
ZAANS
ERFGOED

8]jZ_\`[�mXe�fl[\�Alc`XeXYil^

.2����.!*!!2������%������5)4'!6%�6!.�$%�34)#(4).'�5)4'%6%2)*�:!!.3�%2&'/%$���6%23#()*.4��8�0%2�*!!2

7)*+�).�"%7%').'��$%�2/3-/,%."5524���$%�+%2+�6!.�:!!.$)*+��%%.�"/57()34/2)3#(%�/0.!-%
(%4�³0)%0%2(5)3´�).�7/2-%26%%2���(/.)'�"2%%4(5)3�6)%24�4)%.*!2)'�"%34!!.



��������:AANS�%RFGOED�����

COLUMNCOLOFON
Zaans Erfgoed is een uitgave van de Stichting Uitgeverij Zaans 

Erfgoed en verschijnt vier keer per jaar.

Bestuur Stichting Uitgeverij Zaans Erfgoed: 

Henk Bouman, Joop Knijnenberg, Leonore Olde-Verburg,

Roel Woudt

Abonnementen- en ledenadministratie: Treilerstraat 111, 

1503 JE  Zaandam, e-mail: zaanserfgoed@planet.nl

Redactie: Corrie van Sijl (voorzitter), Rob Lengers (GAZ), 

Wikje van Ritbergen, George Slieker, Jan Pieter Woudt

Redactie-adres Zaans Erfgoed: Wikje van Ritbergen, 

Treilerstraat 111, 1503 JE  Zaandam, tel.: 075 616 61 31, 

e-mail: zaanserfgoed@planet.nl

Redactieraad: De redactie laat zich adviseren door een

redactieraad waarin zitting hebben: Jan Aafjes (Oudheidkundige

Commissie Jisp), Inge Bosman-Pfau (Zaanse Kaper),

Rita Hooijschuur (Czaar Peterhuisje), Dick Kerssens, Iet Kiel, 

Piet Kleij (Stadsarcheoloog gem. Zaanstad), Ed Pielkenrood

(Ver. Zaansche Molen), Klaas Postma (Hist. Ver. Wormerveer),

Fokelien Renckens-Stenneberg (Zaans Museum),

Henk Roovers, Conny Scholtes (Ver. Zaans Erfgoed), Joop Stolp

(AWN), Jan Nieuwhoff (Honig Breethuis), Hans Valk,

Rob Veenman  (St. Oudheidkamer Oostzaan)

Fotografie: Beeldredactie in samenwerking met het

Gemeentearchief Zaanstad (GAZ)

Foto omslag: de nieuwe Julianabrug, blz. 4.

(Foto Wim de Jong)

Redactiecoördinatie: Wikje van Ritbergen

Eindredactie: Jan Pieter Woudt

Vormgeving: Two-Do Design, Zaandam

Druk: bv Kunstdrukkerij Mercurius, Westzaan

Zaans Erfgoed is te vinden op internet: 

www.verenigingzaanserfgoed.nl.  Webmaster: Cees Kingma

Zaans Erfgoed is een initiatief van de vereniging Zaans Erfgoed.

Het verschijnen van dit blad wordt mede mogelijk gemaakt door:

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

van ’t Algemeen.

Aanvulling Zaans Erfgoed 29

In het vorige nummer van Zaans Erfgoed werd in het artikel

over het Zaanse papier waarop de Amerikaanse onafhankelijk-kk

heidsverklaring is gedrukt, verzuimd te vermelden dat de

gegevens over de laatstelijk ontdekte exemplaren van deze 

verklaring werden aangereikt door Barbara Bauling.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of worden

opgenomen in een elektronisch databestand zonder schriftelijke 

toestemming van de uitgever.

Gefascineerd kijk ik weer eens naar de kaart

van Beeldsnyder uit 1575. Een prachtige kaart

waarop je de Zaanstreek duidelijk ziet liggen.

Een waar eiland. Aan de zuid- en westkant het

Y en de kromme variant daarop, aan de noord-

en oostkant de door de waterwolf al uitdijende

Schermer en Wormer. De op de tekening dik 

aangezette dijken maken duidelijk dat de bewo-

ners het gebied beschermen tegen het gevaarlijke water. Een land dat

al langzaam wegzakt en waar de uitvinding van de molen gelukkig 

voor velen soelaas biedt tegen de armoe. Maar géén geïsoleerd eiland,

geen Urk of Schokland. Dat is juist het mooie van dit gebied. Op

alle mogelijke manieren was de Zaanstreek door het water verbonden

met de wereld. De Amsterdamse en de Zaanse economie waren met

elkaar verweven, niet voor niets was er toen al een vaste vaarver-

binding. Buitenlanders wisten het gebied te vinden, walvisvaarders

vonden er de weg vandaan naar het noorden. Zaanse doopsgezinden

discussieerden bescheiden mee in de vrijzinnige discussies die overal

in de Republiek plaatsvonden. Peter de Grote riep vanaf de boot naar

Gerrit Kist dat hij eraan kwam, de rijstpellerijen verwerkten hun over

water aangevoerde grondstoffen van de andere kant van de wereld.

Het water als verbinding, niet als barrière. Voor wie de geschiedenis

van de Zaanstreek een beetje begrijpt, gaan de dijkjes, de veldjes, de

fabrieken en vermaningen pas écht leven. En zeker de molens, op

zichzelf geweldig imponerende werktuigen, maar vooral dragers van

een spannende en indrukwekkende geschiedenis van Amsterdams

en Zaans geld, van stapelmarkt en vrije innovaties. Een prachtig 

historisch verhaal van een uniek gebied dat zo verweven was met de

Republiek. Dat verhaal zouden we dus nog beter moeten vertellen.

Aan toeristen maar ook aan Zaankanters. Gelukkig gebeurt er al veel.

Het molenmuseum. De verhalen van Piet Kempenaar. Binnenkort

kunnen toeristen met een GPS-route over de Zaan. Er wordt hard

gewerkt om toeristen vanaf de Hermitage over het water naar het

Czaar Peterhuisje te brengen. De nieuwe Capitoolgids Zaanse Schans

is een enorme aanwinst. Maar toch: er kan nog zoveel meer. Meer

beeldend. Waar wordt een korte film gedraaid waaruit blijkt waarom

juist híér de molens stonden? Hoe kan een toerist beseffen dat de

rivier waarop hij uitkijkt, vroeger de streek met de stapelmarkt ver-

bond? Waar staat een grote maquette met zevenhonderd molens?

Dan pas beseft iemand écht hoe immens het molenbestand rond

1700 is geweest. Misschien wint de enthousiaste historicus in mij

even van de wethouder. Uiteraard besef ik dat we al heel veel doen.

De prachtige nieuwe Verkadevleugel of de gerestaureerde Prinsenhof 

zijn goede voorbeelden. En ik besef dat alles geld kost, maar ja,

zoveel erfgoed om je heen prikkelt nu eenmaal. Voor de Stadsregio

Amsterdam mocht ik het project ‘Amsterdam bezoeken, Holland

zien’ leiden. Kern hiervan: zorgen dat toeristen na een paar dagen

Amsterdam de regio gaan bezoeken. Verleid hen daartoe door het

historische verhaal te vertellen. Zonder het verhaal van de regio is

het verhaal van Amsterdam nu eenmaal niet compleet. Het project

is met miljoenen door het rijk beloond. En biedt kansen voor die

gemeenten en partijen die dit historische verhaal vertellen. Gaan

we dat samen doen?

(!.3 ,5)4%.
Hans Luiten is wethouder economie en toerisme

van de gemeente Zaanstad.
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4  De nieuwe Julianabrug tussen Zaandijk en de Zaanse 

Schans is geopend; van de oude Julianabrug resteert niets

meer. Toen deze in 1936 officieel in gebruik kwam, werd

dat groots gevierd. Een terugblik.

8 In Westknollendam ligt de Aphrodite, een in 1903 gebouw-ww

de tjalk die in 1971 werd gekocht door de Wormerveerders 

Auk en Trudy Boom. In de loop der jaren vergaarden

zij steeds meer informatie over hun schip en de vroegere 

eigenaren ervan.

10 Met de gedeeltelijke sloop van de Rosmolenbuurt verdwijnt

een karakteristiek stukje Zaandam. De wijk toont met 

fraaie staaltjes architectuur veel voorbeelden van sociale

woningbouw uit de beginjaren van de twintigste eeuw.

16 De katholieke Zaankanters behoorden eeuwenlang tot het

armste deel van de bevolking. Dat uitte zich ook in hun 

kerken. In 1808 kregen de bestuurders van de Zaandamse

St. Bonifatiusparochie toestemming van Lodewijk 

Napoleon om in diens hele koninkrijk een collecte te 

houden.

20 Het zag er naar uit dat de nederlands-hervormde kerk 

van Zaandijk gesloopt zou worden, maar inmiddels is het 

gebouw voorlopig aangewezen als gemeentelijk monument

en wordt gezocht naar een nieuwe bestemming voor het 

pand. Voor Zaanse begrippen heeft het unieke historische 

kenmerken, zoals neogotische Hammerbeamspanten.

25 In 1883 werd de eerste steen gelegd voor een koopmanshuis

aan de Wormerveerse Dubbele Buurt 10. Het pand geldt

INHOUD

nu als een waardevol (rijks)monument. Een beschrijving 

van het huis en zijn vroegere bewoners.

28 Omringd door industriële complexen telt Koog een aantal

waardevolle bomen en boomgroepen. Niet minder dan

zeven bomen staan op de landelijke monumentenlijst 

van de Bomenstichting, en wat Kontakt Milieubeheer 

Zaanstreek betreft komen zeker nog acht bomen in 

aanmerking op deze lijst te worden geplaatst.

31 Dit najaar is het tien jaar geleden dat het Honig Breethuis te

Zaandijk werd ingericht als een klein zelfstandig museum 

dat toont hoe de gegoede Zaanse burgerij vroeger leefde.

Het museum wordt sindsdien levend gehouden door een

grote groep betrokken vrijwilligers.

34 Claas Jansz. Noome (1707-1779) behoorde tot de voor-rr

naamste kooplieden in Westzaandam van zijn tijd. Hij

exploiteerde een omvangrijke houtzagerij en houthandel

en probeerde het familiebezit in stand te houden, Maar

zijn huwelijk bleef kinderloos.

37 Boekennieuws. Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek 

belicht.

40 Cultuurhistorisch eropuit? De agenda geeft tips.

42  Verenigingsnieuws. Berichten van de eigen club die 

ook anderen kunnen interesseren.

44 Kroniek. Zaanse gebeurtenissen van april tot en met 

juni 2009.
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De nieuwe Julianabrug kort voordat deze jongstleden augustus in gebruik werd genomen. (Foto: Wim de Jong)
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AFSCHEID VAN

OUDE JULIANABRUG

De Julianabrug was onderdeel van een reeks Zaanse bruggen

die het omrijden voor het destijds snel groeiende wegverkeer

diende uit te bannen. De oeververbinding tussen Zaandijk en de

Kalverpolder in Zaandam-Oost werd gebouwd als laatste schakel

in de toenmalige snelverkeersweg Haarlem-Purmerend, die noor-rr

delijk en zuidelijk Noord-Holland met elkaar moest verbinden.

Actiegroepen waren destijds nog onbekend, maar de aansluiting 

van het Zaandijkse Guispad op de brug werd vertraagd door

tegenwerking van eigenaren en bewoners van de huizen langs dit 

pad die voor de noodzakelijke wegverbreding moesten worden

gesloopt. De problemen met betrekking tot de onteigening van

de panden vertraagde de opening van de brug. Deze was al klaar

in april 1936, maar de officiële ingebruikname ervan liet op zich 

wachten tot 2 juli 1936.

�����0!,%.

De brug was een ontwerp van het ingenieursbureau van 

Provinciale Waterstaat Noord-Holland. De NV F. Kloos & 

Zonen’s Werkplaatsen uit Kinderdijk en de NV Electrotechnische 

Industrie v.h. Smit uit Slikkerveer waren verantwoordelijk voor 

de bouw ervan. De fundering van de brug bestond uit 1083 

houten palen en het beweegbare deel kon in zestig seconden

worden geopend. De totale bouwkosten bedroegen het toenter-rr

tijd forse bedrag van 200.000 gulden. De officiële ingebruik-kk

name van de brug nam een groot deel van de dag in beslag. Het 

Gemeentearchief Zaanstad bewaart er een uitvoerig krantenver-

slag van, en programma’s van de plechtigheden. Deze geven een

gedetailleerd beeld van de festiviteiten. Er werd groots uitgepakt. 

De prinses werd in het Zaandijkse raadhuis ontvangen door 

<\e�k\il^Yc`b

De versierde Julianabrug in 1936, vlak vóór de openingsfestiviteiten. (Foto: GAZ)
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een feestcomité van hoogwaardigheidsbekleders, onder wie de

burgemeester van Zaandijk en provinciebestuurders. Dagblad 

De Zaanlander roemde ook de fraaie behangselschilderingen

in de raadzaal. Zaanse padvinders vormden een erehaag en 

dagblad De Zaanlander noemde de dag: ‘Een Zaansche feestdag 

bij uitnemendheid’. 

7),(%,-53

Bij de opening van de brug waren tal van genodigden aanwezig. 

De ‘gewone burger’ kon zich voor de prijs van fl. 1,10 een toe-

gangsbewijs aanschaffen om de feestelijkheden van nabij mee te

maken. Maar het aantal kaarten was beperkt en wie zijn kans

had gemist, moest genoegen nemen met een plaatsje langs de 

kant. De straten en wegen in de omgeving van de brug waren 

uitbundig versierd. Op de brug werden de koningin en haar 

gezelschap toegezongen door een koor van zeshonderd kinde-

ren. Op het ‘moment suprème’, toen prinses Juliana door een 

druk op de knop de slagbomen omhoog liet gaan, speelde het 

Fanfarecorps Albert Heijn op de brug het Wilhelmus. Ook de 

verdere dag waren er tal van feestelijkheden, zoals concerten en 

zeil- en vliegdemonstraties. Molen De Ooievaar was mooi gezet

en ’s avonds was er vuurwerk en brandden op de brug de lantaarns

die waren voorzien van ‘Philips Natriumlampen’, destijds een

noviteit. De Zaandijkse middenstand pikte een graantje mee

van de feestvreugde. Zo bracht de firma Landsman & Zn. voor 

twee gulden een herdenkingslepeltje op de markt, volgens de 

krantenadvertentie ‘in keurig doosje’. Op de bovenkant van de

steel was het Zaandijkse wapen aangebracht en de lepelbak was 

voorzien van een afbeelding van de brug in reliëf. 

'%6!!2,)*+

Nederland verkeerde in 1936 in een economische crisis. Dat blijkt

ook uit een vouwblad, waarin werd opgeroepen een donatie te

doen aan het Brugfonds, dat speciaal in het leven was geroepen 

om de festiviteiten te kunnen bekostigen. Want de brug was

weliswaar provinciaal eigendom, de feestelijke ontvangst van de 

naamgeefster ervan was een zaak van de gemeente, die slechts

beperkte middelen had. Na de opening van de brug nam het 

autoverkeer, waaronder ook het zware vrachtvervoer, sterk toe, 

vooral vanaf de jaren vijftig en zestig. De oude brug bleek daar 

uiteindelijk niet tegen bestand. Ruim zeventig jaar na de ope-

ning was de Julianabrug ‘op’. Betonrot en corrosie van de beton-

wapening maakten de brug zelfs gevaarlijk. Er werd besloten tot

nieuwbouw en de voorbereidingen daartoe werden getroffen.

In 2008 werd begonnen met de sloop van de oude Julianabrug.

Een tijdelijke veerdienst voor voetgangers en fietsers onderhield

tot de ingebruikname van de nieuwe brug een oeververbinding. 

Deze bood een unieke gelegenheid om de bebouwing langs de 

Zaan vanaf het water te bekijken. 

Met dank aan het Gemeentearchief Zaanstad.

De opening van de Julianabrug in 1936 met in het gezelschap koningin Wilhelmina, kroonprnses Juliana en tal van hoogwaardigheidsbekleders.

(Foto: GAZ)
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Aphrodite, afgemeerd in Leer, met Auk Boom op het voorschip.

Nadat de Wormerveerders Auk en Trudy Boom in 1971 de tjalk 

Deo Volente kochten, deden zij nasporingen naar de oorsprong 

van dit zeer solide gebouwde tjalkje, dat zich onder meer kenmerkt

door z’n fraai gelijnde onderwaterschip. Zij vernoemden de tjalk 

naar de godin van de liefde en schoonheid: Aphrodite. In 1997 

ontdekten zij dat 13 maart 1903 in Groningen de meetbrief werd

afgegeven voor de toen nieuwe dektjalk Twee Gezusters, het

schip dat nu Aphrodite heet. Auk en Trudy kochten deze staal-

ijzeren motortjalk in 1971 van Frouke Wijkstra in Leeuwarden

voor zevenduizend gulden. ‘Volgens schippers die we later spra-

ken, was dat een forse prijs’, vertelt Auk. ‘Maar we vielen voor 

de fraaie lijnen en de robuuste uitvoering van het casco.’ Auk 

verpandde bovendien direct zijn hart aan de monumentale één-

cilinder gloeikopmotor. De Aphrodite kreeg al meer dan tach-

tig jaar geleden een motor ingebouwd; het zeiltuig maakte plaats

voor een laadmast en een lier. Op het achterschip werd een roef 

gebouwd, met daarvóór de stuurhut. De tjalk werd verlengd en

kreeg een draagvermogen van 73 ton. Volgens de op 13 mei 1931

afgegeven meetbrief had het schip een lengte van 25,05 meter en 

een breedte van 3,85 meter.

