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Ik ben een Zaankanter. Geboren en getogen. 

Maar in mijn jonge jaren heb ik dat niet zo be-

leefd. Ik heb altijd in de Zaanstreek gewoond, 

maar zag het verschil met vrienden en collega’s 

die hier soms al generaties lang woonden.  

Die hier ooms en tantes en achterneven en 

-nichten hadden, geworteld waren in deze 

streek. Voor mij lagen die familiewortels in Friesland. Ook al 

ben ik daar niet opgegroeid, Friesland zit wel in mijn genen. Het 

water en het weiland, de ruimte en de rust. Dat heb ik geërfd. In 

de loop van de jaren heb ik kunnen vaststellen dat je ook als kind 

van niet-Zaankanters gaandeweg gaat wortelen in deze streek. 

Natuurlijk helpt het als je ouders, broers en zussen, kinderen,  

kennissen en collega’s er wonen. Als je er op school gaat en er 

trouwt en bij iedere verhuizing een ander stukje van het gebied leert 

kennen. Je krijgt waardering voor de aantrekkelijkheden van het 

gebied en je gaat je inzetten voor het behoud daarvan. Misschien 

word je zelfs wel blind voor de lelijkheid die er ook is. En vooral: 

je begint de verbanden te zien tussen het heden en het verleden. 

Toen laatst enkele collega’s die de finish van de Dam-tot-Dam-

loop bijwoonden zich hardop afvroegen hoe Zaandam toch zo 

lelijk kon zijn, moest ik echt even nadenken. Tot ik me realiseerde 

dat zij met de trein gekomen waren. En dus eerst langs de bouwput 

rond het station waren gelopen en uiteindelijk op de Peperstraat 

waren uitgekomen. Een straat die inderdaad crimineel saai en 

lelijk is, maar waarachter ik nog altijd de oude Zaanse straatjes 

kan zien die er in mijn lagere schooltijd nog waren. En toen ik een 

beetje beledigd ging uitleggen over de oude Gedempte Gracht, 

het oude treinstation en de Hemspoortunnel, de bruggen in het 

centrum en de doorbraak uit de jaren vijftig, realiseerde ik me 

weer dat het een wereld van verschil maakt: iets zien zoals het is of 

zoals het is gegroeid. Het zwart-wit beeld van nu of de inkleuring 

met de kennis van vroeger. Dat maakt voor mij een vereniging als 

Zaans Erfgoed belangrijk. Maar hetzelfde geldt voor al die andere  

organisaties op dit terrein, of het nu de Zaansche Molen is, of 

de vele plaatselijke historische verenigingen zijn. Duizenden 

Zaankanters waarderen met hun lidmaatschap of hun deelname 

aan activiteiten de cultuurhistorie van onze streek, zichtbaar in 

het omringende land, in de Zaanse huizen, de molens en de latere 

industriële gebouwen, de gewoontes, de verhalen en de manier van 

spreken die bij ons gebied horen. Dat zie ik niet als nostalgie of hang 

naar het verleden. Het laat zien dat duizenden Zaankanters ook in 

de huidige tijd de waardevolle overblijfselen van vroeger herkennen 

en waarderen, genieten van het landschap, bewondering hebben 

voor de monumenten van het verleden en de structuren die nog 

zichtbaar zijn. Zo maak je je het gebied waar je leeft meer eigen. 

Misschien wel om het als erfgoed aan je kinderen door te geven. 

Daar wil ik graag aan meewerken!
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 4   In maart is het zover: dan wordt het Verkadepaviljoen bij 

het Zaans Museum geopend. De afgelopen maanden werd 

steeds duidelijker zichtbaar hoe het paviljoen gaat worden 

– zowel van buiten als van binnen.

 6   Steeds meer Zaanse ondernemingen maakten vanaf 

omstreeks 1900 gebruik van gemotoriseerde schepen. De 

bedrijvigheid aan de Zaan kreeg daardoor een impuls.

 9   Margaretha Adriana Verkade leverde belangrijke bij-

dragen aan de Zaanse geschiedschrijving, maar werkte 

eerder enkele jaren bij de Verkadefabrieken op de afdeling 

‘verzorging vrouwelijk personeel’. Later keek zij daar met 

genoegen op terug.

14   Jacob Honig Jansz. Jr. probeerde in 1841 het geblutste 

imago van de Zaankanters op te poetsen. Zijn morele 

verheffingsstreven paste in de zorg van de gegoede burgers 

over de in hun ogen bedenkelijke ontwikkelingen aan de 

onderkant van de Zaanse samenleving.

18   Zaandam telt, afgezet tegen z’n omvang, relatief weinig 

monumentale bomen. Groen gedijt moeizaam in een stad, 

en zeker ook op de in het verleden door overstromingen 

verzilt geraakte bodem ten oosten van de Zaan. 

21   Krommenie vierde het 350-jarig bestaan van de nederlands 

hervormde kerk, die eerder in gebruik was bij de rooms 

katholieken. Na verwoestingen van het kerkgebouw in de 

Spaanse tijd volgden herstel en restauraties. 

25   In Westzaan beheert de Stichting Lettergieten al 25 jaar een 

museumwerkplaats waar wekelijks de oude gietmachines 

INHOUD
draaien en loden letters worden vervaardigd. Industrieel 

grafisch erfgoed wordt zo in stand gehouden.

28   Langs een uitgebaggerde sloot in Westzaan werd in  

2003 een oude wijnfles met een sterke specerijachtige 

geur gevonden. De geur van kruidenbitter uit de acht- 

tiende eeuw.

  

30   Na de Franse tijd bleef Nederland verarmd achter, maar 

na een kwart eeuw wachten kwamen nieuwe economische 

initiatieven tot stand. Daaronder was de cacao-industrie 

die nog altijd aanwezig is in de streek  en van de Zaan een 

chocoladerivier maakte.

36   Boekennieuws.  

Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek belicht.

41   Kroniek. Zaanse gebeurtenissen van juli tot en met  

september 2008.

44   Cultuurhistorisch eropuit? De agenda geeft tips.

46   Verenigingsnieuws. Berichten over de ‘eigen club’ die  

ook anderen kunnen interesseren.

RECTIFICATIES ERFGOED 25  
In het vorige nummer van Zaans Erfgoed werd in het arti-

kel over de moord op de Maria Catharina (bladzij 12 e.v.) de 

stuurman van het schip ‘Dollars’ genoemd. Zijn juiste naam 

was: Gollard.

De uitgever en redactie van Zaans Erfgoed 
wensen u een voorspoedig 2009.
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OPENING VERKADE-
PAVILJOEN NADERT

Vanuit zijn kantoor bij de bedrijfshal aan de Diederik Sonoyweg, 

waar de machines en de collectie jarenlang stonden, kon Tom 

Verkade het paviljoen zien verrijzen. Dat de hal en het paviljoen 

zo dicht bij elkaar staan, was natuurlijk heel praktisch. In de eerste 

week van november, toen dit gesprek met Tom Verkade plaats-

vond, was er juist een belangrijk moment bereikt: de verwarming 

van het paviljoen kwam in gebruik en daarmee kon het drogen 

en verwarmen van de ruimte tot de voor een museum vereiste 

waarden aanvangen. Als deze werden bereikt zou de inrichting 

van het paviljoen met de kostbare collectie kunnen worden af-

gerond. Tijdens het gesprek met Tom Verkade waren al twee 

fases van de inrichting voltooid. Vóór het dak op het paviljoen 

kwam, werden de grootste machines naar binnen gehesen, later 

gevolgd door de rest van het machinepark en andere aanvullende 

onderdelen. Het plaatsen ervan was nauwgezet voorbereid; de 

firma Saan klaarde de verhuisklus tot grote tevredenheid. Bij het 

in elkaar zetten en afstellen van alle machines waren vrijwilligers 

betrokken en professionals van Arbonet.
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Het meeste werk in de afgelopen jaren was het in kaart brengen 

van de 18.000 onderdelen van de Verkadecollectie. Deze werden 

beschreven, gefotografeerd en in samenwerking met de conserva-

tor en de collectiebeheerders van het Zaans Museum ingevoerd 

in een database. De collectiestukken werden in optimale staat 

gebracht en de ten toon te stellen objecten werden geselecteerd. 

Daarbij stond de aantrekkelijkheid voor de bezoekers voorop. 

Objecten die niet in het paviljoen worden getoond, kregen een 

plaats in het depot en zijn beschikbaar voor eventuele wissel-

tentoonstellingen. De rest wordt afgestoten naar andere musea, 

zoals het bakkerijmuseum in Hattem. De elektrocar, een klein 

soort locomotiefje met een bak, die over het Verkadeterrein reed, 

gaat naar het museum Stoomtrein Goes-Borsele. Zo wordt voor 

alles dat wordt afgestoten, een goede bestemming gezocht. De 

Verkadefabrieken hadden een omvangrijk foto-archief dat een 

getrouw beeld geeft van de ontwikkelingen van het bedrijf en de 

mensen die daar werkten. Alle foto’s zijn ingescand op 54 dvd’s, 

maar er komen nog steeds andere oude foto's boven water. Uit al 

dit materiaal zijn er 150 gekozen voor een grote fotowand. Andere 

foto’s worden gebruikt voor de verschillende spelletjes die de 

bezoekers in het paviljoen kunnen spelen. Bij het uitzoeken van 

de collectie waren er geregeld leuke verrassingen, zoals een doosje 

met wit uitgeslagen, naar stopverf ruikende chocolade (Borino) 

uit de jaren dertig, met daarbij een briefje dat deze kon worden 

teruggestuurd als de inhoud niet ‘tot volste tevredenheid’ was.
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Tom Verkade leidde mij met aanstekelijk enthousiasme rond door 

het Verkadepaviljoen in wording, maar ook zonder dat was duide-

lijk te zien dat het heel bijzonder wordt. De zakelijke industriële 

uitstraling wordt afgewisseld met veel warmgekleurd hout van 

trappen, looppaden en tentoonstellingsruimtes. Als toekomstige 

bezoekers via een glazen loopbrug vanuit het Zaans Museum 

op de vide van het paviljoen komen, horen zij de machines al, 

maar zien ze die nog niet. Zij worden eerst langs een gedeelte 

geleid, dat een beeld geeft van de mensen die dit familiebedrijf 

groot maakten. De uitleg is Nederlands- en Engelstalig. Via een 

langzaam dalende, zogenoemde ‘luie trap' zien zij beneden zich 

het machinepark en aan de wand foto’s van de fabrieksarbeiders. 

Beneden worden drie werkende productielijnen (van biscuit-, 

waxinelichtjes- en chocoladefabricage) getoond. Bezoekers kun-

nen hier aan alle kanten langslopen, veilig afgeschermd van de 

bewegende delen door plexiglas. Beneden is er ook informatie 

over ‘de meisjes’ en er zijn spelletjes. Aan de voorkant is het labora-

torium met de proeverij en een publieksactiviteit – beide voldoen 

aan de strenge levensmiddelennormen. Vervolgens gaat er weer 

een luie trap omhoog, die voert langs een enorme Z-vormige 

glazen vitrine met een verzameling blikken en diverse reclame-

uitingen. Weer boven heeft men opnieuw een mooi overzicht 

van de fabrieksruimte. Hier zijn ook ruimtes voor wisselten-

toonstellingen en de zogenoemde ‘schatkamer’ met de originele, 

gerestaureerde Verkadeplaatjes en -albums. 
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Linksboven: Het Verkadepaviljoen gezien vanaf het dak van het Zaans Museum. Op de zachtgroene glazen wanden zijn duizenden Verkaderuitertjes geëtst. De 

sloot en de wallekant moeten nog worden opgeknapt. Rechtsboven: De reclamezuil op het parkeerterrein bij de Stichting Verkade wordt verplaatst naar de entree 

van het Zaans Museum. Linksonder: De pasteltekening van Verkades bakkerij die de industrieschilder Herman Heijenbrock (1871-1948) maakte in 1915, krijgt 

een plaats in het paviljoen (uitsnede, foto Ruud van Ritbergen). Rechtsonder: Impressie van het interieur.

.)%57%�%.42%%

In het Zaans Museum, waaraan de Verkadecollectie wordt  

overgedragen, moest een betonnen wand worden doorgebroken 

voor de loopbrug naar het Verkadepaviljoen. De entree van het 

Zaans Museum wordt aangepast met het oog op het verwachte 

hogere bezoekersaantal als het Verkadepaviljoen eenmaal is  

 

geopend. Het restaurant wordt ruimer, de balie is alleen nog 

bestemd voor kaartverkoop, en de museumwinkel verhuist naar 

de benedenetage.

Meer informatie is te vinden op de site www.verkadestichting.nl
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Linksboven: Motordekschuit, voor de inbouw van een motor afgemeerd voor de smederij van Cor Honig in Zaandijk (Foto ontvangen via Jur Kingma). Rechtsboven: 

Dok van Scheepswerf ‘Vooruit’ in Zaandam met twee voormalige zeilende vrachtschepen, omgebouwd en uitgerust voor chartervaart met passagiers. Deze schepen werden 

vanaf de eerste decennia van de twintigste eeuw met (hulp)motoren uitgerust (Foto: Albert Boes). Linksonder: Modern, groot motorvrachtschip, afgemeerd bij Amylum 

in Koog (Foto: Albert Boes). Rechtsonder: Motorbeurtschip in de jaren twintig op de helling van de werf Czaar Peter aan ’t Kalf in Zaandam (Archief: Albert Boes).
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MOTORVOORTSTUWING 
OP DE ZAAN (2)

De binnenvaart op de Zaan kreeg vanaf rond 1900 een belang- 

rijke impuls door de introductie van de verbrandingsmotor. 

Daarbij zijn twee fasen te onderscheiden. In eerste instantie schaf-

ten Zaanse fabrieken, zoals Wessanen & Laan, schepen voor eigen 

gebruik aan. Deze bestelden zij bij bekende Amsterdamse wer-

ven die elders gebouwde motoren installeerden. Relatieschippers 

(schippers die vaste contracten hadden met Zaanse fabrieken) 

waren in deze tijd eveneens actief als opdrachtgever. In de tweede 

fase volgden de beurtschippers en -ondernemingen. Een relatief 

groot aantal daarvan bestond uit bedrijven van beperkte om-

vang, die gebruik maakten van kleine schepen. Pas na 1903, 

toen de Wilhelminasluis te Zaandam was geopend, werd de 

Binnenzaan voor grote schepen toegankelijk, al was deze tot de 

Eerste Wereldoorlog nog erg ondiep en bleef de maximale diep-

gang van de schepen daardoor beperkt. Kleine vrachtschepen met 

motoren konden het ‘van-deur-tot-deur’ vervoer verzorgen voor 

de Zaanse bedrijven, die niet alleen langs de Zaan waren geves-

tigd, maar ook nog vaak in het Westzijder- en Oostzijderveld. 

De Zaanstreek werd in die tijd onderdeel van een dicht netwerk 

van motorbootdiensten, dat vele steden en dorpen in Nederland 

met elkaar verbond. Door de opkomst van het vrachtvervoer 

over de weg kwam daar in de tweede helft van de twintigste 

eeuw een einde aan.
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De eerste voorzichtige stap naar de motorische voortstuwing 

op de Zaan werd gezet door Daniël Goedkoop van de werf  

’t Kromhout in Amsterdam, waar in 1893 het eerste motor-

scheepje voor de missie in West-Indië werd gebouwd. Vijf jaar  

later zette Goedkoop vier motorboten op stapel, waarvan er één 

was bestemd voor Wessanen & Laan in Wormerveer. Dit scheepje, 

waarvan de naam tot dusverre niet is achterhaald, zou zijn uitge-

rust met een ruwe olie (petroleum)motor van het ‘gloeikoptype’. 

Dit type motor kon, in tegenstelling tot benzine- en gasmotoren, 

draaien zonder gebruikmaking van een ontstekingsbron, zoals 

een bougie. De motoren die ’t Kromhout inbouwde, waren aan-

vankelijk afkomstig van de gasmotorenfabriek Deutz uit Keulen 

of van de machinefabriek Drakenburg van D.W. van Rennes in 

Utrecht.1 Van Rennes bouwde gasmotoren vanaf 1883. Al in 

1890 construeerde D.W. van Rennes scheepsmotoren volgens het 

‘gloeikopprincipe’, waarvoor beurtschippers veel belangstelling 

hadden. Deze motoren waren ook goed geschikt voor mobiele 

en stationaire landtoepassingen. 
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De verbrandingsmotoren vroegen een relatief geringe ruimte en 

waren daardoor zowel geschikt om te worden ingebouwd in zeil-

vaartuigen voor het leveren van hulpvermogen als voor de hoofd-

voortstuwing van schepen. Hierdoor werden de verbrandings-

motoren steeds meer gezien als een goed of zelfs beter alternatief 

voor de stoommachines met hun veel zwaardere stoomketels, die 

meer ruimte in beslag namen en waarvoor meer personeel nodig 

was. Aanvankelijk verliep de overgang van stoom- naar motor-

voortstuwing heel geleidelijk. Zo kreeg de werf ’t Kromhout in 

1900 de opdracht een stoommachine te bouwen in het vracht-

schip Bato van Wessanen & Laan. Hiervoor werd een aparte  

onderneming opgericht, die losstond van de werf. Dit was het 

begin van de Kromhoutmotorenfabriek, waar in 1901 werd  

besloten een ‘eigen’ motortype te ontwerpen en bouwen. Daarbij 

werd uitgegaan van een Amerikaans type twee-tact benzine-

motor.2 In deze tijd ontstonden zowel in de Nederlandse als 

de Belgische binnenvaart initiatieven om schepen te ontwerpen 

met een volledige motorische voortstuwing. Zo leverde alleen al 

Deutz tussen 1901 en 1904 zo’n honderdvijftig motoren voor de 

Nederlandse binnenvaart en visserij. In 1902 verschenen de eerste 

Nederlandse en Belgische motorschepen op de Rijn: De Tijd zal 

het leren uit Sliedrecht en de Bierverzending I uit Antwerpen.3 
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Op de Nederlandse wateren voeren in 1906 al zo’n achthon-

derd motorvrachtschepen, waarvan een aantal op de Zaan. In 

1910 bouwden er al twaalf Nederlandse fabrikanten ruwe olie 

motoren. De Nederlandse Scheepsbouw Maatschappij, die was 

voortgekomen uit de werf ’t Kromhout, bouwde in 1913 het  

motorpassagiersschip Alkmaar van de Alkmaar Packet. De 

voortstuwing van dit schip, dat was uitgerust met vier dekken, 

trok in binnen- en buitenland veel aandacht. Deze bestond uit 

drie 90 pk ruwe olie Kromhoutmotoren, die elk een schroef aan-
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dreven. Door het geringe gewicht van de voortstuwingsinstallatie 

kon de diepgang van dit relatief grote schip beperkt blijven tot 

anderhalve meter. De Alkmaar was vele jaren een regelmatige 

verschijning op de Zaan.4
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Naast grote machinefabrieken begonnen omstreeks 1900 on-

der andere ook dorpssmeden verbrandingsmotoren te bouwen.5 

Zo vervaardigde de Zaandijker smid Cornelis Honig Cz (1867-

1931) in zijn Sociëteit der IJzersmederij een vrij aanzienlijk 

aantal ruwe olie motoren. De smederij van A.H. Oostmeijer in 

Zaandam was Honig hierin waarschijnlijk al voorgegaan. Het 

is bekend dat een demonstratiemodel van de Honigmotor stond 

op de Tentoonstelling van de Zaanse Landbouw en Nijverheid 

in 1896. Honig bouwde zijn motoren in eerste instantie voor 

toepassingen op land en ontwikkelde vanaf 1904 ruwe olie mo-

toren voor toepassing in schepen. In 1905 leverde hij aan de 

Schroefbootdienst Westzaan een motor die werd ingebouwd in 

de Burgemeester Ferf II. Honig werkte in hoofdzaak voor de lo-

kale Zaanse markt. Toen bijvoorbeeld Willem de Ronde in 1909 

opdracht gaf aan de Zaanlandse Scheepsbouw Maatschappij om 

op de Werf Czaar Peter aan ’t Kalf in Zaandam een motorboot 

te bouwen, werd deze uitgerust met een Honigmotor.6 De bouw-

kosten van deze boot, die als naam Martelaar I kreeg, bedroegen 

5800 gulden. De firma De Ronde exploiteerde in deze tijd een 

beurtdienst tussen Zaandam en Amsterdam, waarvan de historie 

terugging tot 1634. In Amsterdam meerden de beurtschepen 

af aan de Martelaarsgracht; dit kwam in de naamgeving van 

de schepen tot uiting. De motordekschuit ‘De Onderneming’, 

een scheepje dat acht ton mat en in 1911 door de vennootschap  

P. & K. Bets in de vaart werd gebracht, was ook uitgerust met een 

Honigmotor (20 pk). De vennootschap Bets beschikte toen over 

een houten tjalk, twee ijzeren tjalken, drie houten dekschuiten, 

twee ijzeren dekschuiten en een motordekschuit. In 1913 werd 

de vloot uitgebreid met de 43 tons motordekschuit De Trouw, 

die was uitgerust met een 20 pk Rennesmotor. In 1921 werd de 

57 tons motordekschuit Het Vertrouwen aangekocht. Deze was 

voorzien van een 16 pk Kromhoutmotor.7 Honig vervaardigde in 

1923 een van zijn laatste motoren, die werd geïnstalleerd in het 

tankscheepje ‘Linum’ van de N.V. Oliefabrieken T. Duyvis Jz in 

Koog.8 In de vorige aflevering werd al vermeld, dat Cor Kramer 

vanaf omstreeks 1921 ook een aantal door hem en zijn mede- 

werker Klaas Beekhoven ontworpen gloeikopmotoren vervaar-

digde op het schiereiland ‘De Hemmes’. 
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Door al deze ontwikkelingen ontstond in de Zaanstreek een 

technische infrastructuur, waarvan kleine scheepswerven deel 

uitmaakten. Hiertoe behoorden bijvoorbeeld ook de nog altijd 

bestaande Zaandamse werven Vooruit en Brouwer. Andere, 

inmiddels al tientallen jaren geleden gesloten werven, waren 

die van Verhoeven & Vis, Seijmonsbergen en Beudeker. Deze  

waren voor een belangrijk deel afhankelijk van de gemotoriseerde 

binnenvaart. Een aantal van deze werven kwam voort uit de 

houten scheepsbouw, waarvan de geschiedenis teruggaat tot in 

de zeventiende eeuw.
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Op maandagochtend meldden nieuwe meisjes zich bij de poort 

van Verkade om aan hun eerste werkdag in een van de fabrieken 

te beginnen. Onder hen waren, aldus Margaretha, soms van die 

hele kleintjes, die net veertien jaar waren geworden – rechtstreeks 

van de schoolbanken de fabriek in. Zo ging dat veelal in die tijd. 

