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Het verschijnen van dit blad wordt mede mogelijk gemaakt door: 

Honig-Laanfonds, Ir. P.M. Duyvisfonds, Maatschappij tot Nut 

van ’t Algemeen, Verkadefonds.

Columns als deze beginnen soms met ‘Mag ik mij 

even voorstellen?’. Dan gaat het om een nieuwe 

medewerker van het blad, die zich aan de lezers 

bekend wil maken. Als nieuw redactielid van 

Zaans Erfgoed ga ik van harte mee in deze tradi-

tie. Hoewel ik een geboren en getogen Haarlemse 

‘mug’ ben, woon ik al ruim vierentwintig jaar in 

de Zaanstreek. Wie de liefde volgt… Geschiedenis heeft altijd mijn 

grote belangstelling gehad en al vóór ik hier woonde was ik regelmatig 

te gast op de Zaanse Schans. Inmiddels ben ik actief als vrijwilliger in 

het Honig Breethuis; ik ontvang daar bezoekers en leid ze rond. Het 

is een bijzondere gelegenheid om mijn kennis over geschiedenis en 

cultuur aan anderen over te dragen. Het ontvangen en rondleiden van 

bezoekers dwingt je tot verdieping in de historie van de streek, waar- 

van je nog lang niet alles weet. Via contacten met andere vrijwilligers 

trad ik toe tot de redactie van Zaans Erfgoed. Ik hoop met mijn bijdra-

gen nieuw materiaal te kunnen toevoegen aan de bestaande informatie. 

Research en het ‘ontdekken’ van nieuwe zaken is een bijkomend, maar 

niet onbelangrijk genoegen. Daarnaast wil ik minder bekende zaken 

nader voor het voetlicht brengen. Ten behoeve van een kunsthisto-

risch onderzoek ben ik regelmatig te gast in het Zaans Museum. Bij 

die gelegenheden mocht ik de activiteiten rond het Verkadepaviljoen 

van nabij aanschouwen. Dit paviljoen betekent weer een nieuwe fase 

in de beleving van de Zaanse geschiedenis. Naast de toeristische top-

pers ‘klompen, tulpen en molens’ komt er nu een stuk geschiedenis 

bij, dat voor velen nog tastbaar is en bezoekers een beeld geeft van 

de ‘nieuwe geschiedenis’ van de streek. Voor anderen betekent het 

paviljoen een herinnering aan hun eigen leven, of dat van hun vaders, 

opa’s of oma’s. Ik denk dat geschiedenis die met jezelf is verbonden, 

een hoge tastbaarheidsfactor heeft. Voor wie ziet hoe zijn ouders of 

grootouders leefden en werkten, is geschiedenis geen opsomming 

meer van droge feiten en jaartallen, maar een stukje levende materie. 

Niet voor niets grijpt Verkade in zijn reclamecampagnes terug op de 

meisjes van Verkade.  Met de overgang in de negentiende eeuw van de 

molenindustrie naar de moderne industrie begon een nieuw tijdperk: 

langs de Zaan verrezen karakteristieke industriegebouwen. Nu trans-

port over de Zaan voor een groot deel is vervangen door wegvervoer 

verhuizen veel bedrijven naar locaties elders binnen de streek. Bijna 

alle vrijgekomen, vaak monumentale gebouwen kregen een nieuwe 

bestemming en vormen zo een goed voorbeeld van hergebruik. Ze 

blijven zo behouden voor komende generaties. Het ‘kleine erfgoed’ 

mag zeker niet worden vergeten. Met enige weemoed mis ik langs de 

N246 het oude gemaaltje De Parel dat de Veenpolder bemaalde; het 

werd in 2001 door een modern bouwsel vervangen. Het gebouwtje 

was een van de voorbeelden van kleinschalige negentiende-eeuwse 

industriële architectuur. Ik heb er menigmaal even uitgerust op mijn 

fietstochten naar de Zaanse Schans. Wanneer je fietsend onderweg 

bent vallen je allerlei zaken op, die elk een bijdrage vormen aan het 

erfgoed: kleinschalige bouwsels, maar ook zaken als geveldetails, een 

art deco brievenbus of een monumentale boom. Zij zijn het net zo 

waard behouden te blijven als de ‘grote monumenten’. 
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 4   Het Verkadepaviljoen is in bijzijn van koningin Beatrix 

geopend. Wie de unieke, zeer complete bedrijfscollectie 

wil aanschouwen, kan de ‘Verkade Experience’ ondergaan, 

via de hoofdingang van het Zaans Museum. Een aanrader. 

Zaans Erfgoed kijkt terug op de wordingsgeschiedenis van 

het paviljoen.  

 7   Maura Huig schreef met Jaap Schipper het boek ‘Van wind 

naar stoom’, dat december jl. werd gepresenteerd. Een 

monsterklus. ‘Fabrieken vond ik wel een stoer onderwerp’, 

zegt ze.

10   Hanteerbare, goed ontsloten archieven – lange tijd was het 

een wensdroom. De Zaandamse gemeentesecretaris Johan 

Zaalberg zocht vanaf 1905 naar een logische ordening van 

de archieven. In 1908 werd de ‘code Zaalberg’ gepubliceerd. 

Zaalbergs reorganisatie van de registratuur was destijds een 

project van ongekende omvang. 

14   Vanaf vroeg in de jaren zestig kampten Zaanse industriële 

bedrijven met tekorten aan (ongeschoold) personeel. Vanuit 

de wijde omgeving trachtten de ondernemingen medewer-

kers te werven, maar die moesten ook worden gehuisvest. Er 

kwamen nieuwbouwwijken, waaronder Poelenburg, inmid-

dels een van de veertig Nederlandse Vogelaarwijken. 

18   Het Gemeentearchief Zaanstad aanvaardde dankbaar de 

kopieën van twee boeken die werden gemaakt door de 

Zaanse kalligraaf Remmet Ouwejan. In de jaren vijftig 

weigerde de gemeente Zaandam de originele boeken als gift 

te aanvaarden. Dat de kopieën nu in bezit van de gemeente 

zijn, mag worden gezien als een postume genoegdoening 

voor de kunstenaar.

INHOUD
22   De oud-katholieke schuilkerk was aan het einde van de 

jaren tachtig hoognodig aan een restauratie toe. Toen aan 

dat werk werd begonnen, toonde het gebouw zijn verborgen 

schatten. Er werden ontdekkingen gedaan met betrekking 

tot het altaarschilderij en heiligenbeelden.

26   Het is een bouwval, maar wél een met historische waar-

de. De schuur van de verdwenen oliemolen De Paauw in 

Nauerna is uniek doordat erin een blokmaalderswoning 

werd gebouwd. In een onlangs verschenen bouwkundig 

rapport werd het belang van de schuur voor het Zaanse 

monumentenbestand onderstreept.

29   Bij de oprit naar de Zaanbrug, aan de Edisonstraat, staat een 

pand waarin lange tijd een grutterij was gevestigd. Grutten 

waren ooit een belangrijk volksvoedsel. De rosmolen van 

deze grutterij is te bewonderen in het Openluchtmuseum 

te Arnhem.   

  

33   Brand behoorde eeuwenlang tot de grootste bedreigingen 

van de Zaanse molens en later fabrieken. Vanaf het einde 

van de negentiende eeuw werden in de fabrieken de eerste 

sprinklerinstallaties geplaatst. Dat gebeurde onder meer in 

het bedrijf van Verkade.    

36   Boekennieuws.  

Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek belicht.

41   Kroniek. Zaanse gebeurtenissen van oktober tot en met  

december 2008.

44   Cultuurhistorisch eropuit? De agenda geeft tips.
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VERKADEPAVILJOEN
GEOPEND

Dat de omvangrijke bedrijfscollectie van Verkade ooit in een 

museum te bewonderen zou zijn, leek zo’n tien jaar geleden al 

vast te staan. Het Instituut Collectie Nederland (ICN) had toen 

al geconcludeerd dat de bedrijfscollectie van Verkade van grote 

waarde is ‘vanwege de mate van compleetheid en de lange periode 

van verzamelen’. Het ICN sprak voorts van ‘de meest complete 

(bedrijfs)verzameling in een museale opstelling’. Toentertijd was 

deze verzameling voor kleine groepen al te bekijken in de be-

drijfshal van de voormalige Zaanlandse Zakkenhandel aan de 

Diederik Sonoyweg, op een steenworp afstand van het Zaans 

Museum. Maar er waren grote twijfels of de Verkadecollectie 

voor de Zaanstreek behouden kon blijven. Overleg met de ge-

meente Zaanstad liep steeds weer spaak; er werd serieus over-

wogen het Verkademuseum te vestigen in het Buitenmuseum 

van Enkhuizen.

$2//-

Het Verkademuseum kent verscheidene ‘vaders’. De eerste daar-

van die kan worden genoemd, is voormalig Verkadedirecteur 

Jan Verkade, die in 1969 de Verkade Stichting oprichtte en zijn 

Verkade-aandelen daarin onderbracht. Het kapitaal van deze 

stichting nam aanmerkelijk toe toen Verkade onderdeel werd van 

het Britse United Biscuits, dat ook de aandelen van de Verkade 

Stichting kocht. Naast de Verkade Stichting werd in maart 1997 

de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Verkade opgericht, die 

een maand later de bedrijfscollectie overnam van United Biscuits. 

Binnen beide stichtingen namen de broers Erik en Tom Verkade 

een prominente plaats in. Het overlijden van Erik in 2006 was 

een harde klap. Zijn dochter Hansje Dahmen-Verkade werkte 

nadien voor de stichtingen om de droom van haar vader te helpen 

verwezenlijken.

34%5.

Binnen de Zaanstreek rijpte steeds sterker het bewustzijn dat 

een kolossaal Zaans cultuurbezit verloren zou gaan als de 

Verkadecollectie zou worden ondergebracht bij een museum in 

Enkhuizen. De steun voor een Verkademuseum in de Zaanstreek 

nam sterk toe, niet alleen onder de bevolking maar ook binnen 

het gemeentebestuur van Zaanstad. Zaanstads wethouder Hans 

Luiten van onder meer toerisme zei in 2007: ‘Met de komst van 

Verkade Experience ben ik enorm blij. Er komt een verbinding 

met de historische traditie én met het heden – Verkade bestaat 

nog en is innovatief. Het is mooi dat Verkade Experience bij de 

Zaanse Schans komt; naast het pre-industriële verleden (de mo-

lens) wordt straks de recentere industriële ontwikkeling getoond: 

de laatste 120 jaar. Zo ontstaat een mooie cluster. Dat is goed 

voor het toerisme, ook in ruimere zin.’

+7!,)4%)433,!'

Fokelien Renckens, directeur van het Zaans Museum en nu ook 

van Verkade Experience toonde zich een jaar later al even verge-

noegd. ‘Op de Zaanse Schans ervaren de bezoekers het wonen 

en het werken in de molens vóór de opkomst van de stoom-

kracht. Het Verkadepaviljoen laat het werken en produceren ná 

de industriële revolutie zien en brengt verdieping door ook in te 

gaan op bijvoorbeeld de sociale omstandigheden en de reclame-

activiteiten van Verkade in de negentiende en twintigste eeuw. Nu 

trekt het Zaans Museum zo’n dertigduizend bezoekers per jaar; 

we verwachten dat daar na de opening van het Verkade-paviljoen 

zo’n twintigduizend bijkomen. Er ontstaat voor Zaankanters en 

verblijfstoeristen één totaalproduct, zoals de gemeente Zaanstad 

al jaren wenst. We kunnen nu een andere doelgroep aanboren 

dan het massatoerisme. De komst van het Verkadepaviljoen zorgt 

voor een geweldige kwaliteitsslag.’

3%.3!4)%

Het Verkadepaviljoen zal naar verwachting bezoekers trek-

ken van ver buiten de Zaanstreek, maar is er zeker óók voor de 

Zaankanters. Je moet er geweest zijn om te begrijpen waarom 

er wordt gesproken van een ‘experience’, van een belevenis. Die 

ondergaat de bezoeker als hij de draaiende waxine-, biscuit- en 

chocolademachines ziet werken, of als hij virtueel koekjes in 

dozen schuift en ervaart hoe hoog het tempo was waarin de 

meisjes van Verkade werkten. Hij kan eindeloos kijken naar de 

originele, gerestaureerde aquarellen van de Verkade-albums, naar 

de verpakkingen en reclamematerialen die Cees Dekker voor het 

bedrijf maakte, naar zoveel… Verkade Experience biedt zelfs 

meer dan een belevenis – het biedt een sensatie.  
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Boven: Het Verkade-paviljoen gezien vanaf de Diederik Sonoyweg met het motief van een koekblik van Verkade. Onder: Draaiende machines in het paviljoen.
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Professioneel, deskundig en onafhankelijk. Dat 

zijn de kenmerken van Van Borkulo Verzekeringen. 

Al ruim 30 jaar kunnen zowel bedrijven als 

particulieren bij ons terecht voor een objectief 

verzekerings- en/of financieel advies. Een per- 

soonlijke benadering staat hierbij voorop.

 :� Employee Benefits 

 :� Air Insurance Service  

  (collectieven voor luchtvaartpersoneel)

 :� Pakket Polis voor Ondernemers

 :� Pakket Polis voor Particulieren

 :� Hypotheken

 :� Pensioenen

 Een team van 

 enthousiaste medewerkers 

 staat voor u klaar!

Van Borkulo Verzekeringen B.V.

Westzijde 22 - Postbus 2171 - 1500 GD Zaandam

Tel: 075-6531111 - Fax: 075-6531113

E-mail: info@vanborkulo.nl
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‘VOORTGEDREVEN 
DOOR VRAGEN’

Het licht achter de glasgevel van de in de jaren zeventig gebouwde 

woning in het Noord-Hollandse Grootebroek is grauw. Zelfs 

de betonnen schildpad in het perk lijkt te snakken naar zon, 

of anders wel naar de tientallen vriendjes – de schildpadden 

die binnen op de bovenste planken van de boekenkast staan. 

Maura Huig hangt wat lusteloos in haar stoel. Moe, maar net 

niet te erg om het gesprek af te bellen. De overdrukke periode is 

achter de rug; nu is het tijd om bij te komen. Het schrijven van 

een boek als ‘Van Wind naar Stoom’ kost veel energie, zeker als 

dat gebeurt naast een baan en de geboorte van dochter Zozan, 

vorig jaar. Schema’s, drukproeven, correcties, illustraties en bij-

schriften controleren, indexen maken… het hield niet op. En dat 

alles onder tijdsdruk, want het boek moest toch ooit verschijnen. 

Heeft ze spijt? ‘Nee’, zegt ze, ‘maar ik heb wel eens gedacht, dat 

we er nooit uit zouden komen. Uiteindelijk heeft de constructie 

met de redactiecommissie het boek gered.’ Als ze hoort dat het 

boek goed is ontvangen, zegt ze: ‘O, ja? Wat fijn.’

./'�!#4)%&

Maura Huig was 28 jaar en bezig af te studeren aan de Universiteit 

van Amsterdam, toen ze een briefje aan het bord in de aula zag 

hangen. ‘Architect Jaap Schipper zoekt stagiair voor onderzoek 

naar fabrieksgebouwen in de Zaanstreek.’ Fabrieken? ‘Ik vond 

het wel een stoer onderwerp’, zegt ze. ‘Mijn hoogleraar zei: ‘‘Wat 

let je? Het is een leuke werkervaring.’’’ Zo kreeg ze een gesprek 

met ‘enkele mensen’ van toen nog de Vereniging tot Behoud van 

Monumenten van Bedrijf en Techniek Zaanstreek (MBTZ). En 

er werd haar een bureau toebedeeld op het kantoor van Zijlstra, 

Schipper en Verbeek in de Zaandamse Vinkenstraat. ‘Voor een 

paar dagen per week’, zegt ze. ‘Dan gaf Rogier Verbeek les aan 

de TU in Delft.’ Ze had geen idee wie Jaap Schipper was. ‘Hij 

was er elke keer als ik naar de Vinkenstraat kwam. Dan dacht 

ik: ‘‘Goh, hij alweer hier.’’ Schipper was toen 82 en had de be-

drijfsgebouwen zó intensief bestudeerd. Ik wist wel dat het zijn 

architectenbureau was, maar dat hij nog zo actief was… dat 

verwachtte ik niet van iemand met zijn leeftijd.’ Ze lacht, veert 

op bij de herinnering, vertelt van de strooptochten met Jaap 

door de streek, die al snel volgden. ‘We gingen overal kijken bij 

fabrieken die nog in gebruik waren. Ze sisten en stoomden. Het 

had iets heldhaftigs. Zo imposant allemaal, ook die gebouwen.’ 

Ze keken naar de vormgeving van de gevels. ‘Of je verschillen 

kon zien tussen de verscheidene delen van een complex. Neem 

De Vlijt, nu Meneba. Je kon daar tussen de fabrieken door. Er 

was een oude watertoren, tussen de nieuwe delen. Dan gingen 

we kijken wat daar nog van te zien was. Zoeken naar de naadjes, 

waar de verschillende bouwperiodes op elkaar aansloten.’

$%4%#4)6%�30%,%.

Maura is niet aan de Zaan geboren, maar haar ouders hebben 

Zaanse wortels. Haar grootvader van vaderskant had een wasserij 

aan de Oostzijde, Aurora. ‘In de beeldbank vond ik een afbeel-

ding van een heel klein houten huisje… Detective spelen; het 

is zo leuk. Jaap had een lange lijst van gebouwen gemaakt. Als 

we dan een bouwtekening vonden, noteerden we alle gegevens 

erbij om die te kunnen vergelijken met de huidige situatie. Aan 

de hand van informatie dat ergens brand was geweest, ontdekten 

we dat het betreffende gebouw verloren moest zijn gegaan en 

dat er later een silo voor in de plaats was gekomen.’ Ze kwamen 

van alles tegen. ‘Je zag producten verdwijnen, of een fabriek op 

een andere productie overgaan. Na de Tweede Wereldoorlog 

ging de rijstpellerij snel bergafwaarts.’ Ze pakt het boek, bladert 

zekerheidshalve, zegt dan: ‘Misschien omdat er daarna in de 

productielanden zélf werd gepeld.’ Al snel hadden ze ieder hun 

eigen specialiteit: Jaap deed de constructie en de bouwmaterialen. 

Maura de architectuurhistorie.