3#()00%2�7)*+342!

Frouke Wijkstra kocht de motortjalk op 1 augustus 1958 van 

Harmen de Jong en H.J. Kloosterman. De naam Anna die de tjalk 

toen droeg, veranderde hij in Deo Volente. Wijkstra voer hoofd-

zakelijk met zand tussen Zalk (bij Zwolle) en Drachten. In de 

zomer kon hij bij goed weer twee reisjes per week maken. In 1962

stopte Wijkstra met de beroepsvaart; hij werd scheepstimmer-rr

man bij de Scheepswerf A.T. v.d. Werf in Leeuwarden. De Deo 

Volente kreeg in deze stad een vaste ligplaats aan de Emmakade. 

Wijkstra was toentertijd fokkenist op het Heereveenster skût-

sje; de Deo Volente fungeerde gedurende negen jaar als begelei-

dingsschip en bemanningsonderkomen tijdens het skûtsjesilen. 

‘Tijdens de eerste jaren waarin we met de Aphrodite voeren, 

kwamen we vaak schippers tegen die ons schip herkenden als de

Anna van schipper De Jong’, vertelt Auk Boom. ‘Harmen de Jong 

$E�:AANSTREEK�TELT�FLINK�WAT�SCHEPEN�MET�EEN�RESPECTABELE�LEEFTIJD��DIE�ZIJN�AAN�TE�MERKEN�ALS�MARITIEM�ERFGOED�
$AT�BETREFT�ONDER�MEER�DE�TJALKEN�(UBERTUS��BESCHREVEN�IN�:AANS�%RFGOED���	�EN�!PHRODITE��,AATSTGENOEMDE�DATEERT�UIT�

�����EN�HEEFT�EEN�VASTE�LIGPLAATS�IN�7ESTKNOLLENDAM�
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‘GELIJND ALS

EEN DOLFIJNTJETT ’
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Links: Aphrodite in het haventje van De Boeier te Westknollendam. Rechtsboven: Vier generaties Wijkstra in het vooronder van Aphrodite. Rechtsonder: Aphrodite 

tijdens ‘Zingen op de Zaan’ in 2008.

schijnt een opvallende verschijning te zijn geweest. Hij bevoer

met zijn Anna alle wateren in Nederland en ook de grote rivie-

ren in Duitsland. Tot op hoge leeftijd bezocht hij de schippers-

beurs in Assen. Er is mij meermalen verteld dat men indertijd

met enige jaloezie naar de Anna keek vanwege de ruime roef.

In feite was dit een hokje van 3½ bij 5½ meter, waarin naast

de woonruimte twee tweepersoons bedsteden en een keuken-

tje waren ondergebracht. Een kleinzoon van De Jong kwam

omstreeks 1980 bij ons in Wormerveer aan boord en daaruit 

kwam een briefwisseling voort met zijn vader, A. de Jong uit

Harlingen. Deze gaf ons veel informatie over ons schip. Oók de

oudste dochter van schipper Wijkstra kwam bij ons aan boord. 

Zij was getrouwd met een schipper van een groot binnenvaart-

vrachtschip dat bij de veevoederfabriek De Ster in Wormerveer 

moest lossen, en zij herkende haar vaders tjalk.’ In de loop der 

jaren vergaarden Auk en Trudy Boom steeds meer informatie 

over hun schip. Dat bleek gedurende de Tweede Wereldoorlog, 

om invordering te voorkomen, te zijn ‘afgezonken’ en verstopt 

in de rietlanden boven Blokzijl.

´342)*+0,!.+´

Inmiddels hebben Auk en Trudy Boom plannen de oorspronke-

lijke mast met hulpzeil weer aan te brengen. Auk: ‘Mede vanwege

de naar verhouding geringe breedte ten opzichte van de lengte

noemden schippers de tjalk in het verleden wel een ‘strijkplank.

In 1986 besloten we de Aphrodite te laten inkorten met zes meter,

tot de oorspronkelijke lengte. Daardoor ziet de romp er weer uit, 

zoals die een eeuw geleden werd gebouwd: een fraai gelijnd schip

dat vooral onder water oogt als een dolfijntje’. In 1987 kreeg de

oude Deutz gloeikopmotor, die ruim zestig jaar het schip voort-

stuwde, een eervolle rustplaats in het Maritiem Buitenmuseum

te Rotterdam. De Aphrodite werd uitgerust met een omstreeks

100 pk sterke DAF-diesel. Auk Boom: ‘Bij het inkorten door de 

Zaandamse Scheepswerf Brouwer is de roef achter de stuurhut

verwijderd. We vergrootten de stuurhut en daarvóór lieten we

op de plaats van het achterste luikhoofd een roef met stahoog-

te aanbrengen. We zijn ons ervan bewust dat de tjalk niet meer

écht authentiek oogt. Aan de andere kant: het schip vaart al 

zo’n tachtig jaar als motortjalk. Wat is dan authentiek?’ Voor 

Auk staat vóórop, dat de romp van de tjalk haar oorspronke-

lijke staat behoudt.

2%#2%!4)%6!!245)'

De Aphrodite ligt doorgaans afgemeerd in jachthaven De Boeier

in Westknollendam. Na zes jaar op de Aphrodite te hebben 

gewoond, verruilden Trudy en Auk de tjalk voor een woning 

aan de wal in Wormerveer. De tjalk is voor hen nu een recreatie-

vaartuig. Het eeuwfeest van de tjalk (7 september 2003) was na 

een oproep in het maritieme weekblad ‘Schuttevaer’ voor bijna 

de gehele familie Wijkstra aanleiding naar Westknollendam te 

komen. ‘Wat heb ik er lekker geslapen’, zei Antje Wijkstra, toen 

zij in het vooronder zat. Tijdens vakanties maken Auk en Trudy 

Boom flinke vaartochten met de Aphrodite. Ze nemen bijvoor-rr

beeld deel aan het klassieke schepen-evenement ‘Schippers-

klottje’ in het Noord-Duitse Leer, aan ‘Oostende voor Anker’

en aan jaarlijks in verschillende havenplaatsen georganiseerde 

evenementen van de Landelijke Vereniging tot het Behoud van 

het Historisch Bedrijfsvaartuig.

Dit is het laatste artikel van Albert Boes dat in Zaans Erfgoed wordt 

geplaatst. Kort nadat hij dit artikel voltooide, overleed hij. De redac-

tie gedenkt hem in het Verenigingsnieuws (blz.42-43).
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De Rosmolenbuurt is vernoemd naar de uit 1729 stammende 

windmolen De Rosmolen, waarvan de windbrief op 16 juni 1729

werd verleend aan Cornelis Dirksz. Dekker. De molen, die stond

bij de Gouw, deed oorspronkelijk dienst als (pruiken)poeder-

molen en was later snuif-, tabak- en verfmolen. Hij brandde 

in 1822 af. Andere molens die hier stonden, waren De Koning 

William (een tabakstamper, verfmolen en later oliemolen), die

werd gesloopt in 1910, en de uit circa 1700 stammende balken-

zager De Bijl. Deze molen stond nabij de Zuidervaldeursloot en

verbrandde in 1876. Een aantal straten in de buurt is vernoemd

naar molens die hier ooit stonden, zoals de Rosmolenstraat,

de Koning Williamstraat, de Koning Davidstraat en de

Herderinstraat. De Rosmolenbuurt verrees onder andere door 

toedoen van woningbouwvereniging Leo XIII (inmiddels opge-

gaan in Parteon). Leo XIII, genoemd naar de paus die van 1870

tot 1903 pontificeerde, was een initiatief van het Plaatselijke

Comité der Katholieke Sociale Actie. Dit comité was in 1903 

opgericht naar Duits voorbeeld door de katholieke politicus en

eerste minister van Sociale Zaken, P.J.M. Aalberse (1871-1948).

Het doel ervan was sociale problemen binnen katholieke krin-

gen (zoals slechte woonomstandigheden) te bestuderen en aan 

te pakken. Hiermee wilde men mogelijk óók voorkomen dat de

katholieke achterban zich bekeerde tot het socialisme, dat zich 

toentertijd hevig roerde en sterk maakte voor sociale verbeterin-

gen. Zorgen voor fatsoenlijke woningen was een van de midde-

len om vertrek uit de katholieke zuil te voorkomen. Een basis 

voor deze ideeën was onder meer de encycliek ‘Rerum Novarum’

van paus Leo XIII uit 1891, die de situatie van de (katholieke)

arbeidersklasse en de sociale omstandigheden beschreef. In de 

Zaanstreek woonden destijds nog velen langs paden en sloten, 

waar de leefomstandigheden soms méér dan erbarmelijk waren. 

De stank moet er soms ondragelijk zijn geweest. Fatsoenlijk

sanitair ontbrak, men had een ‘hoisie’ boven de sloot of een inpan-

dig ‘gemak’ met een tonnetje. Aparte slaapkamers ontbraken 

vaak, zodat hele gezinnen in één bedompte ruimte sliepen.
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Woningbouwvereniging Leo XIII werd op 6 maart 1913 opgericht 

met het doel de werkende stand goede en betaalbare woningen te

verschaffen. De leden van de vereniging dienden van katholieke 

huize te zijn. Wie lid was van een vakbond, werd wel geaccep-

teerd, mits het een katholieke bond was. Het lidmaatschap stond 

alleen open voor Zaandammers. Tot de Tweede Wereldoorlog 

werden er 321 woningen gebouwd; daarna groeide het woning-

bestand naar 2100. Een van de bestuursleden van Leo XIII 

was Jacobus Johannes Meulenkamp (1894-1968), die tal van 

bestuurlijke functies vervulde bij organisaties van overwegend 

katholieke signatuur en lange tijd wethouder was van Zaandam. 

Al snel na de oprichting van Leo XIII werd er begonnen met 

bouwen: in 1914 verrezen er woningen aan de Belgischestraat

(voorheen Kramerspad) en de Jan Bouwmeesterstraat (vroeger 

Smidspad). De architect was Simon Bernardus van Sante (1876-

1936). De huizen waren aangesloten op het waterleidingnet,

maar hadden nog geen spoeltoilet. Er werd gebruik gemaakt 

van (wissel)tonnetjes. Desondanks was er een hemelsbreed

verschil met vroegere woonsituaties: gezinnen hadden nu een

aparte woonkamer, keuken, slaapkamer en een inpandig toilet,

en de huizen waren wind- en waterdicht. De eerste woningen,

vooraan in de J. Bouwmeesterstraat, werden ook inclusief bed 

verhuurd. Er verscheen ook een blok woningen van Leo XIII 

aan de Heijermansstraat. De Sint Jozefschool (nu filmhuis De 

Fabriek) aan de Jan Sijbrandsteeg te Zaandam was eveneens

ontworpen door architect Van Sante.
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Simon Bernardus van Sante was als architect al eerder actief 

in Zaandam. Een van zijn eerste tekeningen was in 1902 een

ontwerp tot ‘Ver- en Bijbouwing’ van de R.K. Jongens School 

te Zaandam. Samen met zijn broer Theodorus Jacobus was hij

verantwoordelijk voor veel bouwprojecten in katholieke kring. 

Ook andere woningbouwverenigingen waren hier actief en 

uiteindelijk onstond een mix van woningen van Leo XIII, Goed

Wonen (nu onderdeel van Parteon), ZVH en de in 1917 opgerich-

te protestante Woningstichting Patrimonium, die onder ande-

re ook verantwoordelijk was voor de bouw in 1953 van de nog 

bestaande Noorderkerk en de inmiddels gesloopte Zuiderkerk 

aan de W. Brinkmansraat. Patrimonium was eveneens actief in de 

Zaandamse Talmabuurt. Woningbouwvereniging Goed Wonen

bouwde woningen aan de zuidzijde van de Belgischestraat en aan 

de Heijermansstraat (1931). Bij de aanleg van de Rosmolenbuurt 
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Linksboven: Inmiddels zijn grote delen van de Rosmolenbuurt gesloopt. Rechtsboven: Dichtgetimmerde ramen aan het noordelijke deel van de Rosmolenstraat.

Onder: Het open veld achter de Rosmolenbuurt bood in de winters alle ruimte voor schaatsplezier.
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werd nog deels gebruik gemaakt van de oude padenstructuur: 

de sloten werden gedempt, de haaks op de Oostzijde lopende 

paden werden verbreed tot straten en de bestaande bebouwing 

werd gesloopt. Doordat men soms nog het patroon van de oude 

sloten volgde, heeft de buurt op enkele plaatsen een tamelijk 

dichte bebouwing. De oude paden kregen nieuwe namen of 

werden omgedoopt tot ‘straat’. Rond deze tijd werd ook aan de 

Zaan gebouwd. Daar verschenen, op de plaats van de oude houten

woningen, industriegebouwen waarvan enkele zijn gesloopt om

plaats te maken voor eigentijdse woningbouw en andere na reno-

vatie en verbouwing geschikt zijn gemaakt voor bewoning. 
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De Rosmolenbuurt telt veel voorbeelden van sociale woning-

bouw uit de beginjaren van de twintigste eeuw. Vooral het deel 

bij de Prins Bernhardbrug en de Kopermolenstraat toont fraaie

staaltjes architectuur. Bijzonder is het Albert Hahnplantsoen, dat 

verwant lijkt aan de stijl van de Amsterdamse School. De huizen 

zijn hier gebouwd rond een pleintje, dat aan beide zijden is afge-

sloten door een poortachtige constructie. De intimiteit van het 

geheel wordt daarmee benadrukt. Bijzonder zijn ook de gebruikte

baksteen en de typische pannendaken. Ook de woningen aan 

de Kopermolenstraat hadden dit soort daken, die kenmerkend

zijn voor veel destijds door woningbouwverenigingen gebouw-ww

de huizen. De vanaf de verdieping steil oplopende pannen-

daken (‘mansardedaken’) boden ruimte en stahoogte, terwijl de

constructie ervan (balken met een pannenbedekking) relatief 

goedkoop was. De woningen aan het deel van de Belgischestraat 

tussen Heijermansstraat en Rosmolenstraat waren alle voorzien

van een gevelsteen van geglazuurd materiaal met afbeeldingen

in art deco-stijl. De meeste woningblokken zijn bovendien voor-

zien van kenmerkende opschriften of gevelstenen die verwijzen

naar de verantwoordelijke woningbouwvereniging.
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De Rosmolenbuurt had een gemengde bevolking, maar over

het algemeen heerste er geen al te grote welstand. Verscheidene

(vroegere) buurtbewoners zetten hun herinneringen aan hun

jeugd in deze buurt enige tijd geleden op papier. Oud-bewoner

C.J. Schouten beschreef in een onuitgegeven dagboek een aantal 

belevenissen uit zijn jeugdjaren in de buurt tussen 1930 en 

1945. Hij noemde de Belgischestraat ‘een gezellige straat met 

veel kinderen’ en noteerde zijn herinneringen aan onder andere

de plantsoenen met de lattenbanken. Hier kwamen prominen-

te buurtbewoners zoals Opa Pleister, Opa Spil en Opa Maas bij

elkaar voor een praatje. Op zomeravonden werd er vaak op straat

gezongen. Wie als kind in bed lag, kon nog lang genieten van 

bijvoorbeeld het ten beste gegeven operarepertoire. Veel zaken 

uit het dagelijks leven waren verbonden met de katholieke kerk: 

scholen, speeltuinen en verenigingsleven. Wellicht bouwde Leo 

XIII de huizen juist in dit deel van Zaandam, omdat het lag nabij

de St. Bonifatiuskerk aan de Oostzijde. Voor onderwijs waren er 

de bewaarschool aan de Bloemgracht, de Bonifatiusschool voor

lager onderwijs en de al genoemde Sint-Josefschool aan de Jan 

Sijbrandsteeg voor ULO-onderwijs. Hier zwaaide meester Van

Leeuwen de scepter. 
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Ook veel winkels waren in handen van katholieke eigenaars. Er

was een grote sociale samenhang: men deed veel met ‘de buurt’

samen en zorgde voor elkaar. Boodschappen werden in (nu veelal

verdwenen) buurtwinkels gedaan en in de Schoolmeesterstraat 

was Bekkers feestzaal dé plaats voor buurtbewoners die wat te

vieren hadden. Uit de verhalen wordt duidelijk dat er destijds

maar weinig geld overschoot voor luxe zaken: vakantie kende

men nauwelijks. Gespeeld werd er voornamelijk in de buurt. Toen

men begon met de nieuwbouw werd het benodigde zand voor 

het ophogen van de grond per schip aangevoerd en de opgehoog-

de weilanden, paden en gedempte sloten vormden een prachtig 

speelterrein. C.J. Schouten memoreerde hoe er in de zomer-

vakantie door de bewoners op een braakliggend landje ‘kermis’

werd gehouden; de attracties waren door henzelf in elkaar getim-

merd. In de winter bood het ijs op de sloten vermaak, al werden

veel bevroren sloten door de houtzagerijen (zoals Stadlander en 

Twee keer het Albert Hahnplantsoen, waar de bouwstijl een zekere verwantschap met de Amsterdamse school toont.
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Middelhoven) die nog in het veld stonden, open gehakt voor 

balkentransport. Het maakte de bedrijven bij de jongens niet 

populair, aldus een bewoner. 
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Met de bouw van de wijk verdween veel speelterrein. Aan de

Oostzijde, op de plaats van de sporthal De Struyk, bevond zich 

voorheen de Theresiaspeeltuin. Wie hier wilde spelen moest lid

zijn. Het jaarlijkse verenigingsuitje naar het klimduin in Schoorl 

was een bijzonderheid voor kinderen en ouders. Auto’s waren

lange tijd, in elk geval in deze buurt, een zeldzaamheid. Een

bewoner vertelde hoe de buurtkinderen met een van de weinige 

bewoners die een auto hadden, een stukje mochten meerijden 

door de straten. Het was een gebeurtenis die men zich nog lang 

zou heugen. Tegenwoordig zijn de ervaringen van de huidige 

buurtbewoners via de website van de buurtvereniging te lezen. 

