verdwenen toren. Over een paar jaar zijn ze 

net zo enorm als die peppels bij de vroegere brugwachterwonin-

gen langs de Nauernasche Vaart. 

$)33)$%.4

We zijn dus in de Noord gestart met deze toer langs bijzondere 

bomen. Kijk daar allereerst maar eens naar ‘de dissident’. Dat 

vind ik wel een goeie naam voor de es tegenover de watertoren. 

Geen boom langs de Nauernasche Vaart staat zo dicht aan de 

waterkant als deze. Echt met zijn poten in de plomp. Hij is naar 

schatting vijftig jaar oud. Afblijven dus! Laten we hopen dat deze 

es een monument mag worden. Nu gaan we naar de Kerkbuurt. 

In de achtertuin van nummer 1 groeien een leilinde van 1850 

en een enorme  treures uit dezelfde tijd. De wortels zijn door de 

hele tuin terug te vinden. Vermoedelijk is de boom geplant door 

een botanist uit Amsterdam, die daar indertijd woonde. Tegen de 

achtergevel staat ook nog een oude leilinde. Even verderop in de 

achtertuin van nummer 7 vinden we nog een leilinde van rond 

1890. Misschien inspireerden de bewoners van de buurt elkaar 

tot de keuze van bijzondere bomen, want in de tuin ernaast, op 

nummer 9, staat een zwarte moerbei (Morus Nigra) die rond 

1860 geplant zal zijn. Echt bijzonder. Meer dan een stuk of tien 

moerbeibomen zul je in Zaanstad niet vinden. De boom draagt 

in augustus heerlijke zoetzure vruchten. Vraag maar aan de zijde-

rups. Helaas zijn moerbeien te kwetsbaar voor vervoer, anders 

werden ze vast volop gegeten. De zijderups eet trouwens nog liever 

bladeren van de witte moerbei. Maar die boom is hier helemaal 

zeldzaam, omdat hij heel veel warmte nodig heeft.
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Aan de overkant van de straat op nummer 2 siert een rode beuk 

de tuin. De boom staat prachtig en kan rondom vrij alle kanten 

op groeien. In het wegdek voor nummer 22 staat een honderd-

jarige dikke paardekastanje. Westzaan heeft ook veel forse essen. 

Onder meer staat er een hele mooie goudes op Zuideinde 140, 

maar dat is nog een jonkie – nog maar dertig jaar. De dikste 

essen van de hele Zaanstreek vinden we langs de J.J. Allanstraat 

86. Vermoedelijk zijn ze zeventig tot tachtig jaar. Doordat deze 

bomen vroeger regelmatig geknot werden, zijn ze in de breed-

te gegroeid. De dikste is nu al rond 3,8 meter. Om de stam te 

omarmen, moet je minstens met z’n drie-en zijn. Hoeveel iepen 

er ook ooit in Westzaan hebben gestaan, tegenwoordig is ook 

deze boom er zeldzaam geworden. Veel iepen vielen ten prooi 

aan de iepziekte. Buiten het dorp, richting Nauerna, staan nog 

twee enorme iepen in het dijktalud naast vrachtwagenbedrijf 

Cok (nr. 30). Een van het stel heeft zelfs drie stammen op één 

stamvoet, met een omtrek van vier meter. 
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Ik deed maar een greep uit de talloze bijzondere bomen van 

Westzaan, want dit dorp heeft zó veel bijzonders en waardevols: 

kastanjes, essen, leilinden en beuken. En zelfs een oude boom-

gaard in De Reef. Het zou teveel zijn om op te noemen. Ga zelf 

maar eens op onderzoek uit. Twee bomen nog tot besluit: de 

oude treurbeuken op de begraafplaats zijn vermoedelijk rond 

de zestig jaar oud maar botanisch bijzonder waardevol, want 

de treures wordt speciaal gekweekt en komt nauwelijks voor in 

onze streek.

(Loek Vlaanderen is bomenexpert van Kontakt Milieubeheer 

Zaanstreek.)

 1. 
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Bomen dragen flink bij aan zuivering van verontreinigde 

lucht. Ze bieden voedsel, rust en schuilplek aan diersoor-

ten die bij een stad horen. Ze brengen sfeer op pleinen, 

in straten en tuinen. Ze geven beschutting tegen zon en 

wind. Ze maken de jaargetijden zichtbaar. Ze hebben een 

architectonische functie. Ze dempen visuele en geluids-

hinder. Ze vertellen de geschiedenis van een plek. Ze 

kunnen herinneren aan een historische situatie. Oudere 

bomen verhogen de waarde van onroerend goed.
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Boven: Tekening gemaakt vanuit het Oostzijderveld, kijkend naar het westen op onder andere de Bonifatiuskerk. Kruijver maakte veel tekeningen van de directe omgeving 

van zijn woonhuis aan de Bloemgracht (1910). Onder: Met deze sobere maar mooie tekening wist Kruijver met slechts weinig lijnen de sfeer rond de molen het Ooster 

Kattegat weer te geven. Rond en achter de molen is een aantal vissersschepen te zien. De molen, die vóór 1898 getekend is, stond westelijk van de Zuiddijk dicht bij de 

Hanepadsluis in Zaandam. (Collectie Vereniging de Zaansche Molen)
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EEN GOUDMIJN VOOR 

EEN ONDERZOEKER

Omdat Jan Kruijver niet veel waarde hechtte aan zijn producten, 

gaf hij regelmatig tekeningen en schilderijen weg aan mensen die 

erom vroegen. Volgens Frans Mars werd er misbruik gemaakt van 

zijn goedgeefsheid. Als tekenaar en schilder was Kruijver enorm 

productief; het Gemeentearchief Zaanstad bezit niet minder dan 

250 tekeningen van zijn hand, en waarschijnlijk is dit slechts een 

klein deel van zijn totale productie.
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Jan Kruijver werd 30 januari 1869 geboren in Koog. Zowel zijn 

vader Gerbrand als zijn grootvader Jan was molenmaker. Het is 

dus niet zo vreemd dat de latere tekenaar Jan een grote interesse 

en liefde ontwikkelde voor alles wat met molens te maken had. 

Hij schreef daarover: ‘Reeds van mijn vroege jeugd af hield ik 

mij daarmee bezig.’ De jonge Jan kreeg zijn eerste tekenlessen 

op de Koogse lagere school van zijn onderwijzer Kanis. Daarna 

volgde hij een opleiding van twee jaar aan de avondtekenschool 

van de Maatschappij voor de Werkende stand in Amsterdam. 

Op dertienjarige leeftijd werd hij leerling bij de huisschilder 

Zandleven, waar hij vijf jaar bleef werken en zijn beroepsoplei-

ding kreeg. Na bij enkele andere schilders te hebben gewerkt, 

begon Jan samen met zijn vriend Van de Berg een eigen schil-

dersbedrijf. Deze zaak, die tot 1942 bestond, had de reputatie 

goed werk af te leveren. Kruijver en zijn vriend woonden allebei 

aan de Bloemgracht in Zaandam.
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Behalve tekenaar en schilder was Jan Kruijver ook schrijver. 

Artikelen van zijn hand verschenen meestal in het dagblad De 

Zaanlander. Deze stukken waren niet compleet zonder een 

begeleidende tekening. Zijn bekendste serie was die over ‘De 

Pelmolens in het Oostzijderveld’. Deze reeks verscheen in 1925 

in boekvorm. Verder schreef hij in De Zaanlander over ‘De 

Molens op de Koog’ en over een aantal oude herenhuizen aan 

de Oostzijde in Zaandam. Een artikel naar aanleiding van ‘Het 

Honderdvijftigjarig Bestaan van de Parochie van de H. Bonifacius 

te Zaandam, bracht hem in botsing met pastoor Verheij van de 

Oud-katholieke kerk aan het Papenpad. In het Gemeentearchief 

Zaanstad bevinden zich ook nog enkele handschriften van 

Kruijver (een dagboek over de overstromingsramp van 1916 en 

een serie met bijzonderheden over gestorven Zaankanters, die 

op het moment van hun overlijden tenminste negentig jaar oud 

waren). Ook de Vereniging De Zaansche Molen bezit een hand-

schrift. Dit ‘Molenboek voor gesloopte molens’ uit 1909 bevat 

een aantal mooie molentekeningen. Uit de inhoud van zijn arti-

kelen blijkt dat Kruijver wist waarover hij schreef; in veel gevallen 

deed hij onderzoek. Zijn teksten zijn vaak zo aardig, doordat hij 

meestal over doodgewone, alledaagse dingen vertelde en door-

dat hij in staat was met een paar regels de sfeer ter plekke op te 

roepen. Op 2 mei 1930 schreef hij bijvoorbeeld: ‘In vroeger jaren 

woonden wij in de Enge Wormer op de sluis. Mijn vader was voor 

vier jaren pachter van deze sluis. In het voorend van het huis was 

een winkel gevestigd en een drankzaak. Boven de winkeldeur 

prijkte een bord waarop geschilderd was: Hier verkoopt men 

Kruideniers- en Grutterswaren en Sterke Dranken. In de winkel 

was geen bank want de drankzaak was meer voor hen die moesten 

schutten door de sluis en even een happie kwamen nemen. Vlak 

naast ons woonde Jan Langewis, een slager, die zijn bedrijf in een 

geteerde schuur uitoefende; het was slachtplaats en winkel tevens. 