$%�,)%&$%

De eerste echte fabriek – een speciaal gebouw van steen voor 

een stoommachine – was oliefabriek ‘De Liefde’ (1852) aan de 

Veerdijk in Wormer. Later stond daar De Unie en nu wordt er op 

deze plaats gewoond, in torens langs het water.’ Ze wijst: ‘Daar 

stond een molen. Kijk wat een prachtig classicistisch gebouw. Je 

ziet dat hier een architect aan het werk is geweest. Het is niet voor 

te stellen dat de fabrikant tegen een plaatselijke aannemer heeft 

gezegd: ‘‘Joh, bouw even een leuk tempeltje met een fronton.” 

Helaas is niet bekend wie die architect was; niets over gevonden. 

De vroegste bouwvergunning is van 1890. Je ziet het voor je: 

een stoomfabriek. Dat moest iets moois worden, iets waar ieder-

DXliX�?l`^�fm\i�ÊMXe�N`e[�eXXi�JkffdË
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Linksboven: Jaap Schipper, mede-auteur ‘Van Wind naar Stoom’ (Foto: Jan Piet Bloem). Rechtsboven: Maura Huig met dochter Zozan (Foto: Amar Huig). Onder:  Pakhuis 

Wormerveer op het terrein van ADM Cocoa aan de Veerdijk in Wormer. Het pand geniet sinds kort gemeentelijke bescherming (Foto: Conny Scholtes).
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een van opkeek.’ Het ontwerp kreeg dan ook meteen navolging. 

Maura: ‘Die hoofdvorm van De Liefde, met diverse pilasters en 

een fronton, is bij meerdere fabrieken teruggevonden. Later ver-

dwenen de molen en de houten schuren, en weer later werd het 

gebouw uitgebreid in dezelfde stijl. Na een brand in 1904 kwam 

er een groter pand voor terug, maar met dezelfde elementen. Dan 

toont zo’n gebouw óók dat de productie veranderde.’

-/,%.-!+%23

‘Er werden ook fabrieken gebouwd in een sobere stijl – zonder 

enige opsmuk, met de meest eenvoudige middelen. Een nieuwe 

ontwikkeling werd in gang gezet door de molenmakers Gorter; 

generaties van deze familie waren daarmee bezig. Op een bepaald 

moment gingen ze fabrieken bouwen: wit, drie verdiepingen 

hoog, kleine ramen en een timpaan – wél een verdeling met 

pilasters en lijsten, maar een versimpelde versie van de classicis-

tische pracht. Daarvan hebben we er zeker een stuk of twaalf 

gevonden. Alleen pakhuis Wormerveer aan de Veerdijk is er 

nog van over. Dat moet daarom behouden blijven.’ Het gesprek 

komt op Lassie, een van de weinige fabriekscomplexen die diverse 

ontwikkelingen doormaakte en nog steeds wordt gebruikt, al 

veranderde de rijstverwerking behoorlijk. ‘Schreef Cor Bruijn 

een boek over Zaadsjouwers?’ Ze bladert in het boek en wijst: 

‘Kijk, hier hebben de rijstpakhuizen al glijgoten. En in de loop 

der tijd komt er een puist aan de gevel, een aan de buitenkant 

vastgemaakte losinrichting van hout en staal. Weer later komen 

er elevatoren om de rijst uit de scheepsruimen te zuigen.’ Tijdens 

het onderzoek kwamen Huig en Schipper op bouwtekeningen 

regelmatig de namen Van Rossem en Vuyk tegen. ‘Het bleek een 

Amsterdams architectenbureau te zijn, dat Carré in Amsterdam 

had ontworpen. Het werd een sport om een zo lang mogelijke 

lijst van sporen van dit tweetal in de Zaanstreek te maken.’ Toen 

het geld voor het onderzoek op was en Huig moest stoppen, 

ging Jaap Schipper enthousiast door met het verzamelen van 

die sporen voor haar. ‘Het was leuk om met hem te werken’, 

zegt Maura. ‘Hij weet zo ongelooflijk veel, kon overal iets over 

vertellen. Jaap had het altijd over werk. Zijn hele leven draaide 

erom. Ik heb wel eens gezegd: ‘‘Zou u niet eens uw memoires 

schrijven?’’ Maar hij ging gewoon door met zijn onderzoek naar 

constructies. Hij breidde de teksten uit, en opnieuw. Hij bleef 

er maar mee bezig in de hoop iemand zover te krijgen, dat het 

zou worden uitgegeven.
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Huig vond het bezwaarlijk om hun beider delen zomaar bij elkaar 

te schuiven, ook al vanwege het risico op doublures. Daar kwamen 

ze samen niet uit. Begin 2007 gloorde licht in de duisternis met 

het aantreden van een redactiecommissie. ‘Dat heeft het boek 

gered’, zegt ze. Met de hobbels en kuilen die tijdens het project 

moesten worden genomen, wil ze niemand vermoeien. Ze weegt 

het boek op haar hand. Het kreeg gewicht in dubbele betekenis: 

inhoudelijk en fysiek. ‘Dat geeft een voldaan gevoel’, zegt ze. ‘Het 

is toch maar mooi gelukt.’ 

Wat ze nu gaat doen? ‘Even niets’, zegt ze. ‘Maar als je zegt: 

Van Rossem en Vuyk… Zij maakten een verdeling in de gevels 

en speelden daarmee. De Adelaar is er een voorbeeld van. Ze 

begonnen in 1875 eerst met eclectische torentjes, boogjes en 

siermetselwerk. In de loop van de tijd werd hun werk strakker. 

In de kap van theater Carré zit een staalconstructie die zou zijn 

gebaseerd op een circus in Keulen. Ik heb me een ongeluk ge-

zocht, maar er nog niets over gevonden’, mijmert ze. ‘Dat is het 

mooiste… als je wordt voortgedreven door vragen.’

‘Van Wind naar Stoom’ in de boekhandel

‘Van Wind naar Stoom’ is een uitgave van Stichting Uitgeverij Zaans Erfgoed, 

in opdracht van de Vereniging Zaans Erfgoed. Auteurs: Jaap Schipper en Maura 

Huig. Jaap Schipper werd 19 december 1915 geboren in Zaandam. Architect, 

winnaar van de Prix de Rome architecture 1946, bedenker van de Zaanse 

Schans, betrokken bij herbestemmingen van monumentale gebouwen zoals 

het Amsterdams Historisch Museum, het Allard Pierson Museum en het Joods 

Historisch Museum. Restaureerde onder meer kerken in de Zaanstreek en West-

Friesland, realiseerde houten theehuizen in de nationale parken De Hoge Veluwe 

en de Kennemerduinen. Erelid van de vereniging Zaans Erfgoed. Maura Huig 

werd 8 juni 1969 geboren in Rotterdam. Architectuurhistoricus, thans beleidsme-

dewerker gemeente Venhuizen en Drechterland, freelance onderzoeker, publicist, 

illustrator en fotograaf.

akhuis De stoomtimmerfabriek annex molenmakerij van de Gebroeders Gorter aan het 

Zuideinde in Wormerveer rond 1910 (Foto's: Gemeentearchief Zaanstad).
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Linksboven: Gemeentesecretaris Zaalberg (Foto: Centraal Buro voor Genealogie). Rechtsboven: Jhr. mr. C.A. Elias, burgemeester te Zaandam van 1902 tot 

1914. Foto GAZ. Onder: Gemeentehuis gezien vanaf de Prins Hendrikkade. Hier werkte Zaalberg als gemeentesecretaris en werd het archief bewaard. Foto: GAZ, 

Collectie ZOV. 
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DE CODE ZAALBERG (1)

Johan A. Zaalberg werd in 1858 geboren te Amsterdam. Hij 

werkte als vrijwilliger bij de gemeente Alphen en als adjunct-

commies bij de secretarie van de gemeente Utrecht; vervolgens 

klom hij op tot gemeentesecretaris van Franeker en in 1890 

belandde hij in Zaandam. In Utrecht stuitte Zaalberg op een 

probleem dat zich in meer Nederlandse gemeenten voordeed. 

Tijdens zijn pogingen informatie te verzamelen over de lotgeval-

len van de Dom van Utrecht, strandde hij op de wijze waarop de 

stukken waren opgeborgen. Deze waren niet in één dossier bij 

elkaar gebracht, maar chronologisch gearchiveerd: op volgorde 

van binnenkomst of verzending.
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In de periode dat Johan Zaalberg als gemeentesecretaris in 

Zaandam werkte, maakte de industrie in deze stad en de rest 

van de Zaanstreek een enorme ontwikkeling door: de overgang 

van windmolens naar aandrijving door machines. De industriële 

ontwikkeling bracht ook sociale problemen met zich mee, en 

tegenstellingen tussen de fabrikanten en hun arbeiders. Vrijwel 

nergens in Nederland hadden socialistische en anarchistische 

partijen en groeperingen zo veel aanhang als in de Zaanstreek. 

Het was dan ook Zaandam, waar in 1914 ’s lands eerste SDAP-

burgemeester werd benoemd. 
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Bij zijn aantreden als gemeentesecretaris stelde Zaalberg vast, dat 

de administratie van de gemeente Zaandam in een erbarmelijke 

staat verkeerde. Voor het bijhouden van de ‘indicateur’ (het re-

gister van ingekomen en uitgaande stukken) was onvoldoende 

personeel aanwezig. Zaalberg moest dit zelf doen en kreeg daar-

naast, bij gebrek aan een gemeentearchivaris, de opdracht het 

archief van de gemeente vanaf 1811 (het jaar waarin Zaandam 

stadsrecht kreeg) te inventariseren. Behalve overdag werkte hij 

hierdoor ook vaak in de avonduren. Het archief was toegankelijk 

gemaakt volgens de nieuwste archivistische inzichten van die tijd: 

het belangrijkste ordeningskenmerk van de stukken was: chro-

nologie. Bij het zoeken naar de stukken werd gebruik gemaakt 

van een ‘indicateur’, een register van ingekomen en uitgaande 

stukken. Om de onderwerpen van de diverse stukken te kunnen 

vinden, was het nodig een tweede register te raadplegen. Dat gaf 

per jaar de onderwerpen van de stukken weer, met een verwij-

zing naar de datum van registratie. Een probleem daarbij was, 

dat de onderwerpsaanduidingen willekeurig waren toegekend. 

Tegenwoordig zouden we zeggen, dat het ontbreken van een 

‘gecontroleerde trefwoordenlijst’ zich wreekte. Het vinden van 

stukken met betrekking tot één zaak ten behoeve van het bestuur 

of van behandelende ambtenaren was een tijdrovende zaak, of 

lukte niet. Rechtstreekse toegang op het archief was dus niet 

mogelijk, een probleem waarmee alle gemeentebesturen hadden 

te maken. Zaalberg kreeg in 1904 de opdracht de registratuur 

te reorganiseren.
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Bij de opdracht om het archief opnieuw onder handen te nemen, 

wilden zowel het bestuur als Zaalberg slechts in beperkte mate 

in de tijd teruggaan, maar Zaandams liberale burgemeester, Jhr. 

mr. Carel Adolf Elias (1869-1955), meende dat het beter zou zijn 

verder terug te werken. Op Elias’ aandringen begon Zaalberg 1 

januari 1905 met de reorganisatie van de registratuur met terug-

werkende kracht tot 1851, het jaar waarin de Gemeentewet in 

werking was getreden. Het werk waaraan Zaalberg begon, was 

van een enorme omvang. De gehele oorspronkelijke ordening van 

het archief werd letterlijk uit elkaar getrokken om een nieuwe 

opzet te maken. Het archief dat Zaalberg bewerkte had een lengte 

van 119 strekkende meter – dat kwam overeen met de hoogte 

van een van de eerste New Yorkse wolkenkrabbers. Wat betreft 

de ordening van het archief verrichtte Zaalberg twee ingrepen. 

Ten eerste vormde hij dossiers – alle stukken betreffende één 

zaak werden in één map samengebracht. Ten tweede werden deze 

dossiers ten opzichte van elkaar geordend door middel van een 

classificatie. Zaalberg leidde deze af van de zogeheten ‘Universele 

Decimale Code’. De inspiratie voor zaaksgewijze ordening had 

hij opgedaan in Duitsland en uit het werk van Duitse auteurs. 

In enkele gemeenten in de Elzas (Colmar en Mülhausen, te-

genwoordig de Franse steden Colmar en Mulhouse) werd met 

de zaaksgewijze ordening gewerkt. Voor Zaalberg was dat het 

bewijs, dat de ordening en inrichting van het archief volgens 

de verplichte chronologische wijze niet per se nodig was. Met 

het vormen van dossiers was het eerste probleem (de verspreid 

opgeborgen stukken) opgelost. 
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De oplossing van het tweede probleem (het zoeken en terug-

vinden van de dossiers in het archief) liet nog op zich wachten, 

maar werd gevonden in een systeem dat aanvankelijk voor de 

bibliotheekwereld was ontwikkeld. Aan het begin van de twin-

tigste eeuw hadden de Belgen Henri la Fontaine en Paul Otlet 

een classificatie ontwikkeld, die zij weer hadden afgeleid van de 

oudere Amerikaanse Dewey Decimal Classificatie. Het systeem 

van La Fontaine en Otlet bevatte een indeling van alle menselijke 

kennis, en vormde een toegang op een kaartsysteem met ‘ab-

stracts’ van alle boeken ter wereld ooit geschreven. De beide heren 

noemden hun systeem dan ook ‘Code Universel Décimal’, ofwel 

Universele Decimale Code (UDC). Het Wereldtijdschrift dat 

Willem Elsschot beschreef in zijn romans ‘Lijmen’ en ‘Het Been’ 

was daarbij slechts een bescheiden onderneming. Zodra Zaalberg 

de betekenis van de UDC tot zich had laten doordringen, nam 

hij onmiddellijk de trein naar Brussel om met Paul Otlet te spre-

ken. Deze was enthousiast over de belangstelling uit Nederland. 

Otlet geloofde zeker dat zijn systeem ook bruikbaar zou zijn 

voor de overheidsadministratie; Zaalberg zou in dit opzicht zijn 

zaakwaarnemer in Nederland worden – voor de overname van de 

UDC voor andere doeleinden, was dit de voorwaarde die Otlet 

stelde. Zaalberg werd de vertegenwoordiger in Nederland van 

het Institut International de Bibliographie (IIB), de organisatie 

die Otlet had opgericht om zijn ideeën uit te dragen.
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Het derde element waaraan Zaalberg grote zorg en aandacht 

besteedde, was de materiële verzorging van het archief. Een 

nieuwe wijze van verpakking van de dossiers en het opbergen 

daarvan werd een onderdeel van het project. Bovendien wer-

den de oude ingebonden jaargangen van stukken losgetornd 

om de nieuwe dossiers te kunnen vormen. De dossiers werden 

vervolgens bijeengevoegd in speciale losbladige omslagen met een 

hechtmechaniek. Ook dit was een omvangrijk werk: het totale 

aantal dossiermappen bedroeg ruim 7100. De dossiers werden 

daarna opgeborgen in speciaal daarvoor ontworpen kasten, de 

Stolzenberger archiefkasten. Gedurende het hele project was 

Zaalberg in onderhandeling met de leverancier van omslagen 

en kasten om zo gunstig mogelijke voorwaarden voor het op-

bergen van ‘zijn’ archief te bedingen. Uit de omvangrijke cor-

respondentie met de leverancier Salomons, en later met de firma 

Blikman en Sartorius, blijkt dat Zaalberg op het scherpst van 

de snede onderhandelde over de leveringsvoorwaarden van het 

materiaal. Hij bedong flinke kortingen en beloofde als tegenpres-

tatie het materiaal op tentoonstellingen te laten zien. Daardoor 

zou iedereen kennis kunnen nemen van het mooie werk dat in 

Zaandam was verricht. Het resultaat kon al in 1906 worden 

bekeken tijdens de tentoonstelling van de Nederlandsche Bond 

van Gemeenteambtenaren in Amsterdam: Zaalberg toonde niet 

alleen zijn registratuurstelsel, maar ook de rangschikkasten en 

omslagen die waren geleverd door Salomons.
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Zaalbergs reorganisatie van een lopende registratuur was in 

Nederland (en mogelijk ook daarbuiten) van een ongekende 

omvang. De kosten waren navenant. Het bijzondere van de 

Zaandamse situatie was, dat Zaalberg de tijd, ruimte en vooral 

de middelen kreeg om zijn plan te voltooien. De oorspronkelijke 

begroting van 2000 gulden werd enkele malen overschreden; het 

totaalbedrag liep op tot 9500 gulden. Zaalberg wist zich echter 

volledig gesteund door Zaandams burgemeester Elias, die ken-

nelijk het belang inzag van het werk dat zijn gemeentesecretaris 

verrichtte. Maar naarmate de kosten opliepen, groeide ook de 

kritiek van de wethouders en de gemeenteraad van Zaandam. 

Daarover wordt méér geschreven in de volgende aflevering van 

Zaans Erfgoed.

Links: Vooraanzicht Zaalbergkast in Gemeentearchief Zaanstad.  Rechts: Kaartje uit kaartsysteem Zaalbergarchief in Gemeentearchief Zaanstad. (Foto's: Wim de Jong).  



:AANS�%RFGOED�������������

ong).  



���������:AANS�%RFGOED�����

Veel Nederlanders van allochtone komaf integreren moei-

zaam, onder andere doordat zij bij elkaar in goedkope huizen in 

verarmde wijken wonen. Door de woningen op te knappen en 

de voorzieningen in de betreffende wijken te verbeteren, wordt 

het leven er aangenamer gemaakt, zowel voor autochtone als 

allochtone bewoners. Dat bevordert de integratie. De gemeente 

Zaanstad stelde in samenwerking met de woningcorporaties in 

mei 2008 een masterplan op voor Poelenburg, dat de komende 

jaren moet zorgen voor drastische veranderingen en verbeterin-

gen. Poelenburg gaat op de schop (daarover is meer te vinden op 

de website van de gemeente Zaanstad) en voor Zaans Erfgoed is 

dat aanleiding terug te kijken naar het ontstaan van deze wijk, 

destijds een mooie nieuwbouwwijk waar velen blij mee waren. 
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In de vroege jaren zestig van de vorige eeuw was er in een aantal 

sectoren van de Zaanse economie – met name in de voedings-

middelen- en de hout(verwerkende) industrie – grote behoef-

te aan ongeschoold personeel. Dat speelde niet alleen in de 

Zaanstreek maar in het hele Noordzeekanaalgebied, inclusief 

Amsterdam. De grote Zaanse ondernemingen trokken daarom 

steeds verder het land in om personeel te werven. Albert Heijn 

opende in Amsterdam een speciale dependance van de afde-

ling personeelszaken. Ook werden de cafés in West-Friesland 

bezocht om informatie te geven over de Zaanse werkgelegen-

heid en werd personeel geworven in Drenthe en Friesland. Het 

reclamekrantje ‘Aller-Hande’ kwam in 1960 met een speciale 

editie om de klanten, met name huisvrouwen, over te halen bij 

Albert Heijn te komen werken. Verkade adverteerde in diezelf-

de tijd met de leus: ‘Meisjes, komt werken bij Verkade en neem 

gerust je moeder mee.’ 
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Vanuit West-Friesland en Amsterdam viel nog wel te pende-

len naar de Zaanstreek. Dat gebeurde dan ook op grote schaal. 