Sommigen meisjes spraken Margaretha uit oude gewoonte aan 

met ‘juf ’. Nadat Margaretha of haar collega de nieuwelingen de 

huisregels hadden uitgelegd, werd er passende kleding uitgezocht. 

Elke nieuwe medewerkster kreeg een handdoek, een blauwe jurk en 

een sloofje uitgereikt, en ook een sleuteltje waarvan het nummer 

correspondeerde met dat van een kledingkastje. Vervolgens werden 

de meisjes naar de fabriek gebracht waar ze kwamen te werken. 

Sommigen vonden het zó eng om langs al die machines te lopen, 

dat ze hun begeleidster vroegen of ze haar een arm mochten geven. 

In de eerste week kregen nieuwe medewerksters extra aandacht. 

Margaretha en haar collega bezochten dagelijks alle afdelingen van 

de vier fabrieken waar meisjes werkten – wisselend namen ze ieder 

twee fabrieken voor hun rekening. Tijdens hun ronde maakten zij 

met nieuwkomers een extra praatje, waarbij deze de gelegenheid 

kregen iets te vragen of eventuele bezwaren te uiten, maar in de 

praktijk waren het Margaretha of haar collega die zich met vragen 

en/of bezwaren over bijvoorbeeld verzuim tot de meisjes wendden. 

Margaretha had ook in de drie kantines van de fabriek het een en 

ander te doen, ondermeer met betrekking tot de voorraden suiker 

en thee, en ingekomen bonnetjes. Ook het inspecteren van de ‘kop 

en schotels’ behoorde tot haar werkzaamheden. Uitgezonderd de 

maandagen namen de meeste meisjes hun broodjes van huis mee. 

In de kantine was wel thee, chocolade, jam, appelstroop, kaas en 

rookvlees aanwezig. Een kopje thee met suiker en melk kostte 

anderhalve cent, oftewel één bon uit de bonboekjes die de meisjes 

voor dertig cent bij de portier konden kopen. Een kop koffie moest 

volgens een berekening vier bonnetjes kosten. ‘Te duur’ meenden 

de dames; het voorstel koffie te verkopen strandde daardoor. 
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Op de grasvelden tussen de biskwie, beschuit- en waxinefabrie-

ken konden de meisjes zich ’s zomers na het eten ontspannen of 

even slapen. Op deze ontspanningsterreinen, ook wel ‘Verkades  

sanatorium’ genoemd, stonden banken, zweefmolens, schommels 

en een wip. Dat sommige meisjes het soms heel moeilijk hadden, 

blijkt uit wat directeur Anton Verkade zijn dochter al eerder vertel-

de: soms vond hij meisjes als ‘een hoopje oude vodden’ over een 

kantinetafeltje of op een stapeltje oude gordijnen op de grond 

liggen. Hij had dan, schreef Margaretha, ‘dikwijls medelijden met 

de arme slachtoffers’. Toen de beschuitfabriek werd gebouwd, kreeg 

deze in de kantine een zogenoemde rustkamer, waarin een tafel, 

een kast, een paar stoelen en een bed waren geplaatst. Maar meis-

jes moesten er, volgens Margaretha, ‘al heel treurig aan toe zijn 

om in het bed te komen’. Een kopje hete koffie, thee of melk en 

een uurtje slaap onder een warme deken waren meestal voldoende 

om hen weer ‘op de klaver te helpen’. De ‘meisjes van Verkade’, 

van wie zo’n negentig procent uit Amsterdam kwam, maakten 

lange dagen: acht uur werken, en met de trein op en neer naar hun 

werk. Een deel van hen woonde op grote afstand van het station 

en had geen geld voor de fietsenstalling of de tram – ze moesten 

dus lopen, tweemaal daags. 
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In de over de drie kantines verdeelde bibliotheek waren spelle-

tjes en boeken te vinden – de boeken moesten na de schafttijd 

weer worden ingeleverd. Het deed Margaretha pijn te zien hoe 

de boeken soms ‘mishandeld’ werden. ‘Je hart draait er werkelijk 

van om als je ziet hoe de zaak er na 4 maanden uitziet’, schreef ze. 

Iedere vier maanden moesten de boeken, soms met melkvlekken 

en/of met dubbelgevouwen bladzijden, van nieuwe kaftjes worden 

voorzien. Er waren zo’n driehonderd boeken beschikbaar, maar: 

‘Bijna iedereen gaat op de titel af en hoe romantischer hoe beter’. 

Er was een uitvoerige catalogus en Margaretha mocht ieder jaar 

een aantal nieuwe boeken aanschaffen, maar het lukte haar niet 

de meisjes die boeken te laten kiezen welke volgens haar de moeite 

van het lezen waard waren.
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Tot de werkzaamheden van Margaretha en haar collega behoor-

-ARGARETHA�!DRIANA�6ERKADE����������	�HAD�ER�GEEN�OPLEIDING�VOOR�GENOTEN��MAAR�WERKTE�NIETTEMIN�VAN�ONGEVEER�HAAR�TWINTIGSTE�
TOT�HAAR�TWEEpNTWINTIGSTE�BIJ�DE�6ERKADEFABRIEKEN�OP�DE�AFDELING�³VERZORGING�VROUWELIJK�PERSONEEL �́�:E�WIST�NIETS�VAN�ZIEKTE�OF�

ONGEVALLENWETTEN�EN�³TREURIG�WEINIG�HOE�HET�TOEGING�IN�ANDERE�INDUSTRIEpN �́�-AAR�AAN�DE�TWEE�JAREN�DIE�ZE�SAMEN�MET�DE�SOCIAAL�
WERKSTER�VAN�HET�BEDRIJF�MET�EN�VOOR�³DE�MEISJES�VAN�6ERKADE´�WERKTE��DACHT�ZE�JAREN�LATER�NOG�MET�VEEL�GENOEGEN�TERUG��$AT�BLIJKT�

UIT�DE�DOOR�HAAR�NAGELATEN�AANTEKENINGEN�VOOR�EEN�LEZING�DIE�ZE�OVER�DEZE�PERIODE�VAN�HAAR�LEVEN�HIELD�

DOOR�2ITA�(OOIJSCHUUR
)LLUSTRATIES��3TICHTING�"EHOUD�#ULTUREEL�%RFGOED�6ERKADE�

DE DOCHTER EN DE 
MEISJES VAN VERKADE

DXi^Xi\k_X�M \ibX[\��X] c\m\i`e^�) 



���������:AANS�%RFGOED����

Linksboven: Het plaatjeskantoor. Rechtsboven: Grote drukte in de kantine. Midden: De pauzes werden veelal spelend doorgebracht. Linksonder: Een lange rij beschuiten 

ligt klaar om te worden ingepakt, een foto uit 1928. Middenonder: Op weg naar het werk. Rechtsonder: Het inpakken van chocoladerepen.   
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en 

de ook het rondleiden en informeren van groepen gasten: lagere 

en middelbare scholieren, Amsterdamse politieagenten, tram-

bestuurders en adelborsten… Zij waren volgens Margaretha alle 

zeer geïnteresseerd. Maar verenigingen van huisvrouwen werden 

‘hardnekkig geweerd’. Deze kwamen volgens Margaretha niet om 

te kijken, maar om kritiek te leveren. In de door hen uitgegeven 

bladen verscheen dan later een artikel met op- en aanmerkingen 

– negatieve publicaties die volgens Margaretha kant nog wal raak-

ten. Personeelsleden van Verkade wezen erop dat buitenstaanders 

‘alles’ mochten zien, terwijl zij zelf niet verder kwamen dan het 

gebouw waarin ze werkten. Kon hieraan iets worden gedaan? Dat 

kon. Voortaan kreeg iedere woensdagochtend van acht tot twaalf 

uur een groepje van tien medewerkers met meer dan vier dienst-

jaren een rondleiding door alle vier fabrieken, die al spoedig de 

‘stille ommegang’ werd genoemd. 

-!!.$!'�7!3$!'

Natuurlijk waren er altijd wel zieken, maar maandag spande de 

kroon. Margaretha of haar collega werden één of twee maal per 

week naar Amsterdam gestuurd voor ziekenbezoek. Ze ontdek-

ten dat de meisjes lang niet altijd ziek waren, maar op maandag 

hun moeders met de was hielpen. Na een paar waarschuwingen 

volgde, indien het verzuim zich bleef voordoen, onherroepelijk 

ontslag. Margaretha noemde de huisbezoeken die ze moest afleg-

gen overigens ‘allergezelligst’ werk. Ze leerde zo wijken als de 

Jordaan, Kattenburg, Oostenburg, Wittenburg en de Indische 

Buurt op haar duimpje kennen, en raakte zeer onder de indruk 

van de hartelijkheid en behulpzaamheid van de bewoners. Over 

het algemeen liet zij zich bijzonder positief uit over de families 

waar ze op ziekenbezoek kwam. Ze ontdekte hoe in sommige 

gezinnen soms wel drie personen onder een paar oude dekens op 

een matras of in een bedstee sliepen, maar kwam ook bij huis- 

gezinnen waar werd geslapen in een frisse kamer, met helder nacht-

goed aan, en tussen keurige lakens. Bij een bezoek aan een groot 

gezin waarvan zeven leden door de mazelen waren geveld, stond 

ze versteld dat het er zo netjes uitzag. Bij de meeste zieken stond 

een door de buren gebracht bloemetje of fruit. Als er meer dan 

vijf bezoeken per dag moesten worden afgelegd, kregen de dames 

een auto met chauffeur van het bedrijf mee. De chauffeur had de 

opdracht indien Margaretha of haar collega na een half uur nog 

niet terug waren, eens te gaan kijken. Dat vond Margaretha een 

veilig idee, zeker nadat zij eens door een zeer nijdige stiefbroer het 

huis was uitgesmeten.
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‘Ras Amsterdammers’, zo noemde Margaretha de meisjes. ‘En die 

nemen het nu eenmaal niet zo nauw’, voegde ze daaraan toe. Veel 

van de meisjes ‘moesten’ trouwen. Zelf vonden ze dat er niets aan 

de hand was; hun ouders waren meestal onder de zelfde ‘gezegende 

omstandigheden’ in het huwelijk getreden, en dat ging toch ook 

goed. Het geijkte cadeau aan deze meisjes was een plaat van een 

over een wieg gebogen ouderpaar. Dat zorgde er trouwens ook 

voor, dat nog onwetende collega’s over de situatie werden ingelicht. 

Daarnaast kreeg het bruidspaar andere, nuttige geschenken, zoals 

een nest schalen, een schemerlamp, een strijkbout of een thee- 

servies. Boven de werkplek van het betreffende meisje werd steevast 

een bord opgehangen met de tekst: ‘Hulde aan het Bruidspaar’. 

Hoewel de meisjes meestal van jongs af aan hard in het gezin 

hadden moeten meewerken, namen ze naar Amsterdams gebruik 

drie dagen voor het huwelijk afscheid bij Verkade ‘om bij Moeder 

thuis nog even het huishouden te leren’. Ook vanuit het bedrijf 

werd aan het einde van de jaren twintig enige aandacht aan de huis-

houdelijke vaardigheden van de aanstaande huisvrouw en moeder 

besteed. Wie langer dan vier jaar bij het bedrijf in dienst was, werd 

in de gelegenheid gesteld om ’s avonds een kook- en naaicursus te 

volgen; verloofde meisjes hadden voorrang. Ze moesten wél een 

soort borgsom van tien gulden storten, maar wie minder dan vier 

keer had verzuimd, kreeg dit bedrag na afloop terug.
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Je moet, meende Margaretha Verkade, over een grote dosis idea-

lisme beschikken als je aan een baan begint. Maar ze ervoer 

ook, dat idealisme nergens zo gauw verdwijnt als in een fabriek. 

Aanvankelijk meende zij zich in de gedachtewereld van de meis-

jes te kunnen verplaatsen, maar dat bleek onmogelijk. ‘Je staat 

in ontwikkeling de nodige treden hoger’, schreef ze, ‘en wat je 

eenmaal in dat opzicht bereikt hebt, dat verlaat je ook niet meer.’ 

Zelfs studentes van de School voor Maatschappelijk Werk die 

hun theorieën in de praktijk toetsten door als arbeidster op een  

afdeling mee te werken, lieten het al snel afweten. Theorie en  

praktijk bleken totaal van elkaar te verschillen. Margaretha conclu-

deerde dat ze niet moest proberen de arbeidsters andere boeken te 

laten lezen, en andere manieren of taalgebruik aan te leren. Met 

de beste wil van de wereld kon je hen volgens Margaretha in dat 

opzicht niet veranderen. Een fabrieksmeisje praatte het liefst over 

haar loon, kleding en haar vrijer, en misschien eens over een film 

die haar bijzonder had getroffen. Volgens Margaretha beschouw-

den de meisjes hun werkzaamheden beslist niet als ‘geestdodend’ 

en hadden ze ook geen enkele behoefte aan ander werk. Toen één 

van hen die tien jaar bij Verkade werkte, werd gevraagd of ze voor 

de verandering niet eens op een andere afdeling wilde werken, vroeg 

zij verontwaardigd of men niet tevreden was met wat ze presteerde. 

De vrouwelijke personeelsleden waren trouwens ook trots op de 

machines die ze bedienden en ze vertelden graag over de ‘kuren 

en fijne kneepjes’ ervan. Soms pakte een meisje wél met beide 

handen de kans aan om zich hogerop te werken, maar een gevolg 

daarvan kon zijn, dat ze dan uit haar vertrouwde kringetje werd 

verstoten en het ook moeilijker kreeg om een huwelijkspartner te 

vinden. Jongens uit haar eigen kring zagen haar niet meer zitten, 

terwijl jongens uit de betere standen haar te min vonden. Uit de 

notities van Margaretha Verkade blijkt, dat zij het jammer vond 

dat ‘de meisjes van Verkade’ geen enkele belangstelling voor een 

‘beschavingsoffensief ’ van wie dan ook hadden. Toch omschreef 

ze de periode die ze in het bedrijf doorbracht als ‘twee verruk-

kelijke jaren’. Maar de informatie die haar aantekeningen geven, 

heeft uitsluitend betrekking op haar eigen ervaringen. De meis-

jes van Verkade’ komen, jammer genoeg, in dit artikel niet zélf 

aan het woord.
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Professioneel, deskundig en onafhankelijk. Dat 

zijn de kenmerken van Van Borkulo Verzekeringen. 

Al ruim 30 jaar kunnen zowel bedrijven als 

particulieren bij ons terecht voor een objectief 

verzekerings- en/of financieel advies. Een per- 

soonlijke benadering staat hierbij voorop.
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  (collectieven voor luchtvaartpersoneel)

 :� Pakket Polis voor Ondernemers

 :� Pakket Polis voor Particulieren
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 Een team van 
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Van Borkulo Verzekeringen B.V.

Westzijde 22 - Postbus 2171 - 1500 GD Zaandam

Tel: 075-6531111 - Fax: 075-6531113

E-mail: info@vanborkulo.nl
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Negatieve beeldvorming en imagoschade vormden voor Jacob 