Buurtcontact is er nog steeds: wassalon De Rosmolen is een levend 

middelpunt voor de buurt, met gelegenheid voor een praatje en 

een ‘bakkie’. De buurt kent een actieve wijkvereniging.
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De Rosmolenbuurt bood ooit opvang aan hulpbehoeven-

den. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwamen er groepen

Belgische vluchtelingen naar Nederland, die onder andere in de

Rosmolenbuurt werden ondergebracht. Er werd nog even gedacht

aan de bouw van een Belgische buurt, maar daar kwam het nooit 

van – afgezien van het vernoemen van enkele straten. Na de 

vredesovereenkomst in 1918 trokken veel vluchtelingen weer terug 

naar België. De gewijzigde ideeën over de verdere ontwikkeling 

van het gebied (waaronder de aanleg van de Heijermansstraat) 

brachten nieuwe plannen en inzichten. Bij de overstromingen

in 1916 leed ook de Zaanstreek onder de wateroverlast; zo liep

bijvoorbeeld het toenmalige Konijnenpad onder water. De in

1861 gebouwde doopsgezinde vermaning van de Waterlanders 

(de ‘Doofpot’) bij wat nu de Belgischestraat is, bood opvang. Het 

kerkgebouw was ingericht als noodhospitaal. Sinds 1953 is het

eigendom van het Apostolisch Genootschap. 
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Met het veranderen van de tijd werden de behoeften op woon-

gebied ook anders. Door de gewijzigde (tegenwoordig multicul-

turele) bevolkingsopbouw en sociale patronen veranderde het 

karakter van de buurt. Waar voorheen straten hechte gemeen-

schappen vormden, leeft men nu in veel gevallen meer op 

zichzelf. Ook bouwtechnisch is er behoefte aan vernieuwing. 

Woningcorporatie Parteon, eigenaar van veel woningen in de 

buurt, hield in verband met de renovatieplannen een onderzoek 

onder de bewoners. Eén van de conclusies was, dat het oude ‘ons-

kent-ons-gevoel’ is verdwenen. Bovendien zijn de eisen die zowel

bewoners als de overheid aan woningen stellen, veranderd. Er is

meer behoefte aan comfort, individualiteit en ruimte. Daarom

is besloten de Rosmolenbuurt ingrijpend te renoveren: Parteon

wil ongeveer zevenhonderd woning vervangen, andere wonin-

gen opknappen, en de openbare ruimte herinrichten. Inmiddels 

zijn de werkzaamheden begonnen: in 2008 zijn enkele woning-

blokken aan de Koning Davidstraat gesloopt en in april 2009

werd vergunning afgegeven voor de sloop van al geruime tijd

leegstaande woningblokken aan onder andere de Herderinstraat, 

de Tolstraat, de Kopermolenstraat en de Rosmolenstraat. Met

de sloop van de woningen komt in elk geval een einde aan de 

deprimerende aanblik van stalen hekken met daarachter leeg-

staande en in snel tempo verloederende huizen. In sommige 

panden aanwezig asbest zorgde voor vertraging. Te verwach-

ten is, dat de nieuw te bouwen woningen de buurt weer zullen

verlevendigen. Aan het eind van 2009 of begin 2010 hoopt men 

de eerste nieuwe woningen te kunnen opleveren.
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De veranderingen in de Rosmolenbuurt zullen, zeker bij die-

genen die er lang woonden, gevoelens van weemoed oproepen. 

Met de sloop van delen van de buurt verdwijnt een kenmer-

kend deel van Zaandam, inclusief de persoonlijke én sociale 

geschiedenis. Zoals vaker spelen verbetering van wooncomfort

en bouwkundige kwaliteit een rol en is nieuwbouw goedkoper 

dan ingrijpend renoveren. Een aantal van de te slopen woning-

blokken is versierd met kenmerkende gevelstenen, onder meer 

met afbeeldingen uit de natuur. Deze stenen worden vóór de

sloop verwijderd en opgeslagen. Wat er daarna mee gebeurt, 

is nog niet duidelijk. Woningcorporatie Parteon liet weten het

historisch belang van de gevelstenen te onderkennen; herplaat-

sing in de nieuw te bouwen wooncomplexen zou hiervan een

uitdrukking kunnen zijn.

Met dank aan het Gemeentearchief Zaanstad

en de heer Jan van der Wardt.

Bronnen

Websites: Familie van Sante, Een Ros komt los; Duizend Zaanse molens

en Gemeentearchief Zaanstad; De Rosmolen Nieuwskrant; Hoe was het om

vroeger kind in de Rosmolenbuurt te zijn? Zaandam, 1984; Honderd jaar 

Het Apostolisch Genootschap Zaandam. Zaandam, 1999; Leo XIII 75 jaar. 

Bewonersblad februari 1988, nummer 13.

Gevelsteen, aangebracht in het blok aan de Heijermansstraat.
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CONNECTIE
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IS GEHEEEL GEWIJD

AAN DDE ZAANSE
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Het tijdschrift infformeert zijn lezers over een

breed scalla aan onderwerpen, 

zoals archeologgie, houtbouw, industrieel

erfgoed, molens, musea, de geschiedenis van 

b d ij i i i llibedrijven, verennigingen en instellingen, 

het cultuurrlandschap enzovoort.

Kortom alles wwat met de cultuurhistorie

van de Zaanstreeek te maken heeft, kan een

plaats vindden in Zaans Erfgoed. 

U kunt dit bladd elk kwartaal ontvangenU kunt dit blad elk kwartaal ontvanngen

door lid te worden van de

Vereniging Zaans Erfgoed.
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Dat er voor de katholieke Zaankanters weinig belangstelling 

bestaat, laat zich wel verklaren. Zo behoorden zij in de zeven-

tiende, achttiende en negentiende eeuw tot het armste deel van de

bevolking en dat uitte zich ook in hun kerken. Simon Hart meld-

de dat in 1803 de Zaandamse Bonifatiusparochie 650 leden telde. 

Daaronder bevonden zich twaalf notabelen. De 638 andere paro-

chianen waren meest arme arbeiders. Liefst 183 van hen moesten 

leven van wat zij van de uiterst karige bedeling kregen. 
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De katholieken vormden in de periode tussen 1650 en 1900

slechts een betrekkelijk klein percentage van de Zaanse bevol-

king. Niet-katholieken keken vaak met minachting op hen

neer. Men beschouwde hen als achterlijk, als afgodendienaars 

en als niet te vertrouwen inwoners van de Republiek en later het 

Koninkrijk. Als het erop aankwam, meende men, zouden de

katholieken eerder kiezen voor de paus in Rome dan voor hun 

geboorteland. Vooral in de negentiende eeuw hadden zij te maken 

met discriminatie en antipapisme. Hun armoede bleek onder 

meer nadat zij in 1784 toestemming hadden gekregen om langs 

de Zaan een kerk te bouwen, iets ten noorden van de plaats waar

nu filmhuis De Fabriek staat. De kosten van deze bouw bedroe-

gen ongeveer 50.000 gulden. De schulden die hiervoor werden

aangegaan, vormden een loodzware belasting voor de arme paro-

chie. Direct al bij het begin van de bouw trof men maatregelen 

om de kosten zoveel mogelijk te drukken. Het grondstuk voor

de kerk had 12.000 gulden gekost en de ruimte ter plekke was

beperkt. Daarom werd er geen pastorie bij de kerk gebouwd. De

pastoor nam genoegen met een al bestaand houten huisje. Het 

altaar, dat normaal altijd aan de oostkant van een katholieke 

kerk staat, werd om ruimte te besparen aan de westkant gezet. 

De ‘Gecommitteerde Raden’ van de Staten van Holland en West-

Friesland bepaalden 12 mei 1785 dat de parochie ervoor moest 

zorgen dat het ‘kerkhuys in het uitterlijk geenzints naar een kerk 

of ander publicq gebouw (mocht) gelijke’. Alleen kerken van 

de Nederduytsch Gereformeerde Kerk mochten er als een kerk 

uitzien. Voor de kerkbouw werd door de parochianen 7889,75

gulden opgebracht. De grootste gift bedroeg duizend gulden en

werd geschonken door de weduwe van Jan Schermer. Zij was

verre van arm: toen zij in 1792 overleed, liet zij haar vijf kinderen 

een erfenis van 150.000 gulden na. De enige luxe in de nieuwe 

kerk was het prachtige orgel, dat nu nog steeds in gebruik is in 

de Bonifatiuskerk Het werd destijds voor 2200 gulden aanbe-

steed bij de Oostenrijkse orgelbouwer Mitterreyter. De organist 

van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente te Rotterdam keurde

het orgel. Mocht het worden afgekeurd, dan zou Mitterreyter er

‘geen duyt voor genieten’.
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De jonge parochie had het economisch tij niet mee. De voor 

de Republiek catastrofaal verlopen Vierde Engelse Oorlog, de 

daarna volgende oorlogen aan haar grenzen en tenslotte de

bezetting door de Franse troepen zorgden voor een ineenstor-

ting van de economie. De Zaanse economie was sterk afhanke-

lijk van handel en industrie en kreeg zware klappen te verduren. 

Scheepsbouw en walvisvaart verdwenen volledig. De voor de

molens benodigde grondstoffen waren vaak nauwelijks of niet 

te krijgen. In 1795 schreef Cornelis Karstensz. Dekker in zijn

dagboek: ‘De straaten krielen dagelijksch van de bedelaars, 

niet alleen aan de zeekant en andere plaatsen, maar zelfs aan

de Zaankant, (het)geen hier ongewoon is. Men plagt altijd te 

zeggen, die aan de Zaan werken wil en onverschillig is wat, kan 

altijd wat verdienen. Maar nu is voor veele niets te verdienen, al

wilden ze nog zoo graag. De rog en tarwe is zoo duer als nooit

een mensch gehoord heeft.’ De parochie kwam in grote moeilijk-kk

heden. Zij had een grote schuldenlast, geringe inkomsten en de 

dagelijkse zorg voor een grote groep mensen die moesten leven 

van de bedeling. De zorgen werden nog groter toen in 1806 het

kantoor van de weduwe Jan Schermer en Zoonen failliet ging.

Dit kantoor had in de loop van de jaren ten laste van de kerk 

obligaties ter waarde van 10.900 gulden opgekocht. Cornelis 

Schermer gebruikte deze obligaties als onderpand voor leningen, 

maar nu eisten de geldschieters hun geld terug. De kerk had op 

dat moment nog een schuld van 23.900 gulden en dreigde in 

Schermers faillissement te worden meegesleurd.
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Het bestuur van de parochie was radeloos. In die gemoedstoe-

stand deed het op 5 juli 1807 een beroep op de (katholieke) 

koning van Holland, Lodewijk Napoleon. De kerkbestuurders 
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Boven: De wapens van de dorpen West- en Oostzaandam onder een gezamenlijk schrijven van de dorpsbesturen over de collecte in juli 1808. Het onafgebouwde

schip, het wapen van Oostzaandam, is slecht te onderscheiden. Linksonder: De correspondentie met de collectanten werd gevoerd door Pieter Nagel. De familie 

Nagel was een van de steunpilaren van de parochie. Bij de bezorging van de brief kon de ontvanger direct zien wanneer deze was verstuurd: de datum van verzending 

was op de buitenkant van de brief aangegeven. De porto bedroeg negen stuivers, een heel bedrag in die tijd: een half dagloon. Rechtsonder: De dorpsschrijvers 

van Hauwert en Zwaagdijk verklaarden dat Frans Groen int Woud ‘Agt Guldens Een Stuijver en Vier Penningen’ had opgehaald. Groen int Woud had een klein

timmerbedrijfje in Oostzaandam.

vroegen hem of zij een collecte mochten houden onder de ‘welge-

stelde ingezetenen in het hele Koninkrijk’. Zij schreven dat zij 

slechts een kleine parochie waren, waarvan een zeer gering deel

‘eenigermate gegoed was, en verre de meesten arbeiders op de

fabrieken, kleine winkeliers, onvermoogenden, ja arm zijn, die

behalve het onderhoud van hunne Pastoor en Kerk ook nog de zeer 

menigvuldige behoeftigen moesten onderhouden’. In november

herhaalden zij dit verzoek. Pastoor en kerkmeester schreven toen 

onder andere: ‘Wij neemen wederom de vrijheid, ons met betrou-

wen voor Uwe Koninklijke Troon neder te werpen, ootmoedigst 

smeekende, dat het Hoogstdenzelve behagen moge op ons, Uwe

bedrukte onderdaanen neer te zien, door Uwe vaderlijke goed-

heid en hulp het dreigende onheil van ons af te weeren.’ Op 26

februari 1808 schreef de Raadsecretaris, dat de koning de paro-

chie een bedrag van 5000 gulden schonk en dat hij toestemming 

gaf voor een collecte in zijn hele koninkrijk. In de bedankbrief 

schreef het parochiebestuur onder meer: ‘Sire! Het ontbreekt ons

aan woorden om de levendigste gevoelens van erkentenisse uit te

drukken waarvan wij doordrongen en als het ware bezielt zijn, 

door het waarlijk Koninklijke geschenk van 5000,-… Ontvang 

deswege Sire, onze dankbetuigingen als zoo veele getuigenissen 

van onze ongeveinsde liefde, getrouwheid en eerbied voor Uwe 
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Linksboven: Pastoor van der Aa, de eerste pastoor van de Bonifatiusparohie. Hij vervulde deze functie van 1784 tot 1808 en vertrok daarna naar Wateringen. Kort voor hij

uit Zaandam vertrok, kreeg hij te maken met het dreigende faillissement van zijn parochie.Rechtsboven: Willem Nagel en ene H.B.L. schonken in 1785 bij de inwijding 

van de St. Bonifatiuskerk een wierookscheepje. Er zijn in de huidige kerk nog diverse voorwerpen aanwezig, die bij deze inwijding zijn geschonken, waaronder 

het bijbehorende wierookvat en de zilveren ampullen die worden gebruikt tijdens de mis. Linksonder: Het zegel op de brief van Lodewijk Napoleon. Het wapen met 

de Hollandse leeuw en de Franse Adelaar zijn afkomstig uit het persoonlijke wapen van de koning, dat Lodewijk min of meer was opgedrongen door zijn broer, de

Franse keizer. Rechtsonder:Een uit hout gesneden reliëf, afkomstig uit de preekstoel van de oude (eerste) kerk. Het werd waarschijnlijk aangebracht in 1838 tijdens een

restauratie. (Foto: Anton van Daal).
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verhevene Majesteit… als mede de vurigste gebeden, die wij niet 

nalaten en ook nooit zullen nalaten dagelijksch Hemelwaarts op

te zenden voor... Uwer Koninklijke Persoon’. De brief was onder-rr

tekend met ‘Uwer Koninklijke Majesteids nedrigste en getrouw-ww

ste onderdanen, Everardus van der Aa, R.C.Pastoor, mede uit

naam van…’

7!.42/57%.

Het realiseren van de collecte in het hele koninkrijk kostte het

parochiebestuur veel werk. Het moest ervoor zorgen dat de collec-

tanten konden aantonen dat de collecte legitiem was en vroeg 

de besturen van Oost- en Westzaandam of die voor een legiti-

matiebewijs wilden zorgen. Dit bewijs was hard nodig. Bij hun

werk kregen de collectanten met veel wantrouwen te maken.

Zo onthield bijvoorbeeld de landdrost in Groningen hun zijn

toestemming om te collecteren. Als redenen gaf hij op dat hij 18 

juli door middel van een koninklijk schrijven was gewaarschuwd 

voor dit soort collectes, dat de open brief van de dorpsbesturen

geen zegel droeg en eenvoudig was te vervalsen, en dat het attest

van de pastoor slechts ‘een kleijn papiertje zonder zeegel’ was. Op 

25 september schreven twee Zaandamse collectanten dat ze in 

het Westland van de schout (‘ook al is hij Roomsch’) pas moch-

ten collecteren als deze een lijst kreeg van wat er elders was opge-

haald. De collectanten werden natuurlijk geacht met dergelijke 

problemen te kunnen omgaan en moesten daarnaast represen-

tatief overkomen. Daarom was een gezelschap van twaalf perso-

nen samengesteld uit de kleine groep notabelen die de parochie 

telde. Deze ontvingen per dag een vergoeding van 1,25 gulden 

en voorts een vergoeding voor reiskosten, onderdak en verterin-

gen. Ter vergelijking: een geschoolde arbeider verdiende (als hij

werk had) destijds ongeveer een gulden per dag. De collectanten

werkten vaak in groepjes van twee tot vijf personen. De tijd die

zij van huis waren varieerde van twee weken tot drie maanden.

Pieter Nagel, een hoedenmaker en koopman, was in Zaandam het 

centrale contactadres. De onkosten en vergoedingen bedroegen 

gemiddeld 35 procent, maar als de collecte-opbrengsten gering 

waren, lag het kostenpercentage aanmerkelijk hoger. Dat was

het geval in twee delen van het gewest Utrecht, waar de

kosten niet minder dan 85 en 98 procent van de totale op-

brengst bedroegen.

#/.#522%.4%.