Die forensenstroom was al vóór de oorlog op gang gekomen. 

Wessanen probeerde het pendelen aantrekkelijker te maken door 

werknemers uit Noord-Holland en West-Friesland met een rijbe-

wijs een busje ter beschikking te stellen en de benzine te vergoeden 

op basis van het aantal zitplaatsen en dus niet van het aantal daad-

werkelijke passagiers. Carpoolen avant la lettre. In een gedenk-

boek van Verkade valt te lezen dat een vloot autobussen dagelijks 

door de provincie reed om het personeel in allerlei ploegendien-

sten naar en van de fabrieken te brengen. Bruynzeel hield er ook 

een eigen busbedrijf op na, met liefst twintig lijnen. Bruynzeel 

wierf niet alleen in de provincie, maar in het hele land. In het 

Sociaal Jaarverslag over 1965 meldde het bedrijf, dat er in dat jaar 

105 zittingen waren gehouden, waarop in totaal 514 bezoekers 

afkwamen. Ook werden er veel huisbezoeken afgelegd. Verdere 

wervingsactiviteiten van Wessanen concentreerden zich op de 

drie noordelijke provincies. Het bedrijf plaatste advertenties in 

onder andere de Leeuwarder Courant. Wie daarop reageerde 

werd thuis bezocht. 
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De resultaten van de wervingsacties vielen niet echt mee. Het 

voornaamste probleem bleek de huisvesting van het personeel.

In personeelsbladen (Bruynzeel, Wessanen) verschenen verhalen 

over arbeiders uit het noorden van het land, die door de week 

ergens in de streek in de kost waren en in het weekeinde naar huis 

gingen. Vaak bemiddelde het bedrijf bij het vinden van kosthui-

zen. Maar de mensen zélf noch de bedrijven waren gelukkig met 

die oplossing. Ook de minder orthodoxe noodmaatregelen die 

Wessanen trof, losten de problemen niet op. Bij gebrek aan vaste 

krachten werd tijdelijk personeel, aangenomen, dat een tijdlang 

werd gehuisvest in een soort woonwagenkampje bij het Centraal 

magazijn aan de Wormerveerse Noorddijk, tussen de oliefabriek 

De Tijd en de veevoederfabriek De Ster. Tot het tijdelijk personeel 

konden ook IJsselmeervissers behoren, die buiten het visseizoen 

wel oren hadden naar een extraatje. Zij brachten hun huisvesting 
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met zich mee, door hun schip bij de meelfabriek af te meren. Al 

deze tijdelijke maatregelen brachten behalve ongemak voor de 

werknemers en hun gezinnen ook een flinke kostenpost voor het 

bedrijfsleven met zich mee. Het vervoer moest betaald worden 

en aan de kostgangers werd een toelage verstrekt als tegemoet-

koming in de pensionkosten. 
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De problemen op de arbeidsmarkt waren nauw verbonden met 

de tekorten op de woningmarkt. Op twee manieren werd gezocht 

naar structurele oplossingen. In de eerste plaats probeerden de 

Zaanse gemeenten onder druk van de bedrijven bij het Ministerie 

van Volkshuisvesting flinke contingenten woningwetwonin-

gen in de wacht te slepen voor de arbeiders van de industriële.

ondernemingen. De woningnood was een landelijk probleem 

dat de regering probeerde op te lossen door een strak bouwpro-

gramma. Regio’s waar de nood het hoogst was, kregen projecten 

toegewezen. De Zaanse gemeentebesturen waren niet de enige 

die de deur bij het Ministerie van Volkshuisvesting platliepen. 

Vervolgens drongen de bedrijven er bij de gemeenten en huisves-

tingscommissies op aan (delen van) de toegewezen contingenten 

te reserveren voor personeelsleden die anders werden gedwon-

gen tot een bestaan van weekendpendelaars. Maar dat bood niet 

snel genoeg soelaas. Daarom namen de bedrijven zelf initiatie-

ven. Albert Heijn, Verkade en Bruynzeel stichtten in Zaandam 

gezamenlijk een woningbouwbedrijf – het Bouwbureau Zaanse 

Industrie, BZI – om de wijk Poelenburg uit de grond te stampen. 

In de plaatselijke pers en de personeelsbladen werd enthousiast 

verslag gedaan over de vorderingen van het eerste complex van 

214 woningen. Voor de Zaanstreek was het nieuw, dat een deel 

van de woningen was gesitueerd in een torenflat. Toen die eind 

1962 was voltooid, werd direct de bouw van een nieuw complex 

in Poelenburg aangekondigd. Er was sprake van, dat ook een 

groot aantal andere bedrijven zou gaan participeren in het BZI. 

In 1965 konden opnieuw 75 werknemers van Bruynzeel met hun 

gezinnen aan een woning in Poelenburg worden geholpen. Aan 

de noordkant van de streek deed Wessanen een flinke duit in dit 

zakje met de bouw van een wijk in Krommenie, een buurtje in 

Winkelcentrum De Bloemkorf in wording (Foto: GAZ).
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Wormer en één in Wormerveer. In 1967 constateerde Wessanen 

dat actieve woningbouw door het bedrijf misschien niet meer zo 

dringend was, maar daaraan voegde men toe, dat goede huisves-

ting voor het personeel nog steeds een belangrijke zorg voor de 

afdeling personeelszaken bleef. 
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Tegenwoordig zijn in wijken als Poelenburg en het plan Torensloot 

in Wormer veel buitenlanders te vinden, maar deze wijken werden 

dus gerealiseerd voor nieuwkomers van Nederlandse komaf. Ook 

zij werden gezien en bejegend als immigranten die opvang en 

begeleiding nodig hadden om hen in de Zaanse samenleving te 

laten integreren. In de loop van 1961 werden in het gemeente-

huis van Zaandam, toen nog op De Burcht, kennismakingsbij-

eenkomsten georganiseerd voor nieuwe inwoners. Niet alleen het 

gemeentebestuur gaf daar acte de présence, ook allerlei vereni-

gingen en instellingen presenteerden zich. In vervolg daarop 

werden de nieuwelingen aangeschreven met de vraag of zij verdere 

belangstelling zouden hebben voor plaatselijke activiteiten. Een 

jaar later werd duidelijk dat deze formule niet zo succesvol was, 

slechts veertig procent van de doelgroep bezocht de gemeente-

lijke introductie-avonden. Volgens de autoriteiten was dat zorge-

lijk, omdat een groot deel van de nieuwkomers afkomstig was 

uit de drie noordelijke provincies, vaak uit kleine dorpjes met 

een eigen sfeer. Dan zou het niet meevallen, meende men, zich 

aan te passen aan de omstandigheden van de grote stad. Daarom 

werd een beroep gedaan op vrouwenorganisaties om de eerste 

contacten te leggen. De personeelskrant van Bruynzeel meld-

de eveneens dat er in de nieuwe wijken het nodige werd geor-

ganiseerd aan opvang voor de nieuwkomers. Er werden in de 

buurt praatavonden gehouden waar de Friezen, Groningers en 

Drenten de gelegenheid kregen contacten te leggen met vereni-

gingen en kerken. Het bedrijfsleven leverde ook een substantiële 

bijdrage door (mede) het initiatief te nemen tot de bouw van het  

buurtcentrum De Poelenburcht, dat feestelijk werd geopend in 

januari 1964.
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Dat pogingen om het de nieuwkomers naar de zin te maken geen 

overbodige luxe waren, bleek uit een onderzoekje van Dagblad de 

Typhoon, waaruit ‘Kontakt’ (het personeelsblad van Bruynzeel) 

citeerde. De meeste nieuwe werknemers hadden geen spijt van 

hun verhuizing, maar of zij zónder hun baan ook zouden zijn 

gekomen – en vooral of zij zonder hun baan zouden blijven – 

dat wisten zij nog niet zo zeker. Vooral onder de meegekomen  

vrouwen heerste veel heimwee. Een jaar later werd nog eens  

gememoreerd dat Zaankanters weinig toeschietelijke mensen 

waren, met een zekere weerstand tegen vreemdelingen. Dit zou 

zijn terug te voeren op de instroom van nieuwelingen rondom 

1900. Tegenover dergelijke negatieve geluiden stonden posi-

tieve. In Kontakt werden diverse portretjes gepubliceerd van 

werknemers die wél enthousiast waren over hun nieuwe woon-

plaats. En De Zaanlander deed in 1962 verslag van een gouden  

bruiloft van een echtpaar uit Zuidbroek in Groningen, dat 

drie jaar daarvóór met hun kinderen was meeverhuisd naar het 

Hof van Zaenden in Zaandam en beslist niet meer terug wilde. 

Opvallend in deze berichtgeving is de toon. Die verschilde niet 

veel van de manier waarop zo’n tien jaar later in personeelsbladen 

en kranten over de buitenlandse werknemers werd geschreven.

Bronnen 

www.zaanstad.nl;  Rolf Smid e.a., Koffiebranden in het washok. De geschiedenis 

van Marvelo. Zaandam/Amsterdam, Marvelo Food Company bv/Uitgeverij Bis, 

1993. Ineke Hogema en Ivonne van der Padt, Ruytermeisjes en Verkadevrouwen. 

Schiedam, Uitgeverij Scriptum, z.j. Honderd jaar Verkade, 1886-1986. Tekst: 

Klaas Woudt, Willem Nieuwenhuys. Zaandam, Koninklijke Verkade NV, 1986.  

Bruynzeel Jaarverslag Sociale Zaken 1964 en idem 1965.  Kontakt, personeels-

blad van Bruynzeel, jg.12, juni 1957, jg. 13, oktober 1957; jg. 17 april 1962, jg. 19 

september 1963 en februari 1964. GAZ Woningcommissie Wormerveer 1959.

De Zaanlander januari 1961, november 1962, maart 1962, mei 1962. WKF 

nieuws, personeelsblad van Wessanen jg. 7 juli 1957, januari 1958, 10e jg. Augustus 

1960, 16e jg. februari-maart 1967. Informatie uit in 2001 gehouden interviews 

met voormalige personeelsfunctionarissen van Wessanen en Bruynzeel. 

De eerste flat in Poelenburg vlak na de oplevering.
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Boven: Voorbeeld van kalligrafeerwerk voor particulieren: Oorkonde voor Johan Willem Dekker te Wormerveer (president commissaris van de Electriciteits  

maatschappij Zaanland), 1934. Onder: Fragment uit het scheldnamenboek, met een tekst over personen met de bijnaam (de) ‘Beer’.  
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ARCHIEF TWEE MOOIE 
BRONNEN RIJKER
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Dat het Gemeentearchief Zaanstad de twee kopieën van Remmet 

Ouwejans boeken kon verwerven, is te danken aan bemidde-

ling van mevrouw Jeanne van Ammers. Haar ouders kochten de 

boeken in de jaren zestig van de vorige eeuw van de kunstenaar/

kalligraaf zélf; later werden zij bezit van hun dochter, Jeanne, die 

woont in Ochten. Omdat mevrouw Van Ammers ervan overtuigd 

was, dat de boeken op het gemeentearchief thuishoren, hebben de 

kopieën ervan daar nu alsnog een plaats gekregen. Daartoe onder-

hield zij ook nauw contact met de zoon van Remmet Ouwejan, 

de Zaandijker Remmet Ouwejan jr.
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De kopieën van Ouwejans boeken in het Gemeentearchief 

Zaanstad betreffen een boek met scheld- en bijnamen en een 

boek over de geschiedenis van  de Zaanstreek. Het scheldnamen-

boek is een alfabetisch overzicht van scheld- en bijnamen van 

Zaankanters, dat grofweg de periode 1900 tot 1953 beslaat. De 

scheld- of bijnamen hebben betrekking op beroepen, geestelijke 

of fysieke gebreken, uiterlijke kenmerken (zoals groot of klein 

gebouwd), gedrag (opvliegend, braaf etcetera), het geloof (pries-

ters en dergelijke), gereedschap waarmee de betreffende persoon 

werkte (de klinkhamer van een smid en dergelijke) en de kleding 

die men droeg (zoals billentikkers). Toenmalige toneel- of film-

sterren, of werkgevers die slecht bekend stonden, dienden ook 

als inspiratiebron. In enkele gevallen hingen de bijnamen samen 

met bestialiteiten. Degenen die zich daaraan bezondigden staan 

met naam en toenaam in het boek genoemd, evenals de mensen 

die om andere niet-vleiende redenen bijnamen kregen. Om de 

privacy van nabestaanden te waarborgen, is het archief terughou-

dend met het geven van inzage in dit boek. Wie serieus onder-

zoek naar het gebruik van scheld- en bijnamen wil doen, wordt 

aanbevolen contact met het archief op te nemen. 

-/,%.3

Het tweede boek, ‘Uit de geschiedenis van de Zaanstreek’, bevat 

beschrijvingen van de molens van de Zaanstreek door de eeuwen 

heen. De gegevens werden verzameld door Hendrikus Johannes 

Smit uit Zaandam en door Ouwejan bewerkt. Bij elke molen is 

(indien bekend) de naam, het bouw- en verbouwjaar, de vernoe-

ming, de verplaatsing, de eigenaar en de prijs vermeld. Achterin 

het boek zijn onder andere lijsten opgenomen met de namen van 

de molens en hun eigenaren, een alfabetisch register op molens 

en een overzicht van de straat-, pad- en grachtnamen in Oost- en 

West-Zaandam. Dit boek is voor iedereen in te zien.
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Remmet Ouwejan werd op 5 maart 1897 in Zaandam geboren. 

Hij trouwde met Eefje Dubbeld; hun zoon (Remmet jr.) werd 

11 oktober 1930 geboren. Cultuur in al zijn verschijningsvormen 

was een grote passie van Ouwejan sr. Zo hield hij zich bezig met 

kalligrafie, oftewel schoonschrijven. Hij had een grote kennis van 

de verschillende schriftsoorten en ontwikkelde een eigen, door 

zeventiende-eeuwse voorbeelden geïnspireerde stijl. In zijn boek 

‘Het Nederlandse Schrift’ bracht hij zijn ruime kennis samen; 

het verscheen  in 1948 als uitgave van de Bond Heemschut. 

Zaanse voorbeelden van zijn kalligrafeerwerk zijn ondermeer 

een geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Wormer uit 

1945 en het in 1943 verschenen ‘Handvesten van Assendelft’, 

een historische bron uit de achttiende eeuw. Zijn vakmanschap 

werd geroemd en in de pers vergeleken met dat van internati-

onaal geroemde kalligrafen. Ouwejans handschrift inspireerde 

in 1948 de tekenaar en graficus Dirk van Gelder uit Veere tot 

een fraaie exlibris. 
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Ouwejan was eerder, waarschijnlijk vroeg in de jaren dertig, 

begonnen met het tekenen van de bebouwing van de Zaanstreek. 

Dit resulteerde in 1934 in het eerste boek van de tweedelige uitga-

ve ‘Zaans Skoon’. De Zaanse historicus Sipke Lootsma schreef 

er vol bewondering het voorwoord bij. In deze boeken legde 

Ouwejan in prachtige, gedetailleerde platen de nu grotendeels 

verdwenen paden en straten met hun karakteristieke houtbouw 

vast. Hij had daarbij oog voor details, zoals deurkalven, gevel-

stenen en fraaie doorkijkjes. In de jaren 1934-1936 gebruikte 

hij dit materiaal ook voor lezingen. Daarnaast verzamelde hij 

boeken, kaarten, prenten en allerlei gegevens van en over de 

its  
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Linksboven: Fragment uit het boek ‘Als’ over het plan een museum op te richten. Rechtsboven: Remmet Ouwejan sr. in een voor hem karakteristieke pose.   

Linksonder: Fragment uit het boek ‘Uit de geschiedenis van de Zaanstreek’ met een tekst over de Zaandamse molens De Sint Willibrordus en De Strijd. Rechtsonder: 

De Bullekerk te Zaandam, achterzijde, een afbeelding in de uitgave ‘Zaans Skoon’. F
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Zaanstreek.Van diverse kanten, onder andere van de molenken-

ner Pieter Boorsma, ontving hij informatie. In 1942 resulteerde 

dit in het scheldnamenboek. Een jaar later verscheen zijn ‘Uit de 

geschiedenis van de Zaanstreek’. Behalve kunstenaar/kalligraaf 

was Remmet Ouwejan met de beperkte middelen die hem ter 

beschikking stonden ook een verzamelaar van beeldende kunst. 

Hij bezat ondermeer schilderijen van de Amsterdamse kunst-

schilder H.J.A. Buschenhenke (1868-1938), van wie in de zomer 

van 2008 een expositie in het Molenmuseum was te zien.
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Al vóór 1940 bedachten Ouwejan en Sipke Lootsma, dat de 

Ouwejancollectie in een op te richten museum moest worden 

opgenomen. Ouwejan wilde de collectie schenken aan de toen-

malige gemeente Zaandam. Een aantal Zaanse industriëlen, 

onder wie de toenmalige directeur van de Zaandamse cacao-

boterfabriek Jan Schoemaker, zou een fonds vormen om het 

te bekostigen en benaderde in 1953 de gemeente Zaandam. 