Vlak voor ons huis stond de paltrok-balkzager “Het Vliegende 

Hert” en als de wind naar ons toe was, drong de sterke geur van 

grenen hout ons huis binnen.’
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Toen de pachttijd van de sluis voorbij was, verhuisde de familie 

Kruijver naar het huis van grootvader Jan aan het Sluispad in 

Koog. Kruijver schreef hierover onder andere: ‘Naast ons woonde 

de blokmaalder van de molen De Paap, Kees Mol. Hij was een 

olieslager van de oude stempel, een gezellige prater en reeds een 

oud man, die ons veel wist te vertellen uit zijn lange molenaars-

loopbaan. Als er wind was moest Mol om vier uur ’s ochtends 

beginnen tot ’s avonds acht uur. ’s Morgens half vier kwam de 

klopperwacht Jan Vonk met groot geraas hem wekken en tevens 

werd er ook nog bij verteld hoe de wind was en de kracht van 

de wind, hetzij volwerk of half-werk, twee stampers of voor de 

loos. We genoten de twijfelachtige eer ’s ochtends voor vier uur 
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Boven: De pelmolen De Drie Gebroeders, ook wel De Poort genoemd, stond ten oosten van de Gouw in Oostzaandam ter hoogte van de Poortstraat (1904). 

Linksonder: Deze prachtige tekening toont ons een ankersmederij uit de zeventiende eeuw. Ankersmederijen waren grote bedrijven die veel kapitaal vereisten. 

Ze werden meestal in partenrederij gedreven en werkten voor de vele grootscheepmakerijen in Zaandam. Deze smederij, later de smederij van Kaaijk genoemd, 

stond aan de Hogendijk (1910). Rechtsonder: Het huis dat door Aris Willemsz. Baes in 1651 werd gebouwd. Op deze plaats, vlak bij de Bloemgracht in 

Oostzaandam, is nu een gezondheidscentrum gevestigd (1907).



:AANS�%RFGOED�����������

te weten hoe de wind was en hoe de molen draaide, want aan 

de andere kant van ons huis woonde ook een olieslager.’ Over 

de oude Zaankanters die overleden waren schreef Kruijver in 

1904: ‘Albert Huijsman, de weduwnaar van Heintje Valk over-

leed op de leeftijd van 95 jaar en 3 maanden. Hij was drager 

van de Militaire Willemsorde en van de Citadel van Antwerpen; 

met militaire Eer begraven. Hij woonde in de Oostzij op het 

Valdeurspad.’ Op 9 maart 1928 noteerde Kruijver: ‘Overleden 

te Koog Neeltje Kuijper, de weduwe van Dirk Haremaker. Hij 

was (zoals zijn naam aangeeft) haremaker. Daarnaast hield hij 

een boerderij, eenige renpaarden en een ezel voor het wegbrengen 

van de haren naar de oliemolens…’ Een andere notitie meldt: ‘Op 

15 januari 1934 overleed in Koog op 96-jarige leeftijd de vrouw 

van Frederik Gerrit Huisman. Haar man was jarenlang brood-

bezorger van de broodfabriek van Verkade. Hij was daarnaast 

doodgraver, lijkbezorger en koster van de Kooger Kerk.’
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Kruijver wilde zijn mede-Zaankanters op het bijzondere van de 

geschiedenis van hun streek wijzen. In het begin dacht hij dat hij 

met zijn bewondering voor die geschiedenis alleen stond, maar 

hij ontdekte al snel dat er met hem velen geïnteresseerd waren. 

Zijn boekje over de pelmolens ontving een warm onthaal. Bij 

het verschijnen daarvan, in 1925, schreef hij over zijn tekenin-

gen: ‘De tekeningen zijn voor het merendeel door mij naar de 

natuur afgebeeld. Zo hield ik vanaf het jaar 1880 aantekeningen 

van het afbreken van molens en iedere molen die voor afbraak 

in aanmerking kwam is door mij afgetekend.’ Toen zijn boekje 

over de pelmolens in het Oostzijderveld verscheen, stond alleen 

de (voormalige) pelmolen De Almanak nog in dit veld. Deze 

molen werd toen gebruikt voor het malen van veevoer. 
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Zoals hiervóór al geschreven, had Kruijver geen hoge pet op 

van zijn eigen teken- en schilderprestaties. Zijn werk is evenwel 

van grote betekenis voor de kennis van de streekgeschiedenis. 

Doordat hij zo betrokken was bij die Zaanse geschiedenis, zag 

hij met pijn in zijn hart dat er zoveel panden werden gesloopt. 

Hij vond dat dermate jammer, dat hij veel van deze panden vast-

legde op tekeningen of schilderijen. Veel van wat hij dusdoende 

vereeuwigde (landschappen, molens, huizen, deuren, deurkalf-

jes, enzovoort) is nu verdwenen. Hij tekende niet alleen ‘mooie 

dingen’. Als het schilderachtige van iets hem trof dan tekende hij 

dat. Het lijkt erop dat hij haast altijd papier en potlood bij zich 

had om vast te leggen wat hij de moeite waard vond. Regelmatig 

gebruikte hij niet allen de voorkant maar ook de achterkant van 

papier. Ook maakte hij wel twee of drie tekeningen op één vel. 

Naast zijn hoofdonderwerp tekende hij soms ook details, zoals 

deurkalfjes, makelaars of gootklampjes. Zijn stijl is eenvoudig; 

hij werkte waarschijnlijk vrij vlot. Een van zijn capaciteiten was, 

dat hij met behulp van enkele lijnen een situatie kon vastleggen. 

Dat spreekt bijvoorbeeld uit de tekening van de molen het Ooster 

Kattegat. Hij gebruikte weinig kleur, en als hij dat wel deed had 

hij een voorkeur voor bruin. Frans Mars vertelde dat Kruijver 

niet van blauw hield. Hij had een afkeer van ‘te glad-gelikte schil-

derijen’ – die vond hij ‘te af, te dood geschilderd’. Een reis door 

Spanje en Italië bracht hem niet op andere gedachten. Door het 

vele licht in die landen vond hij alles daar ‘zo hard’.
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Zoals hiervoor al geschreven maakte Kruijver vaak tekeningen 

bij de artikelen die hij schreef. Andersom schreef hij ook arti-

kelen bij zijn tekeningen. Ook maakte hij regelmatig aanteke-

ningen op de achterkant van tekeningen, bijvoorbeeld welk huis 

hij had getekend en hoe de situatie ter plekke was. De prachtige 

panden aan de Zaan net ten zuiden van de Zuidervaldeursluis in 

Zaandam tekende hij verscheidene malen. Op de achterzijde van 

een tekening van het huis van Korf maakte hij een situatieschetsje 

en vermeldde hij daarbij wie de bewoners ter plekke waren. Dit 

soort vermeldingen maakt zijn tekeningen nog waardevoller. Als 

onderzoeker weet je vaak niet waar een afbeelding is gemaakt en 

wie in die tijd de eigenaar of bewoner van het afgebeelde pand was. 

Een voorbeeld om deze ‘toegevoegde’ waarde te verduidelijken: 

in 1907 is met het geld van de weduwe Blans, naast haar eigen 

huis (hoek Oostzijde-Bloemgracht), een klooster voor de zusters 

van J.M.J. (de Zusters van de Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef) 

aan de Oostzijde gebouwd (een dochter van Blans was religieuze 

in dit klooster!). Uit onderzoek was schrijver dezes bekend dat 

daar, al in 1651, door Aris Willemsz. Baes een dubbel woonhuis 

was gebouwd. Afbeeldingen van deze plek waren niet bekend. 

Bij het bekijken van de prenten van Kruijver kwam ineens een 

tekening van dit huis tevoorschijn; Kruijver had het pand net 

vóór de sloop op tekening vastgelegd. Hij vermeldde bij de teke-

ning de naam ‘Het Oude Tolhuis’. Baes, een van de stichters van 

het Cornelis Bleeckersven (de oude naam van de Bloemgracht), 

was een schilderachtig figuur die vele beroepen uitoefende. Hij 

was onder andere enige tijd pachter van de belastingen. Zou de 

naam ‘Tolhuis’ nog verwijzen naar die periode rond 1650?
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Er is nog veel te schrijven over Jan Kruijver, maar misschien is 

het beter om hem zelf het laatste woord te geven. Bij een teke-

ning van een deurkalfje uit een huis aan het Dampad schreef hij 

in 1914: ‘Wel jammer dat juist zulke huizen afgebroken worden. 

Het was nog een solied en sterk perceel. Wat er voor in de plaats 

komt is niet alleen onsierlijk maar nog slecht gemaakt boven-

dien, want het timmerwerk dat tegenwoordig gemaakt wordt is 

meer als treurig, Van de nieuwe huizen die voor twee jaar op het 

Visschershop gebouwd (werden), waren nu reeds verscheidene 

deuren vergaan en moesten vernieuwd worden.’

Met dank aan de heren W. de Jong, D. Rönitz en T. Neuhaus en 

aan de dames B. van Asperen en I. Commandeur. 
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Onder andere: De beeldbanken van het Gemeentearchief Zaanstad; Vereniging 

de Zaansche Molen; Collectie Zaans Museum, ZOV Zaandam; Jan Kruyver 80 

jaar. De Zaende, 1949; F. Mars, In memoriam Jan Kruijver, De Zaende, 1950; 

J. Kruijver, De Pelmolens in het Oostzijderveld, Zaandam, 1925; J. Kruijver, 

De molens op De Koog. De Zaanlander, 1930.

Diverse jaargangen van het dagblad De Zaanlander.
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Linksboven: De gerestaureerde 15 pk  Kramermotor, opgesteld  bij Kramer Scheepsmotoren op ‘De Hemmes’ in Zaandam. Rechtsboven: De Kromhout gloeikopmotor 

van 6,5 pk – overeenkomend met het vermogen van een kleine buitenboordmotor – in de dekschuit ‘De Oude Vos’, afgemeerd bij de molen ‘Het Klaverblad’ van Ru 

Posch bij de Zaanse Schans. Linksonder: De 2100 pk sterke Werkspoormotor van de in 1951 gebouwde zeesleper ‘Holland’, vele malen groter en zwaarder dan de 2700 

pk motoren, waarmee de in 2008 gebouwde haven/kustsleper ‘Triton’ is uitgerust. Rechtsonder: De machinekamer van de nieuwe haven/kustsleper ‘Triton’ van Iskes, 

IJmuiden met twee 2700 pk sterke hoofdmotoren van de Belgische fabrikant ABC, die de internationale concurrentie nog steeds het hoofd kan bieden. 
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MOTORVOORTSTUWING 

OP DE ZAAN

Bij de ontwikkeling van de (scheeps)motor was de belangrijk-

ste rol weggelegd voor de Duitse ingenieur Rudolf Diesel (1858-

1913). Nog steeds wordt doorgaans gesproken van ‘dieselmotoren’. 