Honig de aanleiding om het ‘ongunstig denkbeeld’ over het 

Zaanse zedelijkheidspeil weer op te krikken. Hij verwees daar-

bij concreet naar de door Wilhelmus Kist in 1816 gepubliceer-

de ‘Karakterschetsen. Zeden en gewoonten van Nederlandsche 

Mannen en Vrouwen’, waarin een Engelse reiziger, Johnson  

geheten, niet zo’n beste indruk van de Zaanstreek kreeg voor-

geschoteld. Met name de Zaanse klederdracht moest het  

ontgelden (de kapers bevorderden hoofdluis), evenals de snoep- 

en likeurlust van de vrouwen (vooral het Zaanse vrouwvolk kreeg 

menige schimpscheut te verduren), terwijl ook de merkwaardige 

vrijerij-, bruilofts- en kermisgewoonten met hun uitspattingen 

nogal breed werden uitgemeten. 
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Zoals in mijn vorige artikel is te lezen, beklemtoonde Honig 

in zijn ‘Zaanlandsche Jaarboekje voor het jaar 1841’ (het eerste 

nummer) vooral díé kwaliteiten en kenmerken van zijn streek-

genoten, die getuigden van vaderlandslievendheid, van ‘aange-

boren nederigheid’, ijver en vlijt, eenvoud en oprechtheid. Honig 

produceerde hiertoe een samenvatting van de observaties die Le 

Francq van Berkheij in 1776 in het negende hoofdstuk van zijn 

‘Natuurlyke Historie van Holland’ (deel III) noteerde. Daarbij 

ging Honig zeer selectief te werk. Had Van Berkheij minstens 

vijftig pagina’s aan de Zaanstreek gewijd, Honig reduceerde dat 

tot hooguit tien bladzijden. Omdat Van Berkheij vooral werd 

‘gebruikt’ om de Zaanse beeldvorming weer op te vijzelen, is het 

intrigerend om na te gaan welke passages Honig uit die acht-

tiende-eeuwse bron links liet liggen. Kortheidshalve beperk ik 

mij tot twee aspecten. Vooraf zij opgemerkt dat Van Berkheij in 

zijn hoofdstuk niet enkel de ‘Zaanlanders’ bestudeerd had, maar 

alle ‘Waterlanders’: ‘die Ingezetenen, welken zig aan en omtrent 

de Uitgeester-, Crommenier- en Assendelver Bannen ophouden; 

mitsgaders alle de zoodanigen die langs de Naauwernasche Vaart, 

en de wederzydsche Boorden der Zaane, als mede tot aan, in, en 

omtrent Purmerende of Monnikendam, en daaromstreeks woon-

agtig zyn’ (p. 902). Maalt daar enkel een kniesoor om, het valt 

wél op dat Honig het niet nuttig achtte allerlei fysieke details 

over te nemen, zoals de ‘schrale Kuiten’, ‘platagtige’ voeten, of 

het ‘hoog en eirond Agterhoofd’ van de mannen. Nog minder 

bekoorde het hem hoe hoog Van Berkheij opgaf over de uiter-

lijke schoonheid van de vrouwen. Vormden zij niet het object van 

alle kwaadsprekerij? Bij Van Berkheij ontbrak elk spoor van dat 

soort gêne. Integendeel: vrouwen zijn ‘de blankste Schoonheden, 

niet alleen van Holland, maar [zij hebben] de fraaiste en net-

gevormdste blanke Tronien van geheel Europa’! En met Verlichte 

zin voor detail putte hij zich uit het ‘uitwendig gestel’ van de 

Zaanse schonen te determineren. Hij stak niet onder stoelen en 

banken hoe geïmponeerd hij was door hun ‘aartig net gekruld 

Lokje’ dat zij ‘ter wederzyde aan ’t Hoofd, los en derteltjes laaten 

hangen’. Maar hij schroomde evenmin zijn beklag te doen over 

de nadelen van de klederdracht die haar belette haar natuur-

lijke schoonheden tot uitdrukking te brengen. Door onder haar  

schoenen nog muilen te dragen, verplaatsten de vrouwen zich 

met een sloffende en slepende tred; door hun strakke ‘keurs- of 

ryglyven’ leken ze erg breed en rond van rug, en ‘ingeboogen van 

Buik en Middel te zyn’. Gelukkig liet die dracht, die eerder de 

heupen dan de boezems inklemde, wel ruimte om ‘aan de Borsten 

haaren ruimen natuurlyken wasdom’ te geven. 
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Het zou een vrouwenstudie waard zijn om de masculiene, ‘male’ 

chauvinistische blik van Van Berkheij (die zelf gebukt ging onder 

een ongelukkig huwelijk!) eens te analyseren aan de hand van 

zijn perceptie van de Zaanse dames. Had Honig geleefd in onze 

tijd (met haar lichaamfocus en porno-preoccupaties van ‘body 

make overs’ en ‘babes and beauties’), dan zou hij zo’n schot 

voor open doel niet onbenut hebben gelaten. Maar de zedelijk 

ambitieuze Zaandijker had volstrekt geen boodschap aan Van 

Berkheijs ordinaire ophemelen van de lichamelijke bekoorlijk-

heden van het zwakke Zaanse geslacht. Hem ging het puur en 

alleen om hun ‘inwendig gestel’. Een ander opmerkelijk aspect 

dat Honig (naast tal van andere) onaangeroerd liet, betreft Van 

Berkheijs bewondering voor de grote sociale cohesie in de Zaanse 

samenleving. Halverwege de achttiende eeuw kwam schrijnen-

de armoede hier kennelijk nog nauwelijks voor: ‘In geen Streek 

van ons Vaderland worden eerlyke gebrekkige Persoonen, die 

geen arbeid oeffenen kunnen, burgerlyker onderhouden’ dan hier  

(p. 923). Standsverschillen vormden in het Zaanse leven nog geen 

belemmering voor een hartelijke omgang. De rijksten en de aller-

armsten kwamen op voet van gelijkheid bij elkaar over de vloer: 

men vond ‘hen, in hunne vrolyke partyen, gelyk meerendeels 
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Links: ‘Eene vrouw en twee kinderen van Assendelft’. Plaat 9 uit: W. Kist, Karakterschetsen… van Nederlandsche Mannen en Vrouwen (1816). 

Rechts: Titelpagina van de door het Zaanse Nut bekroonde inzending van Steven Blaupot ten Cate (1841).

in alle hunne handelingen, zeer gemeenzaam. Armen en Ryken 

zyn dikwerf in één gezelschap met elkander; en een Man van 

vermogen… viert de Kermisvreugde te gelyk, in ééne Herberg, 

met zyne minderen en bedienden’ (p. 931). Die schildering van 

de ooit roemrijke Zaanse maatschappelijke harmonie strookte 

kennelijk niet meer met Honigs werkelijkheid anno 1840.

(%4�.54�6!.�34!.$6%23#(),

Predikte de Franse revolutie ooit vrijheid, gelijkheid en broeder-

schap, het beschavingsoffensief van Jacob Honig en de zijnen 

maakte nu deel uit van hun negentiende-eeuwse standenmaat-

schappij. Na de ontnuchterende Franse ervaringen in de Bataafse 

Republiek, die veel kommer en kwel en een algehele malaise 

hadden opgeleverd, had ook het nieuwe perspectief van het jonge 

Koninkrijk der Nederlanden, zelfs na de afscheiding van de Belgen 

in 1830, nog geen zicht geboden op een duidelijk herstel van de 

economische recessie, al maakte de stoomtechnologie wel haar 

opwachting. Bij de beschaafde stand had zich voorgoed het besef 

meester gemaakt dat werkloosheid, armoede, gebrek aan scholing 

en zedenvervaging (waarvoor de Franse zedeloosheid als zonde-

bok werd aangewezen) een nieuwe onderklasse hadden gecreëerd, 

die verheffing behoefde. De gesettelde bovenlaag beschouwde het 

daarom als haar morele plicht zich dienstbaar te maken aan het 

pauperdom – niet enkel tot meerdere eer en glorie van de alom 

bezongen vaderlandse trots en deugdzaamheid, maar (impliciet) 

ook van zichzelf. Daarin werd het containerbegrip ‘eenvoud’ 

tot nationale karakteristiek verheven, waaronder ook deugden 

als matigheid, spaarzaamheid, betamelijkheid, eerlijkheid, maar 

ook huiselijkheid en zedigheid, werden begrepen.1 Het was in 

deze tijd vooral de in 1784 opgerichte ‘Maatschappij tot Nut van 

’t Algemeen’, die steeds intensiever haar opdracht tot algemeen 

christelijke volksverheffing serieus nam.

"%3#(!6).'3&2/.4%.

De Zaanstreek had vrijwel van meet af aan haar eigen plaat-

selijke Nutsdepartementen: in Koog-Zaandijk (sinds 1788), 

Zaandam en Wormerveer (beide sinds 1789), Wormer en Jisp 

(1797), Krommenie en Assendelft (1804). Deze lokale bescha-

vingsfronten zetten zich vol ijver in om het onderwijs, de maat-

schappelijke zorg, het bibliotheek- en spaarbankwezen op een 

hoger peil te brengen.2 Het Nut zette op al deze sociale ontwik-

kelingsterreinen gedurende de gehele negentiende eeuw onuit-

wisbaar zijn stempel – een niet te geringschatten verdienste. 

Het was bij uitstek het gegoede, liberale burgerdom dat zich 
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ontfermde over zijn misdeelde streekgenoten. Hoezeer dit ook 

werd gemotiveerd door oprecht altruïsme en heuse bekom-

mernis, het resultaat was óók dat de standsverschillen beves-

tigd en versterkt werden. ‘Top-down’ werden aan de zelfkant 

van de samenleving de normen- en waardenstelsels van de 

beschaafde stand opgelegd. En daarin hadden de predikanten 

– ‘de gepatenteerde intellectuelen van die tijd’, zoals Van Sas  

(p. 604, zie noot 1) hen raak typeert – in Honigs dagen nog steeds 

een sterk aandeel. Dat gold zeker in de Zaanstreek, en dan met 

name de dominees van doopsgezinde huize – de minderheids-

kerk waartoe ook Jacob Honig behoorde.

$//03'%:).$�"%3#(!6).'3/&&%.3)%&

Honigs missie om het Zaanse imago weer te ‘up-graden’, was 

niet een geïsoleerd fenomeen, maar maakte deel uit van een 

veel breder gedragen, welhaast als doopsgezind te kwalificeren 

Zaans beschavingsoffensief. Twee belangwekkende publicaties 

verschenen vrijwel tegelijkertijd met het eerste ‘Zaanlandsch 

Jaarboekje’ – beide zijn te beschouwen in datzelfde kader van 

revitalisering van de Zaanse identiteit en eigenwaarde. Het eerste 

geschrift, verschenen in 1841, betreft een kritisch betoog van 

Steven Blaupot ten Cate over de verbetering van de welvaart in de 

Zaanstreek. Het andere werk mag vermoedelijk de geschiedenis 

ingaan als de allereerste Zaanse ‘Lonely Planet’: de in 1842 ge- 

publiceerde, tweetalige ‘Beschrijving van Zaandam / Description 

de la Ville de Zaandam’. De auteur hiervan was Bartel van Geuns, 

Haarlemmer van geboorte, die hier vanaf 1830 predikant was 

bij de Fries Doopsgezinde Gemeente van het ‘Oude Huys’ aan 

de Zaandamse Oostzijde, die toen net (ook in 1841) gefuseerd 

was met de Doopsgezinde Gemeente van het ‘Nieuwe Huys’ 

aan de Westzijde. Van Geuns droeg zijn reishandboek op aan 

de kersverse vorstin Anna Paulowna, de echtgenote van koning 

Willem II, en eigenaresse en ‘doorluchte schutsvrouwe’ van het 

Czaar Peterhuisje. Het boek verstrekte de toenmalige bezoeker 

niet alleen veel historische informatie over de Zaanstreek, haar 

helden en gebouwen in het algemeen en Zaandam in het bijzon-

der, maar besteedde ook aandacht aan de ‘Algemeene inrigtingen, 

kleeding, zeden en gewoonten’ die eveneens het beschouwen 

waard waren. Tot die ‘inrigtingen’ behoorden bijvoorbeeld 

de brei- en naaischool, de winteravondschool, de kleuter- 

bewaarscholen, de leesbibliotheek en de spaarbank, die alle door 

zijn departement (Van Geuns was secretaris van het Nut) waren 

opgericht. De maandelijkse bijeenkomsten van het Nut, ‘nu 

en dan met de tegenwoordigheid van Dames [geen vrouwen] 

vereerd’, zo vervolgde hij heel bescheiden, hadden op ‘het geluk 

en de zedelijkheid der lagere volksklasse’ een meer of minder 

gelukkige uitwerking. 
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Na zijn lof over de algehele volksverheffing, bond Van Geuns 

ineens de strijd aan met de bestaande taaie vooroordelen en  

negatieve stereotypen. ‘Grootelijks zou men zich ook hier bedrie-

gen, wanneer men… onbepaald en in alles geloof schonk aan al 

die overdrevene voorstellingen en verdichtselen van stijfheid, 

zindelijkheid, zonderlingheid, en welke andere eigenschappen 

meer, die tot op den huidigen dag hier en daar op onze arme stad 

en streek zonder medelijden worden toegepast’ (p. 366). En dan 

liet hij een hele rij van deugden en verdiensten opdraven, waar-

uit het zelfs voorbeeldige van de Zaankant mocht blijken. ‘Dat 

eenvoudige en nauwgezette is de grondslag eener onvermoeid 

nuttige werkzaamheid; eerlijkheid en goede trouw… waren de 

milde bronnen en kenmerken tegelijk van zedelijkheid en deugd 

(p. 368). ‘Onder dat goede behoort voortdurend de geest van 

werkzaamheid’, die gepaard ging met ‘grondige kennis van het 

vak, naauwkeurigheid, netheid en regelmaat in fabrijk en bestuur. 

Over het geheel is de Zaandammer in zijn bezigheden eenvoudig, 

zuinig en overleggend; eigenschappen reeds op zich voortreffe-

lijk’ (p. 372). Zo’n lofzang op het Zaanse beschavingspeil moet 

elke bevorderaar van goede smaak en zeden, waaronder ook Jacob 

Honig, als muziek in de oren hebben geklonken. Diezelfde snaren 

werden eveneens bespeeld in de ‘Verhandeling over het verleven-

digen en uitbreiden der welvaart te Zaandam’, die Blaupot ten 

Cate – Groninger van geboorte, Nutsman in al zijn genen en 

tevens predikant in Van Geuns’ gemeente – in 1841 bekroond 

zag met de eerste prijs van het plaatselijke Nut.
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Blaupot ten Cate, die later Tweede Kamerlid en een expert ‘ETitelpagina van de tweetalige historische reisgids van Bartel van Geuns (1842).
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op sociaal en onderwijskundig terrein werd, schreef een door- 

timmerd betoog over het herstel van Zaanse welvaart. Enerzijds 

bepleitte hij gedurfd ondernemerschap in de veranderde tijden, 

met oog voor industriële scholing (handelskennis) en technolo-

gische innovatie. Anderzijds – en hier legde de predikant nuchter 

en onverbloemd zijn vermanende vinger op enkele maatschappe-

lijk misstanden – was het hoogst nodig de ‘zedelijkheid van den 

geringeren stand’ te verbeteren. Het was ontoelaatbaar dat hand-

werkslieden en molenaarsknechten niet schroomden om hun 

bazen te bedreigen en te bedriegen! Helemaal gespeend van enig 

normbesef was het groeiende leger van bedelaars, een kwaad dat 

uitgeroeid diende te worden. En van alle ‘dienstbaren’ waren het 

bij uitstek de dienstmeiden die stad en streek hun slechte naam 

bezorgden: ‘De klagten over hen zijn vrij algemeen! Waarlijk, 

men kan bij velen harer niet weinig hoogmoed en pronkzugt, 

zwier en weelde, oneerlijkheid, dartelheid en wellust opmerken… 

wij schrijven een groot deel der verkeerdheden bij de lagere klas-

se aan de dienstboden toe’ (p. 50). Bracht in de vorige eeuw de 

Zaanse vrouw haar beschouwer nog tot verrukking, nu bracht 

zij, althans haar minst weerbare seksegenoot, enkel nog schande. 

Het behoeft geen betoog meer, dat ook Blaupot ten Cate’s niet 

van durf en ambitie gespeende herstelprogramma (zoals werkver-

schaffingtehuizen voor werklozen en deportatie van de bedelaars 

naar werkkolonies) bepaald werd door steekwoorden als: ‘vlijt 

en werkzaamheid, eenvoudigheid en spaarzaamheid, eerlijkheid 

en goede trouw’. Dat daarin niet alleen aan de godsdienst, aan 

het lager en voortgezet onderwijs, maar ook aan het goede voor-

beeld van ‘één waarlijk deugdzaam mensch’, grote verantwoorde-

lijkheden werden toegeschreven, mag welhaast vanzelf spreken.  

Aan die voorbeeldige mens moet in 1840 ook Jacob Honig 

Jansz. Jr. – zelf toonbeeld van deugd – gedacht hebben, toen 

hij voor zijn eerste ‘Zaanlandsch Jaarboekje’ een naar zedelijke  

verheffing verlangend leespubliek zocht. De Zaanse markt was 

er rijp voor.
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1   N.C.F. van Sas, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar 

moderniteit 1750-1900, Amsterdam 2004, p. 600-603.

2   Zie het artikel van Pieter Helsloot, ‘Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’ 

in de Encyclopedie van de Zaanstreek, dl. 2, p. 455-457.

‘Een Noord-Hollandsch Tentjagtje aan de Zaan’. Plaat 3 uit: W. Kist, Karakterschetsen … van Nederlandsche Mannen en Vrouwen (1816). 
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Linksboven: De Westzijde met iepen aan het einde van de negentiende eeuw toen het Verkadecomplex hier nog niet stond (Foto: GAZ). Rechtsboven: De 

monumentale plataan bij Westzijde 136, met het hek dat het wortelgestel beschermt(Foto: Loek Vlaanderen). Linksmidden: De plataan op het parkeerterrein 

achter Westzijde 22 is iets jonger dan die bij Westzijde 136 (Foto: Loek Vlaanderen). Rechtsmidden: Op het parkeerterrein (voorheen een Zaantuin) naast het 

Snookercentrum aan de Westzijde stonden in het verleden twee platanen (Foto: GAZ). Linksonder: De Kaukasische vleugelnoot in het Talmaplantsoen is de enige 

boom in de Zaanstreek waarvan de naam op een bordje wordt weergegeven. Rechtsonder: De acacia op de hoek van de Klaas Katerstraat en de Windhouwerstraat 

is de enige overgebleven boom die werd geplant in 1919, toen de buurt rond het Talmaplantsoen werd aangelegd (Foto: Conny Scholtes). 
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OUDE BOMEN IN
ZAANDAM DUNGEZAAID
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Afgezet tegen de omvang van Zaandam, zijn er in deze tot 1974 

zelfstandige stad maar weinig oude bomen te vinden. Nee, dan 

vroeger… Historische foto’s van de Zaandamse Westzijde tonen 

hele rijen iepen die doorliepen voorbij de gemeentegrens, tot 

Wormerveer aan toe. Kaarsrechte stammen, soms langs een 

wegsloot met houten bruggetjes – een beeld om bij weg te dromen. 

Al deze bomen sneuvelden bij verbreding van de weg of bij uitbrei-

dingen van de fabrieken. Andere gingen teloor door de iepziek-

te of werden in de hongerwinter opgestookt in houtkacheltjes. 

De Zaandamse bomen ten oosten van de Zaan kampen met 

nog een extra nadeel. Na de overstromingen van 1825 en 1916 

bleef de bodem in dit stadsdeel verzilt achter. De meeste boom-

soorten kunnen daar niet tegen. Voor zover bekend is langs de 

Oostzijde en de Zuiddijk geen enkele boom van rond de tachtig 

jaar te bekennen.
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Bomen hebben het in een stad, met al het gegraaf voor riolering 

en gas- en elektraleidingen, hoe dan ook niet makkelijk. Maar 

wie goed rondkijkt zal niettemin ook in Zaandam nog wel wat 

interessants ontdekken. Neem de Westzijde, waar twee reuzen 

staan, die zijn opgenomen op de lijst van de bomenstichting.  

De oudste is de plataan bij nummer 136, vlakbij de Bullekerk, 

die een omtrek heeft van 3,9 meter. Een boom met karakter! Het 

is een wonder dat hij de bouw van het nieuwe appartementen- 

complex aan de Zaan én het drukke autoverkeer naar de garage 

onder dit complex, overleefde. Dat verkeer zou de genadeklap 

voor het wortelsysteem zijn geworden, ware het niet dat er onlangs 

een hek omheen is geplaatst. Petje af! Dit is de eerste monumen-

tale boom in Zaanstad waarvan het wortelgestel is beschermd.  

Een iets jongere plataan staat achter het monumentale pand 

Westzijde 22, op de parkeerplaats bij het Snookercentrum. Deze 

heeft een omtrek van 2,9 meter en was vroeger het middelpunt 

van een statige Zaantuin. Tot nu toe heeft hij de parkeerdruk 

overleefd. Het is maar gelukkig dat deze boom geen beuk of 

es is, want die hadden het nooit gered. Een boom die het vast  

níét meer redt, is de taxus die naar schatting honderd jaar 

terug werd geplant in de voortuin van Westzijde 75b en nu op  

straat staat. Door de verwijdering van een scheve acacia in het 

afgelopen voorjaar, zijn de wortels van de taxus waarschijnlijk 

beschadigd. De boom staat op sterven.
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De buurt rond het Talmaplantsoen is niet alleen bouwkundig 

interessant, maar ook wat de bomen betreft. Hier staat in het 

midden een indrukwekkende Kaukasische vleugelnoot van een 

jaar of veertig. Deze heeft een enorme kroon en is al behoorlijk 

scheefgegroeid. De gemeente zette er onlangs een hek omheen 

en plaatste er een bordje met de naam bij. Vooralsnog is dit de 

enige boom in Zaanstad met een naambord. Verderop, in de 

voortuin van het huis op de hoek van de Klaas Katerstraat en 

Windhouwerstraat, staat nog een acacia die stamt uit de tijd 

dat dit buurtje in 1919 werd gebouwd. De rest van de acacia’s 

aan de Klaas Katerstraat (destijds allemaal gemeentebomen in 

voortuinen) zijn na een recente renovatie van de buurt gekapt. 

Sindsdien staan er gemeentebomen op straat en zijn er valse 

christusdoorns geplant.
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Achter nr. 142 van de Zuiddijk (trapje af, een lommerrijk pad 

op) staat in één tuin zomaar een drietal monumentale bomen 

tegelijk: een zwarte els, een beuk en een eik. Volgens een bewo-

ner van het pad was tegenover zijn huis vroeger een houtzagerij 

gevestigd. Was het zaad van deze monumenten destijds met het 

hout meegevoerd? Ook de voormalige Stadskwekerij ten zuiden 

van het In ’t Veldpark is heel bijzonder. Zaandam had daar, 

tot de gemeente opging in Zaanstad, een eigen kwekerij aan de 

Brusselsestraat. Beheerder J. Tanger hield van bijzondere bomen. 