Verscheidene deskundigen reageerden enthousiast op dit muse-

umplan, maar Zaandams burgemeester W. Thomassen besloot 

een jaar later niet op Ouwejans aanbod in te gaan. Ouwejan zag 

dit als een enorme afwijzing. In zijn boek ‘Als’ en jaren nadien 

in ingezonden stukken, kwam hij er meermalen op terug. Later 

is een flink deel van zijn collectie verkocht. De teleurstellende 

reactie van de gemeente Zaandam op de aangeboden schenking 

belette Remmet Ouwejan overigens niet om dóór te gaan met 

zijn passies, noch om mee te werken aan kalligrafeerwerk dat 

de gemeente Zaandam werd aangeboden. Ouwejans wist naast 

alle hiervóór genoemde activiteiten en zijn baan ook nog tijd te 

vinden voor het opbouwen van een uitgebreide collectie stenen, 

én hij was een fervent sportvisser. Na een rijk gevuld leven over-

leed hij op 22 juni 1972. 
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Mijn collega’s van het Gemeentearchief Zaanstad, Dirk Rönitz en 

Geke van de Kamp, onderhielden in de periode vóór de boeken 

op het archief belandden contact met mevrouw van Ammers 

en Remmet Ouwejan jr. Beide waren aanwezig bij de aanbie-

ding van de kopieën van de boeken van Remmet Ouwejan sr. 

aan Zaanstads wethouder Egberts. Uit gesprekken met Remmet 

Ouwejan jr. tijdens deze bijeenkomst bleek, dat de afwijzing 

destijds door de toenmalige gemeente Zaandam nog altijd stak. 

Ruim vijftig jaar na dato werd met de ontvangst van de heer 

Ouwejan en mevrouw Van Ammers op het Gemeentearchief 

mede erkend, dat de toenmalige gemeente Zaandam destijds niet 

handig opereerde. Wij zijn er trots op dat we ons materiaal van 

Remmet Ouwejan in het Gemeentearchief uiteindelijk hebben 

kunnen aanvullen. Zoals al aangeduid: het archief is terughou-

dend met het inzage geven in het scheld- en bijnamenboek, maar 

iedereen is van harte welkom om ‘Uit de geschiedenis van de 

Zaanstreek’ te komen inzien.

Bronnen

Bevolkingsregister Zaandam, gezinskaarten 1900-1937; informatie verstrekt 

door de heer Remmet Ouwejan jr. uit Zaandijk; Beeldbank Gemeentearchief 

Zaanstad; Dagblad De Typhoon 26 augustus 1965; Dagblad De Zaanlander, 13 

juni 1959; Remmet Ouwejan sr., Als, datum onbekend; Remmet Ouwejan sr., 

Het Nederlandse handschrift, 1948; Leo Winkeler, Het letter exlibris, 1948. 

se.   

er: 

Fragment uit het boek ‘Uit de geschiedenis van de Zaanstreek’ met een tekst over de Zaandamse molens De Sint Willibrordus en De Strijd.
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Het altaarstuk in de oud-katholieke kerk (Foto: Wim de Jong).

O
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OUD-KATHOLIEKE KERK 
TOONT ZIJN SCHATTEN

De oud-katholieke schuilkerk is niet alleen een van de oudste 

gebouwen van Krommenie, maar ook een van de merkwaardig-

ste. In 1612, toen de katholieke eredienst verboden was, begon-

nen katholieken in het geheim samen te komen in een boerderij. 

Deze werd in 1633 naar achteren vergroot en tot kerkje omge-

bouwd. In de loop der eeuwen waren er steeds verbouwingen van 

de kerk en werd het interieur herhaaldelijk aangepast aan de op 

dat moment heersende smaak. De meest ingrijpende verbouwing 

vond plaats in 1826, toen de kerkzaal van stenen muren en echte 

kerkramen werd voorzien.
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Oude gebouwen slijten, ook op plaatsen waar men niet direct 

zicht op heeft, zoals de fundering en de dakconstructie. Aan het 

einde van de jaren tachtig van de vorige eeuw bleek de funde-

ring van de oud-katholieke kerk totaal te zijn versleten. De kerk 

begon te verzakken en er kwamen scheuren in het dak. Een 

grootscheepse restauratie bleek noodzakelijk. De bouwkundige 

reddingsoperatie hernieuwde ook de aandacht voor de inventaris. 

Dit leidde tot nieuwe inzichten met betrekking tot twee opmer-

kelijke erfstukken: het altaarschilderij en het orgel.
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Het grote altaarschilderij in de oud-katholieke schuilkerk valt 

iedere bezoeker onmiddellijk op. Het werk is typerend voor de 

periode van de vroege barok, met zijn bewegelijke figuren en 

levendige kleuren. Het schilderij werd in 1636 aangebracht, waar-

schijnlijk als sluitstuk van de in 1633 begonnen verbouwing, en is 

altijd toegeschreven aan Thomas Williboirts Bosschaert, al werd 

de juistheid daarvan lange tijd betwijfeld. In de zeventiende eeuw 

werden namen nogal eens verschillend gespeld. Ook de naam 

Bosschaert komt in een aantal varianten voor. Bosschaert was een 

bekende schilder en het werk in de schuilkerk te Krommenie sluit 

aan bij andere bekende werken van zijn hand. Maar Krommenie 

lag ver verwijderd van zijn normale werkgebied. Bosschaert werd 

geboren in Bergen op Zoom in 1613 of 1614 en kreeg zijn oplei-

ding tot etser/schilder in Antwerpen. Hij was dus nog jong toen 

‘de Verrijzenis’ in de Krommeniese schuilkerk werd geschilderd. 

Er was daarom wel grond voor enige twijfel of het schilderij in 

Krommenie terecht aan deze Zuid-Nederlandse schilder werd 

toegeschreven. Maar toen tijdens de restauratie het vervuilde 

doek werd afgenomen en gerestaureerd, kwam vast te staan dat 

het inderdaad een werk van Bosschaert is en dat het nooit ergens 

anders hing dan in Krommenie. Het schilderij is omlijst met een 

charmant barok altaar. Maar dat is van later datum en afkomstig 

uit een andere kerk. Eigenlijk is het altaar ook iets te klein voor 

het schilderij. Dat is te zien aan de bovenkant, waar de vinger 

van de verrezen Christus niet meer helemaal zichtbaar is.
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Het onderzoek tijdens de restauratie van het schilderij bevestig-

de de juistheid van de traditionele toeschrijving. Met een ander 

onderdeel van de inventaris was precies het tegenovergestelde 

het geval. Hier bleken de traditionele toeschrijvingen er totaal 

naast te zitten. Op het orgel stonden, nauwelijks zichtbaar vanuit 

de kerk, drie beeldjes die werden omschreven als: barokbeeldjes 

voorstellende Nicolaas, Willibrordus en Agnes. Ze zijn waar-

schijnlijk in 1827 op het orgel geplaatst, toen Knipscheer het 

orgel uit de rooms-katholieke kerk van Langeraar in de orgel-

kas te Krommenie inbouwde. Dit orgel stamde uit 1719 en dat 

deed waarschijnlijk de gedachte post vatten, dat de beeldjes bij 

dit orgel hoorden en óók uit die tijd stamden. Deze gedachte 

werd bij alle verbouwingen en herinrichtingen steeds opnieuw 

herhaald, zelfs in de officiële beschrijvingen van de Nederlandse 

monumenten. Men praatte elkaar na en keek kennelijk nooit 

goed naar de beelden. Nu waren die ook slecht zichtbaar. Dat 

gold vooral voor het kleinste beeld, de Agnes, die hoog op het 

orgel stond, met het hoofdje tegen het plafond. Bij de restaura-

tie van het dak moesten de beelden van het orgel worden afge-

nomen en konden ze eens goed worden bekeken. Ze bleken in 

erbarmelijke staat te verkeren en vrijwel te zijn opgegeten door 

de houtkevertjes. De Agnes kwam in enige stukken en zonder 

hoofdje naar beneden. De Nicolaas was er nog het beste aan toe 

en werd, als patroonheilige van de kerk, weer toonbaar gemaakt. 

Bij de heropening na de restauratie werd hij onthuld. De Agnes, 

en ook de Willibrordus, verdwenen daarentegen in plastic zakken 

in de kelder. De restauratie vergde zoveel aandacht van het paro-

chiebestuur, dat ze daar enige tijd onopgemerkt bleven liggen. 

Maar na de restauratie besloten pastoor Ouwens en schrijver 

dezes de beelden eens te inspecteren om te zien of een restauratie 

Fek[\bb`e^\e�Y`a�\\e�i\jkXliXk`\
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van de Willibrordus mogelijk was. De Agnes werd al als verloren 

beschouwd. Toen de zakken opengingen, deden we binnen tien 

minuten twee ontdekkingen. Door de verwaarlozing was de witte 

verf op veel plaatsten afgebladderd. Daaronder kwamen gepo-

lychromeerde middeleeuwse beelden tevoorschijn. En tussen de 

resten van Agnes zagen we dat op haar voetstuk een adelaar was 

afgebeeld, die blijkbaar voor een lam (het symbool voor Agnes) 

was aangezien. Het beeld toonde niet Agnes, maar Johannes.
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Er waren literatuuronderzoek naar houten beelden en iconogra-

fie nodig en tochten langs musea met collecties middeleeuwse 

beelden, om te begrijpen wat er met deze beelden aan de hand 

was. Het eenvoudigst te verklaren was het barokke uiterlijk ervan. 

Polychromeren was een duur procédé; de ambachtsman die het 

beeld beschilderde verdiende vaak meer dan de beeldsnijder. 

Bovendien veranderde de smaak na de middeleeuwen en raak-

te het polychromeren in onbruik – men vond dat dit de beel-

den te bont maakte. Nieuwe gepolychromeerde beelden werden 

niet meer gemaakt en bestaande beelden werden dikwijls aange-

past aan de smaak van de tijd. Eikenhouten beelden werden 

vaak afgeloogd, omdat men het pure eiken mooier vond dan 

het gepolychromeerde beeld. Beelden van lindehout – zoals de 

beelden in Krommenie – werden ‘verbarokt’ en in een eenvou-

digere kleurstelling overgeschilderd. Dit gebeurde duidelijk ook 

in Krommenie. 
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Kennelijk bestond er destijds zó weinig waardering voor middel-

eeuwse beelden, dat men ook de iconografie niet meer begreep en 

Johannes aanzag voor Agnes. Of men een beeld mooi vindt of niet 

is een kwestie van smaak. Maar voor toeschrijvingen moet men 

zich verdiepen in de vormentaal van de maker. Middeleeuwse 

beelden waren in de eerste plaats symbolisch bedoeld. Zij herin-

nerden de toeschouwer aan de afgebeelde heilige en zijn of haar 

voorbeeldige levenswijze; ze spoorden daarmee aan tot bezinning 

op het eigen leven. De afbeeldingen hadden niet de bedoeling 

natuurgetrouw te zijn; daardoor zijn zij in de ogen van de moder-

ne toeschouwer dikwijls nogal statisch. Van groot belang is de 

iconografische aanduiding, het symbool dat de levensloop van de 

heilige symboliseert. Vooral bij het Johannesbeeld bleek dit van 

belang ons daar goed rekenschap van te geven. Het restaureren 

van deze beelden naar de middeleeuwse toestand was onmogelijk. 

De beelden zijn weliswaar interessant, maar geen geclassificeerde 

rijksmonumenten. Daarom was de beste optie de beelden weer 

te herstellen in hun barokfase. Maar ook dit was een arbeidsin-

tensieve en daardoor kostbare aangelegenheid, die het budget te 

boven ging. Gelukkig kwam het parochiebestuur in contact met 

Jan Engel uit Zaandijk. Hij voerde de restauratie tegen minimale 

kosten voorbeeldig uit; de foto’s bij dit artikel tonen dat.
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Het beeld van Willibrordus was ernstig beschadigd, maar nog 

duidelijk herkenbaar. Diens hand met het kerkje bleek echter het 

resultaat van een latere, wat onbeholpen restauratie. Traditioneel 

wordt Willibrordus, als stichter van de Nederlandse kerkprovin-

cie, afgebeeld met de dom van Utrecht op zijn hand, of bij klei-

nere beelden alleen met de toren van deze dom. Waarschijnlijk 

is de oorspronkelijke hand ooit afgebroken en werd als reparatie 

een handje met een vurenhouten kerkje toegevoegd. Een legende 

wil dat dit kerkje de oude dorpskerk van Krommenie voorstelt. 

Maar om dát te geloven, is enige fantasie nodig. Niettemin kreeg 

Willibrordus toch maar weer dit kerkje terug, omdat niet bekend 

is wat er oorspronkelijk op diens hand stond. 
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Het was nog betrekkelijk eenvoudig het Willibrordusbeeld terug 

te brengen naar de barokvorm. Het Johannesbeeld was daarente-

gen in deplorabele toestand en riep meer vragen op. Er is duidelijk 

een jeugdige Johannes verbeeld, een nog baardeloze knaap. Dit is 

een bekende weergave van de meest geliefde der leerlingen, in het 

bijzonder in scènes van het Laatste Avondmaal. In tegenstelling 

tot wat een populaire bestseller suggereert, volgde Leonardo da 

Vinci bij zijn schildering een traditionele iconografie. Maar de 

iconografie van beelden van de jeugdige Johannes, zijn anders 

dan die van Johannes de Evangelist. Volgens de overlevering 

schreef Johannes zijn evangelie pas op hoge leeftijd. Als evange-

list wordt hij afgebeeld met baard en met de adelaar als symbool. 

Als jeugdige leerling wordt hij getoond zonder baard en met in 

de hand een kelk waaruit een duiveltje wegspringt. Dit is terug te 

voeren op een legende die vertelt hoe Johannes, toen hij predikte 

in Efese, van een heidense priester een gifbeker te drinken kreeg. 

Johannes dronk de beker zonder schade leeg; het gif (symbool 

van het kwaad) had op hem geen vat. Het merkwaardige van het 

beeld in Krommenie is dat de twee iconografische tradities van 

Johannes hierin zijn vermengd. Het is ongetwijfeld de jeugdige 

Johannes, maar toch is hem als symbool al de adelaar meege-

geven. Deze vermenging van twee iconografische tradities, die 

overigens wel meer wordt aangetroffen, droeg er waarschijnlijk 

toe bij, dat men in het beeld een vrouwelijke heilige ging zien. 

Het blijft merkwaardig dat een zo totaal foute toeschrijving zo’n 

lang leven was beschoren. Het orgel is een aantal malen geres-

taureerd, maar kennelijk namen de orgeldeskundigen nooit de 

moeite ook eens goed naar de beelden te kijken. Hoe dat ook 

zij, in ieder geval zijn de beelden voor zover dat mogelijk was nu 

weer hersteld. Uiteraard zijn ze nu goed zichtbaar in de schuilkerk 

geplaatst en niet meer op het orgel, waar ze historisch niet thuis 

hoorden en bovendien onbereikbaar waren voor het periodieke 

onderhoud dat houten beelden nu eenmaal nodig hebben. 
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Linksboven: Willibrordus voor de restauratie (Foto: Jaap Keppel). Rechtsboven: Willibrordus na de restauratie (Foto: Wim de Jong). Linksonder: Johannes voor 

de restauratie, toen het beeld ten onrechte nog werd aangezien voor Agnes (Foto: Jaap Keppel). Rechtsonder: Johannes na de restauratie (Foto: Wim de Jong).
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Boven: De Paauw in z’n huidige vervallen staat (Foto: Wim de Jong). Onder: De Paauw, vóór de molen werd onttakeld (Foto: GAZ).
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DE PAAUW
IN NAUERNA

Van al dit moois in Nauerna bleef alleen de unieke molenschuur 

met inpandige blokmaalderswoning van oliemolen de Paauw 

bewaard. Deze siert tot op heden het Zaanse landschap. De 

schuur, eigendom van de gemeente Zaanstad, staat op de nomi-

natie om gesloopt te worden en dat zou meer dan jammer zijn, 

zoals moge blijken uit dit artikel dat is gebaseerd op een bijdrage 

in een onlangs verschenen bouwkundig rapport. Hierin wordt 

het belang van molenschuur de Paauw voor het Zaanse monu-

mentenbestand onderstreept.
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De aanleg van de Nauernasche Vaart was van grote betekenis 

voor de opkomst en bloei van de Zaanse industrie. Toen in 1631 

octrooi werd verleend tot inpoldering van de Schermer, vrees-

den de ingelanden van de polders van Assendelft, Krommenie 

en Westzaan terecht voor wateroverlast. Men besloot vanaf  

het Stierop een afwateringskanaal aan te leggen naar het veen-

riviertje het Twiske, waarvan de grillige loop werd gekana- 

liseerd. De nieuw gegraven Vaart kreeg bij het IJ een schut-

sluis, die zowel voor de afwatering als de scheepvaart van belang  

was. De oude Twiskedijk werd in het traject van de nieuwe 

Vaartdijk opgenomen. 
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Nauerna ontstond waarschijnlijk kort na de aanleg van de vaart 

en de sluis, en dankte daar z’n voorspoed aan. In deze tijd kon 

iedereen met ondernemingslust en geld een windbrief kopen en 

een molen bouwen. In de Zaanstreek waren kennis en middelen 

in ruime mate aanwezig.2 De afmetingen van zowel de nieuw 

gegraven Vaart als de Schermersluis maakte de doorvaart van 

grotere schepen mogelijk en bood grootschalig transport van 

goederen van en naar de molens in de polders kansen. De loca-

tie voor de bouw van de Paauw werd waarschijnlijk ingegeven 

door de gunstige ligging van het perceel. De grondstoffen voor 

de Zaanse oliemolens (lijnzaad, koolzaad of raapzaad3) was veel-

al van buiten de Zaanse polders afkomstig en werd in bulk over 

water naar de molens vervoerd. Het transport van de olieza-

den naar de Paauw was na het passeren van de Schermersluis al  

vrijwel voltooid. Vóór de Paauw lag in de vaart een aanleg- 

steiger met hijsinstallatie; vrachtschepen konden er efficiënt 

worden geladen en gelost. Het adagium dat tijd geld is, gold 

ook voor onze voorouders. 
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Van de ruim tweehonderd oliemolens die in de Zaanstreek  

stonden, resteren er nu nog vier: de Bonte Hen, de Zoeker, de 

Ooievaar en het Pink. Molenschuur de Paauw is uniek door de 

inpandige blokmaalderswoning. De blokmaalder van de Paauw 

woonde in een afgescheiden deel van de schuur, zo ver moge-

lijk van het mechaniek van de oliemolen verwijderd. Dat zal 

noodzakelijk zijn geweest. Olieslagerij was een continubedrijf; 

het gestamp van de molen was dag en nacht te horen. Op 4 juli 

1895 werd de Paauw gekocht door de molensloper Jacob de Boer 

Pieterz. Molensloperij was een vak in de jaren dat de molens 

werden vervangen door met stoom en later elektra aangedreven 

fabrieken. De molen werd gesloopt, maar de schuur bleef staan, 

mogelijk in verband met de inpandige blokmaalderswoning, die 

huurpenningen opbracht. Er werden nog twee woningen in de 

schuur getimmerd en er kwamen drie, later zelfs vijf, gezinnen 

te wonen. De woningen waren klein en gehorig; dat vertelde 

Theo Vleeshakker, geboren en getogen in de Paauw. De meeste 

bewoners vertrokken al jaren geleden, maar de blokmaalders-

woning is tot op de dag van vandaag bewoond. Het is belangrijk 

dat molenschuur de Paauw behouden blijft. In 2006 werd een 

poging ondernomen de schuur op de Zaanstads monumenten-

lijst te krijgen; deze liep spaak omdat de toenmalige bewoner de 

monumentencommissie de toegang tot de schuur ontzegde. 
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De Nauernasche Vaart en Schermersluis waren van enorme 

betekenis voor de industriële ontwikkeling van de Zaanstreek. 