Diesel bracht het natuurkundige principe in praktijk, dat lucht die 

snel wordt samengeperst, een temperatuur bereikt die ingespoten 

brandstof spontaan doet ontbranden, zonder dat gebruik hoeft te 

worden gemaakt van andere ontstekingsbronnen, zoals bougies 

bij benzinemotoren. In 1892 verkreeg Rudolf Diesel het octrooi 

op de werking van een dergelijke motor met interne verbranding. 

Overigens werden al in 1860 gasmotoren ontwikkeld met elektri-

sche ontsteking. Ook deze vonden toepassing in de scheepvaart, 

waarbij gebruik werd gemaakt van gas dat werd ontwikkeld in 

daarvoor geconstrueerde (kolen)generatoren. De rendementen van 

dergelijke motoren, evenals van de huidige benzinemotoren, liggen 

aanzienlijk lager dan die van dieselmotoren. Dieselmotortypes 

in de zwaarste categorieën bereiken tegenwoordig vermogens per 

motor tot boven de honderdduizend pk (omstreeks 75.000 kW). 

Eén van de machinefabrieken die al snel  licentierechten van Rudolf 

Diesel verwierven, was Werkspoor in Amsterdam. Deze fabriek 

bouwde in 1909  een 160 pk, 4-cilinder 4-tact (hulp)motor voor 

de 410 brt metende driemastschoener ‘San Antonio’. Dit schip 

wordt beschouwd als ‘het eerste zeegaande motorschip ter wereld’, 

zij het dat het ook was uitgerust met een volledige zeiltuigage. Een 

jaar later volgde de 1179 brt metende zeegaande tanker ‘Vulcanus’, 

die als hoofdvoortstuwer werd uitgerust met een 500 pk sterke 

Werkspoordiesel. 
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In de schaduw van de ontwikkeling van steeds sterkere hoge druk 

verbrandingsmotoren, werden in Europa kleine motoren gebouwd, 

die ook waren gebaseerd op het principe, dat snel samengeperste 

lucht een temperatuur bereikt waardoor ingespoten brandstof ont-

brandt. Daarbij werd uitgegaan van veel lagere drukken dan bij 

de door Diesel toegepaste ontwerpen, maar bij het starten van 

deze motoren moest gebruik worden gemaakt van ‘kunstgrepen’ 

om de ingespoten brandstof op het juiste moment te laten ontste-

ken. Hiervoor werden zogenaamde ‘gloei-elementen’ ingebouwd, 

die bijvoorbeeld met een blaaslamp werden verhit. Zonder deze 

blaaslamp zou de koude ommanteling van de cilindervoering en 

de zuiger bij het starten een te lage temperatuur van de samenge-

perste lucht veroorzaken om het ontsteken tijdens het inspuiten 

van de brandstof te kunnen veroorzaken. Eenmaal draaiend, was 

geen andere ontstekingsbron meer nodig. Deze motoren staan 

bekend als ‘gloeikopmotoren’. Tot de dag van vandaag draaien er 

nog steeds grote aantallen van dit type in doorgaans oude vaartui-

gen. Hetzelfde principe wordt ook nog steeds toegepast bij auto’s 

met een dieselmotor, waar eveneens (tegenwoordig automatisch) 

‘voorgegloeid’ moet worden. 
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Gloeikopmotoren leenden zich goed om te worden toegepast als 

hulpvermogen in zeilvaartuigen en als voortstuwing van kleine 

vrachtschepen, waarvan de eerste al vóór de voorlaatste eeuwwis-

seling op de  Zaan verschenen. Het principe van dit type motor 

was omstreeks die tijd een uitdaging voor inventieve technici om 

zelf dergelijke machines volgens eigen ideeën te gaan bouwen. Dat 

deed bijvoorbeeld de Groninger Jan Brons, die onder andere hulp-

motoren fabriceerde voor in Groningen gebouwde zeiltjalken en 

schoeners, en later hoofdmotoren voor motorcoasters, sleepboten 

en binnenvaartvrachtschepen. Deze laten  op de Zaan nog steeds 

met enige regelmaat in verschillende toonaarden hun ‘tjeplok,  

tjeplok’ van hun langzaam draaiende motoren horen. Johannes 

Boot, afkomstig uit een scheepsbouwersgeslacht, in Alphen aan de 

Rijn liet in 1910 een werkplaats bouwen om met één man personeel 

een serie twee-tact middeldruk gloeikopmotoren te gaan fabriceren. 

Deze motoren met als merknaam ‘Industrie’ waren vooral bestemd 

voor (onder andere) sleepboten, binnenvaart- en vissersvaartuigen 

die werden gebouwd op de werven van de familie Boot. Het ging 

aanvankelijk om motoren met vermogens tot 130 pk. 
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Chef-monteur bij de ‘Industrie’motorfabriek was de Zaankanter 

Cor Kramer. Zijn Zaanse inslag verloochende zich niet en zijn 

zelfstandige opstelling botste steeds meer met de leiding van de 

‘Industrie’. Kramer keerde daarom terug naar de Zaanstreek. In 

1919 kocht hij een stukje boezemland aan de noordkant van het 
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schiereiland ‘De Hemmes’ voor de uitvoering van reparaties en het 

inbouwen van motoren in schepen van Zaanse beurtschippers en ei-

genaren van zeilende beroepsvaartuigen. Dit natte stukje land bleek 

voor die werkzaamheden minder geschikt te zijn en daarom kocht 

hij in 1921 de restanten van de oude pakhuizen van de oliemolens 

de ‘Zeemeeuw’ en de ‘Kokmeeuw’, gelegen op de meest westelijke 

punt van ‘De Hemmes’. In die panden richtte hij een werkplaats 

in met aangrenzend een woonhuis. Kramer bouwde motoren niet 

alleen in aan boord van schepen, maar ook voor ‘stationair gebruik’, 

bijvoorbeeld door ze via drijfriemen de werktuigen in windmolens 

te laten aandrijven als de wind het liet afweten. Door zijn ervaring 

met motoren van de ‘Industrie’ (en van andere toen al bekende mo-

torfabrikanten zoals Kromhout, Hollandia en Rennes) was Kramer 

bekend met de eigenaardigheden en tekortkomingen daarvan. Hij 

ontwikkelde samen met zijn medewerker Klaas Beekhoven een 

eigen motortype: de Kramermotor. Daarbij ging hij uit van het 

ontwerp van een Kromhout gloeikopmotor. Een eigenaardigheid 

van dat type was, dat dergelijke motoren moeite hadden met het 

aanzuigen van lucht via het carter. Kramer en Beekhoven ontwik-

kelden in hun motortype een constructie die dit probleem oploste. 

Bovendien had deze motor een aanzienlijk beter rendement, waar-

door de 1-cilinder Kramermotor met voor die tijd geringe afme-

tingen een vermogen van 15 pk leverde. In totaal bouwde Kramer 

twaalf 1-cilinder motoren en vijf 2-cilindermotoren, waarvan het 

vermogen 30 pk was. De onderneming Kramer Scheepsmotoren op 

‘De Hemmes’ bestaat nog steeds en wordt geleid door de kleinzonen 

van de oprichter: Cees en Jo Kramer. 
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In de werkplaats van Kramer Scheepsmotoren staat een museaal 

exemplaar van een Kramermotor opgesteld. Deze was afkomstig 

uit een ‘opduwertje’ dat omstreeks 1970 voor de wal kwam bij het 

bedrijf. Na overleg met de eigenaar van dit opduwertje, werd de 

Kramermotor geruild met een andere motor. In een rustige periode 

reviseerden de gebroeders Kramer deze motor, die ze vervolgens 

vol trots hun grootvader lieten zien. ‘Opa’ Cor Kramer kwam toen 

nog regelmatig op het bedrijf, in ieder geval al elke zondag, als hij 

rondscharrelde door de werkplaats. Cees Kramer herinnert zich de 

reactie op het weerzien van Cor Kramers schepping. Cor zei niet 

iets in de trant van: ‘Potdomme jongens, wat ziet dan ding er leuk 

uit’ – zijn reactie luidde: ‘In mijn tijd hadden we daar geen geld 

voor.’ Met andere woorden: ‘Het had ook wel wat minder gekund; 

zoveel tijd voor dat ouwe ding!’ Naast Cor Kramer was ook de 

Zaandijker smid Cornelis Honig Cz (1867-1931) een inventieve 

bouwer van verschillende kleine scheepsmotoren. Op hem komen 

we in een volgende aflevering van ‘Zaans Erfgoed’ terug. Zowel 

Kramer als Honig bouwden een te klein aantal motoren om te 

kunnen ‘doorbreken’ op de motorenmarkt.
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In dezelfde periode waarin Brons en ‘Industrie’ zich ontwikkel-

den tot belangrijke fabrikanten van kleine motoren voor onder 

andere de Nederlandse binnen- en kustvaart, wisten ook andere 

Nederlandse fabrikanten zoals Bolnes en Kromhout een flink deel 

van die markt te bemachtigen. Kromhout trad vaak op als ‘hoofd-

aannemer’ van opdrachtgevers voor de bouw van nieuwe vaartui-

gen. De bouw daarvan besteedde deze motorenfabrikant uit aan 

werven voor de vervaardiging van de scheepscasco’s. In verband 

daarmee begon de heer W. Zwolsman, die hoofdverkoper was bij 

Kromhout, in 1950 een eigen onderneming die lange tijd (onder 

de naam Holland Launch) samenwerkte met de inmiddels alweer 

geruime tijd geleden opgeheven Scheepswerf Van der Molen aan 

de Zaandamse Zuiddijk. 
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Een belangrijke rol bij het ontwerp van kleine en grote verbrandings-

motoren speelde de ontwikkeling van de Bosch-brandstofpomp 

omstreeks 1925. Daarmee kan onder hoge druk lucht en brandstof 

goed gemengd direct in de cilinder van de motor worden geperst. 