Soms werd door de besturen van de dorpen of steden (tegen 

betaling) een begeleider meegestuurd, bijvoorbeeld een bode. Na 

afloop kregen de collectanten een bewijs mee van het bedrag dat 

ze hadden opgehaald. Diverse malen stuitten de collectanten op

concurrenten uit andere plaatsen. Zo schreven ze vanuit Utrecht,

dat er ook een collecte werd gehouden door de ‘Roomsche Kerk 

van IJselsteijn’. Deze collectanten trof men kennelijk vaker; de

Zaankanters meldden althans: ‘Deze was alweer hinderlijk, maar

dat raakte in de gewoonte.’ Het collecteren en reizen was niet 

zonder gevaar. Strig en Hoeben schreven: ‘Het is hier seer on-

feijlig op de publieke weegen van Struijck roovers. Overal vinden 

we posten op de Heij. Dat ons zeer vreemd was. Zaterdag hebben 

ze er een uit Raalte zwaar geboeyd in Deventer binnen gebracht. 

Twee Dagen van te vooren hebben wij daar geweest!’

'%2%$

De collecte bracht na aftrek van de kosten 9.355 gulden op.

Daarbij kon de gift van de koning worden opgeteld. Zo ontstond

een totale opbrengst van 14.355 gulden. Na aftrek van dit bedrag 

resteerde voor de parochie een schuld van 9545 gulden. Maar 

daarmee was de parochie voor het moment gered: het faillisse-

ment was voorkomen. Aangezien er door de slechte financiële 

situatie jaren achtereen nauwelijks iets was gedaan aan het onder-rr

houd van de kerk, ontstonden er rond 1830 echter opnieuw grote

problemen. Het zou uiteindelijk nog tot circa 1860 duren vóór 

de parochie financieel in veiliger vaarwater kwam.

Met dank aan mevrouw drs. Clara Bruins, pastoor A.F.M. Goedhart 

en de heer J.J. Abbink. Een artikel over de emancipatieperiode en

over het heftige antipapisme waar de katholieken in de negentiende 

eeuw mee te maken hadden, houdt u van me tegoed.

Bronnen

Uit het archief van de St. Bonifatiusparochie: Geschiedkundige bijdrage. Boekje 

ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de parochie, 1885; Kerkelijk 

kasboek, 1784-1801; Geschiedenis der Parochiekerk van den H. Bonifacius te 

Zaandam. Opgemaakt door een parochiaan reeds lang overleden (nagelaten uit 

de papieren van de familie Nagel), 1884. Het archief van notaris A. Booker,

onder andere de nummers: 6110/29, 6131/105,107,140 en 152, 6134/43, 6137/96, 

6143/61. Bruins, drs. Clara, De Sint Bonifatiuskerk. Een honderdjarig godshuis 

aan de Zaan. 1999. Dekker Karstensz., Cornelis, Aantekeningen in chronolo-

gische volgorde bijgehouden tot 1813 (handschrift). Kuyt, Th. en G. Bart, Van 

Papenpad tot Oostzijde. 1986.

g
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Een voorbeeld van de door de collectanten gemaakte 

kosten is te vinden in de declaratie van Pieter Hoeben

en Willem Strig. Zij voerden op:

Aan vragt van Amsterdam naar Zwolle

en te Rug f 0,89

Aan Eeten heen en te Rug op Zee f 1,60

Aan boort geset aan het beurtschip f 0,20

Aan vragt tot Zwol per man f 2,65

Aan de knegt en voor ’t Agteronder f 0,80

Aan koffie en thee per man f 0,60
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Linksboven: Afb. 1. De kerk uit 1642 met de in 1707 gerealiseerde noordelijke uitbreiding. Rechtsboven: Afb. 2. De naar de oostkant van het kerkgebouw ver-

plaatste toren met de zijbeuken. De gevel erachter behoort bij het schip. Linksonder: Afb. 3. De west- en zuidgevel van de toren. Rechtsonder: Afb. 4. Binnenzijde 

gietijzeren rondboogvenster.
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EEN BOUWHISTORISCHE

OPNAME

De eerste kerk van Zaandijk werd in 1638 door dominee Jacobus 

Borstius in een houten stolp gesticht. Op dezelfde plaats volg-

de in 1641-’42 de bouw van een stenen kerk. Deze werd oost-

west gericht gebouwd, met aan de westkant een houten toren 

met spits, klokken en wijzerborden. De kerk had zowel aan de

oost- en als aan de westkant een toegangsportaal. In 1707 werd

de kerk aan de noordzijde uitgebreid (noordtransept, afb. 1). 

De toren werd wegens bouwvalligheid in 1827 vervangen door

een nieuwe toren in een andere vorm. In de nacht van 18 op 19 

mei 1878 gingen de kerk en de consistorie door een grote brand

verloren. Deze brand ontstond ten westen van de kerk. Met het

kerkgebouw gingen een scheepswerf, twee timmerwerven, twee 

woonhuizen, een boerderij en een deel van de openbare school

verloren. De schade van de kerk en consistorie werd vastge-

steld op 35.000 gulden. Na de brand werd besloten de kerk te 

herbouwen op de bestaande fundering; hiermee werd vierdui-

zend gulden bespaard. De kerk met consistorie werd ontworpen 

door de Zaandamse gemeentearchitect W.G.J. (Gerrit) van der 

Koogh. De buitenzijde van de kerk kreeg een Neo-Romaanse 

bouwstijl en de binnenzijde een Neo-Gotische bouwstijl. Voor 

de bouw van de toren ten oosten van de kerk deed de gemeen-

te Zaandijk ‘om niet’ afstand van de grond. Door een bijdrage

van duizend gulden kreeg de gemeente Zaandijk het recht in 

de toren een klok en een uurwerk te plaatsen en in eigendom 

te hebben.

(%2"/57�#/.3)34/2)%

De herbouw van de consistorie werd 19 september 1878 voor 

3000 gulden aan de fa. Vredenduin & Co gegund. De aanbe-

steding van het kerkgebouw vond op 19 oktober 1878 plaats. Er 

waren twaalf inschrijvers. De hoogste inschrijving was 38.950

gulden en de laagste 26.900. Voor dit bedrag werd het werk opge-

dragen aan fa. D. Verlaan & Co uit Zaandam. De kerk werd op 

25 januari 1880 ingewijd en had al vrij snel na de ingebruik-kk

name onderhoud nodig. In 1888 werd het voegwerk in de toren 

en in de voor- en noordgevel vervangen, de ezelsruggen werden

vervangen door hardsteen en de bovenkant van de westermuur 

werd met zink bedekt. In 1908 werd de toren opnieuw hersteld

en omstreeks 1930 werden de zuid- en westgevel gepleisterd.

&5.$%2).'%.

In opdracht van Gemeentewerken Zaanstad vond in 1976 een

onderzoek plaats naar de toestand van de fundering. Op drie 

plaatsen werden inspectiegaten gegraven. In de west- en in de 

zuidgevel van het schip uit 1642 werden een houten fundering 

op slieten aangetroffen. Slieten zijn paaltjes met een diameter 

van acht tot twaalf centimeter op onderlinge afstand van acht

tot twaalf centimeter. Over de koppen van de slieten werden 

houten langsbalken met een dikte van vijf centimeter aange-

bracht. Aan de hand van sondering wordt de lengte van de slie-

ten geschat op 5½ tot zes meter. In het inspectiegat naast de 

toren is een jonger funderingstype aangetroffen. De toren met

zijbeuken is in 1879-’80 op een nieuwe paalfundering gebouwd.

Deze palen hebben een diameter van 24 centimeter aan de kop. 

Het schip is herbouwd op de fundering uit 1642 en het noor-

dertransept op de fundering uit 1707. Met de herbouw van de 

kerk werd de toren van de westkant verplaatst naar de oostkant

(afb. 2 en 3) en deels gebouwd op de fundering van het zeven-

tiende-eeuwse koor en oostportaal. Onder de houten vloer van 

het schip en het noordertransept bevindt zich een kruipruimte

van vijftig centimeter met gemetselde poeren voor de houten

vloer. In het zand van de kruipruimte zijn geen brandsporen 

aangetroffen. De dieper gelegen graven onder de kerkvloer zijn

waarschijnlijk nog deels aanwezig. In 1827 werd het begraven in 

de kerk officieel beëindigd. In 1873 is het buitenkerkhof over-

gebracht naar het nieuwe kerkhof aan de Guisweg in Zaandijk;

tezelfdertijd zijn vermoedelijk ook de graven uit de kerk daar-

heen verplaatst.
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De toren wordt met name door de rondboogvensters (afb. 4), 

gekenmerkt door de Neo-Romaanse architectuur. In de oost-

gevel van de kerk bevindt zich in een rechthoekige plattegrond 

de toren met zijbeuken. In de linker zijbeuk is de trap naar de

toren en in de rechter zijbeuk een stookruimte. In de voorgevel

van de zijbeuken bevinden zich gemetselde rondboogvensters

met gietijzeren ramen. Voor een betere toegang van de Kerkstraat

naar het Kerkplein werden in 1924 op verzoek van de gemeen-

te Zaandijk de hoekpilasters op de linker zijbeuk verwijderd.

;\�e\[\icXe[j$_\imfid[\�b\ib�mXe�QXXe[`ab
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Linksboven: Afb. 5. Geprofileerde muurconsole. Rechtsboven: Afb. 6. De gepleisterde zuidgevel van de consistoriekamer. Linksmidden: Afb. 7. Binnenzijde

roosvenster met vierpas en gekleurd glas in lood in de westgevel. Boven het venster bevinden zich twee rondboogvensters met tussenzuiltje en met stalen ramen

voor licht op zolder. De westgevel is waarschijnlijk vanwege vochtdoorslag na 1920-’30 gepleisterd. Rechtsmidden: Afb. 8. De zuidgevel van het schip met de

terugliggende gevelvlakken, pilasters en rondboogvensters. Linksonder: Afb. 9. Hammerbeam spanten (ook wel steekbalken genoemd) zijn korte kort stukken 

balk die elk slechts aan één kant zijn opgelegd en aan de andere kant worden opgelegd door een schoor om bijvoorbeeld een omloop te dragen. In het schip van de

kerk bevinden zich twee hoofdspanten met trekstang en twee lichte tussenspanten zonder trekstang. In de vliering bevinden zich drie halve spanten met trekstang.

In het noordertransept van de kerk bevinden zich drie hoofdspanten met trekstang. Het plafond van het schip en van het noordertransept is in vakken verdeeld en 

bestaat uit licht geschilderde kraalschroten en donker geschilderde geprofileerde lijsten met rode bies. Boven op zolder bevindt zich in een andere schuinte dan het 

plafond: de kapconstructie van het pannendak. Rechtsonder: Afb. 10. De westelijke gevel van het schip.
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De toren met zijbeuken is opgetrokken uit machinaal gevorm-

de stenen Waalformaat, met een verweerde snijvoeg. Verticaal 

bestaat de toren uit vier geledingen. Deze zijn herkenbaar door 

natuurstenen afzaten in de hoekpilasters en door horizontale, 

overhoeks gemetselde muizentanden in de gevelvlakken. In de 

vierde geleding, rondom aan de buitenzijde van de toren bevindt 

zich een later aangebrachte geprofileerde kroonlijst van zink.

Achter het zink bevinden zich natuurstenen of gemetselde afza-

ten. De toren met spits heeft een hoogte van ongeveer dertig 

meter en is daarmee ongeveer vijftien meter hoger dan de nok 

van het schip. In de oostgevel van de toren bevindt zich het

oorspronkelijke deurkozijn, dat toegang biedt tot zowel de toren 

als het schip. De bovenzijde van het deurkozijn wordt afgesloten 

door een gemetselde rondboog met natuurstenen aanzetstuk-kk

ken. Boven de rondboog bevindt zich een eenvoudig gemetselde 

topgevel (wimberg). Tussen de vierde geleding van de toren en 

de torenspits bevinden zich vier galmgaten met daarboven vier

wijzer-platen rondom in de terugliggende gevelvlakken van de

toren. Op deze wijzerplaten staat ‘ANNO 1879’ vermeld. Naast

de wijzerplaten, op de hoeken van de toren, bevinden zich inge-

metselde natuurstenen zuiltjes met basement en met Corinthisch

kapiteel. De vierkante houten torenspits rust op de vierkante 

torenromp met uitkragende consoles van natuursteen. De spits 

is bedekt met dakbedekking; oorspronkelijk was er een leien

bedekking. In de vier dakvlakken van de torenspits bevinden 

zich vier dakkapellen met houten luiken en zadeldakjes.
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Het noordertransept wordt, met name door de rondboogven-

sters, gekenmerkt door de Neo-Romaanse architectuur. In de 

oostgevel van het noordertransept bevindt zich een uitgebouwd

gemetseld toegangsportaal met een oorspronkelijk deurkozijn. 

De bovenzijde van het deurkozijn wordt afgesloten door een

gemetselde segmentboog met geprofileerde aanzetstukken in

natuursteen. In de oost- en noordgevel van het noordertran-

sept bevinden zich steunberen die halverwege in de hoogte

inspringen. De bovenzijde van de steunberen worden afgedekt 

door natuurstenen afzaten. Tussen de steunberen bevinden zich

terugliggende muurvlakken met gietijzeren rondboogvensters.

Bovenin het middelste travee van de noordgevel bevindt zich 

een rond (roos)venster met blank glas. Boven het roosvenster

bevinden zich twee rondboogvensters met een tussenzuiltje voor

daglicht naar de zolder.
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De noord-, west- en zuidgevel van de consistorie zijn gepleisterd

(afb 6.). In de gevels bevinden zich vensters met T-ramen. Op 

de begane grond van de westgevel bevinden zich houten luiken 

voor de ramen. In 1956 is de consistorie op de eerste verdieping 

vergroot door een koppeling aan de westgevel van het noorder-rr

transept en zijn de twee rondboogvensters in het noordertran-

sept dichtgemetseld.
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In de gepleisterde westgevel bevinden zich vier pilasters met 

natuurstenen afzaten. In de drie gevelvlakken bevinden zich 

drie rondboogvensters met gietijzeren ramen en gekleurd glas

in lood. In het middelste travee bevinden zich de oorspronke-

lijke kerkdeuren en een roosvenster met vierpas en gekleurd glas

in lood (Afb. 7). 
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In de gepleisterde zuidgevel van het schip bevinden zich vijf 

gemetselde terugliggende gevelvlakken en zes pilasters met

natuurstenen afzaten (Afb. 8). In drie gevelvlakken bevinden 

zich drie vensters met gietijzeren ramen en gekleurd glas in lood.

Waarschijnlijk is vanwege vochtdoorslag, de westgevel na 1920-

1930 gepleisterd (Afb. 10).

).4%2)%52

Het interieur van de kerk wordt gekenmerkt door de neo-gotische

architectuur. De plattegrond is T-vormig, het schip van de kerk 

is oost-west georiënteerd en het noordertransept zuid-noord. 

In het schip bevinden zich rondboogvensters met stalen ramen 

en gekleurd glas in lood en in het noordertransept rondboog-

vensters met stalen ramen en blank glas. De ronde schijven in 

de stalen ramen en het gekleurde glas in lood geven aan dat er

veel zorg aan de vormgeving is besteed. Aan de binnenzijde van

de noordgevel bevindt zich een houten balkon waarop het orgel

stond (Afb. 11). In de oostgevel bevindt zich een tussendeur 

naar het uitgebouwde oostportaal en in de westgevel bevindt zich 

een tussendeur naar de consistorie. De binnenzijde van de gevels

van het schip en het noordertransept zijn gepleisterd. Rondom

de deurkozijnen bevinden zich gepleisterde kraalprofielen. De

bovenzijde van de gepleisterde wanden worden met geprofi-

leerde friesen afgesloten. De begane grond van de consistorie 

kon niet worden opgenomen. Op de eerste verdieping bevin-

den zich twee kamers. In de grootste daarvan bevindt zich een 

gepleisterd plafond met in het midden een ornament en rondom 

geprofileerde lijsten. In het schip en in het noordertransept van

de kerk bevindt zich een steekbalkkap met Neo-gotische gepro-

fileerde Hammerbeam spanten. De hoeken van de spanten zijn

met versierde zwikken opgevuld (Afb. 9).

Afb. 11. Interieurfoto uit 1931 van de noordgevel in het noordertransept met

balkon en orgel.
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Afb. 12 en 13. Het doel van een waardestelling is: het bepalen van 

de monumentale waarden van onderdelen aan of in het kerkge-

bouw. De volgende onderdelen hebben een hoge monumentwaar-rr

de: blauw, wat wil zeggen dat behoud noodzakelijk is. Dit betreft

de gevels van het schip, het noordertransept, de toren, de toren-

spits, de stalen ramen met glas en de hammerbeamspanten met

plafonds. Deze hebben alle een hoge monumentenwaarde vanwe-

ge de uniciteit. Voorts wordt een hoge monumentenwaarde toege-

kend aan het geprofileerde pleisterwerk (vanwege de fraaie profi-

leringen), aan het balkon (vanwege de fraaie profileringen in de 

constructie) en aan de paneeldeuren.

).$)&&%2%.4%�%.�!.$%2%�7!!2$%.

De volgende onderdelen hebben een indifferente monument-

waarde: geel, wat wil zeggen: vervanging is mogelijk danwel

noodzakelijk. Dit betreft de houten begane grondvloer, de entree

uit 1959 tussen consistorie en schip, de trap naar het balkon, het 

toilet onder het balkon en het pleisterwerk op de wanden.

!2#()4%#4552()34/2)3#(%�7!!2$%

De kerk met toren en consistorie is architectuur-historisch van

waarde als voorbeeld van een neo-romaanse kerk met een neo-

gotisch interieur uit het oeuvre van W.G.J. (Gerrit) van der

Koogh, de voormalige gemeente-architect van Zaandam. Het 

schip en noordertransept, en de toren en consistorie zijn nog 

ongewijzigd in hoofdvorm, materiaal en detaillering aanwezig.