Transport van grondstoffen en producten vond door de vaart 

massaal, goedkoop en snel plaats. Het besluit oliemolen de Paauw 

bij de Schermersluis te bouwen zal indertijd weloverwogen uit 
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economische motieven tot stand zijn gekomen. De historisch-

geografische en de sociaal-economische samenhang tussen de 

schuur, vaart en sluis is van groot belang bij de waardering van 

dit stukje Zaans industrieel erfgoed. Er bleven geen andere restan-

ten van industriële molens langs de vaart bewaard. Hierbij wordt 

pakhuis Archangel buiten beschouwing gelaten. Het is weliswaar 

een provinciaal monument, maar werd gebouwd als kaaspakhuis 

in Wormerveer en later naar Nauerna verplaatst.
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Gezien alle veranderingen die de gemeente Zaanstad de afgelo-

pen decennia onderging, is het bijzonder dat de biotoop van de 

Paauw nauwelijks is veranderd. Vaart en sluis zijn nog aanwe-

zig en het eeuwenoude veenweidegebied grenst tot pal aan de 

achterzijde van de molenwerf. Er is maar weinig verbeelding 

nodig zich voor te stellen hoe de Paauw het gezicht op Nauerna 

verfraaide. De inpandige blokmaalderswoning maakt de Paauw 

zonder meer uniek. In archieven zijn dergelijke woningen in de 

molenschuur nauwelijks vermeld. De beslissing van de sloper de 

molenschuur te laten staan en te verhuren, was zo gek nog niet. 

Vanaf 1895 tot op de dag van vandaag was de blokmaalders- 

woning ononderbroken verhuurd.

Marc Harsveld, is lid van de Archeologische 

Werkgemeenschap Nederland (AWN). 

Afdeling 3: Zaanstreek/Waterland en omstreken.
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Links: Nauerna, recent in kaart gebracht door het kadaster (GAZ). Rechts: Nauerna in 1900, links boven de schutsluis is De Paauw, met naam genoemd 

zichtbaar (GAZ).
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GRUTTERSKNECHT 
WERD GROOTGRUTTER 

Pieter Jongens was de oudste zoon van Cornelis Claesz Jonges 

(1701-1758) en Grietje Corns Wagenaar (1720?-1800). Een jaar 

na het overlijden van haar man, in 1759, hertrouwde Grietje 

Corns met Jacob Pietersz. Stellingwerf. Bij die gelegenheid moest 

de erfenis van de vijf minderjarige kinderen Jonges (Pieter was 

toen zeventien) worden beschreven bij de weeskamer van Jisp. 

Deze erfenis bestond uit een stuk land ‘gelegen in deze banne 

bij de sluys, groot circa 700 roeden’. In 1769 woonde Pieter in 

Wormerveer, waar hij op 21 juni van dat jaar trouwde met Trijntje 

Jans Minke. Toen Trijntje zwanger werd, lieten de jonge echte-

lieden een testament opmaken. Dat was niet ongebruikelijk in 

deze tijd, toen veel vrouwen stierven in het kraambed. Het geza-

menlijk vermogen van het echtpaar was minder dan tweeduizend 

gulden. Daarmee waren zij bepaald niet armlastig, maar het was 

een schijntje vergeleken met de kolossale erfenis die Pieter uitein-

delijk in 1821 naliet. Het is onduidelijk of Trijntje Jans inder-

daad overleed bij de bevalling van haar dochter Kaatje in april 

1770, maar het staat wél vast dat moeder en kind niet lang meer 

leefden. In 1773 hertrouwde Pieter met Trijntje Douwes Bakker. 

Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren, die allen vol- 

wassen werden. Aan het einde van de achttiende en het begin van 

de negentiende eeuw was dat tamelijk uitzonderlijk. 
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Pieter Jongens verdiende de kost als knecht in de grutterij van 

Pieter Balthusz en woonde met zijn gezin in de helft van het bij 

dit bedrijf behorende woonhuis. Zijn grut gedijde dus goed in 

de grutterij. In 1791 verhuisde het gezin naar een buurhuis, dat  

Pieter kocht als bouwval ten gevolge van een brand, en liet op- 

knappen. Dit huis is er nog; het staat nu op de hoek van de 

Zaanweg en de Edisonstraat. In de andere helft van het woon-

huis van de grutterij woonde Balthusz zélf, samen met zijn 

vrouw. Pieter Balthusz had de gortpellerij aan de Zaanweg in 

1747 voor 1370 gulden gekocht. Deze stond waar nu de oprit 

naar de Zaanbrug is. Het bedrijf bestond al sinds 1693, dat is 

te zeggen: in dat jaar kocht ene Jan Smit het pand. Smits zoon 

stond bekend als Dirk Jansz. Gort.2

0!24.%2

Pieter Balthusz was gehuwd met Neeltje Claas Smit. Het huwe-

lijk bleef kinderloos. Waarschijnlijk raakte Balthusz in korte tijd 

zeer op zijn knecht gesteld. In 1774 werden zij zakenpartners: 

voor gezamenlijke rekening kochten zij aan het Oosteinde te 

Wormer een grutterij met alles erop en eraan. Zij verwierven 

het pand voor vierduizend gulden tijdens de veiling die volgde 

op het faillissement van de vorige eigenaar, Boelhouwer. Het is 

niet zeker of Pieter Jongens zijn aandeel van tweeduizend gulden 

zélf kon opbrengen. Er is een aanwijzing dat hij dit bedrag had 

geleend van Pieter Balthusz’ broer, Jacob Balthusz Pennemes. 

Deze was koopman te Hamburg. In diens nalatenschap bevond 

zich een schuldbekentenis van Pieter Jongens van precies twee-

duizend gulden.
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In 1775, toen Pieter Balthusz 55 jaar oud was, wilden hij en 

zijn vrouw het wat kalmer aan doen. Zij wezen Pieter Jongens 

aan als opvolger in het bedrijf. Volgens een te Amsterdam opge-

steld huurcontract kreeg hij de hele bedoening te Wormerveer 

(het bedrijfsgebouw, de installatie, de paarden, de helft van het 

woonhuis waar hij al in woonde enzovoort) én de panden van de 

zojuist in Wormer aangekochte grutterij. Voor dit alles moest hij 

jaarlijks negenhonderd gulden huur betalen tot na het ‘afsterven 

van de laatste der eerste comparanten’, te weten Pieter Balthusz 

of zijn vrouw. Daarna zou de hele boedel het volle eigendom 

van Pieter Jongens worden. Als tegenprestatie werd van hem 

verlangd, dat hij ‘behoorlijk zal moeten onderhouden zijn gehele 

gehuurde Grutterij met deszelfs paarden en stallen mitsgaders 

het gaande werk als wiel, kammen, staaven, raamen, zeeven en 

zeeverijen, steenen, maaten en wat verder tot en aan die Grutterij 

is behoorende volgens opneeming en Inventaris daarvan zijnde; 

zullende hij gehouden zijn voor de stervende paarden weder-

om anderen aan te koopen en in plaats van de gereedschappen 

welke breeken of verslijten wederom nieuwe te laaten maaken.’ 

Balthusz was via de huur voor de rest van zijn leven verzekerd 

van een vast inkomen. 
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Het huurcontract werd in 1798, toen Balthusz. al tien jaar 

weduwnaar was, nietig verklaard. Dat gebeurde niet omdat Pieter 

Jongens in gebreke bleef of er anderszins sprake was van onmin 

tussen Balthusz en Jongens, maar omdat Balthusz de hele zaak 

voor drieduizend gulden aan Jongens verkocht. Naar de reden 

hiervan kunnen we slechts gissen. Toen het huurcontract werd 

gesloten, vermoedde waarschijnlijk geen van beide partijen dat 

Balthusz zo oud zou worden. Heeft Jongens aangedrongen op 

overdracht, vond Balthusz het zélf wel genoeg en besloot hij 

tot afkoop? Betaalde Jongens de koopsom ook daadwerkelijk? 

Het staat vast dat hij door zijn oude patroon werd gemachtigd 

de verkoop te laten vastleggen ‘ten behoeve van zichzelf ’. Toen 

Pieter Balthusz het jaar daarop in de gezegende leeftijd van 79 

jaar stierf, erfden Pieter Jongens en zijn zoon Claes de persoon-

lijke bezittingen van Balthusz, respectievelijk het gouden horloge 

en de gouden broeksgespen. Het lijkt niet overdreven te veron-

derstellen dat Balthusz Pieter Jongens als zijn zoon beschouwde, 

en diens kinderen als zijn kleinkinderen. 
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Pieter Jongens werd eigenaar van de grutterijen in Wormerveer en 

Wormer in de Franse tijd, toen de economie in malaise verkeerde. 

In hoeverre vader en zoon Jongens daar onder leden, is niet vast 

te stellen. Grutten van gerst of boekweit waren volksvoedsel en 

ook ten tijde van malaise moest er natuurlijk gegeten worden. 

Maar in de meeste bedrijfstakken was er vliegende achteruit-

gang en de omvang van de bevolking kromp. Op 14 mei 1807 

kwamen de gezamenlijke grutters in de Zaanstreek en Purmerend 

– elf mannen en een vrouw – per contract een prijsafspraak over-

een. Noch in Purmerend, noch in een van de andere plaatsen 

waar zij gevestigd waren of elders, zouden zij gruttenmeel verko-

pen onder de gangbare marktprijs zoals die van tijd tot tijd zou 

worden vastgesteld te Edam en vervolgens te Purmerend. Of zij 

het slechte economische tij door samenwerking probeerden te 

keren, werd niet met zoveel woorden in het contract vermeld. 

Pieter Jongens, grutter te Wormerveer, Wormer en Knollendam, 

was een van de ondertekenaars van het contract. Wie zich niet 

aan de prijsafspraak hield, moest driehonderd gulden storten in 

de armenkas van zijn woonplaats. Tegenwoordig is een dergelijk 

kartel volstrekt ondenkbaar; op prijsafspraken staan hoge boetes. 

Het zou aardig zijn eens te onderzoeken of de armenkassen stor-

tingen van de grutters ontvingen; dat kan duidelijk maken of en 

hoe lang het kartel stand hield. Een termijn van geldigheid werd 

in het contract niet genoemd. 
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De carrière van Pieter Jongens kan worden samengevat als: van 

gruttersknecht tot grootgrutter. Hij behoorde tot de notabelen 

van het dorp. Tussen 1780 en 1795 werd hij door het bestuur 

van de banne Westzaanen, waar Wormerveer onder viel, meer-

malen benoemd tot hooisteker en poldermeester. Deze benoe-

mingen golden doorgaans voor een jaar en waren voorbehouden 

aan de beter-gesitueerden. Jongens trad ook diverse keren op als 

voogd voor neefjes en nichtjes of kinderen van goede bekenden. 

Minstens één van de aan zijn zorgen toevertrouwde kinderen, 

zijn buurjongen Hendrik Sweepe, bedankte hem toen hij meer-

derjarig was geworden uitvoerig voor de wijze waarop hij samen 

met een ander de zaken had behartigd. In 1811 overleed Trijntje 

Douwes Bakker. Pieter overleefde haar tien jaar en stierf op 6 

februari 1821, 79 jaar oud. Uit zijn erfenis blijkt dat hij behoorlijk 

goed had ‘geboerd’. Er was aardig wat onroerend goed te verde-

len, waarvan vier van de acht kinderen profiteerden. Daarbij ging 

het deels om bezittingen die hun vader al bij zijn leven voor hen 

had gekocht, zoals een boerderij in de Beemster. De oudste zoon 

Cornelis erfde de grutterij met huis en erf, alsmede het pakhuis 

De Moriaan. De andere vier kinderen kregen hun erfdeel in geld 

en meubels. Elk deel had een waarde van fl. 6287.19.8. De totale 

waarde van de nalatenschap beliep fl. 50303.16.- 
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Het levensverhaal van Pieter Jongens is hiermee beëindigd, maar 

de geschiedenis van de grutterij duurde nog voort. Een grutterij 

was een maalderij waar, zoals al aangeduid, boekweit en haver-

gort werden gepeld. De boekweit of haver werd gedroogd op een 

eest (een fornuis of oven), waardoor de zaadkern los in de dop 

kwam. Daarna volgde het maalproces in de breeksteen, waardoor 

de dop en de zaadkern werden gescheiden. De doppen werden 

uitgezeefd en gewaaierd en konden daarna dienen als brandstof 

voor de eest. Tegelijkertijd werden de grutten in verschillende 

groftes uitgesorteerd; de fijnste werden vermalen tot grutten-

meel. De eindproducten bestonden voorts uit grove, middel en 

fijne boekweit of havergrutten, en uit boekweitmeel of grutte-

meel. Deze producten werden ter plekke afgewogen, verpakt 

en ‘en gros’ en ‘en detail’ verkocht. Tijdens het hele proces van 

malen, zeven en uitwaaien werd gebruik gemaakt van een rosmo-

len – windkracht was voor het gruttersbedrijf te onregelmatig. 

In een rosmolen deden paarden het zware werk. Zij liepen rond 

in een houten gestel met haam. Zo brachten zij een stevige spil 

in beweging waaraan een zeer groot kamwiel was bevestigd. 

Hierdoor werden de breeksteen, de maalsteen, het zeefwerk en 

de waaierij in beweging gezet. Het paard of de paarden liepen 

hun rondjes nooit langer dan een uur achtereen, daarna werden 

zij afgelost door een tweede paard of koppel, en hadden zij een 

uur rust. De tijd werd bijgehouden met een zandloper.3 In de 

grutterij van Wormerveer vond al het werk beneden, dus gelijk-

vloers plaats. Alleen de eest stond een verdieping hoger, op zolder. 

Elders bestonden grutmolens waar de paarden beneden liepen 

en al het andere werk een verdieping hoger plaatsvond.4 Bij een 

grutterij hoorden ook altijd een pakhuis, of anders minstens een 

ruime bergzolder, en natuurlijk waren er voorzieningen voor de 

paarden: een stal en een stukje weiland. 
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Cornelis Pietersz. Jongens kon het bedrijf slechts vijf jaar voort-

zetten; hij stierf kinderloos in 1826. De zaak werd voortgezet door 

zijn jongste broer Douwe. Deze had al een eigen zaak – samen met 

zijn schoonvader Jan Najer dreef hij een distilleerderij. Misschien 

was dat de reden dat hij voor de grutterij een knecht huurde, 

Gerrit van Dillewijn die afkomstig was uit Weesp. Dillewijn 

trouwde met de dochter van zijn baas. Hun nazaten zetten de 

grutterij tot 1920 voort.5 Na sluiting verkocht de toenmalige 
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Boven en linksonder: De rosmolen van de Wormerveerse grutterij zoals deze nu staat opgesteld in het Openluchtmuseum in Arnhem. Onder het grote 

kamwiel is maar nauwelijks ruimte voor de paarden om hun rondjes te lopen (Foto: Nederlands Openluchtmuseum Arnhem). Rechtsonder: Getekend boven- 

aanzicht van de rosmolen. Duidelijk is te zien hoe het grote kamwiel alle onderdelen van het productieproces aanstuurt (Afbeelding: Nederlands Openlucht- 

museum Arnhem). 
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eigenaar, nog steeds een Van Dillewijn, de complete bedrijfs-

installatie in 1921 aan het Openluchtmuseum te Arnhem. Daar 

werd de installatie zorgvuldig neergezet in het koetshuis van de 

vroegere eigenaren van het museumterrein. 
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Het complexje van panden aan de Zaanweg is successievelijk 

gesloopt (behalve dus het woonhuis dat Jongens in 1791 kocht) 

en op de landjes erachter verrees een woonwijkje. Toen Frans 

Mars in 1941 een artikel over de grutterij schreef, resteerde van 

het bedrijf alleen nog het gebouwtje waarin de bedrijfsinstallatie 

stond. Daar was toen een schildersbedrijf in gevestigd, zoals is 

te zien is op de tekening die Mars ervan maakte. Mars haalde in 

zijn artikel een verhaal aan van Van Dillewijn. Deze vertelde dat 

hij wel eens paarden had waarvoor de zandloper niet in de gaten 

hoefde te worden gehouden. Na een uur stonden zij uit zichzelf 

stil bij de paardendeur die toegang gaf tot de stal.6 Wie nu op de 

website van het Openluchtmuseum in Arnhem doorklikt naar de 

grutterij krijgt daar te lezen dat alle paarden in rosmolens zélf de 

zandloper in de gaten hielden en op tijd stopten. Of dat klopt? 

Het klinkt in ieder geval leuk. Maar het is zeker zo leuk dat de 

grutterij die eens in Wormerveer in bedrijf was, nu in volle glorie 

kan worden bewonderd in Arnhem. 

Bronnen��

M.C. Schaap-Jongens, Pieter Cornelisz. Jongens, Grutter. Jisp 1742 Wormerveer 

1821. [Koog aan de Zaan, 1994] Niet in de handel, gedeponeerd bij het 

Gemeentearchief Zaanstad. Het betreft een dossier waarin de akten en andere 

bescheiden betreffende Pieter Jongens en zijn familie en relaties zijn gereprodu-

ceerd en deels getranscribeerd, met verbindende teksten en aangevuld met andere 

bronnen, waaronder het artikel van Frans Mars in de Zaanlander in 1941. 