Daardoor werd het mogelijk om ook kleine hogedrukverbrandings-

motoren economisch te produceren, waarvan het rendement beter 

was dan dat van middendruk(gloeikop)motoren. De Nederlandse 

bouwers van dergelijke kleinere motoren schakelden dan ook zo snel 

mogelijk over naar hogedruk(diesel)motorontwerpen met Bosch 

brandstofpompen. 
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In de afgelopen decennia deden zich forse verschuivingen voor in 

de markt van dieselmotoren. Met de ontwikkeling van nieuwe 

motortypes zijn enorme bedragen gemoeid. De markt vraagt nu 

eenmaal zo licht mogelijke motoren die een maximaal vermogen 

leveren bij zo gering mogelijke afmetingen. Daarbij kan onder-

scheid worden gemaakt tussen twee- en viertact motoren en voorts: 

langzaam lopende motoren van doorgaans meer dan 10.000 pk 

bij toerentallen van omstreeks 100 omw/min. Verder: middelsnel-

lopende motoren die doorgaans een vermogen hebben van 1000-

10.000 pk bij 500-1500 omw/min en snellopende motoren met een 

vermogen tot circa 1000 pk met hogere toerentallen. Het vermogen 

van snel- en middelsnellopende motoren wordt doorgaans via een 

tandwielkast gereduceerd naar de uitgaande as. De Nederlandse 

bouw van kleine (scheeps)motoren bleef altijd tamelijk klein- 

schalig. De sector bleek dan ook niet opgewassen tegen de concur-

rentie van veel grotere buitenlandse motorenfabrieken. Vandaar dat 

alle Nederlandse motormerken van de markt  verdwenen. Dat geldt 

ook voor de bouwers in Nederland van grote motoren. Zo droeg 

Stork-Werkspoor alweer geruime tijd geleden de motorendivisie 

over aan het Finse Wärtsilä, die gelukkig nog steeds een vestiging 

van formaat in Zwolle handhaaft. Opmerkelijk is wél, dat de relatief 

kleine motorenfabiek ABC in het Belgische Gent (die in 2007 145 

motoren van 400-5000 pk bouwde) zich staande weet te houden. 

Motoren van deze fabrikant zijn bijvoorbeeld ingebouwd in de 

haven/kustsleper ‘Triton’ van Iskes in IJmuiden, die in het voorjaar 

van 2008 in de vaart kwam. Slepers van deze onderneming zijn 

regelmatig terugkerende klanten voor onderhoud en verbouwin-

gen bij Scheepswerf Vooruit in Zaandam. Wat er nu op de Zaan 

vaart, wordt voor een belangrijk deel voortgestuwd door motoren 

van het Amerikaanse Caterpillar- en het Duitse Deutz-fabrikaat. 

In een volgend artikel wordt ingegaan op de belangrijke rol die de 

verbrandingsmotor speelde bij de ontwikkeling van het Zaanse 

scheepvaartverkeer in de afgelopen eeuw. 
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Het van oorsprong Zaanse familiebedrijf 

Machinefabriek Buhrs markeerde zijn 

eeuwfeest met een gedenkboek. Hierin 

wordt aan de hand van eigen archiefmate-

riaal, krantenartikelen en gesprekken met 

(oud-)werknemers een beeld geschetst 

van de bedrijfsgeschiedenis, verdeeld in 

vijf hoofdstukken met een heldere tekst, 

goed gekozen citaten uit de interviews 

en veel foto’s. Het verhaal begint met de 

economische en sociale context waarin de 

bedrijfsontwikkeling mogelijk was. Het 

tweede hoofdstuk beschrijft de opbouw 

van het bedrijf: de oprichter (de smid 

Dorus Bührs) begon 19 november 1908 

voor zichzelf. In de loop van de tijd werd 

slordig omgesprongen met de ‘puntjes op 

de u’ in de bedrijfsnaam; in 1973 werden 

deze officieel afgeschaft. Bührs was in de 

winter vooral kachelsmid, in de zomer 

deed hij veel reparaties en onderhouds-

werkzaamheden op scheepswerven in de 

omgeving. Dorus had twee man perso-

neel en zijn twee oudste zoons,  Jo en 

Joris, kwamen direct na de lagere school 

in het bedrijf werken. Tegen de trend 

in ging het smederij Bührs in de jaren 

dertig goed; nieuwbouw en uitbreidin-

gen kwamen tot stand tot er drie panden 

met winkels, werkplaats en bovenhui-

zen aan de Zuiddijk (nummer 58, 60 en 

62) waren. Het personeelsbestand groei-

de naar dertig man. Naast de bloeiende 

kachelhandel en -smederij werd ook het 

nodige reparatiewerk verricht op bagger-

schepen en opspuitingsinstallaties, en 

in de jaren dertig begon men seriematig 

onderdelen te produceren voor bijvoor-

beeld de toen opkomende radiodistribu-

tiesystemen. In 1932 begon men met de 

bouw van technische installaties voor de 

Fordfabrieken in Amsterdam, waarmee 

tot ver na de Tweede Wereldoorlog een 

relatie bleef bestaan. De jongste zoon, 

Henk, kreeg vóór hij in de zaak kwam 

iets meer opleiding dan zijn broers: hij 

mocht naar de ambachtsschool. Vanaf 

1937 heette het bedrijf: ‘Fa. Th. Buhrs 

en Zonen’.

Dorus overleed in 1943, zijn weduwe en 

zoons zetten het bedrijf voort. Een tijd lang 

was er in de oorlogsjaren nog werk aan het 

vervaardigen van onderdelen voor auto’s, 

vrachtwagens en militaire wagens, waar-

door de werknemers niet naar Duitsland 

hoefden. Maar aan het einde van de oorlog 

lag het werk nagenoeg stil. Na de oorlog 

zetten Joris en diens vrouw de kachelhan-

del voort. Jo was ‘de man van Ford’,  Henk 

maakte plannen om van het bedrijf een 

echte machinefabriek te maken en trok 

daartoe in 1946 Albert Bikkel aan. Bij 

het veertigjarig bestaan telde het bedrijf 

zestig man personeel en werd het complex 

aan de Zuiddijk te krap. 

Het derde hoofdstuk van het boek 

beschrijft de nieuwe fase van Buhrs en 

Zonen, te beginnen met een foto van het 

slaan van de eerste paal voor de nieuwe 

fabriek in de Achtersluispolder. Deze werd 

19 november 1959 in gebruik genomen. 

Het eerste eigen fabrikaat was een toeren-

regelaar voor elektromotoren, de ‘Omnia’, 

spoedig gevolgd door de eerste stap in de 

grafische industrie (eerst nog in licen-

tie) met de productie van een lichtdruk-

machine. Hieruit volgden, onder leiding 

van commercieel directeur Jo Leker, de 

eerste internationale contacten. Dankzij 
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de opgedane ervaring kon Buhrs een écht 

eigen product ontwikkelen: de ‘Zaandam 

bandeer- en vouwmachines’, in samen-

werking met het uitvindersduo Mackaay 

en Verhulst. Hier bestond vooral veel 

belangstelling voor in Frankrijk, waar 

kranten vaak per post worden bezorgd 

en dus gevouwen, gebandeerd en geadres-

seerd moeten zijn. De ‘Zaandam 1’ werd 

in 1962 met trots getoond op de eerste 

grote vakbeurs voor de grafische indu-

strie, de DRUPA in Düsseldorf. In 1966 

volgden lichtere en goedkopere versies: de 

‘Zaandam Plano’ en de ‘Planifold’. Het 

waren ingewikkelde apparaten, knappe 

staaltjes van fijne mechanica. Ze vonden 

bij tientallen hun weg over de hele wereld. 

Ook allerlei ander constructiewerk maak-

te deel uit van de goedgevulde orderpor-

tefeuille. Nog steeds was de firma vooral 

een gemoedelijk familiebedrijf met korte, 

informele communicatielijnen. Maar 

voor hun opvolging zochten de broers 

iemand buiten de familie, ook omdat voor 

de verdere ontwikkeling van de machines 

vreemd kapitaal nodig was. 

Het vierde hoofdstuk behandelt de oplos-

sing van dit probleem: de aansluiting bij 

Buhrmann-Tetterode uit Amsterdam, dat 

eerder een grote concurrent was, maar nu 

Buhrs-Zaandam van veel werk voorzag. 

De afdeling engineering werd flink uitge-

breid. Ongeveer de helft van de omzet 

bleef bestaan uit de eigen apparatuur voor 

vouwen, banderen, adresseren en etiket-

teren van drukwerk. Zonder computeri-

sering, vanaf de jaren ’80, was dat niet 

meer mogelijk. De volgende stap was het 

verpakken van drukwerk in folie, in plaats 

van banderen. In mei 1986 verscheen de 

‘Polywrap’ op de DRUPA. De volgende 

generatie folieverpakkers, de ‘Enveloper 

MTR’, werd ontwikkeld in samenwer-

king met de technische universiteiten van 

Delft, Enschede en Eindhoven. Intussen 

keerde begin jaren ’90 het economisch tij. 

Het rommelde bij Buhrmann-Tetterode; 

bedrijfsonderdelen die werk uitbesteed-

den aan Buhrs werden afgestoten – een 

gevoelige klap. 