Hij kocht ze jong in, kweekte ze op en liet ze vervolgens in de stad 

uitzetten. Deze kwekerij moest in de jaren tachtig plaatsmaken 

voor een nieuw woonwijkje en werd verplaatst naar Krommenie. 

Bij de bouw van het nieuwe wijkje werden enkele bijzondere 

bomen uit de kwekerij gespaard. Al zijn ze helaas nog niet monu-

mentaal, ze zijn het alleen al vanwege hun botanische waarde 

zeker waard om behouden te blijven en oud te worden. In de 

Belgischestraat begint bij nr. 14 een wandelpad langs de zoom van 

de oude kwekerij. Daar staan ze naast elkaar: een vaantjesboom 

met bijzondere bloem en vrucht, een oude eik, een amberboom, 

e 

in 
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een tulpenboom en een treurwilg. Op de groenstrook tussen de 

bebouwing staat nog een heel zeldzame Tartaarse esdoorn met 

roodkleurige vlindervruchten.
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Een ander bijzonder plekje is, ten westen van de Zaan, het Dr. 

C. W. H. van Raaltepark bij het oude gemeenteziekenhuis aan 

de Frans Halsstraat, waarin nu appartementen zijn gevestigd. 

Bewoners en omwonenden kunnen er genieten van platanen, 

essen, esdoorns en paardekastanjes, alle met een grote omvang 

en enorme kronen. Voor stadse begrippen leven de bewoners 

daar echt in het groen.

(Loek Vlaanderen is bomenexpert van Kontakt Milieubeheer 

Zaanstreek.)
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Iepen zijn echte Hollandse bomen. Ze zijn 

bestand tegen een stootje en makkelijk in 

het onderhoud. Ooit waren het de meest 

voorkomende bomen in de Zaanstreek, tot 

in 1932 in heel Nederland een kevertje de 

kop opstak, dat onder de bast verwoestende 

gangenstelsels graaft. Deze verwoesting heet 

wereldwijd ‘Dutch elm disease’ (Hollandse 

iepziekte). Tegen deze ziekte valt niets méér 

te doen dan zieke bomen te kappen, snel af te 

voeren en te verbranden. Het kevertje maakt 

nog altijd slachtoffers en veranderde het hele 

bomenbeeld van de Zaanstreek. De laatste 

monumentale iep van Zaandam, langs de 

Zaan achter Westzijde 114, bezweek er enkele 

jaren geleden onder. Hier en daar kwamen er 

iepen voor terug in een andere variëteit die 

iets beter bestand is tegen de kever, zoals zes 

iepen bij Westzijde 173-185. 

Rechtsboven: ‘Nieuwe’ iepen bij Westzijde 185 (Foto: Loek Vlaanderen). Linksonder: De vaantjesboom die staat in de oude stadskwekerij (Foto: Loek Vlaanderen).  

Middenonder: Bloem van de vaantjesboom (Foto: Loek Vlaanderen). Rechtsonder: Zaad van de vaantjesboom (Foto: Loek Vlaanderen). 
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De restauratie van het kerkgebouw in de jaren zestig van de 

twintigste eeuw was een omvangrijk werk. De vorm van de kerk 

bleef ongewijzigd, maar het uiterlijk ervan onderging een enor-

me verandering: ‘Vóór de restauratie een grijsgrauw bepleister-

de kolos, thans een voornaam bedehuis, waarvan de bakstenen 

muur met de hoge ramen de indruk geeft van een warmte, zoals 

alleen een eeuwenlang verleden dat aan sommige monumenten 

schenkt’.2 Een opvallende verandering was de verplaatsing van de 

toegangsdeur. Niet langer ging men de kerk in en uit naast het 

(voormalige) gemeentehuis aan de Zuiderhoofdstraat; de nieuwe 

ingang was onder de toren aan het Kerkplein.

$/$%-!.30//24*%3

Volgens Van Dale’s woordenboek betekent restaureren: ‘In de 

vroegere toestand herstellen’. Daarvan lijkt bij de verplaatsing 

van de ingang van de kerk geen sprake te zijn geweest. Vanaf 

1658 was de ingang aan de Zuiderhoofdstraat. De restauratie 

bracht nog een tweede opvallende verandering. Zowel in de noor-

der- als de zuidermuur werd een kleine deur geplaatst. Deze 

zogenoemde dodemanspoortjes ‘hoorden’ niet bij de hervorm-

de kerk, zoals men die kende. De architect-restaurateur had met 

de toegangsdeur onder de toren en de dodemanspoortjes terug-

gegrepen op de situatie vóór 1658. De Republiek der Zeven 

Verenigde Nederlanden was in die tijd een van de machtigste 

landen op aarde. Sinds 1648 was de vrede met Spanje een feit 

en de Nederlanden domineerden wereldwijd de zeehandel. Van 

de Nederlandse bevolking was inmiddels zo’n vijftig procent 

calvinistisch (hervormd, of zoals men toen zei: gereformeerd). 

De gereformeerde bevolking van Krommenie was aangewezen 

op een kerk die bij lange na niet voldeed – het was in feite een 

‘ruïnekerk’. Dat was een gevolg van de schermutselingen die 

zich in deze contreien aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog 

voordeden. Ten westen van het dorp hadden Staatse troepen zich 

verschanst, ten oosten van het dorp de Spaanse – beide rukten 

regelmatig op en trokken dan weer terug. Daarbij brak in 1574 

een verwoestende brand uit in de toren van de toenmalige kerk, 

die stond op de plaats van de huidige hervormde kerk. Het was 

déze kerk – met z’n toegangsdeur onder de toren en de dodemans-

poortjes in de noord- en de zuidmuur, die de architect-restaura-

teur in de jaren zestig als uitgangspunt nam.
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De brand in de kerktoren had ook het noordelijk deel van de 

kerkruimte zwaar beschadigd, dusdanig dat de gereformeerde 

Krommenieërs (die het gebouw na het vertrek van de Spanjaarden 

hadden overgenomen) spraken over de ‘toekerck’ (de toren en 

het aangrenzende gedeelte waar in ieder geval sinds 15843 de 

zondagse eredienst werd gehouden en waar het dak ‘toe’ was, 

oftewel: gesloten) en de ‘open kerck’ (het deel van de kerk waar-

van het dak door de brand was verwoest), waar het voormalige 

katholieke altaar stond. Rond 1655 werden er plannen gemaakt 

om de ruïnekerk te herbouwen, maar niet geheel en al in zijn 

oude staat terug te brengen. De wat ‘heidens’ aandoende dode-

manspoortjes kwamen niet terug en de ingang van de kerk kwam 

aan de Zuiderhoofdstraat in plaats van onder de toren. Er is wel 

beweerd dat met deze keuze bewust afstand werd genomen van 

het vroegere katholieke gebruik van de kerk – de voor de katho-

lieken heilige plaats waar het altaar stond, was nu een ingang. De 

herbouw van de kerk werd deels gefinancierd door een nieuwe 

belastingheffing op het in de herbergen getapte bier. De Staten 

van Holland gaven de burgerlijke overheid van Krommenie daar 

toestemming voor. De nauwe verweving van kerk en staat maak-

te dat mogelijk.
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Nu, in 2008, wordt dus het 350-jarig bestaan van de hervormde 

kerk gevierd. Eerder, in 1999, was er al de viering van een ‘kerke-

lijk’ jubileum. Alle kerken van Krommenie herdachten op een 

mooie zondagochtend in september in dat jaar met een geza-

menlijke openluchtdienst in het Agathepark, gevolgd door een 
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Boven: De gevelsteen in de zuidmuur met onder meer de spreuk ‘Selden tyt sonder stryt’ en het jaartal 1657. Linksonder: De monumentale kansel doet nog altijd 

dienst. Rechtsonder: De luiklok dateert volgens het (niet op de foto zichtbare) randschrift uit 1396.
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openstelling van alle kerkgebouwen in het dorp in de middag, de 

eerst bekende naamsvermelding (25 oktober 1399) van de kapel 

in Crommenije. Paus Bonifatius IX liet in een brief aan de abt 

van het klooster te Egmond weten, dat de Sint-Nicolaaskapel  

in het dorp Crommenije afgescheiden moest worden van de  

parochie in Uitgeest, en dus voortaan een zelfstandige parochie 

zou zijn. Dit kerkelijk jubileum werd ook gemarkeerd met het 

boekje ‘Zes eeuwen kerken in Krommenie en Krommeniedijk’.4 

In de loop van de vijftiende eeuw groeide de bevolking van 

Krommenie dusdanig, dat de kapel te klein werd en er op  

dezelfde plaats een nieuwe  kerk moest komen. Dit was de  

voormalige kerk van de katholieken, die nadien bij de hervorm-

den zo’n zeventig jaar dienst deed als ruïnekerk. In 1998 kwam 

een federatie tot stand tussen de gereformeerde Vredekerk en 

de hervormde kerk; deze federatie werd in 2005 omgezet in 

een fusie tot de Protestantse Gemeente te Krommenie. In 2008 

werd besloten de Vredekerk niet langer te handhaven; inmiddels  

komt de Protestantse Gemeente uitsluitend nog samen in de 350 

jaar oude hervormde kerk. Deze werd bouwkundig in enkele 

opzichten aangepast, vooral onder de toren, en kreeg als ‘nieu-

we’ naam: Nicolaaskerk.
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De toren van de Nicolaaskerk is – voor zover die boven het 

dak van de kerk uitsteekt – geen eigendom van de Protestantse 

Gemeente. Dit is terug te voeren naar de tijd dat Napoleon de 

macht had in Europa. In de eerste jaren van de negentiende eeuw 

liet hij de kerktorens in Nederland voor militaire doeleinden nati-

onaliseren – ze konden uitstekend dienst doen als uitkijkposten. 

Na de napoleontische tijd voelden de kerkelijke bestuurders er 

niets voor om de toren terug te nemen. Het eigendom ervan, en 

daarmee het onderhoud, berust ook nu nog bij de burgerlijke 

overheid. De invloed van Napoleon deed zich eveneens gelden 

door diens verbod, vanwege hygiënische redenen, in de kerk te 

begraven. Koning Willem I bekrachtigde dit verbod in 1828 

bij wet. Toch liggen er in de kerk grafstenen uit de Franse tijd. 

Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn, dat het bijzetten van 

doden in bestaande graven werd gedoogd. Veel grafstenen zijn 

in de loop der tijden afgesleten, maar gelukkig niet alle. Vaak 

vermeldt een steen alleen de naam van de persoon die eronder 

ligt begraven; van andere overledenen wordt ook de leeftijd op 

bijzondere wijze weergegeven, dan staat er bijvoorbeeld: ‘78 jaar 

en 1 maand en 6 dagen’. Soms is de vermelding uitgebreider. Op 

een van de stenen staat de wat cynische tekst: ‘Als ghij nu sijt / 

was ick voor desen. / Als ick nu ben / sult ghij haest wesen’. In de 

tijd van de ruïnekerk golden er voor het begraven verschillende 

prijzen, afhankelijk of men een graf kreeg in de ‘toekerck’, de 

‘open kerck’ of op het kerkhof (de huidige parkeerplaats). Toen 

de kerk nog katholiek was en de dodemanspoortjes nog werden 

gebruikt, bepaalde de plaats van het woonhuis van de overle-

dene aan welke kant de dode de kerk werd ingedragen. Volgens 

een mythisch verhaal geloofde men dat de duivel in de begrafe-

nisstoet meeliep, maar niet de kerk in durfde te gaan en daar-

om buiten bleef wachten. Door de dode dan naderhand via het 

tegenoverliggende poortje uit te dragen, meende men de duivel 

te kunnen misleiden.
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De in 1658 in gebruik genomen kerk kreeg een monumentale 

kansel, ten teken dat de ‘prediking van het Woord’ in een calvinis-

tische kerk centraal staat. De gebrandschilderde ramen die de kerk 

destijds sierden, waren geschenken van omliggende hervormde 

gemeenten, zoals Monnickendam, Edam en Purmerend, en van 

de burgerlijke overheid. Op den duur raakten ze in slechte staat 

en in 1830 zijn ze vervangen door witte ruitjes. De kerkruim-

te was zó ingericht, dat de kerkganger die door de deur aan de 

Zuiderhoofdstraat binnenkwam, aan de overzijde de kansel tegen 

de muur van de toren zag  In 1737 werden op deze muur boven 

de preekstoel ter verfraaiing (en ter lering?) de Tien Geboden 

afgebeeld. Bij een latere restauratie zijn ze ‘weggeschilderd’, maar 

bij de restauratie in de jaren zestig werden ze weer in hun glorie 

hersteld, zij het wat ‘verscholen’ achter het gelijktijdig aan deze 

zijde van de kerk aangebrachte balkon met orgel. 
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De kerk van Krommenie bestaat nu dus 350 jaar, maar aller-

lei elementen van en in het gebouw hebben andere leeftijden. 

Het Bätzorgel, dat tot 1968 dienst deed in twee verschillende 

Zaanse doopsgezinde kerken, werd gebouwd in 1838, de Tien 

Geboden dateren in oorsprong uit 1737, de oudste (in Gotisch 

schrift gedrukte) statenbijbel, die de kerk bezit, werd uitgegeven 

in 1718… Maar het oudste is de luiklok in de toren. In de rand 

staat gegraveerd: ANNO DOMINI MCCCXCVI ME FECIT 

RODULPHUS DE MONTIGNY (in het jaar onzes Heren 

1396, heeft Rodulphus de Montigny mij gemaakt). Mogelijk 

hing deze klok van het begin af aan in de Sint-Nicolaaskerk, 

maar het kan ook zo zijn, dat hij in 1658 werd aangekocht. De 

Latijnse tekst die staat vermeld op het reliëf in de buitenmuur 

van de kerk aan de Zuiderhoofdstraat naast het (voormalige) 

gemeentehuis, is van recentere datum. Deze steen, ontworpen 

door de Amsterdamse beeldhouwer Ary van den Berg, werd op 

4 mei 1952 onthuld en maakt duidelijk hoe de bevolking gebukt 

gaat onder de last van oorlog. De spreuk wil ons leren dit nooit 

te vergeten: ‘AD PERPETUAM REI MEMORIAM’, ‘tot een 

altoos durende herinnering’.
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1   Kerckmesters ( kerkmeesters) werden later kerkvoogden genoemd,   

tegenwoordig kerkrentmeesters. Zij behartigen de zakelijke belangen  

van de kerkelijke gemeente.

2   Citaat p.18 uit: ‘Selden tijt sonder strijt, de geschiedenis van een dorps-

kerk’, G.K. Kuijper en D.H. van Vliet, uitgave A. Knijnenberg N.V., 1969.

3   In dat jaar kreeg Krommenie zijn eerste hervormde predikant:  

Wouter Hendriksz.

4   Uitgegeven door de Stichting Raad van Kerken.
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Of het Laurens Jansz. Coster uit Haarlem was, die 4½  eeuw 

geleden de boekdrukkunst uitvond, of toch de Duitser Johann 

Gutenberg, zal wel nooit duidelijk worden. Maar zeker is, dat de 

boekdrukkunst van geweldige betekenis was voor onze samen-

leving. Aanvankelijk werkte men nog met letters die uit hout of 

linoleum werden gesneden; later werden de letters mechanisch 

van metaal vervaardigd. Er kwamen speciale bedrijven die de 

drukkerijen van letters voorzagen. In de drukkerijen lagen deze 

letters keurig gerangschikt in letterkasten. De handzetter plaatste 

zo’n kast op de zetbok en zette letter voor letter in zijn zethaak. 

Op die manier werden hele stukken zetsel vervaardigd, die vervol-

gens tot pagina’s werden opgemaakt. Van deze pagina’s werden 

op de boekdrukpers afdrukken gemaakt. In de tweede helft van 

de negentiende eeuw kwamen er zetmachines op de markt, die 

de drukkerijen in staat stelden de tekst machinaal uit vloeibaar 

lood te zetten. Dat leverde een enorme tijdwinst op. De door de 

engelse firma Monotype geïntroduceerde techniek van het gieten 

van losse loden letters is in Westzaan nog te zien.
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Bij het vervaardigen van zetsel met de Monotype wordt gebruik 

gemaakt van twee verschillende machines. Met de zetmachine 

wordt de tekst in een rol papier geponst. Elke letter en elk ander 

teken heeft zijn eigen code. Wanneer de tekst gezet is, kan hij 

gegoten worden. Het rolletje papier waarin de tekst is geponst, 

wordt op de zetmachine aangebracht. Vervolgens wordt er lucht 

door de gaatjes in het papier geblazen. De codes brengen dan 

het matrijzenraam (waar voor elke letter en voor elk teken een 

matrijsje zit) boven de gietmond van de loodpot. In deze pot zit 

vloeibaar lood en bij elke letter spuit een pomp een beetje lood 

in de gietopening. Zo worden de letters één voor één gegoten; 

tezamen vormen zij het zetsel. Er is een groot aantal verschillende 

letters – een breed scala van lettertypen die allemaal hun eigen 

naam hebben. Zo kennen we de Roos en de Times, de Garamond 

en de Clarendon, de Gill en de Univers. De Stichting Lettergieten 

beschikt over een collectie matrijzen van een kleine honderd 

verschillende lettertypen. Van elk lettertype zijn er letters van 

verschillende grootte, het corps genoemd. Dat kan variëren van 

een heel klein lettertje van bijvoorbeeld zes of acht punten tot een 

grote letter van bijvoorbeeld 36, 48 of zelfs 72 punten. De grote 

letters worden vooral gebruikt voor de koppen boven artikelen, 

en voor posters en boekomslagen. Van al die verschillende letter-

typen in diverse corpsen zijn aparte matrijzen nodig.
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Zo rond de jaren zestig, zeventig van de vorige eeuw werd het 

boekdrukprocédé langzaam maar zeker uit de drukkerijen verdre-

ven. Het moest plaats maken voor het fotografisch zetten en voor 

het offset- en diepdrukprocédé. De boekdrukpersen werden afge-

dankt. Voor een deel verdwenen ze naar de sloperij en voor een 

deel werden ze opgekocht of overgenomen door boekdrukkers die 

nog wel een plaatsje in de garage of de schuur hadden en thuis hun 

oude ambacht wilden blijven uitoefenen. De firma Monotype 

beschikte uiteraard over een heel groot assortiment matrijzen, 

die niet langer nodig waren. Een van de medewerkers van het 

bedrijf, de heer Max Stiebner kreeg het verzoek om voor die 

matrijzen een koper te vinden. Er was ondermeer belangstelling 

vanuit India. Maar gelukkig waren er mensen in Nederland die 

het van belang vonden de waardevolle collectie voor Nederland 

te behouden. Een van hen was de heer Kees Knijnenberg van 

drukkerij Knijnenberg in Krommenie. Hij kende op zijn beurt 

weer de grafisch kunstenaar Peter Louman uit Assendelft, die 

zo’n afgedankte gietmachine op de kop had getikt en weer in 

orde had gemaakt. Gedrieën besloten Stiebner, Knijnenberg en 

Louman zich over de matrijzencollectie te ontfermen en zo voor 

Nederland te behouden. Dat was het begin van de Stichting 

Lettergieten 1983. De Stichting beheert de collectie en exploiteert 

de museumwerkplaats, die is gevestigd in een voormalig school-

gebouw aan de Jac. Van Waertstraat in Westzaan. 

(%4�-53%5-�!../�����

In de museumwerkplaats staan nu twee toetsenborden en vier 

gietmachines. We beschikken over de grootste collectie matrijzen 

van Europa. In de werkplaats bevinden zich ook een kleine zetterij 

en een proefpers. Verder zijn er tal van attributen te bekijken, die 

te maken hebben met het oude ambacht van het gieten en hand-
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zetten. Het museum is elke donderdag geopend. De stichting 

prijst zich gelukkig met een aantal vrijwilligers, van wie enkelen 

het oude ambacht van letterzetten en gieten nog daadwerkelijk 

als hun beroep hebben uitgeoefend. De machines draaien weke-

lijks; er worden opdrachten van bestellingen mee uitgevoerd. In 

Nederland en België zijn nog een paar honderd boekdrukkerijtjes 

actief. Veel van deze drukkers bestellen hun letters bij de stich-

ting. Een tweede groep afnemers wordt gevormd door hand-

boekbinders. Zij kopen bij de stichting letters en ornamenten 

voor de boekomslagen en de titelpagina’s. De stichting ontvangt 

geen subsidie. Er zijn een paar honderd donateurs die jaarlijks een 

bescheiden financiële bijdrage leveren. Tezamen met de inkom-

sten uit de verkoop van de producten levert dat gemiddeld net 

voldoende op om de organisatie draaiende te houden. De finan-

ciële middelen zijn echter onvoldoende om substantiële verbete-

ringen in de organisatie en de huisvesting aan te brengen. 
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De stichting is na 25 jaar op een punt aangeland, dat er beslissin-

gen over de toekomst van de museumwerkplaats moeten worden 

genomen. Tot op heden slagen we erin wekelijks de machines te 

laten draaien en productie te leveren die ons inkomsten geeft. 