A.J. Bernet Kempers, In en om de Grutterij. Het Nederlands openluchtmuseum, 

Gebouwen en bedrijven 2. Arnhem, Vereniging vrienden van het Nederlands 

Openluchtmuseum, 1979, 2e druk. 

Noten

1  In aktes uit Jisp komen zijn zussen en een van zijn broers ook al voor als Jongens. 

M.C. Schaap-Jongens, p. 9 

2 Jan Aten, Wormerveer langs weg en Zaan, p. 174

3 Frans Mars in: De Zaanlander 10 juni 1941

4 A.J. Bernet Kempers, In en om de grutterij, p. 29 

5 M.C. Schaap-Jongens, p. 29-30 

6 Frans Mars, idem 

De panden op de hoek van de Zaanweg en de Edisonstraat verkeerden circa twintig jaar geleden nog in redelijke staat. De grutterij zelf moest wijken voor de toegang 

vanaf de Edisonstraat naar de Zaanbrug. Daardoor werd het woonhuis waar Pieter Jongens met zijn gezin woonde het hoekhuis. Sinds de foto werd genomen ging de 

woning kwalitatief behoorlijk achteruit.
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toegang 
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Er zijn in de Zaanstreek veel voorbeelden aanwezig van fraai geres-

taureerde Zaanse industriepanden die meer dan een eeuw oud 

zijn. Een voorbeeld daarvan is het voormalige Verkadecomplex 

‘De Chocoladefabriek’ in Zaandam, die de afgelopen jaren werd 

gerestaureerd en omgevormd tot een omvangrijk multifunctio-

neel gebouwencomplex. Daarbij bleef het oorspronkelijke karak-

ter zoveel mogelijk behouden. De al meer dan een eeuw in dit 

complex aanwezige sprinklerinstallatie speelde hierin mede een 

belangrijke rol.
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Het Verkadecomplex langs de Zaan werd in 2001 als rijksmo-

nument geregistreerd, maar kwam een jaar later leeg te staan. 

Nadat de Verkadefabrieken onderdeel werden van het United 

Biscuitconcern, werd de productie geconcentreerd  in het nieu-

were fabriekscomplex aan de andere kant van de Westzijde. Het 

oude fabriekscomplex aan de Zaan stond enige jaren leeg en  

werd daarna gekocht door Cocon Vastgoed B.V. De gebouwen 

hebben een bebouwd vloeroppervlak van bijna 17.000 vierkan-

te meter. Het aaneengesloten complex is in verschillende fasen 

gebouwd en wordt beschouwd als één van de mooiste Nederlandse 

voorbeelden van industriële archeologie, waarbij de bouwstijlen 

verschillend zijn, maar toch een harmonieus geheel vormen. Het 

uit 1886 daterende deel heeft onder andere hardstenen ornamen-

ten en een groot tegeltableau. De chocoladefabriek, waarvan 

het oudste deel uit 1936 stamt, is daarentegen strak vormgege-

ven; een uitbreiding in 1965 werd in dezelfde stijl uitgevoerd. 

De Zaandamse Architect ir. Paul Carree kreeg de prestigieuze 

opdracht het voormalige Verkadefabriekscomplex met instand-

houding van het oorspronkelijke karakter in te richten voor eigen-

tijdse bestemmingen. Al snel ontdekte hij dat het automatische 

sprinklersysteem daarbij een cruciale rol zou spelen. Dit systeem 

was in 1905 geïnstalleerd in opdracht van Ericus Verkade, die 

eerder, in 1875, zijn toenmalige patent-oliefabriek in vlammen 

had zien opgaan. Een dergelijke catastrofe wilden de Verkades 

nooit meer meemaken. Sprinklerinstallaties hadden in die tijd 

al bewezen onder vrijwel alle omstandigheden een beginnen-

de brand automatisch onder controle te kunnen krijgen. Bij de 

herbouw en uitbreiding van het Verkadecomplex speelde de bouw 

van de toren aan de Zaan een belangrijke rol. Ericus Verkade 

en diens zoon Arnold wilden dat deze toren hét beeldbepalen-

de element van Verkade zou worden. Nog tijdens de bouw van 

de toren bleek dat deze goed bruikbaar kon zijn als waterbuffer 

van het sprinklersysteem. Gedurende de eeuw daarna zorgde het 

automatische brandblussysteem ervoor dat branden van enige 

omvang Verkade bespaard bleven – de tweeduizend door het 

gehele complex verspreide sprinklerkoppen stonden daar borg 

voor.
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Als onderdeel van de verbouwingsplannen werd in opdracht van 

Cocon Vastgoed B.V. een programma van eisen voor de sprinkler-

installatie samengesteld. Deze verkeerde inmiddels niet meer in 

bedrijfsvaardige staat. In overleg met de geaccrediteerde inspec-

tie-instelling Brand Preventie Service Instituut (BPSI) B.V. werd 

het systeem aangepast aan het nieuwe gebruik van het complex. 

Onder meer de spelletjesfabriek Jumbo meldde zich om er z’n 

hoofdkantoor te vestigen. Ook werd er rekening gehouden met 

andere (toen nog potentiële) huurders. Inmiddels zijn onder ande-

re in het complex gevestigd: ‘De Bieb’, diverse kantoren, grafische 

bedrijven, een ingenieursbureau, twee horeca-instellingen en een 

fitnesscentrum. Omstreeks zeventig procent van de ruimten is 

nu in gebruik bij een twintigtal verschillende huurders die teza-

men bijna driehonderd medewerkers in dienst hebben. Bij een 

gebouwencomplex met een flink aantal verschillende huurders, 

is het belangrijk dit zo flexibel mogelijk in te delen. Dat nood-

zaakte tot ingrijpende bouwkundige voorzieningen om voldoen-

de vluchtwegen te creëren. Deze mochten vanaf elke plek in het 

complex niet langer dan dertig meter zijn, en dat dan nog in twee 

verschillende richtingen. Daartoe werd het grotendeels uit vier 

bouwlagen bestaande complex nu uitgevoerd met twaalf trap-

penhuizen, waarbij zoveel mogelijk is uitgegaan van bestaande 

trappenhuizen. Deze zijn minimaal dertig minuten brandwe-

rend afgescheiden.
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Linksboven: De oude pomp van rond 1920 in het kantoor van Silent Gliss, begane grond, rechtsachter, aan de Zaan. De pomp is niet meer in gebruik. Het  

buizenstelsel op de voorgrond, voorziet met twee alarmkleppen in brandalarmering voor de rechtervleugel van het complex (Foto: Conny Scholtes). Rechtsboven: 

Op diverse plaatsen moesten leidingen van de oude sprinklerinstallatie worden vernieuwd. Hier een combinatie van een oude ophanging van een deels oude, deels 

nieuwe leiding (rechts, met een nieuwe sprinklerkop. Linksonder: Het oudste deel van het Verkade-complex langs de Westzijde (Foto: Albert Boes). Rechtsonder: 

De volledige sprinklerinstallatie draait op de ‘nieuwe pomp’ uit de jaren zestig in de ruimte naast Koffie- en Theewinkel ‘De KoffieKade’.



:AANS�%RFGOED�������������

2%'%,3

In het sinds 1992 gehanteerde Bouwbesluit zijn onder andere 

strikte brandveiligheidsregels vastgelegd waaraan een gebouw 

moet voldoen. Er zijn bijvoorbeeld beperkingen gesteld aan 

het maximale vloeroppervlak dat een zogenoemd ‘brand-

compartiment’ mag hebben. Architect Carree vertelt: ‘Bij het 

Verkadecomplex zou dat hebben betekend dat we geen aaneenge-

sloten ruimten konden realiseren van meer dan duizend vierkan-

te meter. Bij grotere ruimten van één huurder zou dit inhouden  

dat wanden met een brandwerende waarde van minstens zestig 

minuten moesten worden aangebracht.’ Eén van de potentiële 

huurders ten tijde van de restauratie was ‘De Bieb’, die tweedui-

zend vierkante meter wilde huren en er veel waarde aan hechtte 

dat die uit één open ruimte zou bestaan. Een andere ‘hinderpaal’ 

was dat het complex meerdere verdiepingen telt, die zijn voorzien 

van dragende staalconstructies en in het oudste deel van gietijze-

ren kolommen. Om aan de eisen van het Bouwbesluit te voldoen, 

zouden deze constructies met brandwerend materiaal‘ingepakt’ 

moeten worden. Door de aanwezigheid van de sprinklerinstal-

latie konden die eisen worden verlicht tot het aanbrengen van 

een dertig minuten brandwerende verflaag op een deel van de 

staal- en gietijzeren constructies. Een sterke aantasting van het 

oorspronkelijke karakter van de gebouwen werd daarmee voor-

komen, en er werden veel kosten bespaard.

"%(%%23"!!2

Het Bouwbesluit kent het zogenoemde ‘gelijkwaardigheidsbe-

ginsel’. Het uitgangspunt van het Bouwbesluit is, dat een brand 

wordt geacht zich niet verder te kunnen uitbreiden dan voor de 

brandweer beheersbaar is. Dat kan worden bereikt door bouw-

kundige maatregelen, zoals het aanbrengen van brandwerende 

scheidingswanden, maar ook door ‘technische’ middelen, zoals 

een sprinklerinstallatie. Wanneer deze volgens de geldende regels 

wordt uitgevoerd, kan deze een begin van brand binnen een 

van te voren vastgestelde omvang onder controle brengen. Zo is 

bijvoorbeeld statistisch bewezen dat 75 procent van de branden in 

gesprinklerde ruimten door één tot drie sprinklerkoppen worden 

geblust, waarbij deze een vloeroppervlak van hooguit dertig vier-

kante meter bestrijken. Ook is aan de hand van deze reeds vele 

tientallen jaren bijgehouden statistieken geconstateerd dat 97 

procent van de branden in gesprinklerde panden door een auto-

matische sprinklerinstallatie onder controle worden gebracht. 
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De sprinklerinstallatie in het gerenoveerde Verkadecomplex (nu 

bekend als ‘De Chocoladefabriek’) is inmiddels weer gecertifi-

ceerd. Dit was een voorwaarde die was vastgelegd in de bouw- 

en gebruiksvergunning in verband met de renovatie van het 

complex. De installatie wordt gevoed vanuit één pompkamer 

met twee onafhankelijk van elkaar aangesloten dieselaange-

dreven pompen, zodat ook bij technische storing bij één van 

de pompen een automatische blusactie kan plaatsvinden door 

de ander pomp. Het water wordt rechtstreeks vanuit de Zaan 

betrokken (de waterbunker in de toren maakt geen deel meer 

uit van het sprinklersysteem), zodat ook bij technisch storing 

van één van de pompen een automatische blusactie kan plaats-

vinden door de andere pomp. Het sprinklersysteem was, toen 

het bakkerij- en chocoladerfabriekscomplex nog in vol bedrijf 

was, zodanig ontworpen om daarmee over een maximaal vloer-

oppervlak van 260 vierkante meter een ‘sproeidichtheid’ van  

vijftien liter per minuut per vierkante meter te bereiken. Deze 

tamelijk hoge sproeidichtheid hing vooral samen met de ‘vuur-

belasting’ die aanwezig kon zijn in de ruimten. Onder ‘vuurbe-

lasting’ wordt verstaan: de hoeveelheid warmte die per vierkante 

meter vrijkomt bij volledige verbranding van het aanwezige mate-

riaal. Aan de hand van uitgangspunten die gelden voor derge-

lijke sprinklerinstallaties, wordt ervan uitgegaan dat een brand 

in een dergelijke ruimte binnen 260 vierkante meter automa-

tisch onder controle is te brengen. In de nieuwe situatie is de 

maximale vuurbelasing in ‘De Chocoladefabriek’ aanzienlijk 

lager, zodat de sprinkler een meer dan noodzakelijke brandbe-

veiliging biedt. Wanneer de sprinklerinstallatie automatisch in 

werking treedt, wordt daardoor eveneens automatisch de brand-

weer gealarmeerd. Onderdeel van de alarmeringsvoorzieningen 

vormen ‘flow-switches’ in verschillende sprinklerleidingsecties, 

waardoor per gebouwdeel op een geografisch paneel kan worden 

aangeven waar de sprinkler in werking is getreden als gevolg van 

brand. De uitvoering van deze voorzieningen vond plaats in goed 

overleg tussen de Brandweer van Zaanstad, BPSI en de firma’s 

Esser en De Groot Installatietechniek.
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De installatie wordt iedere week op zijn goede werking beproefd. 

Elk half jaar controleert BPSI, die door brandverzekeraars is 

erkend,  de installatie en de projectering ervan. Zoals in elk groter 

pand, vinden er namelijk regelmatig verbouwingen plaats, waar-

op de sprinklerinstallatie moet worden aangepast. Het uitgangs-

punt is nu eenmaal dat in elke betreedbare ruimte van meer 

dan een vierkante meter een sprinklerkop aanwezig moet zijn.  

Een sprinklerinstallatie kan alleen een brand onder controle  

brengen, wanneer deze zich nog niet heeft verspreid buiten de 

tevoren bepaalde grenzen. Brandverzekeraars hechten grote  

waarde aan een gecertificeerde sprinklerinstallatie, wat ook  

tot uiting komt in de bepaling van de premie voor zowel de 

gebouwen als de inventaris en voor (wanneer die is afgesloten) 

de bedrijfs(gevolg)schadeverzekering

Albert Boes is register risicodeskundige

et  

n: 
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er: 

Brandpaneel van de gerestaureerde sprinklerleidingen.
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Het Historisch Genootschap Wormer 

bracht z’n derde jaarboek uit, dat ook 

dit keer weer een rijkgeschakeerd palet 

aan plaatselijke geschiedenis biedt. Jan 

Blokker opent het boek met een artikel 

dat het verdwijnen van de wegsloot in 

Wormer beschrijft. Dat was allerminst 

een kwestie van besluiten, zand erin, en 

klaar. Er ging bijna driekwart eeuw over-

heen vóór de wegsloot overal was verdwe-

nen. Als transportweg had de wegsloot z’n 

functie verloren, de sloot langs de smalle, 

doorgaande rijweg belemmerde het land-

verkeer, en de functie van de sloot als open 

riool strookte niet met moderne opvattin-

gen over hygiëne. Een handig schemaatje 

op bladzij 10 laat zien in welke volgorde 

de verschillenden delen van de wegsloot 

werden gedempt.

In het daaropvolgende artikel doen Jan 

en Frank Tjeertes uit de doeken hoe in 

de periode 1813-1943 de wet in Wormer 

werd gehandhaafd. De aanduiding ‘veld-

wachter’ was een erfenis uit de Franse 

tijd. Daarna vond weliswaar een reor-

ganisatie plaats, maar de wetshandha-

vers die in kleine dorpen werden aange-

steld, bleef men veldwachters noemen, 

nu echter gemeenteveldwachters. Deze 

verrichtten naast politiewerk ook aller-

lei andere hand- en spandiensten voor of 

in het belang van de gemeente. Voor het 

toezicht op de rijkswetten kreeg de veld-

wachter van Wormer aanvankelijk onder-

steuning van de in Wormerveer gelegerde 

Koninklijke Marechaussee, alsook van de 

Rijksveldwacht. Na een nieuwe reorgani-

satie in 1864 werd de gemeenteveldwach-

ter mede aangesteld tot onbezoldigd rijks-

veldwachter. De ambtsinstructie van de 

veldwachter in Wormer dateert van 1863. 

In totaal waren er in de beschreven perio-

de negen veldwachters in het dorp. Tussen 

1821 en 1905 was er twee keer een veld-

wachter die meer dan veertig jaar in dienst 

bleef. Daarna werd Wormer minder geza-

pig; vanaf 1916 telde het dorp steeds twee 

veldwachters. Na de oorlog kwamen de 

politietaken in dorpen in handen van het 

Korps Rijkspolitie.

De rubriek ‘Als ik me goed herinner’ in 

het jaarboek is deze keer gewijd aan de 

memoires van Henk Onderwater, die 

van 1954 tot 1989 prominent lid was van 

de Communistische Partij Nederland 

en daarna nog lang trouw bleef aan 

GroenLinks, waarin de CPN was opge-

gaan. Onderwater was 28 jaar lang lid 

van de Gemeenteraad (vanaf 1970 tot 

1998) en is tegenwoordig lijstduwer van 

de SP. Zijn linkse sympathieën kreeg hij 

met de paplepel ingegoten. In de dorp-

se verhoudingen van Wormer werden de 

zaken overigens nooit op de spits gedre-

ven. Dirk Pranger brengt het tweede deel 

van zijn verhaal over Maarten Donk, die 

in 1541 door de overheid werd aangesteld 

als pastoor. Donks opdracht was de katho-

lieke teugels strak aan te trekken. Dit hing 

samen met de radicale doperse beweging 

van de jaren 1535-’36, die ook in Wormer 

de nodige aanhang kreeg. Onder leiding 

van Menno Simons hervormde de mili-

tante beweging van de wederdopers zich 

tot het vredelievende, sobere doperdom 

zoals dat nu nog bestaat. Maar destijds 

beschouwden de toenmalige overheden 

Simons en zijn volgelingen nog steeds 

als uiterst gevaarlijk. Op 7 december 

1542 werd een prijs van honderd Carolus 

guldens op het hoofd van Simons gezet 

en op het drukken en verspreiden van zijn 

boeken stond de doodstraf. Dat hielp alle-

maal niet. In 1544 gaf het stadsbestuur 

van Amsterdam Donk de opdracht een 

rapport te schrijven over vijf van Simons’ 

geschriften die dit bestuur bij een boek-

handelaar in de stad in beslag had geno-

men. In 1549 verscheen ‘Anabaptisticae 

haereseos confutatio’ (Bestrijding van de 

dwaalleer van de wederdopers). Donk 

erkende wél dat Simons alle geweld had 

afgezworen, maar vond diens dwalingen 

er niet minder ernstig om. Donk schreef 

in het Latijn, omdat argumenteren in het 

Nederlands hem moeilijk viel. Met zijn 

Latijnse teksten bereikte hij zijn tegen-

standers niet. Omdat de wederdopers zich 

uitsluitend op de Bijbel beriepen, trachtte 

Donk hen met dat wapen te verslaan – 

argumenten van concilies en kerkvaders 

liet hij buiten beschouwing. Het voor-

naamste strijdpunt tussen wederdopers 

en katholieken was (en is) de volwassen-

doop versus de kinderdoop. Het boek van 

Donk verscheen op het moment dat er in 

Amsterdam een grote groep wederdopers 

werd gearresteerd (februari 1549). Dat 

leidde tot een golf van terechtstellingen en 

verdere arrestaties, waarvan ook inwoners 

van Wormer het slachtoffer werden. Er zijn 

geen aanwijzingen dat Donk daarbij actief 

betrokken was, maar zijn boek vormde 

wel de theologische rechtvaardiging voor 

de in totaal veertien doodstraffen op de 
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brandstapel, die in 1549 in Amsterdam 

werden voltrokken. De landsregering was 

ingenomen met Donks bijdragen aan de 

handhaving van de ware geloofsleer en 

benoemde hem in 1550 tot keurder van 

alle boeken die in Holland, Zeeland, 

Utrecht en Friesland zouden worden 

uitgegeven. In 1558 publiceerde Donk 

‘Van ’t rechte Evangelische Avontmael 

Christi Jesu’. Dit was een antwoord op 

een boek van de van oorsprong Antwerpse 

Steven Mierdman, waarin de spot werd 

gedreven met de katholieke opvattingen 

over het misoffer. Dit keer schreef Donk 

wel in het Nederlands. Ook zijn latere pu- 

blicaties, die na zijn vertrek uit Wormer  

het licht zagen, verschenen in de lands-

taal. De genealogische bijdrage aan het 

jaarboek is dit keer gewijd aan de van 

oorsprong uit Friesland afkomstige fami-

lie Tjeertes (1669). Eens te meer blijkt 

hieruit, dat genealogie verre van saai is 

als er méér in wordt vermeld dan alleen 

geboorte- en sterfdata.