In het laatste hoofdstuk wordt beschre-

ven hoe Buhrs in de jaren ’90 ternauwer-

nood ontsnapte aan een faillissement, 

ondanks de onmiskenbare kwaliteit van 

het eigen product. Buhrmann-Tetterode 

zette reorganisaties in zijn dochterbedrij-

ven op stapel; ook bij Buhrs leidden deze 

tot ontslagrondes. Vervolgens fuseerde 

Buhrmann-Tetterode met KNP en VRG 

en in die nieuwe combinatie was geen 

ruimte meer voor een machinefabriek. 

Na nog een ontslagronde werd Convent 

Holdings van Ad van der Klooster de 

nieuwe eigenaar. In 1995 konden de 

boeken weer met winst worden afgeslo-

ten. Nog steeds zijn de machines van 

Buhrs over de hele wereld geliefd. Het 

zijn uiterst geavanceerde en complexe 

apparaten die bestaan uit verschillende 

modules, waarbij vaak aan individuele 

wensen van klanten tegemoet gekomen 

kan worden. Dikwijls betaalt de klant 

ook een deel van de ontwikkelingskosten. 

Intussen bleven de verhoudingen binnen 

het bedrijf gemoedelijk. Een klein bewijs 

daarvoor is wellicht het volledige over-

zicht van alle (oud-)werknemers achterin 

het jubileumboek. Al met al geeft dit boek 

een interessant overzicht van een voor mij 

onbekend stukje Zaanse bedrijfsgeschie-

denis, dat met zorg is vastgelegd. 

Erika Prins, Maar hier verder op de dijk is 

een hele goede machinefabriek… Buhrs 100 

jaar, Zaandam, 2008. Niet in de handel, 

het bedrijf heeft nog een beperkt aantal 

exemplaren.

$%�&)*.3#(),$%2�"53#(%.(%.+%

Deze zomer was in het Molenmuseum een 

tentoonstelling te zien van Zaans werk 

van de fijnschilder Hermanus Josephus 

Antonius Buschenhenke (1868-1938). 

Naar aanleiding daarvan publiceerde 

de Vereniging De Zaansche Molen een 

klein boekje waarin alle tentoongestel-

de Zaanse panelen zijn gereproduceerd. 

Buschenhenke werkte vooral in opdracht 

van uitgeverijen en kunsthandels en ook 

wel van particulieren. Of dit ook gold voor 

de 150 paneeltjes met idyllische Zaanse 

plaatjes, is niet duidelijk; hij maakte ze 

tussen 1928 en 1936 op aanwijzingen 

van de Zaanse kunstenaar en graficus 

Remmet Ouwejan. Door het zorgvul-

dige kleurgebruik hebben de schilderin-

gen ook een documentaire waarde. Wat 

mij betreft hadden de inleidende teksten 

in dit boekje wat meer informatie over 

de schilder en zijn Zaanse werk mogen 

geven. De werken raakten verspreid toen 

de gemeente Zaandam in de jaren ’50 

geen geld over had voor de aanschaf van 

de hele collectie. Voor de tentoonstel-

ling in het Molenmuseum konden ruim 

zestig werken bij elkaar gebracht worden. 

Iedereen die de tentoonstelling miste of de 

herinnering aan het gebodene levend wil 
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houden, kan veel plezier beleven aan dit 

verzorgd uitgegeven boekje. 

Ton Neuhaus (samenst.), Buschenhenke. 

Fijngeschilderde Zaanse idyllische plekjes. 

Koog aan de Zaan, Vereniging de Zaansche 

Molen, 2008. Geen ISBN.

0,!!4*%3!,"5-3�6!.�(/.)'

Zeg plaatjesalbum en je zegt Verkade. 

Maar ook andere bedrijven gebruikten de 

(plaatjes-)verzamelwoede van het publiek 

als middel om de verkoop van hun produc-

ten te bevorderen. Onlangs verwierf het 

gemeentearchief van Zaanstad de drie 

plaatjesalbums die de N.V. Fabriek ‘De 

Bijenkorf ’ v.h. M. K. Honig uitgaf tussen 

1910 en 1914. De plaatjes werden verpakt 

bij Honig’s Maizena en verschillende 

puddingpoeders en toonden door het 

land verspreide plekjes, die zonder enige 

samenhang naast elkaar zijn gezet. Het 

voorwoord bij deel twee meldt trots dat 

van de eerste serie plaatjes zeven miljoen 

stuks waren verspreid. In een tijd dat 

vakantie nog een onbekend fenomeen 

was, gaven de boeken toch de gelegen-

heid om wat indrukken op te doen van hoe 

het er elders uitzag. Ik vind deze boeken 

een voor iedere bezoeker van de studiezaal 

toegankelijke aanwinst van het gemeen-

tearchief, en aardig genoeg om ze in deze 

rubriek op te nemen. 

Honig’s Maizena album, uitgegeven door 

de N.V. Fabriek ‘De Bijenkorf ’ v/h M.K. 

Honig  Koog aan de Zaan, z.j. (1910). Idem 

deel 2 (1912) en deel 3 (1914).

 +,%).%�*5"),%5-5)4'!6%.

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek 

bestaat dit jaar 65 jaar en viert dat met 

een keurig verzorgd jubileumnummer 

van zijn tijdschrift. 

Video-Smalfilmgroep Saenden bestaat 

75 jaar en verzorgde een herdruk van z’n 

uitgaafje bij het 45-jarig bestaan, aange-

vuld met wetenswaardigheden uit de 

daaropvolgende dertig jaren. Een sail-

lant detail is, dat bij de filmclub van meet 

af aan vrouwen welkom waren, als echt-

genotes van, maar ook als zelfstandige, 

actieve leden. 

De Vogelwacht spatte in de jaren vijftig 

nog bijna uit elkaar over de vraag of vrou-

wen wel vogelbeschermers konden zijn. 

Een veel bescheidener lustrum is dat van 

de Historische Vereniging Wormerveer, 

die er de eerste vijf jaar op heeft zitten. De 

titel van de jubileumuitgave is wellicht wat 

pretentieus, maar trots mag de vereniging 

zeker wezen. 

R. Ouwejans (samenst), 

75 jaar Videofilmgroep 

Saenden (Heruitgave van 

het jubileumnummer bij 

het 45-jarig bestaan van 

Smalfilmgroep Saenden, 

met aanvulling tot 2008), 

pagina’s doorgenummerd.

Zaandam, 2008. 

Geen ISBN. 

65 jaar Vogelbescher-

mingswacht ‘Zaanstreek’, 

1943-2008. Jubileumuit-

gave, Koog aan de Zaan 

2008.Tijdschrift van de 

Vereniging Vogelbescher-

mingswacht ‘Zaanstreek’. 

Geen ISBN.

‘Ons Dorpe van Saen’. 

Kleine kroniek van vijf 

jaar verenigingsleven. Ver- 

luchtigd met vele foto’s. 

Wormerveer, Historische Vereniging 

Wormerveer, 2008. Geen ISBN.

.)%4�:!!.3��7b,�).�$%�:!!.342%%+

Met enige regelmaat verschijnen er 

boeken waarvan de auteurs een Zaanse 

achtergrond hebben, maar waarvan het 

onderwerp niet specifiek Zaans is. Zo 

schreef Agnes Klitsie, afkomstig uit 

een groot katholiek gezin in Koog, een 

persoonlijk getint boek over haar leven 

nadat zij als tiener in 1961 was bevallen 

van een dochtertje dat zij direct na de 

geboorte moest afstaan. 

Ria van Kleef vond in de boedel van 

haar gestorven oma een schriftje met 

aantekeningen van een jonggestorven 

broer van haar moeder en gaf dat uit. 

Het resultaat is een inkijkje in het leven 

van een kind en jongvolwassene in de 

jaren ’10 en ‘20 van de vorige eeuw in 

Assendelft. Dat leven eindigde in 1932, 

als gevolg van tbc. 

Fons Pattynama, nazaat van Indische 

Nederlanders, voegde onder de serieti-

tel ‘Een kokosnoot tussen de kazen’ een 

nieuw deeltje toe aan zijn reeks jeugd-

herinneringen. Deze verhalen spelen in 

Amsterdam en de Zaanstreek.

Agnes Klitsie, Tijd van onschuld. Een 

waar gebeurde familiegeschiedenis. 

Amsterdam, Forum, 2008. ISBN 13: 

9789022550052, ISBN 10: 902550052.

Ria van Kleef (samenst.), Verhalen uit 

het leven van Jan Antonius Hijne: 11 juli 

1905 - 18 september 1932. Krommenie, 

Boekmaker.nl, z.j. (2007) ISBN 

9789088420481. 

Fons Pattynama, Een kokosnoot 

tussen de kazen. Vele verhalen verder, 

z.p., Fons Pattynama, 2008, ISBN 

9789078229124.
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De reusachtige roofvogel is vleugellam. 

Aangetast door het weer, roest en betonrot 

staat het trotse beeld bovenop de voormali-

ge zeepziederij De Adelaar in Wormerveer 

er zieltogend bij. Maar de vogel herrijst. 

Binnen vijf, zes weken moet de enorme 

adelaar weer net zo heerszuchtig over de 

Zaan blikken als hij tientallen jaren heeft 

gedaan. ‘Betonkunstenaar’ Johan van der 

Meer neemt het beeld ingrijpend onder-

handen.

��!02),

Ook een fort draagt hoeden. Dat bleek 

gisterochtend op het dak van het Fort 

bij Krommeniedijk, waar leerlingen van 

het Trias vmbo kappen plaatsten op de  

ventilatiekanalen van de bijna honderd  

jaar oude vesting. De hoeden waren 

gemaakt door hun leraar metaalbewer-

king, René Wilffert.