De toren met zijbeuken heeft waardevolle afwerkingen en details

in het gevelmetselwerk en in de torenspits. Het schip en noorder-

transept hebben waardevol gevelmetselwerk, waardevolle rond-

boogvensters en ronde vensters met gietijzeren ramen, waarvan 

enkele met glas in lood. Het schip en noordertransept hebben 

waardevolle houten Neo-Gotische Hammerbeam spanten en 

geschilderde schrotenplafonds. In het stucwerk op de wanden 

zijn waardevolle Neo-Gotische profileringen aanwezig.

34%$%."/57+5.$)'%�7!!2$%.

De kerk met toren en consistorie is stedenbouwkundig van

waarde vanwege de beeldbepalende ligging in het historisch 

gegroeide deel van Zaandijk. De kerk met toren heeft ensemble-

waarde vanwege de samenhang met de naastgelegen voormalige 

nederlands-hervormde pastorie van rond 1640, een gemeente-

lijk monument. 

#5,4552()34/2)3#(%�7!!2$%.�

De kerk met toren en consistorie is cultuurhistorisch van waarde 

in de ontwikkeling van Zaandijk, vanaf de stichting van de eerste

kerk in 1638 tot het sluiten van de kerk in 1978. Van 1642 tot 

1829 diende de kerk tevens als begraafplaats. Naast en achter

de kerk was tot 1884 de algemene begraafplaats gelegen. In de

Cultuur Historische Waardenkaart is het historisch gegroeide

deel van Zaandijk, met daarin de Kerkstraat, archeologisch een 

gebied van grote waarde.

Bronnen

Gemeentearchief en Beeldbank Zaanstad 2009;

J. Vredenduin Pz 1931, Het archief van de Nederduitsch Hervormde

Gemeente van Zaandijk; 

Adriaan Loosjes 1794, herdruk 1968, Beschrijving van de

Zaanlandsche dorpen;

Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis 1986, Breebaard de Zaanstreek 

belicht 1863-1878;

G. Oosterbaan 1981, De kerk in het midden;

Haslinghuis-Janse 1997, Bouwkundige termen.

Afb. 12. Waardestelling van de kerk, weergegeven in de plattegrond. Afb. 13. Waardestelling in doorsnede.



Maurits Frans Pieper was het zevende kind van Hendrik Paulus 

Pieper en Stijntje Laan. Hij trouwde in 1876 in Zaandijk met 

Antje Houttuijn; het echtpaar kreeg vijf kinderen. In 1883 

verwierf M.F. Pieper een perceel land in de Dubbele Buurt, 

waar sinds het midden van de zeventiende eeuw een smidse had 

gestaan die in de loop der tijd verscheidene eigenaren kende.1

Maurits’ vader, Hendrik Paulus naar wie de eerste steenlegger

was vernoemd, kwam uit Amsterdam en vestigde zich na zijn

huwelijk in 1837 als eerste Pieper in Wormerveer. In Amsterdam

hadden vijf generaties Pieper gewoond. Hun stamvader, Carl

Antonij Pieper, was een immigrant uit Amelunxen, een dorp in

Westfalen. Hij werd in 1748 poorter van Amsterdam. 

&)2-!

Hendrik Paulus Pieper begon omstreeks 1840 een handel in

chemicaliën en verfwaren. De zaak kwam in de loop van de tijd

tot bloei en in 1875 maakte Hendrik Paulus zijn zoons Maurits 

Frans (geboren in 1849) en Remmert (geboren in 1851) tot deel-

genoten. Daarmee ontstond de firma ‘H.P. Pieper en Zonen’.

Mogelijk was Hendrik Paulus toen al ziek; kort na de oprichting 

van de firma, op 3 juni 1876, overleed hij op 63-jarige leeftijd.

Zijn zoon Maurits Frans zette de zaak voort. Hij overleed onver-

wachts op 20 mei 1905; de zaak werd daarna overgenomen door

zijn zoon Adrianus.2 Het huis, dat Maurits Frans in 1883 in de 

Dubbele Buurt (nu nr. 10) liet bouwen, werd opgetrokken in 

:AANS�%RFGOED�������������

Afb. 1. Het schortje dat Hendrik Paulus Pieper droeg toen hij, twee jaar oud, in 

1883 de eerste steen legde voor het pand Dubbele Buurt 10 te Wormerveer.

Afb. 2. Het grote en voorname huis van Maurits Frans Pieper recent gefotografeerd.

Het pand is nu in gebruik als kantoor van Mercurius Groep Wormerveer.
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de negentiende-eeuwse eclectische stijl van de Neorenaissance. 

Rode baksteen wordt afgewisseld met horizontale witte banden.3

Ionische zuilen op pilasters versieren de hoeken en staan ook ter 

weerszijden van de middenpartij met het voorportaal. De rest 

van de façade bestaat uit vier rechthoekige delen met elk twee 

grote ramen. Een dakkapel onderbreekt het grijze afgeknotte dak 

(Afb. 2). Rechts van de stoeptreden die naar de voordeur leiden,

zijn op een grijze steen ingebeitelde letters en cijfers te lezen: ‘H.P. 

PIEPER / oud 2 jaar / 18 21/8 83’ (Afb. 3). Dit is dezelfde datum 

die is aangebracht op het hiervóór genoemde schortje.

0544)

In het voorportaal van het ‘Pieperhuis’ bevindt zich een groen-

geverfde deur met twee glazen ramen die zijn voorzien van smeed-

ijzeren rasters met sierlijke krullen en met elk een centrale letter.

In het linker raam is dat een ‘P’ en in het rechterraam een ‘H’ 

(Afb. 4). Tezamen verwijzen deze letters naar de achternamen 

van de eerste bewoners het huis, het echtpaar Pieper-Houttuijn.

Boven het portaal bevindt zich een gebeeldhouwd fries met een 

bijzonder tafereel. Afgebeeld zijn zeven mollige ‘putti’ (naakte

jongetjes), die druk in de weer zijn (Afb. 6). In de linker hoek 

bevindt zich een hoog gebouw met een ronde toren, rechts daar-rr

van zijn twee van de putti te zien. De linker putto houdt een vijzel 

bij de handvatten vast en kijkt op naar de rechter putto, die een

stamper hanteert. Rechts van dit tweetal zit de derde putto op 

zijn knieën. Hij rolt een voor hem liggend vat voort en kijkt naar

de vierde putto, die in het centrum van het reliëf op een liggend

vat zit. Deze draagt een gevleugeld hoedje en houdt vaten vast,

die ter weerszij van hem staan. Op de achtergrond is rechts van

hem een gevleugelde staf zichtbaar. Verder naar rechts houdt de 

volgende (vijfde) putto een vat vast, dat op een wagentje ligt. Een

tweede vat staat op het wagentje. De laatste twee putti trekken 

het wagentje voort in de richting van een poort met een halfrond

dak. Het tafereel op het fries is een allegorie op het bedrijf van

de eigenaar van het huis: Maurits Frans Piepers handel in verf en 

chemicaliën. Door de putti worden vanuit het pakhuis vaten met

alkali en potas naar de buitenpoort vervoerd. De centrale putto 

met de gevleugelde hoed en staf op het fries is geïnspireerd op

Mercurius, de mythologische Romeinse god van de handel.

!,,%'/2)%

In een nis in de linker zijmuur van het huis, boven de serre, staat

een beeld van een vrouw (Afb. 5). Zij is gekleed in een kort, mouw-

loos gewaad, met een op de rechter schouder geknoopte mantel. 

Met haar linkerhand houdt ze een tandrad op een aambeeld vast 

en in haar opgeheven rechterhand een stokje, mogelijk is dit het

handvat van wat eertijds een hamer was. Het beeld gaat terug 

op een Romeins beeld van een godin en kan worden beschouwd

als de allegorie van de Nijverheid. In de decoraties van het huis 

zijn meer klassieke elementen te bespeuren, ontleend aan Griekse

tempels. Dit betreft de Ionische zuilen (met krullen verbonden

door eierlijsten), de trigliefen waarop de uitstekende lijst boven

de voordeur steunt en de driehoekige timpaan aan de voorzijde.

Het huis werd 2 mei 1918 door Adrianus, de oudste zoon van 

Maurits Frans, in opdracht van zijn moeder verkocht.4

/6%2%%.+/-34

Op een naburig perceel in de Dubbele Buurt werd later ook 

een huis gebouwd (nr. 16), dat eveneens is opgetrokken in rode

baksteen met horizontale witte banden en stilistisch sterk over-rr

eenkomt met het huis van Maurits Frans.5 De eerste steen voor 

dit huis werd op 30 juli 1885 gelegd door de zesjarige Adrianus

Houttuijn-Pieper, de oudere broer van Hendrik Paulus, zoals 

blijkt uit een sierlijke inscriptie in de voorgevel. Oude prent-

briefkaarten geven ons een beeld hoe de Dubbele Buurt er in 

het verleden uitzag: De statige huizen hadden tuinen met plan-

ten en heesters, en aan de overkant van de straat groeiden hoge 

bomen. Voetgangers konden er ongestoord flaneren. Dit lieflijke 

tafereel behoort al lang tot het verleden. Anno 2009 grenzen de

panden rechtstreeks aan de drukke straat en wordt het trottoir

voornamelijk als parkeerplaats gebruikt.

Graag bedank ik Andrew Bergman voor het fotograferen 

van de fries boven de voordeur.

Bronnen

J. Aten, Wormerveer. Langs weg en Zaan, Meijer Pers, Wormerveer, 1967.

Dagblad voor de Zaanstreek ‘De Typhoon’, 2-4-1966. bijlage.

S. de Jong en J. Schipper, Gebouwd in de Zaanstreek, 

Vereniging ‘Vrienden van het Zaanse huis’, 1987.

Noten

1 Aten, p. 222-223.

2 Bijlage De Typhoon, p. 13.

3 De Jong en Schipper, p. 71 en 72.

4 Adrianus droeg de achternaam Houttuijn-Pieper. Hij was vernoemd naar zijn   

grootvader, Adrianus Houttuijn, die geen mannelijke nakomelingen had.

5 Aten, p. 224-225.Afb. 3. De eerst gelegde steen van het ‘Pieperhuis’ bevindt zich direct naast de

voordeur van het pand.
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Linksboven: Afb. 4. De bovenzijde van de voordeur met smeedijzeren rasters, waarbij de ‘P’ links verwijst naar de naam Pieper en de ‘H’ rechts naar de meisjesnaam 

van diens echtgenote: Houttuijn. Rechtsboven: Afb. 5. Beeld van een vrouw in een nis in de linker zijgevel. Onder: Afb. 6. De fries met putti boven de voordeur 

van Dubbele Buurt 10, het hoofdkantoor van Mercurius Groep Wormerveer. Uiteraard kon men in 1883 nog niet weten dat deze verwijzing naar Mercurius van 

pas zou komen toen het pand hoofdkantoor werd van Mercurius Groep Wormerveer.
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Linksboven: Plataan bij het medisch centrum op bedrijvenpark de Bedrijvige Bij (Foto: Conny Scholtes). Rechtsboven: Het Balkenhuis dat thans dienst doet als

medisch centrum (Foto: GAZ). Linksonder: Het Klokkenmakershuis aan Lagedijk 1 (Foto: Loek Vlaanderen). Rechtsonder: Bloem van de zeldzame gele pavia.
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DE GROENE

PARELTJES VAN KOOG

Temidden van de enorme fabriekscomplexen heeft Koog aan

de Zaan een aantal pareltjes van bomen en boomgroepen.

Natuurlijk draagt het Koogerpark daaraan een boompje bij, 

maar elders is her en der in het dorp wel méér te vinden. Koog 

is zelfs goed vertegenwoordigd op de landelijke monumenten-

lijst van de bomenstichting, met maar liefst zeven stuks: twee 

eiken bij Hoogstraat 17, één kastanje aan het Koger Hartpad en 

vier platanen in het Koogerpark. Na onderzoek door Kontakt

Milieubeheer Zaanstad (KMZ) blijkt er nog veel meer moois

in aanmerking te komen om op deze lijst te worden geplaatst: 

zeker acht bomen. Deze zijn te vinden bij het medisch centrum,

het Koger Hartpad en bij De Kogge. KMZ gaat daar werk van

maken. Neem de vier bomen op het bedrijvenpark de Bedrijvige 

Bij, het vroegere kantorenpark van Honig. Hier staan een plataan 

uit 1902 en twee platanen en een beuk uit 1925. Ze zijn niet alleen

oud, maar ze bepalen ook volledig het beeld van dit hoekje. Iets 

minder oud, maar indrukwekkend genoeg, is de treurwilg bij 

de vijver, die mogelijk stamt uit de villatuin van Kees Honig. 

Deze Honig was houthandelaar en eigenaar van houtzagerij De 

Tulp aan het Rellekenpad – de latere Reëelenstraat, die in 1928

plaats maakte voor de Provincialeweg. Nadat Kees Honig eens

een partij balken uit Amsterdam goed had verkocht, liet hij begin

1900 een huis bouwen dat in de wandeling Het Balkenhuis werd 

genoemd. Nu is het medisch centrum De Plataan erin gevestigd,

genoemd naar de twee monumentale platanen aan weerskan-

ten van het pand. De bruine beuk is er niet best aan toe. Voor

behoud moet de standplaats verbeterd worden. Nu staan er te

vaak auto’s op het wortelgestel van de boom. Die snakt daar-rr

door naar zuurstof.
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Zuidelijk van het medisch centrum staat op nr. 1 een huis van 

steen en hout, dat in het verleden in de volksmond bekend stond

als Het Klokkenmakerhuis – ooit woonde hier een klokkenma-

ker. De heren Honig wilden het pand destijds tegen vergoeding 

van de vervoerskosten schenken aan Stichting Zaanse Schans,

maar die had het geld niet voor de verplaatsing,. Het pand bleef 

op z’n oude plek staan en werd opgeknapt. Tussen het huis en

de villa staat een gele pavia, een kastanje uit het oosten van de

Verenigde Staten – heel bijzonder voor de Zaanstreek. De bloe-

men ervan zijn geel, de bolsters glad. Ook deze boom staat wat in 

de verdrukking. Aan het Zuideinde staan naast hotel De Kogge

(het voormalige nederlands-hervormde diaconiehuis uit 1860)

drie Canadese populieren van enorme omvang. In de achter-

tuin staat een veder-es. Al deze bomen zijn rond de negentig 

jaar oud.
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In december 1925 schonk de weduwe A. Honig-Kluyver twee

hectare grond en een huis (de basis van het Molenmuseum) tussen

de Hoogstraat en de Dors aan de gemeente Koog aan de Zaan.

Ze wilde dat er voor altijd een park zou komen. Nadat 35.000

gulden was ingezameld, werd het Wandelpark Koog aangelegd,

dat nu bekend staat als het Koogerpark. Er staan nog bomen 

uit de beginjaren van het park, zoals de drie platanen bij de 

kiosk. Na een recente opknapbeurt kwam er in het park veel 

kleur bij. Langs het hoofdpad staan nu drie nog jonge amber-

bomen die in de herfst prachtig rood-geel worden. Ook staan hier

twee Anna Paulowna-bomen, genoemd naar de echtgenote van 

Koning Willem II. Daarvan staat er ook één bij de nederlands-

hervormde kerk naast het Coentunnelviaduct, en één in de tuin 

van het Czaar Peterhuisje te Zaandam dat de Russische prinses

destijds cadeau kreeg van haar schoonvader, koning Willem I. In 

het voorjaar bloeien er diepblauwe bloemen op het kale hout. Even 

buiten het Koogerpark bloeit het Kuyperboompje, een tulpen-

boom, waarmee de schenker van een legaat (in 1984) voor de 

herinrichting van het Koogerpark wordt geëerd. 
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Een ander pareltje is het Koger Hartpad, met een kastanje die

op de monumentenlijst staat (helaas is er een grote tak van afge-

broken). Ook staan hier, als wachters bij de ingang van het pad 

aan de Hoogstraat, twee eiken van negentig jaar. In de groen-

strook van de Boschjesstraat gaat alle aandacht als vanzelf naar

de bloeiende Sibboltappel, vernoemd naar de kleine appels in

combinatie met de naam van de negentiende-eeuwse gezant en 

botanicus Sibbolt die de boom importeerde. Vanwege de bloe-

menzee wordt de Japanner met z’n lange horizontale takken ook 

Dfeld\ekXXc�^if\e��X]c\m\i`e^�, 
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wel prachtappel genoemd.1 Een andere exoot is de uit Zuid-Afrika 

afkomstige slangenden in de tuin van Lagedijk 56. Deze wordt

ook wel apenboom of apentreiter genoemd en kan honderd jaar 

oud en twintig meter hoog worden. Dat is ook goed te volgen.

De takinplant is heel regelmatig, langs een kaarsrechte stam.

Bij de kroon groeien de takken horizontaal en wat neerhan-

gend. Gemiddeld heeft een takkenkrans ruim een jaar nodig 

om zich te vormen. Dus je telt gewoon de kransen. In Zuid-

Afrika vind je nog indrukwekkende apentreiterbossen. De apen-

treiter is óf mannelijk, óf vrouwelijk. Naar verluidt kan hij/zij 

op latere leeftijd van geslacht veranderen. Dat heb ik nog nooit

gezien; het is ook lastig doordat de bloemen hoog in de boom

zitten. Pas later in het seizoen worden de kegels (de hangen-

de zijn mannelijk, de staande vrouwelijk) zichtbaar. De Koogse 

apentreiter is een vrouwtje. Zaanstad heeft haar op de lijst van

waardevolle bomen gezet. Ondanks dit spannende proces zijn er

mensen die van de apentreiter gruwen. Ook voor bomen geldt:

smaken verschillen.