De honderdjarige IJsvereniging Nova 

Zembla krijgt één bladzijde in het jaar-

boek toebedeeld. Voor een dergelijk jubi-

leum is dat een beetje weinig – ruimte om 

iets aardigs over de geschiedenis van de 

vereniging te vertellen is er nauwelijks. 

Het in het jaarboek opgenomen artikel 

van Bram Kemp over de burgemeesters 

in oorlogstijd, maakt vooral duidelijk 

dat ‘goed’ en ‘fout’ achteraf makkelijk te 

hanteren kwalificaties lijken, maar niet 

veel houvast bieden bij de beoordeling 

van de toenmalige situatie. De zittende 

burgemeester in 1940, Kooiman, bleef 

aan om erger te voorkomen, maar bleek 

niet tegen zijn taak opgewassen en ging 

in november 1944 met ziekteverlof. Zijn 

waarnemer werd de (NSB-)burgemees-

ter van Wormerveer, die als ‘Piet Oublie’ 

de geschiedenis inging. Deze slaagde er 

tijdens de hongerwinter in voor de bevol-

king van Wormer ‘erger te voorkomen’. 

Els Mak en René van Maanen diepten 

uit het Waterlands Archief de notulen 

op van de kerkenraad van de Hervormde 

Gemeente Wormer-Knollendam uit de 

jaren 1615-1631. De kerkenraad had onder 

andere tot taak te waken over juistheid van 

de leer, en personen die zich niet daaraan 

hielden op het matje te roepen. Dat leidde 

tot heftige discussies en correspondentie. 

De kerkenraad bemiddelde bij ruzies over 

niet-kerkelijke kwesties – zij rekende het 

ook tot haar taak de lieve vrede te bewa-

ren. Dat lukte niet altijd, zomin als het 

lukte iedereen op het rechte (zedelijke) pad 

te houden. Zoals inmiddels gebruikelijk 

eindigt het jaarboek met een kort verslag 

hoe het verenigingsleven van het histo-

risch genootschap zich voltrok.

Historisch Genootschap Wormer, Jaarboek 

2008. Wormer, Historisch Genootschap 

2008. Geen ISBN (CvS)
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Over Aafje Heynis, misschien wel de 

beroemdste dochter van Krommenie, 

stelden Mieke Klunder en Harry Hofstra 

een fraai boek samen. Het is geen biogra-

fie in de traditionele zin van het woord, 

maar een verzameling persoonlijke herin-

neringen van mensen die Heynis bij haar 

leven kenden: familie, vrienden, collega’s 

en leerlingen. De fraaie foto’s in het boek 

hebben mede informatieve waarde. Naast 

de herinneringen aan Heynis is in het boek 

een door Hofstra samengesteld overzicht 

opgenomen over het leven en de carriè-

re van de zangeres. Zij was van beschei-

den afkomst, een middelbare schooloplei-

ding zat er voor haar daarom niet in – dat 

heeft zij haar leven lang betreurd. Haar 

eerste echte zanglessen werden gefinan-

cierd door enkele rijke families, bij wie zij 

als dienstmeisje had gewerkt. Een aardig 

aspect van haar persoonlijk leven is de niet 

aflatende zorg om haar ouders. Heynis 

ontwikkelde zich vooral als oratorium- en 

liederenzangeres; zij vond het jammer dat 

zij maar een enkele keer voor opera werd 

gevraagd. In 1983 zette zij een punt achter 

haar solistenloopbaan. Daarna vond zij 

tot haar eigen verbazing en tot vreugde 

van haar leerlingen veel voldoening in het 

lesgeven. De ziekte van Alzheimer maak-

te daar op den duur een einde aan, zoals 

het voor haar ook onmogelijk werd om 

zelfstandig te blijven wonen. In het boek 

is vastgelegd hoe haar leerlingen en twee 

van haar vriendinnen met warmte over 

haar spreken. Het boek geeft voorts een 

selectie uit interviews met Aafje Heynis. 

Mieke Klunder besluit het werk met een 

bijdrage over Heynis’ vele gastoptredens 

bij oratoriumverenigingen. Bij het boek is 

een cd gevoegd met niet eerder uitgegeven 

opnames van liederen. De teksten daarvan 

zijn in een appendix opgenomen. 

Mieke Klunder en Harry Hofstra, red., Aafje 

Heynis. Priesteres in haar vak. Antwerpen-

Apeldoorn, Cyclus, 2008. ISBN 978 90 

8575 026 0 (CvS)
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In de plaats van het Molenmagazine 

begon Ron Couwenhoven met ingang van 

2008 met de publicatie van een jaarlijkse 

bundel ‘Zaanse verhalen’. De bedoeling 

is hierin nieuwe gegevens te publiceren 

over het molenleven, die Couwenhoven 

uit verscheidene archieven opdiepte. 

In deze eerste aflevering worden enke-

le ooit invloedrijke Zaankanters behan-

deld, onder wie Nicolaas Calff en Trijntje 

Veen. Calff was een vooraanstaand koop-

man uit Zaandam, die bevriend was met 

tsaar Peter. De Westzaandamse Trijntje 

Veen was in de achttiende eeuw een zaken-

vrouw; dat was in die tijd buitengewoon. 

Daarnaast beschrijft Couwenhoven onder 

andere de nalatenschap van Vasterd Vas 

uit Wormerveer, de rijkste Zaankanter 

in de achttiende eeuw. Ook het levens-

verhaal van Jan Carel van Wessem komt 

aan bod. Al deze personen worden duide-

lijk en goed leesbaar beschreven door de 

auteur. Een interessant artikel vond ik dat 

over de productie van postzegelpapier in 

Wormerveer door De Erven Blaauw. De 

bundel geeft voorts een beschrijving van de 

bebouwing aan de Noordervaldeursloot, 

die wordt geportretteerd als een soort mini 

Zaanse Schans avant la lettre. Verder komt 

een dertigtal tot nu toe onbekende molens 

_k
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ter sprake. Eén klein minpuntje is, dat er 

in de beschrijving van de firma Latenstein 

een paar fouten voorkomen. Maar ‘Zaanse 

verhalen 2008’ is al met al toch vooral een 

prettig leesbaar boek, met een aantal boei-

ende artikelen over het molenleven, tot 

nu toe onbekende molens en een aantal 

bijzondere personen. De bronvermelding 

is goed verzorgd. Ik verheug mij op de 

editie 2009.

Ron Couwenhoven, Zaanse Verhalen 

2008. Zaandam, Stichting Archief Ron 

Couwenhoven. ISBN 978-90-806650-9-

5 (Huibert Latenstein)
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Niet vrij in de handel verkrijgbaar, 

maar aardig genoeg om op te attende-

ren is de fantasierijke, persoonlijke, artis-

tieke impressie waarin Lizet Heijboer 

het wonen en werken langs de Zaan 

in heden en verleden in beeld bracht. 

Heijboer studeerde vorig jaar met dit 

project af aan de Koninklijke Academie 

voor Beeldende Kunsten in Den Haag. In 

de inleiding schrijft zij, dat haar verhui-

zing uit de binnenstad van Amsterdam 

naar de Zaanstreek aanvankelijk een grote 

cultuurschok was, maar dat ze daarna al 

onderzoekend en rondscharrelend door 

de Zaanstreek van de ene verbazing in 

de andere verwondering viel. De neerslag  

van die zoektocht leverde een prachtig 

kijkboek op. 

Lizet Heijboer, Komt dat Zaan! Gescharrel 

en verwondering in mijn nieuwe habitat. 

Afstudeerproject grafisch ontwerpen aan  

de Koninklijke Academie van beeldende 

Kunsten, Den Haag, 2008. Geen ISBN. 

200 genummerde exemplaren.(CvS) 
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De Zaandamse Rosmolenbuurt onder-

gaat de komende jaren een ingrijpen-

de herstructurering. Om gedurende die 

periode de leefbaarheid en actieve betrok-

kenheid van de bewoners bij de buurt te 

behouden, worden er met en voor de 

bewoners kunstprojecten georganiseerd. 

In 2008 was dat ‘Vensters op de Wijk’ 

van Lilian Roosenboom, dat werd vast-

gelegd in een boekje met diezelfde titel. 

Roosenboom stelde een openluchtexpo-

sitie samen van 24 verlichte fotobeelden 

die werden aangebracht op de vensters 

van evenzoveel woningen. Deze beelden 

waren soms portretten van de bewoners 

in combinatie met uitspraken waarmee 

zij aangeven wat zij belangrijk vinden in 

de buurt. In het boek zijn deze uitspra-

ken aangevuld met interviewtjes met 

de betrokkenen. Zo ontstond een mooi 

beeld van een in alle opzichten gemengde 

wijk: een oude arbeidersbuurt met oude 

en nieuwe huizen, met bewoners varië-

rend van traditioneel Zaans tot Turks, 

en van oud tot jong. Hun beoordelingen 

van het heden en verwachtingen van de 

toekomst krijgen daarbij in het bijzon-

der aandacht. Het motto dat het boekje 

meekreeg, is hiervan een goede samenvat-

ting: ‘Bouwen betekent behalve het daad-

werkelijk realiseren van een huisvestings-

programma ook herinneringen ophalen, 

de eigen tijd weerspiegelen en een blik in 

de toekomst werpen.’

Lilian Roosenboom, Vensters op de wijk. Een 

portret van de Rosmolenbuurt in Zaanstad 

[Redactie: Geerlande Homburg, Maryan 

Geluk, ABK Zaanstad] Zaanstad, 2008. 

ISBN 978 90 800307 2 5. (CvS)
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Ter gelegenheid van z’n tienjarig bestaan 

publiceerde het Zaantheater een boek  

met 151 collages die de fotografe 

Annemarieke Koelewijn maakte van de 

foto’s die zij gedurende die tien jaren 

maakte in de kleedkamers van het 

Zaantheater. Haar uitgangspunt is, dat de 

artiest, toneelspeler, musicus, cabaretier, 

danser (allen uiteraard m/v) zo’n kleed-

kamer voor één avond beschouwt als zijn/  

haar huiskamer, als een min of meer 

persoonlijk domein. Sommige collages 

zijn door de betreffende tijdelijke bewo-

ner voorzien van een commentaar of 

uitspraak. Het Zaantheater zette op deze 

manier een mooie impressie neer van tien 

jaar theatergeschiedenis. 

Annemarieke Koelewijn, (fotogr.), In de 

kleedkamer van…Zaandam, Zaantheater, 

2008. Geen ISBN (CvS).
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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, 

1520 AA Wormerveer 

DUIJN BLOEM VOSS

A D V O C A T E N

Postbus 1178

1500 AD Zaandam

Burcht 11

T 075 - 635 38 31

F 075 - 635 30 90

E deleeuw@dbv-advocaten.nl

www.dbv-advocaten.nl

mr. G. de Leeuw

mr. R. J. Frans

mr. G.J.F. Voss

mr. F.R. Duijn

mr. J.W. Bloem

mr. M-J. Bouwman

mr. V.C. Audiffred

mr. M.R. van Buiten

mr. K.A. Martijnse

mr. J. Happé

WWW�WAAGMEESTER�NL

$E�BETROUWBARE

CONNECTIE
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‘Als ik toch eens de jackpot zou winnen’, 

droomt pastoor André Goedhart. ‘Dan 

stop ik dat bedrag in het restauratiefonds.’ 

Goedharts uitspraak tekent de geldzor-

gen die spelen bij de restauratie van de 

Bonifatiuskerk aan de Oostzijde. De toren 

stond maandenlang tot aan het kruis in de 

steigers, maar ziet er inmiddels weer piek-

fijn uit. Momenteel wordt druk gewerkt 

aan de voorgevel, waarbij het voegwerk, 

het dak van de doopkapel en de uitbouw 

onder handen worden genomen.

��/+4/"%2

Zelf zeggen ze dat het ‘Better World Gala’ 

het mooiste evenement in de Zaanstreek 

sinds jaren is. ‘Ze’ zijn de leden van de 

Stichting Het Zaans Offensief, dat werd 

opgericht door vijf Rotarians die zich 

willen inzetten voor mensen of culturen 

waar ook ter wereld. ‘Wij willen mensen 

een extra steuntje in de rug geven, zegt 

secretaris Jolanda Sengers. De opbrengst 

van het gala gaat naar de Stichting Willen 

en Doen, die zich inzet voor weeskin-

deren met hiv/aids in Bloemfontein en 

Transkei (Zuid-Afrika).

���/+4/"%2

De politieke partijen in Zaanstad willen 

graag dat het nieuwe ziekenhuis wordt ge-

bouwd op de huidige velden van voetbal-

club VVZ en zijn bereid de vereniging eer-

der naar het Kalf te verhuizen. Alleen de 

fractie van Rosa vond tijdens het Zaanstad 

Beraad de haast en de risico’s te groot.

���/+4/"%2

De jury van de verkiezing ‘Beste Zaanse 

Zakenvrouw 2008’ maakte gisteren de ge-

nomineerden bekend. Zij zijn: Gré Busch, 

Annemarie Dekker en Marijke Hoffman. 

Het drietal bleef over na een eerste selec-

tie van de in totaal twaalf voorgedragen 

ondernemers.
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De opening van het nieuwe hospice in 

Krommenie trok honderden bezoekers 

die zeer enthousiast waren. ‘Ontroerend’, 

noemde initiatiefnemer Anja Prins de 

reacties van de mensen. ‘Een mevrouw 

kwam ons rozen brengen. Ze vond het 

zo mooi dat het hospice er is. Veel men-

sen zeggen dat het ‘‘bijna-thuis huis’’ een 

uitkomst is.’

���/+4/"%2

‘Blaid as blik’ was de 82-jarige Zaandamse 

Rie van Gulik-de Boer. Zij kwam bij het 

Zaanse dictee als beste uit de bus met ne-

gen fouten. ‘Ik heb gevoel voor taal en mijn 

vader praatte behoorlijk Zaans. Ik heb het 

van huis uit meegekregen.’ De doopsge-

zinde vermaning aan de Westzijde werd 

gistermiddag bevolkt door ruim honderd 

Zaankanters die zich bogen over de vijfde 

aflevering van de ‘Zaanse skraiverai’.

���/+4/"%2

Er komen twee regionale geschiedenisca-

nons. Cultureel Erfgoed Noord-Holland 

(CENH) komt vanaf april aanstaande 

met publicaties en Dagblad Zaanstreek 

start over enkele weken met een reeks ar-

tikelen over de highlights in de Zaanse 

geschiedenis. Op de website van CENH 

staat sinds enkele weken een lijst van 55 

onderwerpen, gebeurtenissen en personen 

waarop Zaankanters kunnen reageren. 

Dat moet in november leiden tot een lijst 

van 25 tot dertig onderwerpen.

���/+4/"%2

Zoek je een kunstenaar? Stichting Tengel, 

het platform voor Zaanse beeldende kun-

stenaars, gaf een folder uit met daarin al-

lerlei informatie over de 130 bij het plat-

form aangesloten kunstenaars.
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De ontwikkeling van het Hembrugterrein 

in Zaandam kan straks beginnen, nu het 

$E�DATA�BOVEN�DE�STUKJES�VERWIJZEN�NAAR�DE�DAG�VAN�PUBLICATIE�
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Rijk en de provincie geld in het project 

willen steken. In totaal komt er meer dan 

vier miljoen euro beschikbaar. Het ter-

rein ligt er al jaren verloren bij. Het is 45 

hectare groot en telt meer dan honderd 

gebouwen, waarvan er vele in verwaar-

loosde staat verkeren.

���/+4/"%2

Er komt mogelijk een restaurant aan de 

Lagedijk in Zaandijk. Eigenaar Frans 

Wytema vindt dit de ideale bestemming 

voor het historische houten gebouw dat 

dateert uit 1684. Het monumentale pand, 

waarin jarenlang de fietsenwinkel van 

Molenaar was gevestigd, is te huur. Het 

gebouw wordt momenteel volledig ge-

restaureerd met behoud van authentieke 

details en materialen.

��./6%-"%2

Dreef Beheer gaat een Dekamarkt met 

daarboven 32 appartementen bouwen 

aan de Heiligeweg, op de plaats van het 

in 2005 verbrande winkelcentrum in 

Krommenie. Onder de supermarkt en de 

Vredekerk (die plaats moet maken voor 

woningen) komt een parkeergarage voor 

meer dan tweehonderd auto’s.

 ���./6%-"%2

Ton Neuhaus stopt als conservator van  

het Molenmuseum te Koog. De Zaan-

dijker vervulde deze functie veertig jaar 

als vrijwilliger.

���./6%-"%2

Het met Rabobank Zaanstreek aangegane 

partnership is voor het Zaans Museum een 

flinke opsteker. Vijf jaar lang ontvangt 

het museum van de bank 25.000 euro die 

het naar eigen believen mag besteden. De 

bank neemt ook de kosten voor zijn reke-

ning van een schoolbus die kinderen van 

en naar het museum brengt.