Bezoekers kunnen in de praktijk zien hoe het gieten van letters 

in zijn werk gaat. Maar onze vrijwilligers worden ouder en de 

vraag dient zich aan hoe we de continuïteit van het werkende 

museum kunnen waarborgen. Daartoe proberen we mensen te 

werven die bereid zijn zich te laten inwijden in de geheimen van 

het oude ambacht. De huisvesting en de inrichting vragen even-

eens om aandacht. Alles wat bij de stichting in Westzaan is te 

beleven, concentreert zich in één ruimte. Het is onze wens om de 

indeling te verbeteren, waardoor het accent meer komt te liggen 

op de museale kant van het door ons gekoesterde erfgoed. Wij 

denken dat we rond de letter en de functie van de letters ook 

in de moderne tijd een mooi en goed verhaal kunnen vertellen 

en aanschouwelijk maken. Maar een andere indeling van ons 

gebouw gaat geld kosten.
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Het bestuur van de stichting voert momenteel een discussie over 

de toekomst. Als meest ideale scenario zien we een samengaan, 

danwel samenwerking, met andere partijen. Bij voorkeur zou dat 

een grafische instelling kunnen zijn, maar ook andere combina-

ties met instellingen van industrieel erfgoed zijn denkbaar. Die 

samenwerking zou versterking van de positie van elk der parti-

cipanten moeten opleveren, en wellicht ook een vergroting van 

het publieksbereik. Daarbij dient zich opnieuw het probleem van 

de huisvesting aan. De huidige locatie kampt met fors achterstal-

lig onderhoud. Een verbouwing wordt niet direct gezien als een 

economisch verstandige aanpak. Daarom wordt gekeken naar de 

mogelijkheid om ter plekke een nieuw pand te laten bouwen. Dit 

biedt het voordeel, dat we het geheel naar onze wensen kunnen 

inrichten. In deze optie speelt de problematiek rond de financie-

ring en exploitatie zeer uitdrukkelijk een rol. In overleg met de 

gemeente Zaanstad wordt ook gekeken naar alternatieve huis-

vestingsmogelijkheden elders in de gemeente. Tot nu toe bood 

dit overleg nog geen concrete oplossingen.
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De Stichting Lettergieten laat een heel specifiek deel van het oude 

grafische ambacht van letterzetten en boekdrukken zien. Dat 

zal een groep geïnteresseerden aanspreken, maar we realiseren 

ons, dat ons museum nooit grote groepen publiek zal trekken. 

Wél hebben we een verhaal over de letter en de functie ervan, 

dat heel goed educatief aanschouwelijk is te maken. Wij denken 

dat we met name jongeren die helemaal in het computertijdperk 

zijn opgegroeid, op een aardige manier een aantal aspecten van 

communicatie kunnen bijbrengen. Daarbij gaat het onder meer 

ook over de versterking van de boodschap door de juiste letter-

keuze en de grafische presentatie. In die richting willen we met 

onze museumwerkplaats de toekomst tegemoet treden. Iedereen 

die in ons verhaal geïnteresseerd is, nodigen wij van harte uit eens 

bij ons te komen kijken. Uiteraard is steun van wie dan ook en 

op welke manier dan ook van harte welkom.

Piet van Buul is secretaris van de Stichting Lettergieten 1983

Stichting Lettergieten 1983, Jac. Van Waertstraat 53, 

1551 CJ Westzaan, tel. 075 6285753 (alleen op donderdag). 

Elke donderdag open van 10 tot 14 uur. www.lettergieten.nl, 

info: lettergieten@planet.nl
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EEN LEKKER MEDICIJN

De fles belandde met de inhoud via amateur-archeoloog G. Graas 

uit Wormerveer bij de archeologische dienst van de gemeente 

Zaanstad. Glasspecialist C. Scheffer-Mud stelde vast dat het om 

een fles uit het eerste kwart van de achttiende eeuw gaat. De 

gemeentelijke archeoloog achtte de vondst dermate interessant, 

dat hij de inhoud liet onderzoeken door H. van Haaster van 

BIAX, een in Zaandam gevestigd bureau dat is gespecialiseerd 

in onderzoek naar plantenresten uit archeologische vindplaat-

sen. De vraag was van wat voor soort planten de resten waren, 

wat de herkomst ervan was en waarvoor ze werden gebruikt. De 

plantenresten bestaan uit delen van bladeren, zaden en wortels 

en uit pollen (een soort stuifmeel). Een deel van de resten kon 

niet worden gedetermineerd, een ander deel was afkomstig van 

bomen uit de omgeving en planten die op weilanden staan of in 

sloten groeien. Deze zaten vermoedelijk oorspronkelijk niet in het 

mengsel, maar zijn daarin terecht gekomen nadat de fles in de 

sloot was beland. De overige plantenresten behoorden wél tot het 

kruidenmengsel. Kalmoes, fijngesneden sinaasappel- of citroen-

schillen, engelwortel, alantwortel (of cichorei of klit), laurier-

bessen, citroenmelisse, salie, kruidnagel, koriander, (mogelijk) 

kamperfoeliebloemen, alsem en vlierbloesem waren de belang-

rijkste bestanddelen. 

3-!!+-!+%23

Waar dienden de kruiden voor? De sinaasappel- of citroen- 

schillen zijn overduidelijk smaakmakers en komen voor in bran-

dewijn, likeur, kruidenbitter en winterdranken. Laurierbessen 

werden gebruikt bij het bereiden van wijn en fruitsap; deze zaten 

in gruit, een kruidenmengsel dat smaak gaf aan bier en werd 

verwerkt in medicijnen tegen de pest. De wortelfragmenten van 

de kalmoes hebben een sterke smaak en reuk en zijn een belang-

rijk bestanddeel in kruidenbitters. Kalmoes werd ook wel als 

kruid tegen maagklachten ingenomen. De citroenmelisse, de 

salie, de engelwortel en de alantwortel (of cichorei, of klit) werden 

gebruikt als smaakmaker, maar ook als medicijn. De vlierbessen, 

de kamperfoeliebloemen, de koriander en de kruidnagelen zijn 

vooral smaakmakers in dranken, wijnen en bitters, maar stonden 

niet direct bekend om hun medicinale werking.

490)3#(%�7)*.&,%3

Wat voor vloeistof zat in de fles toen het kruidenmengsel erin 

werd gedaan? Aangezien het om een typische wijnfles gaat, is 

de kans groot dat dit wijn, brandewijn of likeur was. Dat er bier 

in heeft gezeten is niet waarschijnlijk. Bier werd in de achttien-

de eeuw vrijwel nooit uit flessen gedronken, dat gebruik kwam 

pas in de negentiende eeuw op. Daarbij komt dat de achttiende-

eeuwse speciaalbieren (zoals citroenbier, laurierbier, alantwortel-

bier, saliebier en melissebier) gefilterd werden, waardoor er geen 

plantenresten meer in voorkwamen, terwijl die juist wel in de fles 

uit Westzaan zaten. Dat de fles bier met gruit bevatte, waarop de 

in het kruidenmengsel gevonden laurierbessen kunnen wijzen, is 

niet aannemelijk. Gruitbier wordt al sinds de vijftiende eeuw niet 

meer gebrouwen. De kans dat er bier, een speciaalbier of gruit-

bier in de fles zat, is dan ook klein.

'%.%%3+2!#(4)'

Net als speciaalbieren werden ook likeuren in de achttiende 

eeuw gefilterd. Er waren likeuren in de handel met een krui-

densmaak, maar daar zaten geen kruidenresten meer in. Dit gold 

ook voor de vele soorten brandewijn (jenever, korenwijn, mout-

wijn) die in die tijd in omloop waren. In citroenjenever, kersen-, 

bessen- en andere vruchtenjenever kwam geen spoor van planten- 

resten voor. Uiteindelijk blijft er maar één drank over waarin 

de gevonden kruiden kunnen zijn verwerkt: kruidenbitter. In 

achttiende-eeuwse kruidenbitter konden namelijk wel planten-

resten achterblijven. Oorspronkelijk werden bitters gemaakt door 

apothekers, kruidendokters en kwakzalvers, als middel tegen 

allerlei kwalen. Men verkreeg deze drank door geneeskrachtige 

kruiden te laten trekken in een vat gedistilleerd (brandewijn of 

jenever). Wanneer de kruiden lang genoeg hadden getrokken, 

goot men de drank in flessen over; de kruiden bleven achter in 

het trekvat. Maar kruidenbitter kon men ook zélf maken. Daartoe 

verkochten apothekers en kruidendokters zelfgemaakte pakketjes 

met kruiden die in een fles met sterke drank gegooid moesten 

worden. Dit kruiden- en drankmengsel liet men vervolgens enige 

weken of maanden trekken. Op deze wijze kwamen plantenres-

ten wél in de fles terecht. Dat is waarschijnlijk ook gebeurd met 

de fles uit Westzaan. 

"%%2%."52'

De succesformule om zelf kruidenbitter te maken, is bedacht 

door de beroemde Amsterdamse kruidenhandelaar Hendrik 

Beerenburg (1680-1748). Hij verkocht de pakketjes als medi-

cijn tegen stoornissen in de ingewanden. Op de zakjes stond 

=c\j�d\k�gcXek\ei\jk\e
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een tekst gedrukt: ‘Dit zijn de opregte Maag-kruiden die bij 

niemand anders als bij mij Hendrik Beerenburg verkogt worden’. 

Vooral door de combinatie van goedsmakende kruiden en alco-

hol voelden veel patiënten zich al vrij snel na het innemen van 

dit ‘medicijn’ een stuk beter. Wanneer in de fles inderdaad een 

geneeskrachtig kruidenbitter heeft gezeten, is daarmee het hoge 

aantal kruiden in het mengsel verklaard. Deze dienden niet alleen 

als smaakmaker; destijds dacht men dat ze ook een medicinale 

werking hadden. De conclusie van het onderzoek luidt dan ook, 

dat in de fles een zelfbereide kruidenbitter heeft gezeten met 

misschien een medicinale werking. Mogelijk was de Westzaner 

die het kruidenpakket op sterke drank had gezet, niet tevreden 

met het resultaat en heeft hij de fles met inhoud en al weggegooid. 

Dan had hij de kruiden kennelijk niet bij Hendrik Beerenburg 

op de Stroomarkt in Amsterdam gekocht, maar ergens anders 

een slechter mengsel aangeschaft. Beerenburg valt immers nog 

steeds heel goed in de smaak.

,)4%2!4552

Haaster, H. van, 2004: ‘Een 18-eeuwse maag-drank, ofwel de oudste Beerenburg 

van Nederland?’ in: BIAXiaal 198, Zaandam.

De in Westzaan gevonden fles dateert uit de periode 1700-1725 en was gevuld 

met kruiden.
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Boven: De afgelopen anderhalve eeuw deden zich bij veel cacaoverwerkende bedrijven branden voor.. Op de foto de brand bij Aurora (Stuurman Cacao) aan 

het Kalf op 26 juni 1955. Linksonder: Affiche van de Erve H. de Jong uit 1910. Rechtsonder: Reclame voor Verkades repen.
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Na het vertrek van de Fransen zette het economische verval 

in de Zaanstreek zich voort, met als gevolgen: werkloosheid, 

armoede en stagnatie van de bevolkingsgroei. Hoewel de Zaanse  

bedrijvigheid nog gunstig afstak tegen die in veel andere 

Nederlandse gebieden, was ook hier de situatie verre van roos-

kleurig. Veel industriemolens werden gesloopt, stilgezet of 

geschikt gemaakt voor andere productiedoeleinden. Op deze 

manier ontstonden in onze regio ook de drie in dit artikel be- 

schreven cacaofabriekjes. Deze bereidden in industriemolens op 

primitieve wijze gemalen cacao uit cacaobonen. Dit eindproduct 

werd gebruikt om ‘chocolaad’ van te bereiden, een modedrank 

die veelal in de betere kringen werd gedronken. Ook elders in 

Nederland werd geëxperimenteerd met cacao. In Amsterdam 

waren onder anderen Frederik Korff, Cornelis Blooker en 

Casparus van Houten actief, en in Zeeland vond eveneens cacao-

malerij plaats. Van Houten verbeterde rond 1830 het fabricage-

proces dusdanig dat (onder meer door alkaliseren) vetarme cacao 

ontstond, met een aanzienlijk betere smaak en verteerbaarheid. 

De aan hem verleende octrooien verliepen rond 1840; daarna 

gingen onder andere de Zaanse pioniers van Van Houtens ver-

beteringen gebruik maken. Een Engelse vinding in 1847 zorgde 

voor nog grotere opwinding: uit de hand eetbare chocolade, die 

werd samengesteld uit cacao, cacaoboter en suiker. De tot dan 

toe als gevolg van het ontvetten ‘waardeloze’ cacaoboter, werd in 

plaats van restproduct nu een belangrijk halfproduct. Mede als 

gevolg hiervan kon cacaopoeder goedkoper worden en werd het 

bereikbaar voor een groter publiek. Vanaf deze periode werden 

veel cacaomalers mede chocoladefabrikanten.

:!!.3%�0)/.)%23

Rond 1840 waren drie Zaankanters actief in de cacaomalerij: 

Erve H. de Jong in Wormerveer met molen De Zaanstroom, 

W.J. Boon in Wormerveer met molen De Boonakker en Gebr. 

D.& M. Grootes in Westzaan met molen De Jonge Dirk, later 

omgedoopt tot De Paradijsvogel. Deze genoemde molens waren 

oorspronkelijk blauwselmolens, waarin incidenteel cacaobonen 

werden gemalen. De vindingen in Amsterdam en Engeland zorg-

den natuurlijk voor ‘meer wind in de zeilen’ bij de Zaankanters, 

die het malen van cacaobonen nu tot hun hoofdactiviteit maak-

ten. De vraag naar cacaopoeder en -boter nam enorm toe, maar 

de fabrikanten liepen regelmatig tegen hun grenzen aan: wind 

was als krachtbron onberekenbaar en in de molens was ruimte-

gebrek. Verstoming kon hierop een antwoord zijn, maar stoom-

kracht werd in ons land nog weinig toegepast en vereiste grote 

investeringen. Wellicht werd het proces van verstoming versneld 

door de komst van een vierde Zaanse cacao- en chocolade- 

fabrikant: H.J. Pette in Wormerveer, in 1870. In 1871 verving 

Pette’s plaatsgenoot Boon zijn molen door een fabriek met op 

stoomkracht aangedreven machines; dit voorbeeld werd iets later 

door De Jong en Grootes gevolgd. De vier bedrijven groeiden 

hierna spectaculair en werden toonaangevend in Nederland. In 

Wormerveer zorgden de drie cacao- en chocoladefabrieken voor 

veel werkgelegenheid; in dit dorp vermengde de geur van cacao 

zich met de weeïge lucht van spijsolie en rijst.

25)-4%�6//2�!.$%2%.

De cacaofabricage kende weliswaar een grote groei, maar door de 

beperkte aanvoer van cacaobonen bleef deze beheerst. Dit veran-

derde toen behalve uit Midden- en Zuid-Amerika (de traditio- 

nele herkomstlanden) ook cacaobonen beschikbaar kwamen 

uit nieuw aangelegde plantages in Afrika. Als gevolg van de  

grotere aanvoer daalden de prijzen van cacaobonen en ontstond er 

ruimte voor andere fabrikanten – de vraag naar cacao en choco-

lade groeide gestaag. In 1897 startte Kamphuys & Oly, in 1899 

gevolgd door Francken in Koog, met cacao- en chocoladefabri-

cage. Dezelfde stappen werden genomen door Keyzer & Stolp 

in Wormerveer (1907), Aurora in Zaandam (1909), Zaanland 

in Assendelft (1910), Van der Woude & Dekker in Zaandijk 

(1911) en De Zaan in Zaandijk (1911). Maar ondanks de toename 

van het aantal fabrikanten, bleef er voor de oorspronkelijke vier 

Zaanse pioniers genoeg ruimte voor expansie. Boon breidde rond 

1913 aan het Wormerveerse Zuideinde enorm uit, terwijl plaats-

genoot De Jong aan het Noordeinde fabriek De Zaanstroom 

flink vergrootte. Pette, de derde Wormerveerse fabriek, bouw-

de aan de Marktstraat en het Krommenieërpad grote fabrieks- 

panden, en in Westzaan breidde Grootes flink uit in 1899 en 

1912. Rond 1915 waren er inmiddels elf cacao- en chocoladefa-

brieken en -fabriekjes actief in de Zaanstreek. Alle produceer-

den, behalve een flinke reeks half- en eindproducten, ook grote 

hoeveelheden cacao-afvallen. Hierin was nog een flinke hoeveel-

heid cacaoboter aanwezig, maar het vereiste speciale technieken 

om deze te winnen. In 1897 had Jan Huysman in Koog deze 

techniek voldoende ontwikkeld om lonend te zijn. Er was aanbod 

genoeg en de vraag naar cacaoboter bleef stijgen. Drie jaar later 
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begon in Zaandijk een tweede cacao-afvallenverwerker, Teun 

Oly & Co, in 1908 gevolgd door Jan Stuurman in Zaandam. 

De vraag naar cacaoboter werd zó groot, dat er – naast cacao-

afvallen van Zaanse en Nederlandse cacaoverwerkers – al snel 

ook afvallen uit Engeland werden geïmporteerd.
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Ondanks (of beter gezegd: dankzij) de economische gevolgen 

van de Eerste Wereldoorlog, nam Verkade in Zaandam in 1919 

het initiatief om naast koek en beschuit ook zoetwaren zoals 

borstplaat en fondant te gaan produceren. Er was een gebrek aan 

gist en meel, maar geenszins aan suiker. Mogelijk geïnspireerd 

door het succesverhaal van de Zaanse chocoladefabrieken voeg-

de Verkade aan deze zoetwaren al snel caramels en chocolade- 

bonbons toe. Het bedrijf kocht de chocoladecouverture die beno-

digd was voor de bonbons enkele jaren in bij Grootes, en ging 

deze vervolgens zelf produceren. Het aantal producten nam toe 

en de afzet groeide spectaculair. In 1936 nam Verkade een geheel 

nieuwe, grote chocoladefabriek in gebruik; deze werd in 1965 fors 

uitgebreid. In Wormerveer ging ook het grote bedrijf Wessanen 

& Laan zijn geluk beproeven in de cacaosector; de onderneming 

startte in 1921 met de fabricage van cacaopoeder en -boter. In 

1923 begon de Gebr. Schoemaker in Zaandam een cacaoboter 

en -extractiefabriek, voor zover bekend de eerste fabriek van deze 

soort in de wereld. Dankzij geavanceerde technieken wist Gebr. 

Schoemaker vrijwel alle cacaoboter uit cacao-afvallen te winnen. 

De overige cacao-afvallenverwerkers waren hier nog niet toe in 

staat. Albert Heijn besloot in 1924 de in eigen beheer vervaar-

digde producten uit te breiden met chocolade en bouwde daar-

toe aan de Oostzijde een fabriek. In 1926 werd in Zaandam nóg 

een afvallenverwerker, Wit & Burghart, actief. In 1928 begon 

Gerkens in Wormer als raffineerbedrijf van oliën en vetten, waar-

onder boter uit cacao-afvallen. Gerkens ontwikkelde naast deze 

activiteiten een specialisme om het vet cacaoboter te veredelen 

en was daarmee dermate succesvol dat dit langzamerhand een 

kernactiviteit van het bedrijf werd; vanaf het begin van de jaren 

zestig richtte Gerkens zich volledig op cacao. In 1932, tenslotte, 

begon Nicolaas Wit in Zaandijk een cacao- en chocoladefabiek, 

die in 1954 verhuisde naar Krommenie, waarna in 1962 alle  

activiteiten werden overgenomen door Wessanen.
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Met het groeiende aantal bedrijven nam ook de concurrentie toe. 