Loek Vlaanderen is bomenexpert van Kontakt Milieubeheer 

Zaanstreek.

Noot

1 Sibbolt is een verbastering van Siebold. Philip Franz von Siebold (1796-1866)

was als arts verbonden aan de Nederlandse factorij te Deshima, met als speciale

opdracht onderzoek te verrichten op het gebied van de botanie. Siebold verbleef 

daar van 1823 tot 1830 en maakte in 1826 een reis naar het hof van de Shogun 

in Edo. Hij verzamelde planten en zaden, legde herbaria aan en liet ook heel veel 

tekenen. Hij leverde ook een belangrijke bijdrage aan de introductie van thee 

in Nederlands Indië. Terug in Nederland kweekte hij in zijn eigen tuin Japanse 

planten en droeg hij bij aan de verspreiding van Japanse planten in Europa. Zijn 

woonhuis aan het Rapenburg in Leiden is nu een museum (Sieboldhuis).

Linksboven: De amberboom in het Koogerpark (Foto: Conny Scholtes). Rechtsboven: Het Kuyperboompje (een tulpenboom) in het Koogerpark (Foto: Loek 

Vlaanderen). Linksonder: Bloem van tulpenboom (Foto: Loek Vlaanderen). Rechtsonder: De apentreiter in de voortuin van Lagedijk 56 (foto: Loek Vlaanderen).
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HONIG BREETHUIS 

BESTAAT 10 JAAR

Het Honig Breethuis, met z’n indrukwekkende ingang en de 

ouderwetse trekbel die door het hele huis is te horen, staat in de 

Gortershoek, de authentieke woonbuurt aan de Zaan tegenover 

de Zaanse Schans. Het statige stenen koopmanshuis dateert uit

1710 of 1711 en werd gebouwd voor Cornelis Jacobsz. Honig 

(1683-1755) op de plaats van een door hem geërfde woning.

Honig was eigenaar van de witpapiermolen De Vergulde

Bijkorf, die niet ver van zijn huis aan de Guisweg stond. Zijn 

zoon, Jacob Cornelisz, stierf kinderloos in 1770. Het huis en het 

papierbedrijf gingen naar zijn zuster Maartje sinds 1748 wedu-

we van Jacob Arentsz Breet en haar twee zoons, Cornelis en

Arent. De volgende bewoner was Cornelis Breet en ook nadien

woonden leden van de familie Breet in het huis. Het papierbe-

drijf kreeg de naam ‘Honig Breet’. Door vererving en bedrijfs-

uitbreidingen werd het familiebezit groter. Zoon Jacob Breet 

(1778-1846) en zijn vrouw Grietje gaven het huis rond 1830 de 

grandeur die het tot op heden heeft. De woning werd uitgebreid 

met een zogenoemd ‘goedjaarsend’ (de Zaankamer met uitzicht

over de Zaan) en kreeg het door Willem Uppink geschilderde 

behang in de tuinkamer aan de straatzijde. Na het overlijden in

1892 van Jan Breet, de jongste zoon van Jacob en Grietje, werd 

het huis geveild en daarna had het verschillende bewoners, van 

wie de in 1940 overleden mejuffrouw Neeltje de Jager de laatste

was. Haar erven boden de gemeente Zaandijk het huis aan, met

als doel er de Zaanlandsche Oudheidkundige Verzameling Jacob

Honig Janszoon Junior (ook wel de ZOV-collectie genoemd) in 

onder te brengen.
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In 1874 werd in het raadhuis van Zaandam een grote tentoon-

stelling gehouden van ‘Zaanlandsche Oudheden en Merk-

waardigheden’. De basis hiervan vormde de omvangrijke verza-

meling van de kort daarvoor overleden Jacob Honig Janszoon 

Junior, Zaans historicus en publicist. Honigs grote wens was, 

dat zijn verzameling permanent en openbaar toegankelijk zou 

worden. De tentoonstelling was een enorm succes en er gingen 

stemmen op een Zaans Museum op te richten. In een brochure

werd geschreven: ‘De tentoonstelling had het sprekend bewijs 

geleverd, dat het voor handel en industrie en in zoo menig ander

opzicht merkwaardige verleden der Zaanstreek en de eigenaar-

dige zeden en gewoonten harer bewoners, als dierbare herinnerin-

gen van een kloek en wakker voorgeslacht, nog door zeer velen op

hoogen prijs gesteld werden.’ Het duurde tot juni 1892 voor het 

zover was. Twee jaar eerder was de ‘Vereniging tot instandhouding 

en uitbreiding der Zaanlandsche Oudheidkundige Verzameling 

(ZOV) J. Honig Jsz. Jr.’ opgericht met als taak het instandhouden, 

tentoonstellen en uitbreiden van de verzameling en met daarnaast

de doelstelling om de belangstelling voor de geschiedenis van

de Zaanstreek te bevorderen door tentoonstellingen, lezingen,

excursies en publicaties. Uit angst dat de collectie door vererving 

zou versnipperen, bood de zoon van Jacob Honig de collectie de

gemeente Zaandijk aan. Aangezien de collectie een bovenlokaal 

belang vertegenwoordigde, droegen de andere Zaanse gemeen-

tes van het begin af aan naar rato van het inwonertal finan-

cieel bij aan de kosten van inrichting en onderhoud. Alle museale

werkzaamheden werden verricht door vrijwilligers. De kolossale 

ZOV-collectie werd aanvankelijk ondergebracht op de boven-

verdieping van het raadhuis in Zaandijk, maar deze ruimte was te

klein om alles te kunnen tonen. Grote delen van de collectie (met 

name de boeken, prenten en archieven) waren elders opgeslagen.

Deze kregen later als logische vaste plek het Gemeentearchief 

Zaanstad. Na een aantal plannen voor een andere huisvesting 

van de Zaanlandsche Oudheidkamer werd in 1940 de oplos-

sing gevonden: het huis van Neeltje de Jager aan Lagedijk 80 

te Zaandijk. Daar werd ook voorzien in woonruimte voor een 

huisbewaarder. De Vereniging tot instandhouding en uitbrei-

ding der Zaanlandsche Oudheidkundige Verzameling J. Honig 

Jsz. Jr, (tegenwoordig ook wel aangeduid met de werknaam 

‘Vereniging Honig Breethuis’) zorgt er tot op heden voor dat 

alle taken en doelstellingen van het huis en de collectie worden

uitgevoerd. Dit houdt ook in dat de collectie door verwerving 

nog steeds wordt uitgebreid. Onlangs werden recente aanschaf-ff

fingen getoond tijdens een expositie in het huis. Omdat het 

bestuur van de vereniging, de feitelijke beheerder van de collec-

tie, besefte dat binnen de eigen gelederen de kennis en kunde 

onvoldoende aanwezig waren om deze omvangrijke klus alleen te 
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Boven: In de keuken van het Honig Breethuis bevindt zich een fraaie betegelde smuiger. Linksonder: De voorgevel van het Honig Breethuis aan de Lagedijk in 

het beschermde dorpsgezicht ‘Gortershoek’. Rechtsonder: Het Honig Breethuis wordt regelmatig bezocht door groepen scholieren. 
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klaren, werden met het Zaans Museum en het Gemeentearchief 

bruikleencontracten opgesteld. Daaraan verbonden is een jaar-rr

lijkse schouw door het verenigingsbestuur en een rapportage van

de bruikleennemers.
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Op 22 september 1998 werd het Zaans Museum bij de Zaanse

Schans geopend. De museale inhoud van de Zaanlandsche

Oudheidkamer, waaronder de ZOV-collectie, werd naar dit

nieuwe museum overgebracht en kreeg daar een plaats in de

vaste opstelling of in het depot. Hier heersen optimale condities

om kwetsbare stukken, zoals textiel en schilderijen op houten 

panelen, te beschermen. De gemeente Zaanstad, die via het legaat 

aan de vroegere gemeente Zaandijk eigenaar was van het pand 

Lagedijk 80, had het plan het huis na taxatie te verkopen. Vanuit 

de omgeving en het bestuur van de vereniging was hier veel 

weerstand tegen. Het bestuur wilde het huis als museum open

houden en beriep zich daarbij op een clausule uit het legaat waar-rr

in mej. De Jager had laten vastleggen dat het huis geschonken

werd onder de voorwaarde dat het ter beschikking bleef van de 

vereniging met als doel het in te richten als oudheidkamer. Dat

de ZOV-collectie, die de basis van de oudheidkamer vormde,

inmiddels in het Zaans Museum was ondergebracht, deed daar 

niets aan af. Het bestuur stelde een onderbouwd plan op om

het huis bij wijze van proef vijf jaar open te houden met behulp 

van vrijwilligers. Pier van Leeuwen van het Museum voor het 

Nederlandse Uurwerk en museumconsulent Alice van Diepen

leverden een belangrijke bijdrage aan de thematische invulling van 

dit plan: de inrichting tot een woonhuis uit de periode rond 1830 – 

het jaar dat  het huis z’n Zaankamer en het geschilderde behang in

de tuinkamer kreeg. Op basis van dit plan verleende de gemeente 

toestemming, waarbij Zaanstad (als ‘huisbaas’) de onderhouds-

kosten bleef dragen en ook een jaarlijkse subsidie beschikbaar

stelde. De naam ‘Zaanlandsche Oudheidkamer’ veranderde 

in ‘Honig Breethuis’, bij wijze van eerbetoon aan de vroegere 

bewoners, die het pand maakten tot wat het nu is. Een deel 

van de ZOV-collectie werd, voor zover nog traceerbaar, terug-

geplaatst in het huis, waarbij hetgeen bekend was over de inrich-

ting omstreeks 1830 de leidraad was. Het resultaat is een woning 

met diverse vertrekken op twee verdiepingen, waar een behoorlijk 

getrouw beeld wordt gegeven hoe de bewoners en hun bedien-

den destijds woonden. 
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Het Honig Breethuis ontwikkelde zich tot een veelzijdig en leven-

dig museum. Het zijn niet alleen de vrijwilligers die de bezoekers 

rondleiden en voorlichten over de geschiedenis. Ook ‘de bewo-

ners’ van rond 1830 vertellen via audiozuiltjes hun verhalen. De 

hoofdtaak in het huis is bezoekers de sfeer te laten proeven van het

leven van een gegoede doopsgezinde Zaanse familie in de eerste

helft van de negentiende eeuw. Daarnaast worden er andere activi-

teiten ontplooid. Bekend zijn de maandelijkse huiskamerconcer-rr

ten op zondagmiddagen, die in vroeger tijden ook voor een klein 

gezelschap werden gegeven. De antieke piano forte, de voorloper 

van de huidige piano, heeft daarbij een voorname rol. In het kabi-

net naast de tuinkamer zijn geregeld kleine exposities te zien rond 

een bepaald thema, en er wordt aansluiting gezocht bij gezamen-

lijke exposities in Zaandijk tijdens de Open Monumentendagen. 

Ook de jeugd kan het Honig Breethuis ontdekken via een van de 

scholierenprojecten van het Erfgoedmenu. Een deel van de boven-

verdieping is speciaal ingericht om de jonge bezoekers te ontvan-

gen en hun werkstukken te laten maken. Er zijn vanuit het huis

geregeld wandelingen onder begeleiding door Zaandijk (waar-rr

van een deel beschermd dorpsgezicht is), met na afloop wat te 

drinken. Ook worden er lezingen gehouden en zijn er op afspraak 

mogelijkheden tot groepsarrangementen. De Zaankamer, met 

het uitzicht op de Zaan en de tuin worden geregeld verhuurd

voor kleine vergaderingen, waarbij de gemeente Zaanstad een

trouwe klant is, en kleine gezelschappen kunnen er terecht voor 

een echte ‘English Tea’. Dit alles is mogelijk dankzij de betrok-kk

kenheid van een enthousiaste groep vrijwilligers. De enige profes-

sionals die geregeld in het huis komen, zijn medewerkers van het 

Zaans Museum. Zij dragen er zorg voor, dat de museale omstan-

digheden in het huis zo goed mogelijk worden gewaarborgd. Het

tienjarig bestaan wordt dit najaar met verscheidene activiteiten 

gevierd. De vereniging en vrijwilligers zijn trots op ‘hun’ huis en 

willen dat graag naar buiten brengen. Het feestprogramma is te

vinden op de website www.honigbreethuis.nl

Het Honig Breethuis gezien vanaf de Zaankant met op de achtergrond de 

nederlands-hervormde kerk van Zaandijk (Foto: GAZ).
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Linksboven: ‘Het Nieuwe Huys’, de vermaning van de doopsgezinden aan de Zaandamse Westzijde, zoals afgebeeld op de ‘Westzijderol’ (Foto: GAZ). Rechtsboven:

Het voormalige doopsgezinde weeshuis van Westzaandam bestaat nog; het staat aan de tegenwoordige Stationsstraat. Midden: De vergaderkamer van het doops-

gezinde weeshuis aan de Zaandamse Stationsstraat is nog altijd ingericht zoals het was in de tijd van Claas Noome. Ook de stoelen zijn authentiek. Linksonder:

Molen de Eikenboom aan de Westzijde zoals afgebeeld op de Westzijderol (Collectie Ohlen, Vereniging De Zaansche Molen.) Rechtsonder: Een fluitschip, varend

tussen ijsschotsen. Het afgebeelde schip is overigens niet Noomes ‘Witte Paard’.
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Marie Schaap vond Claas Jansz. Noome (1707-1779) een van 

haar ‘aardigste’ voorvaderen. Hij was de laatste van het geslacht 

Noome die Claas heette, was doopsgezind terwijl de familie

na hem hervormd werd, en uit zijn testament spreekt dat hij 

wilde zorgen voor zijn ondergeschikten en het familiebezit in

stand probeerde te houden. Complicerende factor daarbij was,

dat het huwelijk met zijn vrouw Trijntje Corn. Louwe kinder-rr

loos bleef. 
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Claas Jansz. Noome liet zich dopen toen hij achttien jaar 

was en bleef altijd een meelevend lid van de Westzaandamse 

doopsgezinde gemeente. In 1740 werd hij buitenvader van het 

doopsgezinde armen- en weeshuis en in 1760 werd hij verko-

zen tot ouderling. In zijn testament liet hij deze instellingen

legaten van duizend gulden na. Claas en Trijntje woonden in

de Molenbuurt; hun huis maakte deel uit van de erfenis van 

Claas’ vader Jan Pietersz. Noome, die in december 1751 stierf. 

Voorts erfde Claas de houtzaagmolens De Bonte Ekster en De 

Eikenboom met toebehoren, gezaagde en ongezaagde hout-

waren, parten in andere molens, een venland én de werf op ’t end 

van ’t Blauwe Pad. De waarde van dit alles bedroeg 48.575.6.10

gulden. Het brandcontract voor De Bonte Ekster, dat sinds 

1733 op naam van zijn vader stond, werd 28 februari 1752 over-

geschreven op naam van Claas; de molen werd weer verzekerd voor

2500 gulden. Ook andere erfenissen vielen Claas Noome ten 

deel. In 1738 kreeg hij uit de nalatenschap van zijn schoonou-

ders 15.000 gulden en in 1751 kon hij met zijn broer Pieter en 

zijn zus Neeltje de erfenis van Jan van Berge te Westzaandam

verdelen: ieder van hen kreeg 3647.0.12 gulden. Claas was execu-

teur van deze nalatenschap.1 In 1753 stierf de weduwe van Claas’ 

broer, Jacob Noome. Haar schoonzuster Neeltje, Claas, en de

kinderen van haar overleden zwager Pieter (de broer van Claas

en Jacob) waren haar erfgenamen. Het derde deel uit de erfenis

dat Claas toeviel bedroeg 9000 gulden. Vervolgens erfde hij in 

1775 van Cornelis van Bentem, Claas’ oom van moeders zijde, 

4496.13.12 gulden. Dit alles bij elkaar opgeteld erfde hij een

aanzienlijk bedrag. 
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Claas Noome behoorde tot de welgestelde kringen van de

Zaanstreek in de achttiende eeuw. Hij exploiteerde de geërfde

omvangrijke houtzagerij en houthandel. Met twee molens in volle 

eigendom had hij bepaald geen klein bedrijf. Zijn hout kwam

waarschijnlijk voornamelijk uit Noord-Europa. De aanwijzingen

daarvoor zijn te vinden als zaken misgingen. In 1752 verleende 

hij procuratie aan Meindert en Dirk Kleij om te onderhande-

len met de strandvoogd van Ameland om een partij hout terug 

te claimen van het tjalkschip van schipper Harmen Jans Koster,

dat onderweg van Hamburg bij de hoek van de Haantjesplaat

aan de grond was geraakt. Op 27 september 1760 liet Noome 

in Hamburg op het schip ‘De Twee Gebroeders’ van Remmert

Janse van Nieuwendam een partij hout inladen, bestaande uit 

zestien eiken balken, één kleine grenen balk, vier à drie duims

planken en honderdvijftig pijpen duigen. Een maand later (26

oktober) strandde dit schip op of bij het eiland Baltrum, een

van de Oost-Friese waddeneilanden. Noome verleende Wijert

Claese Bot (commandeur op Groenlant en burgemeester te

Workum) volmacht om het hout op te eisen en de zaak tot een

goed einde te brengen. Het is niet bekend of Noome er in slaag-

de zijn eigendommen naar Zaandam te laten transporteren, 

noch of hij vaker dergelijke tegenslagen had. Uit zijn testament 

wordt overigens duidelijk, dat de dagelijkse gang van zaken op de

zagerij in handen was van een opzichter of misschien een 

directeur, Poulus Gerritse.
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Claas Noome investeerde flink in onroerend goed. Marie Schaap

vond dertien aktes met betrekking tot aankopen die hij deed. 