��!02),

Het Zaans Medisch Centrum heeft sinds 

een paar weken een schouderpoli. Het 

spreekuur, voorlopig alleen op woensdag-

middag, maakt het mogelijk tijdens één 

bezoek aan de polikliniek een complete 

diagnose van patiënten met schouderpro-

blemen vast te stellen.

���!02),

De onzekerheid voor de bewoners van 

de Wilhelminastraat en het Weiver te 

Krommenie duurt voort. De conclusie 

van geotechnicus Van Tol, dat de scheef-

stand van de woningen in Krommenie-

Oost nauwelijks door de saneringswerk-

zaamheden kwam, viel rauw op het dak. 

Hoe het verder moet, wist nog niemand 

de bewoners te vertellen.

���!02),

Wethouder Henk Stuurman van 

Wormerland wil de Beschuit(s)toren niet 

op een andere plek in Wormer bouwen. 

Hij schrijft dit in een memo aan de raad.  

De Beschuit(s)toren komt aan de 

Dorpsstraat, in de knik in de weg ter hoog-

te van de Prins van Oranjestraat. Daar 

staat nu een rijtje kleine arbeiderswonin-

gen. Deze worden gesloopt.

���!02),

De Stichting Wegsloot Jisp wil dat de 

nieuwe brug over de wegsloot de naam 

krijgt van Aldert Kwadijk. Deze geboren 

en getogen Jisper kwam jarenlang op voor 

het behoud van de wegsloot en hij verzet-

te zich tegen de afdamming ervan. Zijn 

pogingen strandden, maar zijn enthousias-

me bracht hij over op de gemeenschap van 

Jisp. Aldert Kwadijk overleed in 2001.

���!02),

Het voormalige fabriekscomplex van 

Defensie aan het Noordzeekanaal in 

Zaandam wordt weer ontwikkeld tot be- 

drijventerrein. Rijk, provincie en gemeen-

te bereikten daarover een akkoord. Het 

herbestemmen van het Hembrugterrein 

liep jarenlang vast op de eis van het Rijk, 

dat de bodemsanering betaald moest 

worden uit de grondopbrengst, ook als de 

vervuiling erger zou zijn dan tot nu toe 

bekend is. Dit leidde tot een verkoopprijs 

die niemand wilde betalen. 

���!02),

Rijkswaterstaat en het consortium 

Coentunnel Company bv tekenden 

gisteren een contract voor de bouw van 

een tweede Coentunnel. Het contract 

heeft een waarde van 500 miljoen euro. 

Daarin is ook het onderhoud van de eerste 

Coentunnel voor de komende dertig jaar, 

meegerekend.

���!02),

‘Strak en veel transparantie.’ Zo karakte-

riseerde architect Jeroen Eulderink het te 
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bouwen nieuwe NS-station Krommenie-

Assendelft. De twee perrons van de nieu-

we halte, die volgens planning zaterdag 

13 december in gebruik wordt geno-

men, worden verbonden met een zoge-

naamde passarel (voetgangersbrug). Het 

NS-station moet samen met het school-

gebouw Trias de noordelijke entree van 

Zaanstad ‘smoel geven’. Het is de bedoe-

ling dat er nabij het station langs het spoor 

hoge kantoorgebouwen komen.

��-%)

Meer dan dertig jaar duurde het vóór de 

molen af was en het resultaat mag er zijn. 

Elke eerste zaterdag van de maand kunnen 

geïnteresseerden molen Het Klaverblad  

bij de Zaanse Schans bezoeken. Molenaar 

Ru Pos en zijn familie geven er enthou- 

siast rondleidingen.

���-%)

Het is goed mogelijk dat de fietsverbin-

ding over de Zaanse Schans vervalt. De 

Kalverringdijk is dan geen openbare weg 

meer en dan wordt het mogelijk, dat er een 

kassa bij het begin van de Schans komt.  

Dit was een van de ideeën die werden 

besproken tijdens een conferentie over 

de Zaanse Schans. De toeristenattractie 

is al sinds jaar en dag een zorgenkindje 

van Zaanstad. In plaats van er geld aan te 

verdienen moet de gemeente er alleen maar 

geld op toeleggen.

���-%)

Twintig uur duurde de omvangrijke klus. 

Zes heistellingen waren non-stop in touw 

om 250 betonnen palen (elk vijf ton 

zwaar en achttien tot twintig meter lang) 

de grond in te dreunen. Daarmee werd 

het fundament gelegd voor het nieuwe 

NS-station Krommenie-Assendelft. De 

palen vormen de fundering van de beide 

perrons aan weerszijden van het spoor van 

elk 270 meter lang.

���-%)

Veldwerk keert na twee jaar stilte terug in 

de Schaalsmeerpolder en het Wormer- en 

Jisperveld. De beeldende kunstroute met 

deelnemers uit het hele land is een initi-

atief van Joke Konijn. Zij is ook dit keer 

de motor van de kunstmanifestatie, die is 

ondergebracht in de Stichting Veldwerk 

Expo Wormerland.

���-%)

Basisschoolleerlingen kennis laten maken 

met het erfgoed in de eigen omgeving. Dit 

was in 2004 al de doelstelling van het project 

Erfgoed à la Carte in de Zaanstreek. In het 

boekje ‘Het Erfgoedmenu’ zijn 25 educa-

tieve erfgoedprojecten voor het primair 

onderwijs samengevat. Leerkrachten en 

leerlingen kunnen nu ook in de praktijk aan 

de slag. Wethouder Ronald Ootjers kreeg 

in het Zaans Museum het eerste exemplaar 

overhandigd uit handen van Inge Kuyt,  

voorzitter van de stichting Erfgoed 

Educatie Zaanstreek.

���-%)

Het had zo mooi kunnen zijn. In zeven 

Zaanse parken stonden gisteren tal van 

activiteiten op het programma in het kader 

van de Dag van het Park. Maar de regen 

was de grote spelbreker. Veel bezoekers 
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lieten het afweten en diverse program-

maonderdelen werden wegens gebrek aan 

belangstelling afgeblazen.

��*5.)

Janneke Schotveld, schrijfster van ‘Villa 

Fien’, is winnaar van de Zaanse Hotze  

de Roosprijs, die jaarlijks wordt uitge-

reikt aan een debuterende kinderboeken- 

schrijver. De prijsuitreiking had plaats 

op de Zaanse Kinderboekenmarkt in de 

Zaanse Schans.

��*5.)

De gemeente Zaanstad wil via een Euro-

pese subsidie voldoende kapitaal verga-

ren om een creatieve leer-werkfabriek voor 

levensmiddelenonderwijs in te richten. Het 

is een van de concepten om jongeren ‘rijp’ 

te maken voor leren en werken bij Zaanse 

foodbedrijven. Het zogenoemde ‘House 

of Food’ moet een creatieve broedplaats 

worden waar op een speelse en laagdrem-

pelige manier leerprocessen op het gebied 

van levensmiddelen worden aangeboden.

���*5.)

Kaasboerderij Catharinahoeve in de 

Zaanse Schans is een nieuwe pannenberg 

rijker. De aanwinst werd gisteravond offi-

cieel geopend. Een pannenberg, ook wel 

pannenhooihuis genoemd, was er nog niet 

op de Schans. In de Zaanstreek zijn er  

nog maar een paar te vinden. Ze speel-

den zo’n vier eeuwen geleden een belang-

rijke rol bij het ontstaan van de Noord-

Hollandse stolpboerderij.

���*5.)

Huub Vermeulen, leerling van het 

Michaël College te Zaandam, mag naar 

de Internationale Biologie Olympiade 

in India. Hij werd gisteren vierde bij de 

Nederlandse Olympiade in Leiden. Zijn 

schoolgenote, Annemette Scheltema, won 

met haar vwo-profielwerkstuk de eerste 

prijs bij de landelijke ecologieprijsvraag 

van de Vrije Universiteit. Deze prijs bestaat 

uit een achtdaagse reis naar Lapland.

���*5.)

In een week tijd zijn er tussen de dertig en 

veertig putdeksels uit straten in Zaanstad 

gestolen. ‘Er vallen gaten in de stad’, 

zei een woordvoerster van de gemeente. 

Hierdoor ontstaan levensgevaarlijke situ-

aties. Zaanstad raakt bovendien door haar 

voorraad deksels heen.

���*5.)

De Zaanse Schans, een van Nederlands 

toeristische topattracties, moet vernieu-

wen. De richting werd gisteren in grote 

lijnen geschetst: cultuurhistorisch verant-

woord, met ernaast (op het terrein van voet-

balvereniging Zaandijk) een groot hotel en 

meer commercieel vermaak. De voetbal-

club kan dan naar het terrein naast het 

politiebureau in het Zaandijkse Rooswijk 

verhuizen, stelde men tijdens een bijeen-

komst over de Zaanse Schans. Hieraan 

werd deelgenomen door de gemeenten en 

andere partijen die bij de Schans betrok-

ken zijn.

���*5.)

Bij de toeristische attractie het Czaar 

Peterhuisje in Zaandam is het aanbod 

uitgebreid. De al jaren onbewoonde en 

grotendeels leegstaande beheerderswo-

ning is nu ook opengesteld. Er zijn al twee 

foto-exposities ingericht en er zitten nog 

meer activiteiten in de pen. ‘Scholen gaan 

hier straks breeuwen.’

���*5.)

De 4,8 miljoen euro die de GEM tijdens 

werkzaamheden in Saendelft aan schade 

opliep doordat er geen driehonderd huizen 

in de nabijheid van Forbo mochten worden 

gebouwd, wordt niet terugverdiend met 

de 210 ‘compensatiewoningen’. Dat bete-

kent dat Zaanstad met een restschuld blijft 

zitten die contant betaald moet worden. 

Dat zal minimaal de helft van de schade 

zijn: 2,4 miljoen euro.

���*5.)