De vier Zaanse cacao- en chocoladefabrikanten van het eerste uur 

overleefden dit niet. Als eerste viel het doek voor Pette; het bedrijf 

staakte in 1937 alle activiteiten. Twintig jaar later, in 1957 moest 

ook Erve H. de Jong de fabriek in Wormerveer sluiten. Het bedrijf 

overleefde weliswaar een enorme brand in 1930 en opende in  

1931 nog een geheel nieuwe, moderne fabriek aan het Noordeinde, 

maar kon toch uiteindelijk de concurrentiestrijd niet aan. Grootes 

in Westzaan hield in 1968 op te bestaan. Ook dit bedrijf kreeg te 

maken met een grote brand; in 1925 ging niet alleen de fabriek 

maar ook een enorme hoeveelheid paaschocolade in vlammen op. 

Brand en cacaofabricage lijken wel synoniem te zijn: ook Boon 

in Wormerveer werd, in 1933, getroffen door een enorme brand, 

die een groot deel van het complex aan het Zuideinde in de as 

legde. Toen nauwelijks vier jaar later dorpsgenoot Pette failliet 

ging, haastte Boon zich de gebouwen aan de Marktstraat over 

te nemen. Langzamerhand legde het bedrijf zich meer en meer 

toe op zoetwaren, zoals Engelse drop. In 1992 werd het bedrijf 

overgenomen door zoetwarengigant Klene, die enkele jaren vóór 

de eeuwwisseling de gehele productie van Wormerveer verhuisde 

naar Hoorn. De overige Zaanse cacao- en chocoladefabrikanten 

specialiseerden zich gedurende de eerste decennia van de twin-

tigste eeuw. De Zaan, Kamphuys & Oly en Wessanen & Laan 

richtten zich op uitsluitend cacaoboter en -poeder; Teun Oly & 

Co., Jan Stuurman en Schoemaker maakten alleen cacaoboter, 

en Verkade en Albert Heijn produceerden alleen chocolade. De 

overige ondernemingen waren gemengde bedrijven. 
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Anno 2008 rest nog slechts één Zaanse chocoladefabrikant, 

die de productie laat verzorgen door Continental Chocolates 

in Halfweg. Maar de productie van cacaomassa en de verdere 

verwerking tot cacaopoeder en -boter vindt in de Zaanstreek 

nog op zeer grote schaal plaats. Van de vele Zaanse cacao-

bedrijven en -bedrijfjes resten er nog twee; beide groeiden 

door overnames en fusies uit tot giganten die het grootste deel 

verwerken van de 600.000 ton cacaobonen die jaarlijks in ’s 

werelds grootste cacaohaven Amsterdam wordt aangevoerd. 

Cacao De Zaan en Gerkens, beide al weer jaren geleden over-

genomen door Amerikaanse multinationals, zijn hypermoderne  

bedrijven die in hun fabrieken in Zaandam, Zaandijk en Wormer 

op de meest efficiënte wijze hoogwaardige producten fabri-

ceren. Van de Zaanse cacao-afvallenverwerkers is alleen nog Jan 

Schoemaker actief. Na een moeilijke periode in de jaren negen-

tig produceert het bedrijf uit cacao-afvallen en restpartijen een 

uitstekende kwaliteit cacaoboter.
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Gezien de enorme activiteiten op het gebied van cacaoverwer-

king gedurende de laatste 160 jaar in de Zaanstreek, is het niet 

overdreven de Zaan als chocoladerivier te betitelen. Veel van 

deze bedrijvigheid vond direct aan de Zaan plaats; over deze 

waterweg zijn enorme hoeveelheden cacaobonen aangevoerd en 

half- en eindproducten afgevoerd. Vele honderden Zaankanters 

verdienden hun brood rechtstreeks of indirect in deze sector en 

nóg hangt de geur van cacao boven de streek. Van de Zaanse 

pioniers resten slechts herinneringen. En natuurlijk een schat 

aan oogstrelend verpakkings- en promotiematerialen die de  

herinnering levend houdt aan de glorietijd van de Zaanse  

cacao- en chocoladefabrikanten.

Dit artikel is gebaseerd op het boek ‘De Zaanstroom, niet geëvenaard, 

nog minder overtroffen’, dat wordt besproken in het Boekennieuws op 

bladzij 37 van dit blad. Daar zijn ook de boekgegevens vermeld.
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Linksboven: Avondopname van Cacao de Zaan, 1965. Rechtsboven: Het grote fabriekscomplex van Pette aan de Marktstraat te Wormerveer omstreeks 1920.  

Onder: Cacaomolen De Jonge Dirk (later De Paradijsvogel) van de Gebroeders Grootes te Westzaan.



���������:AANS�%RFGOED�����

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur 

Bezoekkantoor Assendelft

Dorpsstraat 756 A 

1566 ES Assendelft

Bezoekkantoor Wormerveer

Dick Laanplein 1

1521 HT Wormerveer

Bezoekkantoor Zaandam

Rosmolenstraat 30

1502 PA Zaandam 

Algemene nummers

Telefoon (075) 627 50 00

Fax (075) 627 55 99

info@parteon.nl   

www.parteon.nl

Parteon maakt plezierig wonen 
in de Zaanstreek mogelijk

Postadres:

Postbus 22, 
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Eindelijk kan de sleets geworden dummy 

van het geplande boek over het Zaans 

industrieel erfgoed bij het oud papier: het 

échte boek van Jaap Schipper en Maura 

Huig werd begin december gepresen-

teerd. Om de conclusie maar meteen weg 

te geven: het is een prachtig monument 

geworden. In tien hoofdstukken beschrijft 

Schipper het ontstaan en voor een deel ook 

weer verdwijnen van het moderne Zaanse 

industrielandschap. ‘Modern’ moet daar-

bij worden opgevat als: vernieuwend ten 

opzichte van de molenindustrie. 

Het eerste hoofdstuk beschrijft in vogel-

vlucht de ontwikkeling van de Zaanse 

industrie vanaf het einde van de zestiende 

eeuw. Het stoomtijdperk kwam aarzelend 

in de negentiende eeuw op gang, beleef-

de zijn bloei vanaf pakweg 1870, en was 

welbeschouwd alweer bijna voorbij in het 

begin van de twintigste eeuw, toen de 

meeste fabrieken overschakelden op gas, 

diesel en vooral elektriciteit als aandrijf-

kracht voor de productieprocessen. In 

de volgende hoofdstukken komen nage-

noeg alle denkbare consequenties voor 

het veranderend aanzien van de streek 

meer dan uitvoerig ter sprake. Waar het 

in feite om gaat, is dat de vervanging van 

windenergie door andere aandrijfkrach-

ten een ongekende schaalvergroting tot 

gevolg had in zowat alle takken van bedrijf 

die in de Zaanstreek bestonden, terwijl 

er door deze nieuwe mogelijkheden ook 

nieuwe bedrijfstakken bijkwamen, zoals 

de rijstverwerking, de cacao- en choco-

lade-industrie en de fabricage van hout-

producten. Dat staat allemaal uitvoerig 

in hoofdstuk 3. 

De molens, waarvan de lichamen aanvan-

kelijk werden gebruikt om stoommachi-

nes in op te stellen, werden vervangen 

door steeds grotere gebouwen voor zowel 

de stoommachines als de noodzakelijk 

geworden nieuwe grootschalige produc-

tie-apparaten. De opslag van enerzijds 

grondstoffen en anderzijds eindproducten 

stelde andere eisen dan de op zich ook niet 

simpele houten schuren bij de molens van 

weleer. Het hout verdween niet meteen 

uit de gebouwen, maar werd op andere 

manieren toegepast. Daarnaast deden 

deels nieuwe materialen, zoals baksteen, 

gietijzer en gewapend beton, hun intrede. 

De herkomst en toepassing van baksteen 

en gietijzer vinden we in hoofdstuk 2, 

terwijl het beton in hoofdstuk 9 terug-

komt.  De ondernemers wilden met 

hun nieuwe gebouwen bovendien méér 

dan alleen maar een omhulsel voor hun 

machines neerzetten. Naast de technische 

eisen werd ook de vormgeving belang-

rijk. Sommige molenmakers ontwikkel-

den zich tot aannemers/ontwerpers met 

voldoende kennis om aan de nieuwe eisen 

te voldoen. Ook werd vaak een beroep 

gedaan op ontwerpers en technici van 

buitenaf. Daarover gaan hoofdstuk 5 en 6. 

In hoofdstuk 7 krijgt de bouw van de eerste 

moderne fabrieken aandacht en in hoofd-

stuk 8 is er een systematische beschrijving 

van de grote complexen die ooit langs de 

Zaan stonden en in een enkel geval daar 

wat verder vanaf. Hoofdstuk 10, tenslotte, 

geeft een overzicht van geslaagde restau-

raties in het kader van hergebruik. Op 

illustraties is in deze uitgave niet beknib-

beld, bijna al het besprokene is ook afge-

beeld, in zwart-wit, maar voor minstens 

de helft in kleur. Hiermee kom ik aan 

wat een bezwaar van dit boek kan zijn. 

Er is zozeer gestreefd naar volledigheid, 

dat overdaad dreigt en dat niet alles even 

functioneel voor het boek is. Vooral bij 

de talloze verkleind afgedrukte construc-

tietekeningen en blauwdrukken doet zich 

dat gelden. Leuk om te weten dat het er 

allemaal is, maar een paar fraaie, pagina- 

groot weergeven afbeeldingen hadden 

waarschijnlijk meer effect gesorteerd. In 

de tekst halen de vele uitweidingen in 

de diepte meer dan eens de vaart uit het 

verhaal. Handig zijn de bijlagen achter-

in, met een chronologisch overzicht van 

alle gebouwen, een lijst van alle bouwers, 

een lijst van panden gerangschikt naar 

bedrijfstak, een verklarende woordenlijst 

en een fijnmazig register. In het dank-

woord had het aandeel van Kees Kingma 

in de beeldredactie wel iets prominen-

ter vermeld gemogen. Niettemin, ieder-

een die reikhalzend naar dit boek heeft  

uitgezien, zal niet teleurgesteld zijn – 

het is in alle opzichten monumentaal en  

(dat mag ook wel gezegd) de prijs van nog 

geen ` 40 is bijna belachelijk laag voor 

zoveel kwaliteit. 

Jaap Schipper en Maura Huig, Van wind 

naar stoom. Een eeuw industriecultuur 

in de Zaanstreek. [Zaandijk], Stichting 

Uitgeverij Zaans Erfgoed, [Wormer], 

Stichting Uitgeverij Noord-Holland, 2008. 

ISBN 978 90 78381 34 1 (CvS).
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Hendrik de Jong, een zakenman in 

Wormerveer, kocht in 1809 de molen 

De Zaanstroom, die stond ten oosten 

van de Watering en ten zuiden van het 

Krommenieërpad. Hij ging er blauw-

sel mee malen, een product waarin hij 

al een tijd succesvol handelde. Hendrik 

was getrouwd met Trijntje Schoute. Na 

de dood van haar man in 1822 zette zij 

de zaken voort onder de firmanaam ‘De 

Erve Hendrik de Jong’. Voor de dagelijk-

se gang van zaken deed zij een beroep op 

haar halfbroer Dirk. Toen Trijntje in 1829 

stierf, nam Dirk (volgens het al eerder 

vastgestelde testament van zijn kinder-

loze zwager en zus) de zaak voor eigen 

rekening over, zonder evenwel de naam, 

die binnen en buiten de Zaanstreek een 

goede bekendheid genoot, te veranderen. 

In 1843 begon Dirk in de Zaanstroom 

met cacaoverwerking. Zo komt het, dat 

een van de grootste cacao- en chocola-

defabrieken van de Zaanstreek de naam 

De Jong droeg, terwijl deze vier genera-

ties lang, van 1843 tot 1957, werd geleid 

door leden van de familie Schoute, eerst als 

firmant en later als directeur. Een prentje 

van De Zaanstroom bleef altijd de verpak-

kingen van de eindproducten sieren, ook 

toen de molen allang was verdwenen 

en plaats had gemaakt voor een groot 

fabriekscomplex aan het Noordeinde. 

Pim van Geuns vulde het beschikbare 

materiaal uit het familiearchief aan met 

wat er te vinden was bij oud-werknemers, 

al dan niet intussen overgedragen aan 

de Historische Vereniging Wormerveer. 

Daarmee had hij ruim voldoende bouw-

stenen om een rijk geïllustreerd boek over 

de geschiedenis van het bedrijf samen te 

stellen. Van Geuns onderscheidt drie peri-

odes: tot 1880 was er sprake van langzame 

groei, tussen 1880 en 1920 beleefde het 

bedrijf zijn grote opkomst en werd de ene 

fabriek na het andere pakhuis gebouwd, 

en na 1920 ging het nog een tijdje goed, 

totdat in de jaren vijftig de concurrentie 

niet meer was vol te houden en de zaak 

werd geliquideerd. Wist u overigens dat 

De Jong de uitvinder is van de hagelslag 

chocolade? Omdat deze naam niet goed 

was gepatenteerd, kon de concurrentie 

eenzelfde product onder de naam choco-

lade hagelslag op de markt brengen… De 

prachtige reproducties van het kleurrijke 

reclamemateriaal in het boek zullen voor 

velen een feest van herkenning zijn. 

Pim van Geuns, De Zaanstroom, niet geëve-

naard noch minder overtroffen. Wormer, 

Stichting Uitgeverij Noord-Holland, 2008. 

ISBN: 987 90 78381 30 3 (CvS).
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Heel veel mensen beleven plezier aan 

het uitzoeken van hun eigen stamboom 

en brengen uren in archieven door om 

een zo compleet mogelijke genealogie te 

kunnen samenstellen. De resultaten van al 

dat speurwerk zijn zelden interessant voor 

buitenstaanders; dat is de reden waarom 

wij vrijwel nooit aandacht besteden aan 

dit soort uitgaven, die zo nu en dan op de 

aanwinstentafel van het Gemeentearchief 

Zaanstad zijn te vinden. Maar het boek 

dat Pim van Geuns samenstelde over 

het Wormerveerse fabrikantengeslacht 

Schoute, van 1650 tot heden, is andere 

koek. Nou had Van Geuns het voordeel 

dat er al eerder door leden van deze familie 

genealogieën waren samengesteld, zodat 

er een basis was waarop hij kon voort-

bouwen. Leden van de familie Schoute 

begaven zich vrijwel vanaf het begin ook 

in zaken. Dat betekende dat er naast de 

basisgegevens van geboorte-, huwelijks- 

en sterfdata ook veel notarieel materi-

eel te vinden was. Zaken en bedrijven 

werden gekocht en verkocht, met allerlei 

partners werden zaken gedeeld, er werden 

testamenten opgesteld en herzien, bijbe-

horende bevoegdheden in zaken werden 

overgedragen, ook bij leven werden soms 

opvolgingen in bedrijven vastgesteld 

enzovoort enzovoort. Ook van het dage-

lijkse leven, met al zijn vreugde en verdriet, 

bevatten de familiearchieven de nodige 

documenten: brieven, trouw- en rouw-

advertenties, neerslagen van carrières in 

de wetenschap of andere beroepen, foto’s 

enzovoort. Van Geuns verwerkte dit alle-

maal in een helder gestructureerd en fraai 

uitgegeven boek waarin ook de buiten-

staander de weg gemakkelijk kan vinden. 

In het eerste hoofdstuk, dat de eerste vijf 

generaties behandelt, blijven de verhou-

dingen nog tamelijk eenvoudig, omdat 

er in de beschreven periode (1650-1850) 

per generatie steeds maar één zoon over-

_k
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bleef om de lijn voort te zetten. Stamvader 

Hendrik Jansz Schouten vestigde zich 

omstreeks 1650 in Haarlem. Vanaf de 

derde generatie was de familie gevestigd 

in Wormerveer (1727). Het ging hen daar 

voor de wind (ook letterlijk), totdat de 

Franse tijd een eind maakte aan de voor-

spoed. Vanaf de zesde generatie worden 

er drie takken van de familie gevolgd. Zij 

krijgen elk een eigen hoofdstuk, waarbij 

het heel handig is, dat de pagina met het 

basisoverzicht steeds opnieuw is afgedrukt 

met vetgedrukt de naam van de tak die 

aan de beurt is. Cornelis Schoute (1835-

1911) en zijn zoons zetten de zaken in 

Wormerveer voort. Cornelis’ broer Dirk 

(1838-1899) kwam ook in het familiebe-

drijf terecht, evenals zijn zoons. De jong-

ste van hen, Pieter Hendrik, koos voor 

de wetenschap en eindigde als hoogle-

raar wiskunde in Groningen. Ook diens 

kinderen en kleinkinderen bleven buiten 

de zaken in Wormerveer. In deze beschrij-

vende hoofdstukken beperkt Van Geuns 

zich niet tot de lijnen van de familie waar-

in de naam werd doorgegeven, de zoons 

dus, ook de dochters en hun echtgenoten 

met hun families en de schoondochters 

krijgen, als daar iets aardigs over te vertel-

len valt, de nodige aandacht.  In bijlage 

A vinden we op grijs getint papier dan 

de ‘droge’ genealogie – volgens de rege-

len der kunst, honderd bladzijden lang. 

In bijlage B zijn de akten en protocollen 

afgedrukt waarin de zakelijke geschie-

denis van de familie is terug te vinden.  

Een index op namen completeert het 

geheel. In dit kloeke boekwerk is tenslot-

te, als deel 2, het eveneens door Pim van 

Geuns samengestelde (hiervoor beschre-

ven) boek over de cacaofabriek De Erve  

H. de Jong opgenomen, het familie-

bedrijf van de Schoutes, met zijn eigen 

paginanummering. 

Pim van Geuns, De familie Schoute 1650 - 

heden. Handelaren in olie. Fabrikanten van 

cacao. Beoefenaren der wetenschap. Wormer, 

Stichting Uitgeverij Noord-Holland, 2008. 

ISBN 987 90 78381 31 3 (CvS).
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De afgelopen zomer organiseerde het 

Gemeentemuseum Den Haag een boeien-

de overzichtstentoonstelling van het werk 

van industrieel en grafisch ontwerper Piet 

Zwart (1885-1977). De begeleidende cata-

logus van de hand van Yvonne Brentjens 

vormt een waardige en verrassende mono-

grafie, die de uiteenlopende disciplines en 

stijlen waarin Zwart zich manifesteerde, 

karakteriseert en illustreert. Het werk van 

Piet Zwart kent een grote diversiteit, die 

de meest toonaangevende opvattingen 

en stromingen in de designwereld van 

de twintigste eeuw weerspiegelt. Hierbij 

zijn duidelijke invloeden herkenbaar van 

Josef Hoffmann en de Wiener Werkstätte, 

de Amsterdamse School, De Stijl en het 

Russisch constructivisme. Vooral zijn 

grafische ontwerpen zijn schatplichtig 

aan de laatstgenoemde stroming. Minder 

bekend is zijn fotografie. 

De in Zaandijk geboren Piet Zwart 

bracht zijn jeugd door in Wormerveer 

en volgde een kunstnijverheidopleiding 

in Amsterdam. Zijn eerste baan vond 

hij als tekenleraar in Leeuwarden. Hier 

ontwierp hij ook schoolmeubilair, alsme-

de een interieur voor de notaris en verza-

melaar Nanne Ottema. In zijn Voorburgse 

tijd verruilde Zwart de invloed van Josef 

Hoffmann en de Wiener Werkstätte 

voor die van de Amsterdamse School, 

wat resulteerde in meerdere meubelont-

werpen. Daarmee kwam hij in conflict 

met kunstenaars van De Stijl, van wie 

hij de principes evenwel gaandeweg ging 

navolgen. In 1919 trok hij de aandacht 

van het toen nog in Rotterdam gevestig-

de Bruynzeel met zijn kritiek op de jaar-

beursstand van Bruynzeel en Zonen, dat 

was ontworpen door Piet Klaarhamer en 

Bart van der Leck. Zwart had meer waar-

dering voor de stand van de firma Oud uit 

Purmerend, ontworpen door zijn jeugd-

vriend en oud-studiegenoot Jac. Jongert, 

die met Zwart in hetzelfde jaar aantrad 
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als docent aan de Rotterdamse Academie. 