Negen keer betrof dit de aankoop van huizen en/of landerijen

en twee keer een investering in een molen: in 1763 een achtste 

part in oliemolen De Hangelaar en in 1765 een twaalfde part in

pelmolen De Koorndrager. Elf andere aktes betroffen schepen.

Vijf keer trad Claas Noome samen met één of meerdere ande-

ren op als getuige en borg. Kennelijk stond hij bij zijn familie

en zakenrelaties (vaak ging dat samen) bekend als betrouwbaar

en solvabel. In 1746 investeerde hij tweeduizend gulden in een 
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tweetal schepen die deel uitmaakten van een compagnieschap

die naar Groenland of Straat Davids werd gezonden. In een zoge-

heten ‘insinuatie’ uit 1777 is sprake van een partenrederij waar-

in Claas Noome 20/64 parten van diverse schepen bezat. Vier 

keer verkocht hij belangen in schepen, of deed hij een poging 

daartoe: in 1747, 1750, 1772 en in 1776, toen hij het fluitschip

‘Het Witte Paard’ verkocht (afb. 5). Dat wil niet zeggen, dat 

Noome zakelijke risico’s vermeed en voor zekerheid koos, zoals

past in het beeld van stilstand en achteruitgang in de achttiende 

eeuw. In 1773 kocht hij met anderen de scheepstimmerwerf ‘De

Hoop’ op Kattenburg (Amsterdam), die overigens al in 1777 

weer werd verkocht. Eveneens in 1773 kocht hij ‘De Schulpwerf” 

te Westzaandam en in 1776 benoemde Noome, toen hij al 69

jaar oud was en waarschijnlijk de last der jaren begon te voelen, 

Jacobus Bijnema (medekoopman), om ‘inzake van reederijen 

van schepen en vleten alle comparitien bij te wonen en aldaar 

te handelen alsof hij Noome zélf was.’ Deze initiatieven maken

duidelijk dat Noome ricico’s niet vermeed.
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Claas Noome overleefde zijn drie broers en één van zijn zusters 

ruimschoots. Alleen zijn zus Neeltje overleefde hem, met twee

jaar. Toen hun vader stierf, was Pieter Noome, de enige nog leven-

de broer van Claas, al ziek. Dit alles maakte Claas als vanzelf tot 

de pater familias. In 1749 benoemde de weduwe van zijn broer

Jacob hem tot voogd over haar minderjarige zoon, Jan. Toen zij

in 1753 stierf, behoorde Jan niet tot de erfgenamen – hij moet

toen dus al zijn overleden. Pieter Noome benoemde vlak voor 

zijn dood in 1752 zijn broer Claas tot (mede-)voogd over zijn

vijf minderjarige kinderen. Er zijn aanwijzingen dat Claas zeer

gesteld was op deze neefjes en nichtjes. In zowel 1757 als 1759 

kocht hij van de oudste, Jan, twee obligaties uit zijn vaderlijk 

erfdeel voor duizend gulden het stuk, in totaal dus voor vier-

duizend gulden. Dit zijn de 12e en 13e koopacte in de telling. De

reden van die transacties is onbekend. Zakelijke pech, schulden, 

een gat in zijn hand? De tweede zoon van Pieter, Meindert, was

wél een succesvol zakenman. Hij werd Claas’ enige erfgenaam.

Behalve over zijn neven en nichten had Claas ook de voogdij over

Neeltje Louwe, een nichtje uit de familie van zijn vrouw. Toen 

zij in 1768 meerderjarig werd, bedankte zij haar oom voor het

ruim twintig jaar behartigen van haar belangen.
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Uit het in 1778 opgemaakte testament van Claas spreekt dat 

hij zich bekommerde om de mensen dicht om hem heen. Naast

de al genoemde legaten aan de doopsgezinde gemeente en het

doopsgezinde weeshuis schonk hij driehonderd gulden aan de 

leraar der doopsgezinden, Michiel de Bleijker, die hij tevens zijn

schulden kwijtschold. Voorts wees hij honderd gulden toe aan 

elk van zijn knechts, Teunis Moij en Pieter Tulp, en tweehonderd 

gulden aan de dienstmaagd Trijntje Aris Ooms, die (als zij nog in 

huis zou zijn op het moment dat Claas overleed) ook een rouw-

gewaad uit de garderobe van Claas’ gestorven vrouw zou krijgen. 

Poulus Gerritse werd ruim bedacht met een legaat van vier-

duizend gulden ineens en tien gulden per week zolang hij of zijn 

vrouw leefde, alsmede vrij wonen in het huis en op het erf dat hij 

al bewoonde, mits hij ‘in alle iever en getrouwigheid waarneemt

en opzicht houdt op des testateurs twee houtsagersmolens en de

sagerij met de houtwaren en het hout daarop liggende even en 

in dier voegen als hij het tot heden oefent en waarneemt en sulks 

of den testateur nog in leven was’. Nicht Neeltje Louwe kreeg de

helft van het huisraad en de inboedel met het ongemunte goud en 

zilver en de lijfskleren met de daarbij behorende gouden en zilve-

ren sieraden van haar tante Trijntje Louwe. Zus Neeltje kreeg een

jaarlijks legaat van zeshonderd gulden, per kwartaal uit te keren 

zolang zij leefde. De rest van de erfenis was voor de nichten en

neven Noome, maar de verdeling was nogal ongelijk. Jan Pieters,

intussen gevestigd in Medemblik, kreeg een jaarlijks legaat van

vierhonderd gulden. Grietje en Engeltje Pieters kregen elk tien-

duizend gulden in obligaties. Neef Meindert Pietersz Noome

werd benoemd tot enig en algemeen erfgenaam, op voorwaarde 

dat hij zodra hij het overlijdensbericht van zijn oom Claas zou

vernemen ‘aanstonds en immediaat’ uit Hamburg naar Zaandam

zou verhuizen en daar vast zou blijven wonen. Bovendien moest

hij Poulus Gerritse in dienst houden. Wellicht verbleef Meijndert 

Noome in Hamburg door zijn huwelijk met Trijntje Veen, die 

deels in Hamburg opgroeide, terwijl haar moeder (nadat zij wedu-

we was geworden) ook naar Hamburg terugkeerde. Meindert 

genoot niet lang van de erfenis; hij stierf in 1780. Trijntje acht-

te zich niet gebonden aan de testamentaire bepaling dat Claas 

Noomes erfgenaam in de Zaanstreek moest blijven – zij vertrok 

in 1782 weer voor enige tijd naar Hamburg en benoemde Jacob 

Bijnema tot zaakwaarnemer. Toen zij stierf in 1816, moest er eerst 

uit haar erfenis 45.000 gulden worden uitgekeerd aan de familie 

van haar tweede echtgenoot, Cornelis Middelhoven.2 Voor elk 

van de vier nog levende kinderen van Meindert en Trijntje bleef 

28.831 gulden over. De oudste, Pieter, deed afstand van zijn 

aandeel, hij had in 1786 al alle bezittingen van de familie in de 

Molenbuurt verworven, waaronder de molens De Bonte Ekster 

en de Eikenboom met alles erop en eraan, inclusief de aanwezige

houtvoorraden. Zo bleef het belangrijkste deel van de bezittin-

gen van Claas Noome bij elkaar, in ieder geval totdat de Bonte 

Ekster in 1796 werd verkocht.

Dit is de laatste bewerking van een onderzoek van Marie-Schaap, 

kort na de voltooiing van deze aflevering, waarvan zij het 

manuscript nog heeft gezien, overleed zij. In het Verenigingsnieuws 

(blz. 42-43) gedenkt de redactie haar. 

Bron

Geschiedenis van het voorgeslacht van Elisabeth Noome, Zaandam 1599-

De Beemster 1919, Koog aan de Zaan 1991, geen ISBN, niet in de handel,

Gemeentearchief Zaanstad bezit een exemplaar. De notariële akten waarop het

levensverhaal van Claas Noome is gebaseerd zijn daarin chronologisch opge-

somd op blz. 89 t/m 98, met een korte weergave van de inhoud. Deze akten 

bevinden zich alle in het Oud Notarieel Archief en het Oud Rechtelijk Archief 

van het Gemeentearchief Zaanstad.

Noten

1 Wat de relatie van de familie Noome met deze Jan van Berge was, wordt uit 

de door Marie Schaap verzamelde stukken niet duidelijk.

2  De opmerkelijke levenswandel van Trijntje Veen is onlangs beschreven door

Ron Couwenhoven in zijn bundel Zaanse Verhalen 2008.
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Het oogt aan de buitenkant een beetje 

saai, het gedenkboek van FKG architec-

ten aan de Zaan: grijs met zilveropdruk. 

Maar als je het boek openslaat, is het een 

en al kleur en speelsheid, zelfs zozeer dat

je bijna kunt spreken van overdaad. In 

minstens drie verschillende lettergroot-

ten zijn de hoofdstukken (die de ontwik-kk

kelingen van dit gerenommeerde Zaanse

architectenbureau vertellen) neergezet,

tegen een snel geschetste achtergrond 

van de ontwikkelingen in de opvattin-

gen over bouwen, wonen, de ruimtelij-

ke ordening of het gebrek daaraan, en de

weerslag daarvan op de architectuur in

Nederland in het algemeen. Dit onder-

deel staat op een aantal rechterbladzijden

met witte letters op steeds weer een anders 

gekleurde ondergrond door het boek 

verspreid. De kleurstelling op de tegen-

overliggende pagina’s is daaraan aange-

past. Ook de vele illustratiepagina’s zijn in

verschillende kleuren (paars, aubergine,

groen, oranje enzovoort) uitgevoerd. Ook 

daaraan is de tegenoverliggende tekst-

pagina aangepast. In één of twee kolom-

men met kleine grijze lettertjes en gekleur-rr

de kopjes staat het doorlopende geschied-

verhaal van het bureau. Een kolom of 

blokje in een iets grotere letter geeft aan-

vullende informatie met anekdotes of 

uitweidingen over opdrachten. Onderaan

staan over de volle paginabreedte de

persoonlijke ontboezemingen van de 

huidige directeur, Jan Goedhart. Hij vertelt

hoe hij in de bouwkunde terechtkwam en

een parttime studie in Delft combineerde

met een stage en vervolgens een baan bij

Feitsma en Kruit architecten bna, en hoe 

hij daarna van stagiair de maat van Cees 

Kruit werd en na diens vertrek directeur.

Om elk hoofdstuk achter elkaar te lezen,

moet je het boek een aantal keren door.

In het geschiedverhaal vernemen we hoe

FKG architecten van een eenmanszaakje 

in een huurkamertje, en iets later de slaap-

kamer van de familie Feitsma, uitgroeide 

tot een groot gerenommeerd kantoor aan 

de Lagedijk te Zaandijk. Feitsma, en vanaf 

1980 diens maat Cor Kruit, deden met 

hun medewerkers alles zélf: ontwerpen, 

het maken van constructie- en bestekte-

keningen, toezicht houden op de uitvoe-

ring, maar ook urenbestedingen bijhou-

den en rekeningen schrijven. Acquisitie

was nauwelijks nodig; veel opdrachten 

kwamen via-via binnen – niet alleen klei-

ne maar ook grote tot heel grote. In 1982 

moest Feitsma om gezondheidsredenen 

terugtreden. Kruit stond er een paar jaar

alleen voor, tot hij in 1986 Jan Goedhart 

een partnerschap aanbood. Tezelfdertijd 

kwam er een einde aan de dip in de bouw, 

die het gevolg was van de crisis van de 

beginjaren ’80. In 2000 ging Cor Kruit

met pensioen. Goedhart is nu directeur in 

een driemanschap met een taakverdeling, 

die in de eerste jaren ontbrak. In het boek 

is er veel aandacht voor de projecten die 

in de loop van een halve eeuw zijn gereali-

seerd. De opdrachtgevers komen uit aller-rr

DOOR�#ORRIE�VAN�3IJL
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lei sectoren: woningbouw voor particulie-

ren en corporaties, grote bedrijven zoals 

Albert Heijn (distributiecentra en produc-

tiegebouwen), de Coöperatie (winkels), 

en scholen in de Zaanstreek en daar-

buiten. Een derde afdeling binnen het

bureau houdt zich de laatste jaren bezig 

met complextransformatie: bestaan-

de panden geschikt maken voor ander-

soortige bewoning of gebruik. Een fraai 

voorbeeld daarvan is de verbouwing van

het Pette-Boon complex in Wormerveer

voor woningbouwcorporatie Parteon. 

De chronologische lijst van gerealiseer-

de projecten achterin is indrukwekkend 

lang, en misschien daarom zo priege-

lig afgedrukt. De afgebeelde projecten 

zijn in kleur met paginanummering

geplaatst. Deze illustraties zijn de terech-

te hoofdmoot van het boek. FKG archi-

tecten drukten een stevig stempel op de 

gebouwde omgeving in de Zaanstreek. 

Het schutblad achterin toont hun ontwerp

voor de hoek Heiligeweg/Eikenlaan te 

Krommenie. Wij zijn benieuwd naar het 

uiteindelijk resultaat. 

Kelly Snel, Vijftig jaar FKG Architecten

aan de Zaan. Wormer, Stichting Uitgeverij 

Noord-Holland, 2009. ISBN 987 90 

78381 33 9.
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Van april 2007 tot april 2009 is onder

leiding van molenmaker en molenaar Bart

Nieuwenhuijs met man en macht gewerkt

aan de restauratie van de enige nog werken-

de pelmolen ter wereld, Het Prinsenhof in 

Westzaan. De molen is gebouwd in 1722 

op een stuk grond waar, afgaande op de

bodemvondsten die bij het uitgraven van 

de fundamenten tevoorschijn kwamen, al

in de eerste helft van de zeventiende eeuw 

bewoning moet zijn geweest. Dat uitgra-

ven was nodig omdat door het verlagen

van het grondwaterpeil de koppen van

de heipalen en de daarop liggende plan-

ken waarop de gemetselde penanten rust-

ten, waren verrot. In de negentiende eeuw 

waren die penanten al eens vernieuwd in

rode baksteen, nu rust de molen weer op

penanten van gele IJsselklinkers. Voor een

deel zijn dit de oorspronkelijke klinkers,

die werden teruggevonden in de grond 

onder de molen. En zo ging het met alle 

onderdelen van het Prinsenhof: versleten

onderdelen, of onderdelen die dateerden 

uit (overigens met de beste bedoelingen

uitgevoerde) eerdere restauraties, deden 

geen recht aan het oorspronkelijke karak-kk

ter en werden vervangen. Door vergelij-

king met andere molens en door goed te 

kijken naar afbeeldingen van soortgelij-

ke molens in archieven is een maximum 

aan authenticiteit bereikt. Soms bleek 

tijdens het werk, dat er een inschattings-

fout was gemaakt die extra tijd kostte. Dat

betrof bijvoorbeeld de eerste poging om

de sporen in de kap de juiste kromming 

te geven. De daarvoor uitgezochte stam-

metjes twee maanden in het water leggen

in de hoop dat ze dan buigzaam zouden

worden, bleek geen goed idee: toen deze 

weer droog waren bogen ze niet, maar 

knapten ze. De oplossing: het gebruik 

van vers gekapte stammetjes, die vochtig 

en soepel zijn door de sapstromen van het 

vroege voorjaar. Deze en nog veel meer 

bijzonderheden zijn te vinden in het aller-rr

aardigste boekje over het hele restaura-

tieproces, dat mede ter gelegenheid van 

het 25-jarig bestaan van de Historische 

Vereniging Westzaan het licht zag. In 

een plezierige onopgesmukte stijl wordt 

het verloop van de (bijna) wederop-

bouw van deze gigantische molen uit de 

doeken gedaan. Hij kan 90 PK genereren 

en schrikt niet terug voor windkracht 6. 

Fotograaf Wim Giebels stond er twee jaar

lang met zijn apparatuur bovenop, zodat 

alle beschreven werkzaamheden met een 

keur aan (detail)opnamen worden verdui-

delijkt. Kortom, een plaatje van een boek-kk

je, een must voor elke molenliefhebber. 

Jan van der Werff (tekst) en Wim Giebels 

(foto’s), Het Prinsenhof. Een bijzonde-

re restauratie van de enige pelmolen in de 

Zaanstreek. [Westzaan], WG Productions,

2009. ISBN 987 90 81410 71 7

7).+%,3�).�7/2-%2

In het kader van de Open Monumentendag 

van vorig jaar hield het Historisch 

Genootschap Wormer zich bezig met een 

inventarisatie van alle winkels en winkel-

tjes die in de periode 1900-1955 in Wormer 

bestonden. De gevonden gegevens zijn

verwerkt in een uitgave die uitdrukkelijk 

als voorlopig is bedoeld. Pas als er een

enigszins volledig beeld is verkregen zou 
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er een boek in kunnen zitten. De gege-

vens over het winkelbestand in Wormer 

werden in de eerste plaats ontleend aan 

lijsten met winkeliers die deelnamen

aan de zogenoemde winkelweken in de

periode 1924-1940. Deze werden aange-

vuld met gegevens uit adresboeken van

Wormer uit de jaren 1948 en 1955. Andere

sporen zijn zeer divers van aard: adver-rr

tenties, foto’s, berichtjes in plaatselijke 

kranten. De ordening in het boek is 

geografisch. Een nummersysteem met

ruimte voor nieuw gevonden materiaal

houdt het overzicht op orde. Een mooi 

voorbeeld van werk in uitvoering, dit 

tijdelijke overzicht, waarvoor volgens de

website van het Genootschap nog steeds 

belangstelling bestaat. Hopelijk gaat dat

niet ten koste van de definitieve uitgave 

die is voorzien voor 2010. 