���./6%-"%2

Het Zaandamse predikantenechtpaar 

Frans van der Sar en Annemarie van 

Andel vertrekt in februari voor drie jaar 

naar Israël. Het tweetal gaat werken en 

wonen in de nederzetting Nes Ammim in 

het noorden van het land. Van Andel gaat 

aan de slag als pastor van de ongeveer 35 

mensen tellende vrijwilligersgroep in het 

dorp en Van der Sar als dialoogcoördina-

tor. In die functie zal hij zich inzetten voor 

het bevorderen van de betrekkingen tus-

sen joden en Palestijnen en van de dialoog 

tussen joden, christenen en moslims.
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Oud-wethouder van Zaanstad Piet 

Oudega is de nieuwe voorzitter van de 

vereniging Zaans Erfgoed. Hij werd ge-

kozen tijdens de najaarsvergadering. Aan 

het begin van de vergadering werd stil-

gestaan bij het overlijden van Oudega’s 

voorganger, Sybren de Witte.
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Het wandelpad aan de oostrand van 

Wormer komt er. De gemeenteraad liet 

zich niet in met ‘doemscenario’s’, zoals 

wethouder Henk Stuurman de angsten 

van bewoners van het Oosteinde om-

schreef. ‘En onze subsidieverleners hebben 

hun geld niet op IJslandse banken staan’, 

zei hij. ‘Dus de financiën zijn ook rond.’

���./6%-"%2

Sporten, wonen en winkelen in oude fa-

brieken. Dat is nu allemaal normaal in 

gebouwen die ooit waren bestemd voor 

industriële productie. Fabrieken werden 

gebouwd om er mooie en/of lekkere spul-

len te maken, en nu vinden wij de gebou-

wen zélf mooi. Jaap Schipper en Maura 

Huig schreven een prachtig boek over al 

die fabrieken die tussen 1833 en 1940 in 

de Zaanstreek tot stand kwamen.

���./6%-"%2

De straatnamen voor het omstreden bouw-

plan op het Voorslagterrein in Zaandam 

zijn al vastgesteld, ofschoon omwonenden 

het plan ‘De Zwarte Bruinvisch’ niet vin-

den passen in de buurt. De gekozen straat-

namen zijn dat wél. De Schildersbuurt 

wordt verschillende schilders rijker. Er 
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komen een Paul Cezannestraat, Charley 

Tooropstraat, Rubenshof en Rachel 

Ruychstraat. Het Voorslagterrein ligt aan 

de Vincent van Goghweg.
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In het polderlandschap van Assendelft 

komt langs de Vonderweg bij de Zeedijk 

een driehonderd meter lang en 2½ meter 

breed fietspad. Deze verbinding tussen 

Assendelft en Beverwijk maakt deel uit 

van het ‘Strategisch Groenproject Tussen 

IJ en Z’. 
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Met gemengde gevoelens stapte pastoor 

Ambro Bakker gistermorgen in de koets 

die bij de Maria Magdalenakerk in het 

Kalf voor hem klaarstond. Hij had er 

zichtbaar moeite mee, afscheid te nemen 

van zijn parochianen. Bijna dertien jaar 

was hij aan de Kalverkerk verbonden. 

Inmiddels is hij deken van Amsterdam, 

waar hij gaat wonen.
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‘Als je het hier restaureert, krijg je een 

droomwereld’, zei architect Jan Goedhart 

over het Hembrugterrein. Afgelopen week 

werden voor het eerst ondernemers rond-

geleid over het terrein in Zaandam, dat 

volgend jaar moet worden verkocht. De 

ondernemers bekrachtigden de al langer 

bestaande verwachting dat de ontwikke-

ling van het terrein Zaanstad meer wel-

vaart kan brengen.
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De onthulling van het monument in 

Amsterdam voor verzetsheld Walraven 

van Hall is een jaar uitgesteld. Het lukt 

de organisatie niet op kortere termijn de 

benodigde fondsen bijeen te krijgen en 

bovendien kost het maken van het beeld 

méér tijd dan was verwacht. Diverse grote 

financiële instellingen zegden al steun toe 

voor het monument. Tot dusver kwam al-

leen de Nederlandse Bank over de brug, 

met 25.000 euro.
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In het voormalige kantoor van Eurometaal 

op het Zaandamse Hembrugterrein is  

een officieus museum ingericht over de  

geschiedenis van de Artillerie Inrichtingen 

en Eurometaal. Initiatiefnemer Peter de 

Vries hoopt vanaf april op vrijdagen  

publiek te kunnen rondleiden. Tot die  

tijd kunnen uitsluitend groepen op uit-

nodiging de verzameling historisch  

materiaal over honderd jaar wapen- 

industrie bezichtigen.
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Het nieuwe, voor topsport geschikte 

zwembad in Zaanstad komt wellicht in 

2014 in Krommenie. Burgemeester en 

wethouders van Zaanstad besloten in de 

begroting van 2010-2014 één miljoen euro 

vrij te maken voor het nieuwe zwembad 

dat De Watering in Wormerveer en De 

Crommenije in Krommenie vervangt.
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Geen fles wijn, kerststol of een kaars, 

wel twee waterpompen, een toilet en een 

naaimachine voor de derde wereld. Deze 

cadeaus, aangeschaft in verband met kerst 

via Oxfam-Novib, kregen de vrijwilligers 

van ZCFC. De voetbalvereniging toonde 

haar maatschappelijke betrokkenheid al 

eerder door de shirtsponsoring van het 

eerste team te schenken aan Duchenne 

Heroes.
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Het plan om een paar honderd meter ten 

noorden van de nieuwe Julianabrug vijf 

grote meerpalen in de Zaan te zetten, 

gaat waarschijnlijk niet door. Dat bete-

kent niet dat de afmeerplaats van de baan 

is. Binnenvaartschippers pleiten voor een 

andere plek, vlakbij de brug. Het gaat om 

zogeheten calamiteitenpalen, waaraan 

binnenvaartschepen kunnen afmeren als 

er een defect aan de brug is of als het te 

hard waait om de brug te passeren.
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Staatsbosbeheer wil een kantoor vesti-

gen aan de Kalverringdijk, naast het ge-

bouw van de scouting. Daarvoor moet 

het bestemmingplan worden aangepast. 

Boswachter Eric van Gerrevink omschrijft 

de locatie vlakbij de Zaanse Schans als 

‘ideaal’.
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Het orgel van de Stationsstraatkerk te 

Zaandam is verkocht. De protestantse 

gemeente van Nieuw-Loosdrecht had 

voor het orgel tachtigduizend euro over. 

Er waren verschillende belangstellenden.
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‘Getekende liefde’, een bijzondere exposi-

tie met werk van Sam Drukker. Tijdens 

de opening, zaterdag 4 april 15.30 

uur, presenteert de kunstenaar zijn boek 

‘Getekende liefde, erotische tekeningen’. 

Hierin is een verzameling van zestien 

litho’s en 49 inkttekeningen opgeno-

men. Een selectie van de inkttekeningen 

wordt getoond. Naast dit boek zijn twee 

mappen samengesteld met acht staande en 

acht liggende unieke erotische litho’s. In 

het werk van Sam Drukker is ‘de mens’ 

het belangrijkste thema. Drukker is geïn-

teresseerd in de houding van de persoon, de 

blik, het standpunt, de lichtval. Dat wil hij 

vastleggen. Hij zet de mensen nooit in een 

bepaalde houding, maar schildert ze zoals 

ze zijn, waardoor het schilderij ‘echt’ is. Met 

zijn expressieve schilderijen neemt hij al 

jaren een belangrijke plaats in de figuratie-

ve wereld in. Sam Drukker is vooral bekend 

door zijn portretten van onder anderen Jan 

Peter Balkenende en koningin Beatrix. De 

expositie kan worden bezocht tot en met 

30 mei. www.kunstcentrum.nl
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Op het terrein van houtzaagmolen Het 

Jonge Schaap vindt donderdag 7 mei de 

officiële presentatie plaats van de lange 

versie van een dvd over de herbouw van 

deze molen. De dvd is een eerbetoon 

aan het molenbouwersvak en gaat tot 

in detail in op allerlei aspecten die met 

molenbouw hebben te maken. De dvd is 

mede bedoeld om het ambacht levend te 

houden. Rondom de presentatie vinden 

allerlei activiteiten plaats.
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De Stichting Concerten bij Kaarslicht 

in Jisp presenteert 18 april ‘Het Amstel 

Quartet’. Vier jonge Amsterdamse saxo-

fonisten brengen een gepassioneerde en 

eigenzinnige uitvoering van werken van 

onder meer Hayden, Mozart en Franck 

ten gehore. Info en reserveren: Karel den 

Besemer, 075 6421571. Hervormde kerk, 

Dorpsstraat 46, Jisp. Kerk 19.30 uur open, 

aanvang concert 20.15 uur.
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De Poelboerderij organiseert tal van lente-

excursies in het Wormer- en Jisperveld. 

Deze variëren van een stoere vaders- en 

zonendag op 5 april tot onder meer weide-

vogels-, ganzen-, roofvogels-, vleermui-

zen- en historische excursies. 

Meer uitvoerige informatie: 

www.poelboerderij.nl, tel. 075 6219100, 

mail: reservering@poelboerderij.nl
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‘De Twaalf geroepenen’, ‘een lang leve de 

toekomst talkshow’ gepresenteerd door 

journalist Jos Thomasse, naar een idee van 

en samen met actrice en schrijfster Wieke 

Mulier. Arend Dikzaal, Het Mennistenerf, 

H. Gerhardstraat 77, Zaandam. 21 april, 

aanvang 14.30 uur.
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5 april Wandeling onder leiding van een 

deskundige door oud-Zaandijk. Een unie-

ke gelegenheid voor iedereen die wel eens 

een kijkje wil nemen in en meer zou willen 

weten over een aantal van de bijzonde-

re, veelal monumentale koopmanspan-

den en het prachtige voormalige raadhuis 

in Zaandijk. De wandeling eindigt met 

een rondleiding in het Honig Breethuis, 

waar de middag wordt besloten in de 

Zaankamer met een kop koffie/thee of 

een glas wijn. Aanvang 13.30 uur.

19 april Liederenprogramma met 

blokfluit en zang door Jannie Kraan 

cs. Aanvang 15.30 uur. Reserveren  

noodzakelijk. www.honigbreethuis.nl of 

075 6217626.

$%�,)*34%-!%#+%2

11 t/m 14 april Expositie in het atelier 

en de lijstenmakerij van Joke en Thijs 

Koelemeijer, met beschilderde ganzen-

eieren, aquarellen, etsen en houtskool-
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tekeningen. De Lijstemaecker, Oosteinde 

1, Wormer, www.delijstemaecker.nl, 075 

6217068. Zaterdag 10-17 uur, zondag en 

maandag 11-17 uur.
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4 juli Smartlappen, zeemansliederen, 

pop en Nederlandstalig. Koren, solis-

ten, muzikanten en bands. Zingen op de 

Zaan is inmiddels een jaarlijks terugke-

rende traditie waarbij een konvooi van 

maximaal vijftig schepen vol muzikan-

ten van Knollendam over de Zaan naar 

Zaandam vaart. Zij worden begeleid 

door honderden bootjes met enthousias-

te fans. Bewoners van huizen en appar-

tementen aan de Zaan hangen de vlag 

uit en leven mee vanuit hun tuinen en 

vanaf hun balkons. Het evenement is ook  

goed te volgen vanaf de bruggen over de 

Zaan en/of de Zaanoevers. Bijzonder is  

dit jaar een Pools koor dat bestaat uit  

25 vrouwen uit het stadje Crzesow. 

www.zingenopdezaan.nl
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1 mei t/m 1 oktober. Een oud en deels 

overdekt sleepbootje (De Zaanhopper) 

vaart van de Zaandamse Wilhelminasluis 

over de Zaan naar de Zaanbocht in 

Wormerveer en vice versa. Onderweg 

wordt gestopt bij diverse aanlegplek-

ken, onder meer bij de Zaanse Schans. 

Aanvang 10 uur en daarna iedere twee 

uur tot 18 uur. www.varen op de Zaan.

nl of 075 6146567. Via dit telefoonnum-

mer kunnen ook elektronisch aangedre-

ven, eenvoudig te bedienen, geluidsarme 

sloepen worden gehuurd.
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Iedere vrijdag van 10 tot 16 uur is er 

een boerenmarkt met biologische en 

milieuvriendelijke producten op het 

Bullekerkplein aan de Westzijde te 

Zaandam. Ook vinden hier regelmatig 

culturele activiteiten plaats. Kijk voor 

actuele informatie, aanbiedingen en leuke 

recepten op www.boerenmarkt.nl
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Let’s dance.Elke tweede zondag van de 

maand, 12 april, 10 mei, 14 juni, orga-

niseert saxofonist Willem Hellbreker 

een dansbaar jazzconcert door Bernard 

Berkhouts Swing Orchestra in de 

Zaandamse Koekfabriek. Toegang 

gratis, aanvang 15.30 uur, Westzijde 88, 

Zaandam, www.de koekfabriek.nl. Lindy 

Hopdansers zijn zeer welkom.
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16 mei Kinderboekenmarkt in de Zaanse 

Schans. Lezen, voorlezen en beleven van 

10 tot 16 uur. Alles onder het thema 

van de landelijke Kinderboekenweek: 

‘Aan tafel, eten en snoepen’. Feestelijke 

uitreiking van de Hotze de Roosprijs  

(` 4.500) aan een debuterende schrijver, 

die is gekozen door een Zaanse kinder-

jury. Voorlezende grootouders, een kinder-

boekenband, klassieke muziek speciaal 

voor kinderen, bekende kinderboeken-

schrijvers signeren en lezen voor, taarten 

bakken en versieren, toverdrankjes brou-

wen, milieu-educatie op een leuke manier 

met Flip Valk, stands met tweedehands 

(kinder)boeken op de Kalverringdijk voor 

De Walvis, en nog veel meer.

Foto: Kees Klinkenberg

Willem de Waterrat, symbool van de kinderboeken-

markt (Illustratie: Olivier Rijcken).
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6 juni Literair driegangendiner met 

levende muziek in het Wormerveerse 

Wilhelminapark.

Iedere eerste dinsdag van de maand

(behalve juli en augustus) Cultuurcafé 

1500 CC in de Zaanndamse Koffiekade, 

Westzijde 180, Zaandam, aanvang  

20 uur. Lezingen, optredens en net-

werken. Info voor al deze evementen: 

www.stichtingoeverloos.nl
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4 en 5 april Twintig procent korting op 

Zaans Museum en Verkadepaviljoen, 

gratis entree Czaar Peterhuisje.
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19, 20, 21 juni Jaarlijks terugkerend 

evenement boordevol met muziek aan  

de Zaan. Alle optredens vinden (tenzij 

anders vermeld) plaats bij de Verkade-

fabriek in Zaandam.

19 juni Zangeres Leine op de binnen-

plaats, 21 uur.

20 juni, 12 tot 17 uur Jong klassiek 

talent en cabaret. Binnenplaats 21 uur 

Aankomst Fontein en Verkadeband. 

21.30 uur De Dijk. 

 

21 juni, 11 uur Zaanse Schans: Cor 

Bakker en Philippe Elan met een Frans 

programma.

21 juni, 11.30 uur Binnenplaats 

Verkadefabriek. Kinderprogramma met 

operazangeresa (de Kleine Scala).

21 juni, 14 uur Zaanse Schans. Cor 

Bakker treedt op met Noord-Hollands 

talent.

21 juni, 16.30 uur Jazzconcert, swingen-

de afsluiting met Giovanca. Info en kaart-

verkoop: www.midzomerzaan.
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19 april Lezing door Fokelien Renckens 

over de bouw van het Verkade-paviljoen, 

Verkadezaal, Zaans Museum, 14 tot  

15.30 uur.

3 mei Rondleiding door Zaans Museum/

Verkade-paviljoen, 14 tot 15.30 uur.

9 mei Nationale Molendag. Slag om de 

Zaan (organisatie Stichting Zaanslag).

9 en 10 mei Filmfestival Jonge Schaap.

17 mei Verkade-paviljoen. ‘Collectie en 

registratie’, lezing door conservator Hester 

Wandel. Verkadezaal, Zaans Museum,  

14 tot 15.30 uur. 

29 mei Luilakviering in verfmolen De Kat.

29 mei t/m 2 juni Alle molens staan in 

pinksterstand.

21 juni Rondleiding met lunch in het 

Zaans Museum, 9.30-13 uur.

www.zaanseschans.nl 

en www.zaansmuseum.nl

Grote belangstelling voor de vorige editie van Midzomerzaan.



:AANS�%RFGOED�������������

()34/2)3#(%�6%2%.)').'�+//':!!.$)*+

Het eerste project van de in het najaar 

van 2008 opgerichte vereniging: het 

vastleggen van zoveel mogelijk weetjes 

over de Waakzaamheid. De geschiedenis 

van dit horecapand gaat terug tot 1626. 

Uiteindelijk is het de bedoeling een ten-

toonstelling te organiseren over deze voor-

malige, unieke uitgaansgelegenheid. 

Wilt u meewerken aan dit project? 

Mail naar info@burobezig.nl
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Het Historisch Genootchap Wormer 

houdt 23 april zijn jaarvergadering. Na 

het (korte) vergaderdeel is er een voor 

iedereen toegankelijke film over het ‘Gat 

van Wormer’ te zien, het geheimzinnige 

gat dat vijftig jaar geleden verscheen in  

een Wormers weiland. Na de pauze toont 

Jan Vink beelden van Wormers uit de  

vorige eeuw. 

De Wijngaard, Dorpsstraat 134 A, Wormer. 

Aanvang 20 uur, toegang gratis.
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Het bestuur van de Vereniging Zaans 

Erfgoed maakt zich grote zorgen over 

de toekomst van de Zaanse Schans. De 

plannen van het bestuur van de Stichting 

Zaanse Schans bedreigen het unieke ka-

rakter van dit woonbuurtje, meent men. 

Het bestuur neemt volop deel aan het 

overleg hierover met de Stichting Zaanse 

Schans, de gemeente Zaanstad en collega-

erfgoed instanties, met als doel (verdere) 

aantasting te voorkomen
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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.