In 1919 brandde de Bruynzeelfabriek te 

Rotterdam af, waarop in 1920 het nieu-

we fabriekscomplex te Zaandam verrees 

naar ontwerp van architect Jan Wils. Piet 

Zwart werkte bij diens in Voorburg geves-

tigde bureau en kreeg de opdracht voor 

het meubilair voor de ‘jonggezellenka-

mer’ van Cornelis Bruynzeel jr. (1900-

1980). In 1921 ontwierp Zwart een 

woon- en eetkamerameublement voor 

Huize De Stormhoek te Zaandam, de 

houten woning voor Cornelis Bruynzeel 

Jr. en zijn echtgenote Titia Verkade, die 

was ontworpen door Wils. De fauteuils 

herinneren aan die van Hoffmann voor 

Palais Stocklet (1905) in Brussel. In 1924 

ontwierp Zwart bovendien nog een tapijt 

voor de zitkamer. Dit ontwerp is duidelijk 

beïnvloed door de geometrie van De Stijl. 

In 1931 vervaardigde Zwart onder meer 

foto’s (collectie Nederlands Fotomuseum 

Rotterdam) van schaftende houtbewerkers 

in de kantine van de Bruynzeelfabriek. 

Brentjens commentarieert: ‘Allemaal zijn 

het portretten van een rap industrialise-

rend land en van de mens die kennis en 

machine tot zijn bondgenoten maakt. Tot 

op heden hebben deze foto’s echter nooit 

de aandacht gekregen die ze verdienen.’ 

In 1936 ontwierp Zwart het interieur 

van het privé-zeiljacht ‘De Arend’ voor 

de familie Bruynzeel. Binnen de uiterst 

beperkte ruimte van dat schip slaagde hij 

er toch in een praktische keukeninrich-

ting te leveren. Of dit succes leidde tot 

dé Bruynzeelkeuken van Piet Zwart uit 

1938? In ieder geval neemt deze binnen 

zijn oeuvre een klassieke status in. Onlangs 

is deze keuken zelfs opnieuw in productie 

genomen – een groter compliment voor 

zijn doelmatige ontwerp kan moeilijk 

worden gegeven. De Bruyzeelkeuken uit 

1938 vormde een vernieuwend concept. 

Zij bestaat uit circa tien gestandaardiseer-

de elementen, die in verschillende uitvoe-

ringen werden geleverd en naar behoef-

te konden worden samengesteld. Zwart 

ontwierp ook het reclamedrukwerk voor 

de keukens. Zijn voorstel de keuken uit te 

breiden met tafels werd niet gehonoreerd. 

In 1948 vroeg Kees Bruynzeel III (1923-

1983) hem om potloden te ontwerpen 

met bijbehorende verpakking en recla-

memateriaal. De chronologische beschrij-

ving van Zwarts ontwerpwerkzaamheden 

eindigt met een reeks van typografische 

ontwerpen voor brochures en folders voor 

Bruynzeel tussen 1952 en 1962. 

Yvonne Brentjens, Piet Zwart, Vorm-

ingenieur, 1885-1977. Den Haag, Gemeente 

Museum / Zwolle, Waanders Uitgevers, 

2008. ISBN 978 90 40084 62 1

(Pier van Leeuwen).

25)-�(/.$%2$�3#(%%030/242%44%.

In het Molenmuseum werd van 28 okto-

ber tot 23 november 2008 een tentoon-

stelling gewijd aan het werk van de 

Zaanse zeeschilder Fred Boom. Daarmee 

werd luister bijgezet aan de verschijning 

van het tweede boek met werk van deze 

schilder. Vier jaar geleden verscheen ‘Over 

Zee’ en nu ligt ‘Van Zee’ in de winkel, 

met reproducties van olieverfschilderij-

en, gouaches en tekeningen, en een voor-

woord van Ed Sarton, voorzitter van 

het Koninklijk College Zeemanshoop. 

Van de ruim honderd scheepsportretten 

in dit boek, heeft een flink aantal een 

Zaans karakter. Zo is er een gezicht op 

de Zaandamse Houthaven met de hout-

boten Wilpo, Zaan en Linge. Als perfecti-

onist dateerde Fred Boom dit schilderij op 

20 juni 1951, omdat alleen op dié dag deze 

drie schepen naast elkaar lagen afgemeerd. 

Sarton constateerde bij de opening terecht 

dat deze scheepsportretten méér zijn dan 

alleen een correct weergegeven plaatje: 

hij werd bijvoorbeeld getroffen door het 

schilderij van de ‘Memnon’. Sarton zelf 

maakte op dat schip in 1966 zijn eerste 

reis als stuurmansleerling naar de West. 

Het schilderij laat het schip in vol bedrijf 

zien. Er wordt gewerkt met de zware spier 

en op de kade lopen enkele Caribische 

havenwerkers. Boom weet hiermee, aldus 

Sarton, precies de juiste sfeer op te roepen. 

Voor iedereen die iets heeft met schepen 

en/of met de Zaanse havens is dit boek 

een absolute aanrader. 

Van Zee, Wormerveer, Auk Boom Produc-

ties 2008. ISBN 978 90 78006 03 9  

(Albert Boes).
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‘Een beetje triest van kleur, zwaar en 

droefgeestig met een palet waarop groen-

bruine tinten overheersen. Zoekend naar 

eenvoudige onderwerpen in grote, simpe-

le contouren gevat of in grote vlakken 

verdeeld.’ Dat schreef de kunsthistoricus 

J.M. Prange bij de dood van de Zaanse 

kunstschilder Jaap Kaal (1893-1960). 

Stichting Uitgeverij Noord-Holland 

bezorgde kortelings een boek over Kaal, 

een volgende titel in wat inmiddels een 

aardige reeks monografieën over Zaanse 

kunstenaars wordt. Het leven van Jaap 

Kaal wordt beschreven in een drietal 

hoofdstukken/delen, elk daarvan samen-

nd 

ier 

e-

a-

se 

sef 

tte 

ol, 

nt-

ict 

ie 

ng 

ht 

ig-

ar-

at 

en 

ar-

uit 

d-

rt, 

ad 



���������:AANS�%RFGOED�����

gesteld door een andere auteur. De delen 

zijn achtereenvolgens: ‘Biografie in vijf 

thema’s’ door Paul Op de Coul (die ook 

de redactie over het volledige boek voer-

de), ‘In dialoog met de traditie’ door Lies 

Netel, en ‘Naar de essentie’ door Henk 

Heijnen. Ieder hoofdstuk begint met een 

door illustraties (foto’s en kunstwerken) 

opgelucht tekstdeel; daarachter volgt een 

ruim overzicht met foto’s van de werken 

die Kaal maakte. Zo beschrijft het boek 

de respectievelijke periodes 1916-1939, 

1940-1951 en 1952-1959. Deze indeling 

bevalt door de systematische afwisseling 

van lees- en kijkboek. Dat iedere periode 

door een aparte auteur werd beschreven, 

maakte het kennelijk onvermijdelijk dat  

er in het boek soms doublures slopen, 

maar storend is dat niet: de al eerder  

gelezen informatie wordt met nieuwe 

gegevens aangevuld. 

Jaap Kaal werd geboren aan het Gorterspad 

van Zaandijk en verloor op jonge leeftijd 

zijn ouders. Van zijn vijfde tot zijn 22e 

leefde hij in het weeshuis van Zaandijk, 

evenals zijn zuster Neeltje, die later trouw-

de met de arts Jan Mulder en haar jeugd-

herinneringen op schrift stelde. Zij schreef 

dat er in het weeshuis goed voor hen werd 

gezorgd, maar het leven strak was gere-

glementeerd. Machinefabrikant P.M. 

Duyvis, een van de regenten van het wees-

huis, wist van Jaaps tekentalent en bood 

Jaap toen deze tien jaar oud was een baan 

aan als leerlingbankwerker en -technisch 

tekenaar. Op zijn twaalfde kreeg Jaap 

zijn eerste tekenlessen, van de huisschil-

der en behanger Jacob Nanning. Een jaar 

later werd hij in de gelegenheid gesteld 

leerling van de Burger Avondschool te 

worden; zijn eindexamen leverde hem 

een prijs op. Vervolgens maakte hij met 

zijn jeugdvriend en zielsverwant in de 

kunst, Cornelis Koning, een studiereis 

naar Italië. In 1916 werd hij toegelaten tot 

de Rijksacademie van Beeldende Kunsten 

in Amsterdam, maar met zijn zesdaagse 

werkweek bij P.M. Duyvis (waar hij veer-

tig jaar werkte) schoot er weinig tijd over 

voor zijn kunst. In het boek wordt een 

duidelijk verband getrokken tussen de 

soberheid van Kaals jeugd in het weeshuis 

en de soberheid van zijn kunst. Tijdens 

de eerste groepsexposities waaraan hij 

deelnam, besteedden de recensenten nog 

geen aandacht aan zijn werk, maar in 1936 

noemde een recensent zijn werk onder 

meer ‘langzaam’, ‘krachtig’ en ‘moeilijk 

te typeren’. Adriaan Bosboom, leerling en 

bewonderaar van Kaal, schreef in 1965 in 

een monografie over het werk van zijn leer-

meester: ‘Zijn werk wil zich langzaam laten 

veroveren.’ Bosboom signaleerde dat Kaal 

na de Tweede Wereldoorlog steeds terug-

houdender werd in zijn kleurgebruik en 

zich steeds meer beperkte tot het essentiële 

in de schilderkunst. ‘Hij wil iets anders tot 

uitdrukking brengen dan een realistische 

weergave van de werkelijkheid; hij is een 

schilder van sfeer.’ Daaraan was een lange 

ontwikkeling voorafgegaan. Kaal werkte 

aanvankelijk realistisch, daarna in navol-

ging van zijn (Zaanse) leermeester Freek 

Engel impressionistisch (naar de Haagse 

school neigend), vervolgens expressio-

nistisch (geïnspireerd door de Bergense 

school) en tenslotte koos hij zijn eigen 

weg en vereenvoudigden de composities 

en inhoud steeds verder. Sober en eenvou-

dig was en bleef de weesjongen, dat uitte 

zich ook in de eenvoudige lijsten die hij 

voor zijn schilderijen koos.

Paul Op de Coul, Lies Netel en Henk 

Heijnen, Jaap Kaal (1893-1960). Een 

schilder in dialoog met de traditie. Wormer, 

Stichting Uitgeverij Noord-Holland. ISBN 

978 90 78381 29 7 (Jan Pieter Woudt).
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Poldermolen De Woudaap wordt ingrij-

pend gerestaureerd. Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier, de eigenaar 

van de molen, kreeg daarvoor van de 

Rijksdienst voor archeologie, cultuur-

landschap en monumenten een subsidie 

van 175.000 euro. De Woudaap staat net 

in Uitgeest, maar wordt niettemin tot de 

Zaanse windmolens gerekend.

��*5,)

De gemeente Zaanstad gaat een fietspad 

aanleggen tussen de Middel van Westzaan 

en de Guisweg bij Zaandijk. De verbin-

ding komt langs de A8. Bij de Middel 

wordt een lange houten brug over de 

Gouw gebouwd. Waar de Middel onder de 

A8 ligt, komt eveneens een houten brug. 

Het 1260 meter lange fietspad wordt over 

twee jaar aangelegd en gaat met een bocht 

achter het politiebureau Guishof langs.

��*5,)

Zaagmolen Het Jonge Schaap heeft weer 

een krukas. Deze werd gisterochtend met 

een kraan van Johan Schol in de molen 

gehesen. Over een paar dagen kan Het 

Jonge Schaap weer hout zagen. De 1800 

kilo zware krukas brak begin juni in twee-

en. Machinefabriek Duyvis, die de krukas 

gratis maakte, repareerde het onderdeel.

���*5,)

De straten in fase 6 van nieuwbouw-

wijk Saendelft in Assendelft worden 

vernoemd naar kastelen. Burgemeester 

en wethouders van Zaanstad stelden de 

namen onlangs vast. De bewoners van 

dit deel van de wijk vestigen zich straks 

aan de Banjaert, Belvedere, Cromwijck, 

Doornburgh, Egelenburgh, Rupelmonde, 

Sandwijck, Sterreschans, Trompenburgh 

en Tulpenburgh

���*5,)

Alle 3782 originele aquarellen en pente-

keningen van de 27 Verkade-albums die 

verschenen tussen 1903 en 1940 zijn geres-

taureerd, een monnikenwerk dat bijna 

zeven jaar in beslag nam. Thea Vorstman 

en Floor Meijboom klaarden deze klus. 

���*5,)

‘Kindzorg Pinkeldorp’ en ‘Freekids Village 

Center’. Dat zijn de namen van de kinder-

opvangcentra die 18 augustus worden 

geopend in de voormalige Woonmall 

aan de Dorpsstraat in Assendelft. In 

Pinkeldorp worden kinderen van nul tot 

vier jaar opgevangen; Freekids Village is 

bestemd voor de buitenschoolse opvang 

van kinderen van vier tot en met twaalf 

jaar. Beide groepen vallen onder Kindzorg, 

dat in de Zaanstreek en Alkmaar elf vesti-

gingen heeft.

���*5,)

Ruim zeventig jaar lagen ze verborgen 

onder een dikke laag grond, maar onlangs 

kwamen de twee maalstenen van molen de 

Windhond weer aan de oppervlakte. Dat 

$E�DATA�BOVEN�DE�STUKJES�VERWIJZEN�NAAR�DE�DAG�VAN�PUBLICATIE�
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gebeurde tijdens werkzaamheden aan de 

nieuwe Julianabrug. De Windhond stond 

pal naast de plek waar later de noorde-

lijke oprit van de oude Julianabrug werd 

aangelegd, op het huidige grondgebied 

van de Zaanse Schans. De molen werd 

in 1634 gebouwd als oliemolen, in 1897 

omgebouwd voor het malen van krijt  

ten behoeve van de verfindustrie, en in 

1911 gesloopt.

���*5,)

‘Ik stotter nog als een gek, puur uit emotie’, 

zei Olga Berkhout van de Stichting 

Vrienden van zuster Leontia Berkhout. 

De stichting, opgericht ter ondersteuning 

van het werk van zuster Berkhout, bege-

leidde en financierde jarenlang projecten 

in het straatarme deel van Brazilië. Na 

ruim dertig jaar houdt de stichting ermee 

op. ‘Het doet pijn in mijn hart, maar we 

zijn moe. We zijn simpelweg te oud om 

dit werk vol te houden.’

���*5,)

Het percentage laaggeletterden in Zaan-

stad ligt hoger dan dat in Nederland. 

Ruim 14.500 inwoners van Zaanstad in de 

leeftijd tussen de 15 en 74 jaar (14 procent  

van het totaal inwoners) hebben grote 

moeite met lezen en schrijven. Landelijk  

is dat 13 procent. Dat blijkt uit cijfers 

die het Centrum voor Innovatie van 

Opleidingen (CINOP) onlangs naar 

buiten bracht. 

��!5'53453

Mensen die meer willen weten over een 

kerk, moskee of synagoge in de regio, 

kunnen sinds kort bij www.reliwiki.nl 

terecht. Deze website geeft informatie 

over bijna 18.000 godshuizen en vroegere 

religieuze gebouwen in Nederland, waar-

onder bijna honderd in de Zaanstreek.

��!5'53453

De gevelstenen in de Rosmolenbuurt 

worden vóór de sloop van dit Zaandamse 

stadsdeel uit de muren verwijderd. Wat 

er daarna met de stenen gebeurt is nog 

niet bekend. De Jan Bouwmeesterstraat 

en andere straten met woningen van de 

voormalige Woningbouwvereniging Leo 

XIII zijn versierd met afbeeldingen uit 

de natuur. Woordvoerster Marleen van 

Klaveren van woningcorporatie Parteon 

liet weten dat de corporatie de historische 

waarde van de stenen inziet.

��!5'53453

Nog vóór het einde van het jaar moet de 

nieuwe bibliotheek in de Kleurenbuurt  

in Zaandam opengaan. De biblio-

theek komt in een nieuw Buurt 

Ontmoetingscentrum (Bop) dat wordt 

gebouwd aan de M.L.Kingweg, op het 

veldje achter de Vermiljoenflat. Het 

gebouw van dertig bij vijftien meter wordt 

geheel gelijkvloers en krijgt drie aparte 

daken. Daardoor lijkt het van buiten alsof 

er drie panden staan.

��!5'53453

De nieuwe Aldert Kwadijkbrug over de 

wegsloot langs de Dorpsstraat in Jisp 

(ter hoogte van de Walvischstraat) wordt 

vrijdag 15 augustus officieel in gebruik 

genomen. Burgemeester P.C. Tange  

opent de doorvaart in een kano en de  

familie Kwadijk zal een gedenkplaat op 

de brug onthullen.

���!5'53453

Hospice De Schelp in Krommenie wordt 

zaterdag 11 oktober officieel geopend.  

De week daarna kunnen de eerste bewo-

ners naar binnen. Dat de officiële opening 

op die datum plaatsvindt is geen toeval, 

het is ‘De Dag van de palliatieve zorg’. 

‘Dat leek ons een passende gelegenheid’, 

zei initiatiefneemster van het hospice, 

Anja de Vries.

���!5'53453

De officiële opening is op 1 oktober, maar 

vermoedelijk kan er al aanzienlijk eerder 

op het fonkelnieuwe wandelpad in het 

Euverenweggebied worden gewandeld. 

Dit ruim 1200 meter lange pad door 

het Guisveld (ter hoogte van de water-

toren) werd al in 1995 ontworpen door 

boswachter Eric van Gerrevink en loopt 

dwars door het natuurgebied, over tril-

veen en langs water; sloten worden ge- 

passeerd over vlonders en bruggetjes. 

Volgens Van Gerrevink is het pad vooral 

bestemd voor Westzaners die ’s avonds 

een ommetje willen maken.

���!5'53453

Het Zaantheater ondergaat een face-

lift die ongeveer een miljoen euro kost 

en al vóór de zomer begon. Het gebouw 

bestaat inmiddels tien jaar en ‘dus’ was 

het volgens directeur Piet de Koning en 

hoofd technische dienst Steven Houtman 

tijd om het gebouw op te knappen en aan 

te passen. Als 5 september in het thea-

ter het Zaans Sportgala wordt gehouden, 

moet het grootste deel van de verbouwing 

klaar zijn.

���!5'53453

Voetbalvereniging Zaandijk lijdt schade 

door het vervangen van de Julianabrug. 

Doordat het complex van de club (zuide-

lijk van de Zaanse Schans) slechter 

bereikbaar is, lopen de inkomsten terug 

en melden zich minder nieuwe leden aan. 

Leden die in Zaandijk wonen, moeten 

sinds het begin van dit jaar met de auto 

een paar kilometer omrijden of met het 

Julianaveer de Zaan oversteken. ‘Dan 

is het logisch dat je minder moeders 

met kinderwagens ziet’, zei Zaandijk-

voorzitter Thijs Klerk.
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Machinefabriek Duyvis Wiener in Koog 

heeft per direct plaats voor zo’n twin-

tig nieuwe werknemers. De onderne-

ming met nu 140 personeelsleden is in 

Nederland marktleider op het gebied van 

machines voor de cacao(verwerkende)- 

en chocolade-industrie. Deze worden 

wereldwijd geëxporteerd.

���!5'53453

De Heilige Maria Magdalenakerk, 

in de volksmond beter bekend als ‘de 

Kalverkerk’, kreeg een prachtig vernieuwd 

smeedijzeren hekwerk om de tuin. Het 

oude, zestig meter lange hek, dat stamde 

uit 1885, was hard aan restauratie toe. Het 

roestte en delen ervan waren compleet 

weggerot. De restauratie was mogelijk 

dankzij een subsidie van de Stichting 

Landschap Noord-Holland.

��3%04%-"%2

Het Verkade-paviljoen bij het Zaanse 

Museum werd verblijd met een financiële 

bijdrage van het Zaanse cacaoverwerken-

de bedrijf ADM Cocoa, dat de complete 

chocoladelijn in het museum sponsort. 

Deze lijn kwam in 1930 in gebruik.