De Boerenmarkt, die elke vrijdag op het 

plein voor de Bullekerk wordt gehouden, is 

een succes. Om er de complete boodschap-

pen voor het weekend te kunnen doen, 

is en wordt het aantal kramen uitgebreid.

���*5.)

Op zijn vroegst rijden er in 2016 auto’s op 

de nieuwe verbindingsweg tussen de A8 

en de A9 door Assendelft. De stroperige 

oost-westverbinding tussen Amsterdam/

Zaanstad en de noordelijke IJmond kan 

dan eindelijk tot het verleden behoren. 

Als het hele traject van besluitvorming 

en financiering op rolletjes loopt, kan in 

2012 worden begonnen met de aanleg van 

de weg.

���*5.)

De beeldend kunstenaars Joanne Zegers 

en Marcel Fraij zijn winnaars van de 

Cultuurprijs 2008 van de gemeente 

Zaanstad. Zij kregen de prijs zaterdag-

avond uit handen van wethouder Ronald 

Ootjers, voorafgaand aan het Zaans 

Musical Concert op de Burcht. Ruth van 

Beek kreeg de aanmoedigingsprijs. Als 

verdienste van Zegers en Fraij noemde de 

wethouder ‘het laagdrempelig maken van 

beeldende kunst’.
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Onlangs legden Thea Vorstman en Floor 

Meijboom, specialisten in de conservatie 

en restauratie van papier en boeken, de 

laatste hand aan de grootscheepse restau-

ratie van de 3.782 originele illustraties van 

de beroemde Verkadealbums. Van deze 

albums verschenen tussen 1903 en 1940 

dertig titels. Als het Verkadepaviljoen van 

het Zaans Museum haar deuren opent, 

kunnen de originele aquarellen en pente-

keningen daar door iedereen worden 

bewonderd. Met de restauratie werd 

begonnen in 2001. Alle plaatjes werden uit 

hun oude (‘zure’) passe-partouts gehaald, 

schoongemaakt en ontdaan van lijm- en 

kartonresten. Beschadigingen werden 

gerestaureerd. In de nieuwe berging van 

de Verkadecollectie is de kwaliteit van de 

in totaal 3506 aquarellen en 276 pente-

keningen voor de toekomst veilig gesteld. 

Voor beide restaurateurs zijn de landschap-

pen van de schilder Willem Wenckebach 

(1860-1937) favoriet, op de voet gevolgd 

door de werken van Jan Voerman jr. (1890-

1945), die pas zestien jaar oud was toen 

hij zijn eerste Verkadeplaatjes schilder-

de. Thea Vorstman: ‘Hij had de gave een 

onderwerp tot de essentie terug te bren-

gen en bezat een fantastisch gevoel voor 

kleur en kleurtonen.’ Het restauratiepro-

ject werd samen met afgevaardigden van 

de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed 

Verkade (opdrachtgever van de monster-

klus) op feestelijke wijze afgesloten met een 

speciaal ontworpen taart, geïnspireerd op 

een van de Verkadeplaatjes. 

3!%.30%,�

Het Saenspel komt medio november in een 

oplage van 2500 exemplaren op de markt. 

Het is mogelijk op het spel in te tekenen; het 

inschrijvingsformulier is te vinden op de 

website: www.saenspel.nl. Het spel is geba-

seerd op het Triviantspel en brengt spelers 

van jong tot oud op een speelse manier in 

aanraking met het verleden en heden van 

de Zaanstreek. Het kan zo een bijdrage 

leveren aan de verspreiding van de kennis 

van de Zaanse cultuur, natuur en geschie-

denis. De spelers ‘lopen’ over een speel-

bord en verzamelen door de vragen goed 

te beantwoorden de tien Zaanse dorpen. 

Wie deze als eerste compleet heeft, is de 

winnaar. Er zijn vragen over foto’s, kunst 

en cultuur, handel en nijverheid, natuur en 

aardrijkskunde, geschiedenis, en bestuur. 

Het spel kost bij inschrijving ̀  25, waarvan 

twintig procent gaat naar de grote groep 

verenigingen en personen die meewerkten 

aan de samenstelling van de vragen. Na 

ontvangst van het inschrijfbedrag wordt 

een bevestiging verstuurd waarmee het spel 

kan worden afgehaald. Het Saenspel wordt 

uitgegeven door Bureau Bezig.
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Thea Vorstman (links) en Floor Meijboom vieren de afronding van hun restauratieproject. In het midden: 

Bunyamin Konuksever van Het Zaanse Bakkertje, die de feesttaart maakte. 

Het Saenspel met de doos.
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De gemeente Zaanstad besloot een bijzon-

dere status toe te kennen aan de drie 

stoomschepen die zijn opgenomen in het 

Nationaal Register Varende Monumenten. 

Hieraan ging uitvoerig overleg vooraf met 

belanghebbenden en waren er meermalen 

contacten met de maritiem-historische 

sector. Aan het begin van dit jaar besloot 

Zaanstads gemeenteraad dat als monu-

mentaal beoordeelde schepen van meer 

dan twintig meter lang vijftig procent 

korting op het havengeld kunnen krijgen. 

Aangezien de Stichting tot Behoud van het 

Stoomschip via een ‘gedoogsituatie’ ruim 

tien jaar van liggeld was vrijgesteld, was 

dit een achteruitgang die de stichting voor 

financiële problemen plaatste. De stich-

ting is eigenaar van de ’Elfin’ (het grootste 

niet-commercieel geëxploiteerde stoom-

schip van Nederland), de ruim twintig 

meter lange stoomsleper ‘Scheelenkuhlen’ 

en de nog langere stoomijsbreker ‘Jacob 

Langeberg’.  De gemeente Zaanstad sprong 

bij en besloot de drie Zaanse stoomsche-

pen een subsidie te verlenen, onder voor-

waarde dat deze deelnemen aan de jaar-

lijkse Open Monumentendag en aan de 

intocht van Sinterklaas. Volgens voorzit-

ter van de Stichting tot Behoud van het 

Stoomschip Frank Boom blijft het nu 

mogelijk de schepen in een acceptabele 

conditie te houden. 

()34/2)3#(�'%.//43#(!0�7/2-%2

Het sinds enkele jaren bloeiende Historisch 

Genootschap Wormer wil graag ook 

anderen dan inwoners van Wormer 

kennis laten maken met z’n activiteiten. 

Daartoe worden genootschapavonden 

georganiseerd, waarvan de eerstvolgende 

wordt gehouden op 13 november in De 

Wijngaard (Dorpsstraat 134, Wormer). 

Er is een lezing en aan de leden van het 

genootschap wordt het (inmiddels derde) 

jaarboek aangeboden. De entree is gratis. 

www.genootschapwormer.nl.

*)30�(%%&4�:´.�"25'

Lang gewacht en niet gezwegen, nooit 

gedacht en toch gekregen... Dat stond op 

de uitnodigingskaart voor de opening van 

de brug over de wegsloot, die een eerde-

re duiker verving en het bevaren van de 

wegsloot na jaren geduld weer mogelijk 

maakt. De nieuwe brug is vernoemd naar 

Aldert Kwadijk, en niet zonder reden. 

Toen Jisp zo’n vijftig jaar geleden plannen 

ontwikkelde voor nieuwbouw aan de zuid-

kant van de Dorpsstraat en wegsloot wist 

Kwadijk voor één gulden een bestaande 

brug te bemachtigen om de nieuwbouw-

woningen bereikbaar te maken. De toen-

malige gemeenteraad van Jisp koos toen 

echter voor een onderhoudsarme duiker. 

De nu geopende brug draagt aan beide 

opgangen een bordje met de naam van 

Kwadijk. De strijd voor het slechten van 

de duiker en het bouwen van de brug – en 

daarmee voor het weer mogelijk maken 

van kleine recreatievaart op de sloot en 

het herstel van de eeuwenoude. door-

gaande waterweg die de wegsloot feitelijk 

is – werd concreter in 2001. De gemeen-

te Wormerland en de toenmalige provin- 

ciale instantie De Groene Long (nu: Laag 

Holland) wilden meewerken, mits de 

Jisper bevolking zich massaal achter het 

plan schaarde en tien procent bijdroeg 

aan de realisatie van de brug. Die doelstel-

ling werd gehaald. Laag Holland besloot 

vervolgens vijftig procent van de kosten 

bij te dragen en de gemeenteraad van 

Wormerland (waarvan Jisp onderdeel is) 

droeg na enig gesteggel de resterende veer-

tig procent bij. 15 augustus jl. was het dan 

eindelijk zover. Burgemeester P.C. Tange 

van Wormerland verrichtte de officiële 

opening van de brug door met een twee-

persoons kano (tezamen met de ervaren 

kanovaarder Gerard Leeuwerink) de brug 

te passeren, overigens niet voordat hij het 

bruggeld had betaald in het klompje van 

de tijdelijke brugwachter Arie Huijsman. 

Na bijna vijftig jaar is de wegsloot nu 

weer doorvaarbaar voor kleine recreatie-

vaart. Maar boeren zullen met hun hooi-

schuiten en koeschuiten niet meer door de 

sloot varen, en de bakker zal zijn brandstof 

voor zijn oven niet meer door de wegsloot 

aangevoerd krijgen. De tijden zijn ook in 

Jisp veranderd: een bakker is er niet meer 

en boeren rijden met grote tractoren of 

gebruiken, áls ze nog varen, door sterke 

motoren aangedreven boten.

Het stoomschip ‘Elfin’ tijdens de deelname aan Sail 

Amsterdam 2005.

De eerste officiële passage van de Aldert Kwadijkbrug, met voorin de kano burgemeester P. Tange van 

Wormerland. Het vangen van de klomp voor het bruggeld vergt enige oefening.
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In de Katholieke schuilkerk te Krom- 

menie verzorgen jonge musici op zondag-

middagen concerten:

26 oktober 

Werken van W.A. Mozart, R.Schumann 

en C. Reinecke door Saeko Oguma op 

altviool, Blake Weston op klarinet en 

Misaki Yamada op piano.

23 november 

Pianiste Maria Prokofleva

25 januari 

Het Beltlukov Trio (viool, f luit en 

piano) speelt onder meer werk van 

Bizet. Oud-Katholieke schuilkerk van 

de H.Nicolaas, Noorderhoofdstraat 131 

Krommenie. 

Reserveren en inlichtingen: 075 6210868 

of 075 6401563, www.klassiekindezaan-

streek.nl. Toegangsprijs: `�10.

*!::�).�(%4�'%"/57´

Het bestuur van verenigingsgebouw  

St. Joseph aan de Wormerse Dorpsstraat 

meent dat dit gebouw wel wat nieuw 

leven kon worden ingeblazen en vroeg 

Marcel Koning (Wormernees en uitba-

ter van het Zaandijkse Proeflokaal Het 

Konincksplein) bij te springen als mana-

ger. Deze greep de geboden kans met beide 

handen aan en organiseert vanaf septem-

ber samen met jazzpianist en program-

meur Jos van Beest onder meer een jazz-

concertreeks op deze voor veel mensen 

‘historische’ plek. Een greep: 

28 september, 2 november, 

28 december 

Jan Molenaar’s Big Band

19 oktober 

Amerikaans bassist Paul Berner

9 november 

Martin Haak Trio met de Braziliaanse 

bassist Pablo Nahar.

23 november 

Jos van Driel Trio, Hammond Swing.

30 november 

Debrah Carter Trio.

7 december 

Simone Honijk Kwartet.

14 december 

Jos van Beest Trio met special guest

Meer concerten en info: Jos van Beest  

06 51610462, www.jazz-at-jaka.nl. 

:!!.3%�3#(!.3�%.�:!!.3�-53%5-

27 september 

Zaanse Molendag

5 en 23 oktober 

Rondleiding Zaanse Schans

12 oktober 

Lezing in het Zaans Museum over De 

dochter en de meisjes van Verkade. Het 

leven van Margaretha Verkade en hoe zij 

de ‘meisjes ’ zag. Aanvang 14.00 uur.

19 oktober 

Kinderworkshop: Maak je eigen  

poppenhuisje.

26 oktober 

Kinderworkshop: Kleding maken voor 

aankleedpoppen.

Het programma voor de zogenoem-

de ‘Winterschans’ eind december wordt 

binnenkort bekend gemaakt via de websi-

te www.zaanseschans.nl of www.zaans-

museum.nl. Info: 075 6162862

+5.34#%.425-�:!!.34!$

Vanaf 4 oktober 

Kunstenaar Jeroen Hermkens legde in 

opdracht van Kunstcentrum Zaanstad 

een vijftal Zaanse stadsgezichten op 

doek vast, waaronder het Lassie gebouw 

in Wormer en de Grote Sluis in Zaandam. 

Uit deze serie van vijf werd van één werk 

een litho (steendruk) gemaakt in een 

oplage van honderd exemplaren. Jeroen 

Hermkens heeft een voorkeur voor stads-

gezichten. Hij brengt de stenen van de 

straat bijna tot leven, huizen staan soms 

scheef en straatjes lopen niet helemaal 

recht. Er zijn geen mensen te zien. Jeroen 

creëert zijn eigen werkelijkheid. In 1996 

won hij de Nederlandse Grafiek Prijs en 
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Na bijna 25 jaar jongeren- 

theater te hebben gemaakt, lijkt 

het MUZtheater gedwongen te 

stoppen. Het nieuwe Fonds voor 

de Podiumkunsten bracht minis-

tere Plasterk (van onder meer 

cultuur) een negatief advies over 

de subsidiëring van MUZ, waar-

door een deel van de subsidie 

vervalt. Het MUZtheater roept 

iedereen die het oneens is met 

deze korting te reageren per mail 

bij www.muz.nu. 
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in 2006 werd hij gekozen tot kunstenaar 

van het jaar. De bijzondere werken die 

hij maakte in de Zaanstreek zijn vanaf 4  

oktober 15.45 uur te zien in Kunstcentrum 

Zaanstad. 

www.kunstcentrumzaanstad.nl. 

-53%5-�7!4%2,!.$

Tot en met 5 oktober

‘Landschap zonder horizon’, een exposi-

tie (schilderijen, aquarellen en tekenin-

gen) van Joke Konijn. Zij probeert in haar 

werk de natuur te ‘vangen’, in het besef dat 

de veranderlijke natuur nooit te vangen 

is… Museum Waterland, Kaasmarkt 16, 

Purmerend. www.museumwaterland.nl. 

+5.34�%.�0/Ç:)%2/54%�
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Tot en met 5 oktober 

In de Schaalsmeerpolder bij Oost-

Knollendam laten kunstenaars en dich-

ters zich op uitnodiging van ‘Veldwerk’ 

inspireren door dit oude landschap. 

Onverwachte kunst in water, weilanden, 

boerderijen en schuurtjes. De binnenloca-

ties zijn uitsluitend te bezoeken op zater-

dagen en zondagen van 10.00 tot 18.00 

uur. www.veldwerkexpo.nl.

+5.34$).%23

4 en 11 oktober

In samenwerking met Tengel organi-

seert Stichting Oeverloos op de zaterdag-

avonden van deze route weer een tweetal 

Kunstdiners als aanvulling op de jaarlijk-

se Atelierroute. Het eerste driegangendi-

ner vindt plaats in een woning (de voor-

malige dansschool) aan de Wormerveerse 

Zaanweg. Kunst: André Huisman, 

muziek nu nog onbekend. Het twee-

de diner is een zogenoemd ‘driehuizen-

diner’, waarbij iedere gang in een ander 

huis plaatsvindt. Dit diner is gesitueerd 

in de Zaandamse Boeg, eveneens gelegen 

aan de Zaan. Muziek: José Vosbergen, 

eerste violiste en f luitist Adri Boon 

van het Zaans Philharmonisch Orkest.  

Kunst: Betteke Akkerman. 

Info en reserveren (37,50 p.p. inclusief 

drank) www.stichtingoeverloos.nl of 

Olivier Rijcken 075 6212453. 

*!::�).�3%2!(�!24)3!.

NEWDUTCHSWING organiseert weer 

een indrukwekkende reeks jazzconcerten 

in het Zaandamse Serah Artisan: 

5 oktober

Humph en Zaanse stadscomponist 

Jurriaan Berger

24 oktober

Uit Nijmegen Bo’s Art Trio met dichter 

Simon Vinkenoog 

21 november

Joost Lijbaart Group of Friends, met onder 

meer altsaxofonist Benjamin Herman 

19 december

Ramón Valle Trio

Serah Artisan, Dam 2, Zaandam, vrij-

dagen 21.00 uur, zondag gratis en vanaf 

16.00 uur, info www.newdutchswing.nl. 
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6 oktober

‘Kwakzalverij’, een lezing door de heer 

C. Renckens. Is er  verschil tussen kwak-

zalverij en alternatieve geneeswijzen?  

De Vertoeving, Westzijde 82, Zaandam, 

20.00 uur.

11 november

‘Eeuwenoude bomen en symbolen’. Lezing 

met diavoorstelling door mevrouw van 

Daal over bomen uit diverse landen en hun 

symbolische betekenis. Mennistenerf, H. 

Gerhardstraat 77, Zaandam, 14.30 uur.

8 december. ‘Zaanoeverproject’. Lezing 

met dia’s door drs. O.Moedt over stede-

lijke vernieuwing langs de Zaanoevers  

en het hergebruik van bestaande  

fabriekspanden. 

De Vertoeving, Westzijde 82, zaan-

dam, 20.00 uur. Alle lezingen zijn gratis  

toegankelijk.
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11 oktober Landelijke archieven-

dag, van 10.00 tot 16.00 uur. Het 

Gemeentearchief Zaanstad aan 

de Hoogstraat 34 te Koog opent 

voor de allerlaatste keer haar 

deuren voor het Zaans publiek, 

dat het pand van onder tot boven 

mag bekijken. Het archief aan de 

Hoogstraat verhuist volgend jaar 

naar het Zaandamse Inverdan. 

Een enorme onderneming waar 

de medewerkers van het archief, 

begrijpelijkerwijs, al tijden zoet 

mee zijn. Het huidige archief werd 

in 1988 geopend. De grootvader 

van huisfotograaf Wim de Jong 

timmerde mee aan de verbouwing 

tot archief, waarna zijn kleinzoon 

Wim volgend jaar de sleutel van 

het archief op rituele wijze voor de 

laatste keer zal sluiten. 

Wim de Jong is ook verantwoorde-

lijk voor de fraaie foto-overzichts-

tentoonstelling ‘Komen aan de 

Hoogstraat en gaan naar Inverdan’. 

Een overzicht van een dikke twin-

tig jaar aan de Hoogstraat. De 

landelijke archievendag staat in 

het teken van ‘verhalen’ en daar 

sluit het Zaans Gemeentearchief 

zich bij aan. Zo leest Marie Kleij 

(Kleidoiffie) voor uit haar Zaanse 

columns, wordt er voorgelezen  

uit (dag)boeken, zijn er rond-

leidingen door het hele gebouw 

van 11.00 tot 15.00 uur, is er de 

foto-expositie van Wim de Jong, 

worden dubbele foto’s en boeken 

verkocht, en is er een demonstratie 

en de gelegenheid tot raadplegen 

van de beeldbank. 

Toegang, koffie en thee zijn 

gratis. www.zaanstad.nl/gemeen-

tearchief. Website Week van de 

geschiedenis: www.weekvande-

geschiedenis.nl/index/landelijke-

archievendag
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www.rabobank.nl

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.

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.

Draag bij aan een beter klimaat 

door te betalen met uw Rabocard.