��3%04%-"%2

Westzaan moet het sinds kort stellen 

zonder postkantoor, postagentschap 

of Post Servicepunt. De enige plek in 

het dorp waar nog postzaken behan-

deld werden, was gevestigd in de winkel 

van Bakkerij Sjoerd van Willes aan de 

Kerkbuurt. De postactiviteiten werden 

daar gestopt omdat deze niet langer vielen 

te combineren met het dagelijkse werk in 

de brood- en banketwinkel.

���3%04%-"%2

De watertoren in Assendelft wordt straks 

toegankelijk voor groepen. De eigenaren 

willen meer op het industrie-toerisme 

inspelen. Vanaf vandaag geeft een schild 

bij de toren aan dat deze officieel tot de 

Hollandroute behoort.

���3%04%-"%2

‘Dit wordt je alleen aangeboden als je 

dood bent’, was de eerste reactie van Jan 

de Bruin, voormalig directeur van het 

Kunstcentrum Zaanstad, op het instel-

len van de ‘Jan de Bruinprijs’ voor Zaanse 

beeldende kunst. Zaanstads raadslid 

Herman Oomen (CDA) nam het initi-

atief tot deze prijs, die De Bruin jaarlijks 

wil uitkeren.

���3%04%-"%2�

De Lagedijk te Zaandijk is in rep en roer 

door het plan van de provincie om een 

wachtplaats voor schepen in de Zaan  

te creëren. De bewoners aan de Zaankant 

zijn fel tegen dit grote waterwerk, dat 

bestaat uit vijf palen met een onder- 

linge afstand van 22 meter, die vier  

tot vijf meter boven het wateroppervlak 

gaan uitsteken.

���3%04%-"%2

Dreef Beheer, de ‘vastgoedpoot’ van 

Dekamarkt, wil de Vredekerk aan de 

Heiligeweg in Krommenie slopen, maar 

de gemeente Zaanstad geeft daar nog 

geen vergunning voor. ‘Een van de rede-

nen is dat we momenteel niet weten wat 

de eigenaar ervoor terug wil bouwen’, zei 

gebiedsmanager Hans van der Woude 

gisteravond tijdens de vergadering van 

Wijkbeheer Krommenie in buurtcen-

trum De Palmboom.

���3%04%-"%2

Er moet nieuw leven worden geblazen 

in de kerken van Jisp, Schermerhorn, 

Beverwijk, Haringhuizen, Oosthuizen, 

Beets, Oudendijk, Kwadijk en Westzaan. 

De Stichting Oude Hollandse Kerken, 

die de kerken beheert, wil een ‘quick-

scan’ uitvoeren om te onderzoeken hoe 

de kerken in de toekomst moeten worden 

geëxploiteerd.

���3%04%-"%2

Pette, Boon en De Jong waren in vroe-

ger tijden de drie grote fabrikanten van 

cacao en chocolade te Wormerveer. Naar 

aanleiding van het gepresenteerde boek 

‘Zaanstroom’ over de historie van de Erve 

H. De Jong wordt in de vermaning aan 

de Zaanweg het rijke chocoladeverleden 

weer even tot leven gewekt met foto’s en 

voorwerpen.
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Ook in de koude wintermaanden is een 

bezoek aan de Poelboerderij en haar 

omgeving de moeite waard. In het bezoe-

kerscentrum is een vaste tentoonstelling 

over het planten-, vogel- en dierenleven in 

veenweidegebieden; ook zijn hier regelma-

tig wisseltentoonstellingen met bijvoor-

beeld werk van natuurfotografen. Een 

wandeling door natuurgebied de Trickel 

bij de Poelboerderij is een bijzondere erva-

ring. Er zijn een vogelkijkhut, een verlan-

dingszone en voldoende bankjes en wind-

vrije plekjes om even uit te rusten en van 

het fraaie uitzicht te genieten.

Excursies januari en februari:

‘Doortrekkers en Overwinteraars’, op de 

zondagen 11 en 25 januari en 8 en 22 

februari van 14 tot 16 uur. 

Reserveren: 075 6219100 

of reservering@poelboerderij.nl, 

www.poelboerderij.nl 

Veerdijk 106, Wormer

+5.34#%.425-�:!!.34!$

In samenwerking met kunstenares 

Paula Bercken en het Zaandamse Pascal 

College organiseert Kunstcentrum 

Zaanstad van 10 januari tot en met 1 

maart 2009 de expositie ‘Je m’appelle’. 

Paula Bercken schilderde gedurende drie 

jaar een serie portretten van vijfendertig 

VWO-leerlingen van het Pascalcollege, 

die zij (doordat zij ook werkt bij deze 

school) persoonlijk kent. Hierdoor was 

het haar mogelijk om de karakteristie-

ke eigenschappen van elke leerling op 

doek vast te leggen. De werken worden 

aangevuld met een film waarin de deel-

nemende leerlingen zich kort presenteren. 

Zaanstads wethouder Ronald Ootjers 

opent de tentoonstelling op zaterdag 10 

januari om 15 uur. www.kunstcentrum-

zaanstad.nl Vincent van Goghweg 40 

A/B Zaandam, 075 6141210

-!!43#(!00)*�4/4�.54�

6!.�´4�!,'%-%%.��:!!.$!-

20 januari: ‘De Baltische Staten’, 

diaklankbeeld door H. Alberts uit 

Heerhugowaard. Hij tracht elementen 

zoals cultuur en religie te verweven met 

het leven van de mensen in hun lokale 

omgeving.

24 februari: Lezing over tsaar Peter de 

Grote, door D. Husslage uit Zaandam. 

De tsaar kwam in 1697 naar Zaandam, 

maar minder bekend is dat hij in 1717 

nogmaals Nederland bezocht. 

Beide lezingen vinden plaats in de 

Arend Dikzaal van zorgcentrum Het 

Mennistenerf, H. Gerhardstraat 77, 

Zaandam. Aanvang 14.30 uur.

(/.)'�"2%%4(5)3

Het Honig Breethuis in Zaandijk deed 

vóór de komst van het Zaans Museum 

dienst als Zaans Historisch Museum. 

Het prachtig in stand gehouden pand, 

dat rond 1710 gebouwd werd door de 

welgestelde witpapierfabrikant Cornelis 

Jacobsz. Honig, laat zien hoe een rijke 

Zaanse koopmansfamilie woonde en leef-

de in de eerste helft van de negentien-

de eeuw. De bovenzaal van het pand 

fungeerde als ontvangstzaal voor gasten 

en er werd gemusiceerd. Tegenwoordig 

wordt deze zaal ook weer gebruikt voor 

concerten en lezingen. Sinds 2006 is in 

het huis ook een kleine ruimte beschik-

baar voor wisselende, kleine exposities. 

18 januari: Concert door Dario Macaluso 

op historische gitaar en Kaoru Iwamura 

op tafelpiano.

15 februari: Concert door het Zanzaretta 

Quintet.

15 maart: Marielle Koeman zingt onder 

begeleiding van piano en klarinet.

Alle concerten beginnen om 15.30 uur, 

toegangsprijs tien euro per persoon. 

Na afloop van de concerten is er gele-

genheid tot napraten en iets te drinken 

in de prachtige Zaankamer, met uitzicht 

op de Zaan. Reserveren is wenselijk 

075 6217626 of www.honigbreethuis.nl 

Lagedijk 80, Zaandijk.

-53%5-�6!.�(%4�
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Expositie ‘Het vinden der Lenghten van 

Oost en West, Nederlandse bijdragen 

aan de tijdmeting en plaatsbepaling op 

zee’. Gemma Frisius (1508-1555) stel-

de als eerste wetenschapper voor, het 

probleem van de plaatsbepaling op zee 

op te lossen door middel van een preci-
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sieklok. Christiaan Huygens (1629-1695) 

voerde na zijn introductie van het slinger-

uurwerk verschillende experimenten uit 

met een zee-uurwerk. Hiervoor maakte 

hij onder meer gebruik van een Europese 

paskaart van Dirk Rembrandszoon van 

Niedorp (1610-1682). De werkelijke 

productie van de scheepschronometers 

kwam pas van de grond in de negentien-

de eeuw. In ieder geval tot en 5 januari  

2009 op zater- en zondagen, van 11 tot 

17 uur, is hier van alles over te zien en te 

leren. Kalverringdijk 3, Zaanse Schans 

(Zaandam). www.mnuurwerk.nl 

.)%573&/4/�6!.�����

Kidsweek, Villa Zebra en het ANP orga-

niseren: ‘De Nieuwsfoto van het Jaar’, de 

opvolger van de jongerenverkiezing van 

World Press Photo. Kinderen kunnen tot 

en met 9 januari hun stem uitbrengen op 

één van de 125 geselecteerde nieuwsfoto’s 

die zijn samengebracht in een tentoon-

stelling in het Zaans Museum. Er zijn 

vijf categorieën: Binnenland, Buitenland, 

Sport, Entertainment en Opvallend. Op 

14 januari 2009 is de uitreiking van de 

Nieuwsfoto van het Jaar in Villa Zebra 

te Rotterdam. Kinderen en jongeren  

die gestemd hebben en naar de uitreiking 

komen, maken kans op een camera. 

www.zaansmuseum.nl

:!!.3�#5,4552#!&b������##

Iedere eerste dinsdag van de maand, 

van 20 tot 23 uur is er in de Zaandamse 

Koffiekade een door de Stichting 

Oeverloos georganiseerd cultuur- 

café voor cultuurliefhebbers en -beoefe-

naars. Er zijn lezingen, demonstraties, en  

optredens, en er is ruimte voor netwer-

kers en kennismakers. 

Koffiekade, Westzijde 180, Zaandam. 

www.stichtingoeverloos.nl
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Marcel Koning en jazzpianist Jos van 

Beest organiseren ook in 2009 iede-

re zondagmiddag vanaf 16 uur gratis 

te bezoeken jazzoptredens in het voor- 

malige verenigingsgebouw St. Joseph aan 

de Wormerse Dorpsstraat. In ieder geval 

één keer per maand treedt de Zaanse  

Jan Molenaar met zijn bigband op. 

Info: Jos van Beest 06 51610462. 

www.jazz-at-jaka.nl
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Het Zaantheater bestond 11 december jl. 

precies tien jaar. Reden voor een feestje: 

elke maand, gedurende het hele theater-

seizoen 2008/2009 is er een speciale jubi-

leumvoorstelling, waarbij bezoekers over 

de rode loper het theater kunnen betreden 

en in de pauze kunnen genieten van een 

glas champagne. Er is een jubileumboek 

met prachtige foto’s uitgebracht, dat te 

koop is bij de kassa van het theater.

10 januari: 

Nieuwjaarsshow van het Verkade 

Showorkest met Zaanse gastartiesten.

11 februari: 

‘Crazy Piano’s’, twee knal-rode concert-

vleugels en knettergekke toppianisten…

11 maart: 

Pilobus Dance Theatre, wereldberoemd 

Amerikaans gezelschap maakt acrobati-

sche choreografieën vol dans, humor en 

fysieke behendigheid. Alle voorstellingen 

beginnen om 20.15 uur. Reserveren: 075 

6555345 www.zaantheater.nl 
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De stichting Babel organiseert de exposi-

tie ‘Hergebruik Industrieel Erfgoed’, die 

te zien is in de voormalige Verkadefabriek, 

Westzijde 188 te Zaandam en loopt tot 

en met 1 februari 2009. Industriepanden 

verloren vaak hun oorspronkelijke 

bestemming en bleven dikwijls alleen 

behouden door een nieuwe invulling. Een 

groot aantal bijzondere Zaanse gebouwen 

wordt in deze overzichtstentoonstelling 

uitvoerig belicht. Er wordt gekeken naar 

het oorspronkelijke gebouw, de restaura-

tie en de ingrepen die nodig waren om 

de nieuwe gebruikers te herbergen. In 

een aparte expositie zijn werken te zien 

van de fotografen Simon Theewis, Peter 

Bloem en Hans Klopper. Zij legden de 

sfeer van verval van de vaak jarenlang 

leegstaande panden vast. Daarnaast 

worden historische films vertoond over de  

Zaanse industrie. Donderdagen 18-21 

uur, vrijdagen 13-18 uur, zaterdagen 

13-17 uur en zondagen 14-17 uur. 

www.stichting-babel.nl 
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In september 2008 was het precies dertig 

jaar geleden dat het eerste concert bij 

kaarslicht in Jisp plaatsvond. De orga-

nisatie is van plan de traditie nog lang 

voort te zetten. De sfeervol met kaar-

sen verlichte kerk geeft bezoekers van de 

concerten altijd weer een speciaal feeste-

lijke gevoel. 

24 januari 2009: 

Timora Rosler en Klara Würtz spelen 

onder meer werken van Beethoven, 

Martinue en Brahms.

21 februari 2009: 

Utrecht String Quartet.

21 maart 2009: Ralph Meulenbroeks 

speelt viola da gamba en Pieter-Jan Belder 

klavecimbel. Samen spelen ze werken van 

onder meer Bach en Teleman. 

Reserveren en info: Karel Besemer 075 

6421571, kerk open 19.30 uur, aanvang 

concerten 20.15 uur. Hervormde kerk, 

Dorpsstraat 45 Jisp.



���������:AANS�%RFGOED�����

()34/2)3#(�'%.//43#(!0�!33%.$%,&4

Het Historisch Genootschap Assendelft 

(HGA) werd een jaar geleden opgericht 

en wij hebben nu al zo’n 450 leden. Niet 

gek, denken wij. In de komende periode, 

tot en met maart, hebben wij praktisch 

geen activiteiten, zij het dat wij ons per  

1 januari officieel willen afscheiden van 

de Herbert Vermeulen Stichting, die 

in het leven werd geroepen ten behoe-

ve van het voormalige gemeentehuis 

van Assendelft. Vanaf 2009 willen wij 

dus verder gaan als zelfstandige histo-

rische vereniging. Wij zullen aanwezig 

zijn bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de 

Genealogische Vereniging Zaanstreek-

Waterland met een film over oud-Assen-

delft. In het derde nummer van ons 

verenigingsblad, ‘Rond Kaaijk en Delft’, 

staan twee artikelen die ook een regiona-

le uitstraling hebben: ‘Dorpsstraat 603, 

een molenwerf met een lange geschiede-

nis’ en ‘Assendelver kerremes, beroemd 

en berucht’. Voor meer informatie over 

het HGA en ons verenigingsblad kunt u 

contact opnemen met de secretaris, Ron 

Koomen: r.koomen88@chello.nl
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De Historische Vereniging Koog-

Zaandijk werd op 25 september jl. opge-

richt. Achttien aanwezigen stelden tijdens 

een vergadering unaniem vast, dat een 

dergelijke vereniging levensvatbaar en 

zinvol is. Het aantal leden groeide sinds-

dien gestaag. Het tijdens de vergadering 

benoemde bestuur bestaat uit vijf perso-

nen; het is de bedoeling dit aantal uit te 

breiden (het liefst met Zaandijkers) tot 

zeven. In navolging van de andere Zaanse 

dorpen hebben ‘de’ Koog en Zaandijk nu 

dan ook hun eigen historische vereniging. 

Deze stelt zich het ambitieuze doel een 

bijdrage te leveren aan het vastleggen en 

het verspreiden van kennis over de lokale 

geschiedenis van Koog en Zaandijk. De 

eerstkomende ledenvergadering stelt het 

bestuur voor te starten met historische 

projecten die samenhangen met recen-

te ontwikkelingen. Daarbij denken we 

bijvoorbeeld aan de opheffing van de 

brandweerkorpsen van de beide dorpen, 

de geschiedenis van het Bannehof en die 

van de Waakzaamheid. Daarnaast willen 

we onderzoek doen naar de verdwe-

nen middenstanders en naar ‘wat waar 

stond’ in de huidige nieuwbouwwijken 

Westerkoog en Rooswijk. 

Dit is maar een greep uit de mogelijk-

heden; we hopen ook op suggesties van 

de (nieuwe) leden. Bij voldoende animo 

onder de bevolking van Koog en Zaandijk 

overwegen wij lezingen en rondwandelin-

gen te organiseren. Ook een verenigings-

blad en/of website met artikelen over 

Koog-Zaandijkse onderwerpen behoren 

tot de mogelijkheden. Bovendien willen 

wij de bewoners in staat stellen elkaar 

te ontmoeten en samen te werken aan 

projecten die uiteindelijk ook de overige 

bewoners van de wijk ten goede kunnen 

komen. Het bestuur van de vereniging 

bestaat uit: Henk van den Ham (voor-

zitter), Anneke Steemers (secretaris), 

Huibert Latenstein (penningmeester), 

Carmen Benjamins (PR en communica-

tie) en Margret Komen (coördinatie acti-

viteiten). Meer informatie is te verkrijgen 

per email: info@burobezig.nl.
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Vlak voor dit tijdschrift naar de druk-

ker ging, hoorden wij dat 3 december 

jl. Simon Honig op 66-jarige leeftijd is 

overleden. Simon was al enige tijd ernstig 

ziek, maar toch kwam het bericht hard bij 

ons aan. De Zaanstreek is een markante 

persoonlijkheid kwijt. Hoewel Simon in 

Doesburg woonde, was en bleef hij altijd 

een Zaankanter. Dat bracht hij in praktijk 

bij zijn werk in het Openlucht Museum 

te Arnhem, in zijn artikelen in Zaanse 

uitgaven en tijdens zijn lezingen in de 

Zaanstreek. Met zichtbaar plezier droeg 

hij zijn kennis over de Zaanse cultuurge-

schiedenis uit, als waardig nazaat van de 

grondlegger van de ZOV-collectie, Jacob 

Honig Janszoon Jr., zijn grote voorbeeld. 

Bij de Vereniging Zaans Erfgoed was hij 

actief in de werkgroep ‘Advies en docu-

mentatie’, waar zijn grote kennis van de 

Zaanstreek van groot nut was. Hij werd 

wel eens ‘een wandelende encyclopedie’ 

genoemd. Als je iets niet wist, kon je altijd 

Simon bellen. Als hij het antwoord niet 

paraat had, wist hij wél waar het te vinden 

was. Gevraagd en ongevraagd kwam hij 

met eigen verhalen of met commentaar 

en aanvullingen op verhalen van anderen. 

Aan het tijdschrift Zaans Erfgoed leverde 

hij tot nr. 25 bijdragen over onderdelen 

van de omvangrijke ZOV-collectie, die 

de basis vormde van het Zaans Museum. 

Daarnaast fungeerde hij als adviseur in 

de redactieraad. Als bestuur en redactie 

van Zaans Erfgoed zullen wij niet alleen 

zijn kennis missen, maar vooral ook zijn 

vriendelijkheid en zijn betrokkenheid bij 

het blad.
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In Alkmaar overleed Arie Stroo, een van 

de laatste Zaanse fabrieksmachinisten. 

Arie Stroo werkte onder meer bij Gebr. 

Klinkenberg, Jan Dekker en CrokLaan 

(alle te Wormerveer) en voorts bij een flink 

aantal bedrijven buiten de Zaanstreek. Hij 

werd uitgebreid door Cees van Dalsem 

geïnterviewd in het 26e nummer van Met 

Stoom, dat later opging in Zaans Erfgoed. 

Voor het onlangs verschenen boek Van 

Wind naar Stoom (zie bladzij 36 van dit 

blad) leverde hij belangrijk materiaal aan. 

Het interview met Arie Stroo is na te lezen 

op www.zaans-industrieel-erfgoed.nl
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Verscheidene lezers van de Vereniging 

Zaans Erfgoed en abonnees van dit tijd-

schrift die het afgelopen jaar verhuisden, 

vergaten hun nieuwe adres door te geven 

aan het secretariaat van onze vereniging. 

Dat is jammer, omdat de nieuwe bewo-

ners van het verlaten adres niet altijd de 

tijdschriften doorsturen en wij dan bladen 

moeten nazenden. Ook werd soms erg laat 

gereageerd op onze acceptgiro’s voor het 

lidmaatschap, meermalen moesten wij 

tot twee keer toe betalingsherinneringen 

sturen. Dit alles geeft veel extra onkos-

ten, die uiteindelijk kunnen noodzaken 

tot een verhoging van de bijdrage. Leden 

en lezers die hun lidmaatschap of abonne-

ment willen beëindigen vragen wij tijdig 

(dat wil zeggen: vóór het eind van het 

kalenderjaar) dat door te geven aan het 

secretariaat, waarvan het adres is vermeld 

op bladzij 2 van dit blad.
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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.