Sporen naar winkeltjes, Winkeltjes in 

Wormer, 1900-1955. Wormer, Historisch 

Genootschap Wormer, 2008. Geen ISBN,

uitgave in eigen beheer.

(!2%�.	-!+%23

Een (oudere) Zaankanter hoef je misschien

niet uit te leggen wie of wat een harenma-

ker is, maar waarschijnlijk weten niet alle 

leden van de wijdvertakte, over de hele 

aardbol verspreide familie Hare(n)maker

dat nog. Daarom laat samensteller Dirck 

Meurs zijn genealogie van deze familie 

voorafgaan door een uitgebreide verhan-

deling over het ambacht van haren maken. 

Wat zijn haren, hoe worden ze gefabri-

ceerd en gebruikt, en wat valt er nog meer 

te leren uit de geschiedenis van het bedrijf,

dat bestond van halverwege de zeventien-

de eeuw tot 1931? Meurs legt het (in het

Engels, ten gerieve van de veelal niet meer 

Nederlandstalige familieleden) allemaal

helder uit, mede met behulp van simpele 

maar doeltreffende tekeningen. Hij begint

zijn verhaal met een overzicht van de poli-

tieke en economisch-historische context 

waarin de eerste voorvaderen uiteinde-

lijk in Koog aan de Zaan terechtkwa-

men. Dan hebben we het enerzijds over 

De Opstand tegen Spanje en anderzijds

over de opkomst van de Zaanstreek als

molenindustriegebied met onder andere

oliemolens die olie uit zaden persten. Het

is niet ondenkbaar dat de familie afkom-

stig was uit Vlaanderen en deel uitmaak-kk

te van de stroom vluchtelingen die na 

de val van Antwerpen in 1585 naar de

Noordelijke Nederlanden trok. Misschien 

beheersten zij toen al hun ambacht. Zeker 

is dat een kleine honderd jaar later, in

1682, de namen van de gebroeders Claas 

en Cornelis de Heeremaeckers opduiken 

in het toen begonnen Doopboek van de

Verenigde Doopsgezinde Gemeente te

Koog aan de Zaan. Ervan uitgaande dat

doopsgezinden zich als jongvolwassenen

laten dopen, moet hun geboortejaar rond 

1660 liggen. De lijn van Cornelis stierf 

uit in 1800. Van de oudste, Claas, stam-

men vier verschillende hoofdtakken af.

In de eerste daarvan werd het ambacht 

van harenmakerij in Koog voortgezet tot

1931. Haren zijn de matten die worden 

gelegd om de zakken of bulen met olie-

zaadmeel, die in de drukkamers van de 

oliemolens gaan, te beschermen. Zonder

deze bescherming zouden de zakken na 

een paar slagen stuk geperst zijn. De haren 

werden gemaakt van ingenieus aan elkaar 

genaaide getwijnde en gevlochten stren-

gen paardenhaar, die aan de buitenkant

met leer werden bekleed. Per molen waren

er vier nodig. In de voorslag zaten nieuwe 

haren; als die na een jaar waren gesleten, 

konden zij nog worden opgelapt voor de 

naslag. Driehonderd jaar lang bezat het 

bedrijf nagenoeg (er was één, veel klei-

nere, concurrent) het monopolie voor de 

leverantie van haren aan alle wind-, ros- 

en watermolens, en óók aan de vroege

stoomoliemolens in Nederland. Meurs 

verdiepte zich in de administratie van 

de laatste honderd jaar van het bedrijf.

Daaruit blijkt dat de clientèle voor 54,05 

procent bestond uit de oliemolens in de 

Zaanstreek, aangeduid als de ‘binnenmo-

lens’ (met hun namen), en voor 45,95% 

uit oliemolens buiten de Zaanstreek, de 

zogenoemde ‘buitenmolens’. De leve-

ranties zijn geordend op molens, voor de

Zaanse molens zonder vermelding van de 

maten. De Zaanse molens waren immers 

al een paar honderd jaar klant; van elke

drukkamer was een mal aanwezig. Verder 

maakt Meurs duidelijk dat de maten van 

de haren voor de buitenmolens en het

verbruik ervan, indicatoren zijn voor de 

capaciteit en de efficiency van elke afzon-

derlijke oliemolen en van de bedrijfstak 

als geheel. Ook laten de leggers zien waar 

zich buiten de Zaanstreek in Nederland

belangrijke concentraties van olieproduc-

tie bevonden, uitgesplitst per provincie.

In het Gemeentearchief Zaanstad be-

vindt zich een administratie van de haren-

makerij vanaf ongeveer 1670. Deze moet 

nog geanalyseerd worden en kan licht

werpen op de ontwikkeling van de vroeg-

ste wind- en wateroliemolens. In 1931 

sloot de laatste telg van de familie die 

het ambacht uitoefende de zaak. Nieuwe

extractiemethodes in de grote oliefabrie-

ken hadden de haren overbodig gemaakt

en ook de speciale matten voor de cacao-

industrie werden niet meer gebruikt. Nog 

tot het begin van de jaren zestig stonden

het woonhuis uit 1743 en de werkplaats

uit 1673 aan de Hoogstraat in Koog, op de 

plek waar nu de ingang van ADM Cocoa 

is. Gerrit Harenmaker zélf beijverde zich 

met succes om de panden verplaatst te

krijgen naar de Zaanse Schans. Hoewel

de publicatie een ISBN-nummer draagt,

is zij niet gewoon in de boekhandel

verkrijgbaar. Het boek oogt ook wel erg 

eenvoudig voor zo’n boeiend onderwerp.

Het zou mooi zijn als de auteur een uitge-

ver kan vinden die er een kleurrijk, écht 

boek van wil maken. Tot die tijd kan

de geïnteresseerde lezer terecht in het

Gemeentearchief Zaanstad. 

Dirck Meurs (samenst.), ‘Haremaker,

a forgotten skill.’ Amsterdam/Oeiros,

Dick Meurs, 2007. ISBN 90 76394 07 

05. Tweede, verbeterde, editie van De 

Heeremaeckers van de Coogh, 1996, ISBN 

90 7639 02 4.
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Iedere tweede zondag van de maand 

behoudens december:

Brunchen op zondagmorgen van 12 tot 

14 uur (inloop vanaf 11.30 uur) in De 

Bieb Zaandam, inclusief een voordracht

over een van de boeiende kanten van 

het Zaanse erfgoed. Hiermee benadruk-kk

ken de Vereniging Zaans Erfgoed en De 

Bieb het belang van het cultuurhistori-

sche monument De Chocoladefabriek 

waarin de Bieb is gevestigd. Te verwach-

ten onderwerpen zijn onder meer: de

Zaanse scheepsbouw en de Stelling van

Amsterdam, met de Artillerie Inrichtingen

op het Hembrugterrein. Afwijkend van 

vorm is zondag 11 oktober. Van 11 tot 

16 uur is er dan een gratis toegankelij-

ke Historische Markt op het binnenplein

van het complex. In De Bieb loopt dan 

de eerste uitgave van de Canon voor de 

Zaanstreek van stapel, onder redactie van 

Cultureel Erfgoed Noord-Holland. Buiten

presenteren historische en culturele clubs

zichzelf én episodes uit de canon. Voorts

blikt het voormalige Verkade Showorkest

zo’n tachtig jaar terug en zet het de nieu-

we naam Zaans Showorkest kracht bij. 

Binnen leest Klaidoiffie Zaanse verhalen 

voor en kan men dankzij de stichting Zaans

Dictee tijdens een van de Skraiveraien de 

Zaanse taalvaardigheid testen. Het Zaans 

Museum toont historische films over 

Verkade. Kosten: 10 euro p.p.; leden van 

Zaans Erfgoed en Vrienden van De Bieb 

betalen 7,50 euro p.p. Voorinschrijven is

nodig vanwege beperkte ruimte. Voor de

brunch kunt u zich aanmelden bij conny-yy

scholtes@planet.nl. Zie voor het program-

ma www.zaans-industrieel-erfgoed.nl

.%7�$54#(�37).'�

Ook in het nieuwe seizoen zorgt New 

Dutch Swing weer voor een bijzondere 

(jazz)concertreeks in Serah Artisan:

4 en 25 oktober, 15 en 29 november en 

13 december: Gratis toegankelijke Come-

Alongserie op zondagmiddag vanaf 16 uur. 

Info: www.nhjazz.nl 

22 oktober: Glerum Omnibus. Bassist 

Ernst Glerum ontving begin 2009 de 

grote Nederlandse jazzonderscheiding, 

de VPRO/Boy Edgarprijs. Met zijn

trio Omnibus treedt hij dit najaar op in 

diverse zalen om zijn plek in de erega-

lerij van de Nederlandse jazz te vieren.

Donderdag 21.00 uur.

20 november: Pow Ensemble van de 

Boy Edgarprijswinnaar Luc Houtkamp 

maakt zich sterk voor het combineren

van akoestische en elektronische muziek.

Aanvang 21 uur.

11 december: Van Veenendaal/Kneer/

Sun. Improvisatie met de subtiliteit van een 

klassiek kamermuziektrio en de heftigheid 

van een rockband. Aanvang 21 uur.

34)#(4).'�/%6%2,//3

Iedere eerste dinsdag van de maand: De 

Stichting Oeverloos organiseert het Zaans 

Cultuurcafé 1500 CC in Café Fabriek, Jan 

Sijbrandsteeg 12, Zaandam. Leuke, inte-

ressante en/of opmerkelijke gasten en veel 

medebezoekers om mee te netwerken of 

na te praten. Lezingen, muziek, discussies,

excursies. Inloop vanaf 20 uur, aanvang 

20.30 uur. Gratis toegang.

3, 4, 11 en 12 oktober: In samenwer-rr

king met Stichting Tengel en Café Fabriek 

organiseert Oeverloos tijdens de Tengel

Atelierroute in twee weekenden voor de 

derde keer een kunstdiner, dit keer aange-

vuld met een kunstlunch. Intekenen via 

www.stichtingoeverloos.nl

Zondag 4 oktober: Kunstlunch aan lange

tafels in Café Fabriek van 12 tot 14 uur, 

spannende kunst aan de muren en muziek 

van gitarist Jaap Kluft. Deelname: ` 25. 

Zaterdag 11 oktober: Turks/Nederlands

Driehuizen Kunstdiner op de Boeg 

138/139/140 aan de Oostzijde van 

Zaandam. Lekker eten, genieten van 

een Turkse zanger en Turkse kunst aan

de muren bij alle drie de buren. Deel-

name: ` 37,50.

Tot en met 25 oktober: ‘Aan de slag 

met Japie’, educatief programma waarin 

kinderen van zeven tot twaalf jaar in de 

huid van molenaarsknecht Japie uit 1870 

kunnen kruipen. Er is muziek, toneel en

$IVERSE�SUGGESTIES�OM�IN�HET�LAATSTE�KWARTAAL�VAN������UITSTAPJES�TE�MAKEN��EXPOSITIES�OF�VOORSTELLINGEN�TE
BEZOEKEN�EN�OPTREDENS�BIJ�TE�WONEN��6OOR�MEER�EN�OF�ACTUELE�INFORMATIE�KUNT�U�OOK�TERECHT�OP�DE�GEBRUIKERSVRIENDELIJKE

WEBSITE�WWW�ONTDEKDEZAANSTREEK�NU�VAN�DE�GEMEENTE�:AANSTAD�

DOOR�!NNEMIEKE�%MOND

AGENDA

De Chocoladefabriek Flyer ter promotie van ‘Aan de slag met Japie’.
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zeildoekschilderen, en de kinderen kunnen 

een eenwiekertje maken in oliemolen Het 

Pink. Molenmuseum, Museumlaan 18, 

Koog aan de Zaan, 075 6570308.

Tot eind december: Etalagegalerie De 

Glouw is sinds april 2009 gevestigd aan 

de Zaandamse Gedempte Gracht 113 

in een van de door de herinrichting van 

de gracht leegstaande paviljoens. Olivier

Rijcken organiseert tot en met eind 

2009 een aantal exposities van wisselen-

de kunstenaars. Info: www.inverdan.nl of 

www.kleurrijkeprojecten.nl 

11 oktober, 8 november 

en 13 december: Jazz in de Koekfabriek 

met Bernard Berkhouts Swing Orchestra. 

Swing uit de jaren dertig en veertig van

de vorige eeuw. Café-restaurant De Koek-

fabriek van 15.30 tot 18 uur, Westzijde 

188 Zaandam, www.dekoekfabriek.nl/

www.bernardberkhout.com 

5 november: ‘Hier ben ik, hier zijn wij 

– Blij met de Zaanstreek?!’ De vierde 

Dag van de Dialoog staat in het teken 

van samenleven. Een dag zonder debat en 

discussie, maar met zoveel mogelijk Zaanse 

mensen en organisaties die proberen met 

elkaar in dialoog te gaan. De projectorga-

nisatie hoopt dat persoonlijk contact tussen 

Zaankanters de afstand tussen verschillen-

de bevolkingsgroepen en individuen zal

verkleinen, dat de deelnemers nieuwsgie-

rig worden naar elkaars verhalen en naar 

elkaar luisteren. Meedoen of helpen? Info:

www.dialooginzaanstad.nl 

"!"%,�0/$)5-�6//2�6/2-'%6).'�

%.�+7!,)4%)4

17 november:  Babelsalon: De houdbaar-rr

heid van ons pensioenstelsel.Oud-journa-

list Piet Bakker, lector Crossmedia aan 

de Hogeschool Utrecht gaat over dit

onderwerp in discussie met professor

Arnoud Boot, hoogleraar financiën aan de

Universiteit van Amsterdam. La Breche,

Esdoornlaan 39a, Wormerveer, aanvang 

stipt 20.30 uur. info@stichting-babel.nl 

.!4552()34/2)3#(�-53%5-

18 oktober:Laatste heemtuin-rondleiding 

van 2009 met als thema: herfst. Plaats: het

pleintje naast het Zaans Medisch Centrum,

Burgemeester in ’t Veldpark, aanvang 14 

uur. Gratis deelname.

24 oktober: ‘Nacht van de nacht’ in de 

Zaandamse heemtuin met onder meer

aandacht voor vleermuizen en nachtvlin-

ders. Spannend voor kinderen. Aanvang 

20 uur, gratis toegang.

31 oktober: Halloweenfeest bij Kinder-

boerderij Darwinpark Zaandam, van 

18.30 tot 22 uur. Gratis toegang.

8 november: Verkoop tweedehands 

natuurboeken in Natuurmuseum E.

Heijmans, Thijssestraat 1 Zaandam.

13 december: Kaarsjes dompelen en 

rollen met bijenwas afkomstig van de bijen 

van de kinderboerderij. Natuurmuseum

E. Heijmans, toegang ` 2,50. 

info: f.valk@nme-zaanstreek.nl

%8#523)%3�0/%,"/%2$%2)*

4 oktober: Archeologische excursie.

11 oktober: Cultuur Historische vaar-

excursie.

18 en 25 oktober: Paddenstoelen.

1, 15, 29 november, 13 december:

Doortrekkers en overwinteraars.

26 december: Uitwaaien in het veld op

tweede kerstdag. Bovenstaande excursies

beginnen allemaal om 14 uur.

27 december: Vogelvoederdag om 11

uur. reservering@poelboerderij.nl of 075

6219100.

(/.)'�"2%%4(5)3

Feestelijk programma ter viering van

het tienjarig bestaan van dit Zaan-

dijkse museum.

11 oktober en 15 november:

Rondwandeling door Zaandijk.

18 oktober: Lezing over schildertech-

nieken door J.C.J. van Kampen. Aanvang 

15.30 uur.

20 november: Start driedaags Piano

Forte Festival. Kaoru Iwamura en Heleen

Hulst spelen werken van Mendelssohn en

Schubert. Aanvang 20 uur.

21 november: Kaoru Iwamura en Dario 

Macaluso spelen klassieke en hedendaagse

muziek. Aanvang 20 uur.

22 november: Kaoru Iwamura speelt

Haydn. Aanvang 15.30 uur.

29 november: Lezing over VOC-porselein 

door Harold Bos.

31 oktober tot 7 december: Tentoon-

stelling Bert Frijns, Glas. Reserveren en 

inlichtingen www.honigbreethuis of 075 

6217626.

#!&b�&!"2)%+�

24 december: Groots culinair, literair,

kunst- en muziekdiner op kerstavond,

reservering en vooruitbetaling verplicht. 

Info vanaf 1 november in programmakrant

de Fabriek of tel. 075 6147616.

:!!.3�-53%5-

Tot en met 3 januari: ‘Groeten uit

de Zaanstreek’, expositie in het Zaans

Museum waarbij de bezoeker langs schil-

derijen van typisch Zaanse landschap-

pen wordt gevoerd. De getoonde werken 

maken deel uit van het depot van het Zaans

Museum. Schansend 7, Zaandam.

www.zaansmuseum.nl

/02/%0

Deze agenda blijkt door veel mensen graag 

te worden gelezen, maar kan alleen maar

worden gemaakt met uw hulp. Heeft u 

suggesties voor optredens, uitjes, concer-rr

ten, exposities of lezingen in de Zaanstreek,

mail ze dan naar de redactie van Zaans

Erfgoed: gemeentearchief@zaanstad.nl

(bij voorkeur met bijvoeging van een word-

document) en zo mogelijk digitaal beeld-

materiaal. Folders of programmaboekjes

kunt u ook bezorgen bij Gemeentearchief 

Zaanstad, Hoogstraat 34, 1541 KZ 

Koog aan de Zaan, of opsturen (zonder

postzegel) naar Antwoordnummer 1000,

1500 VC Zaandam. Voor de agenda van

januari, februari en maart kunt u uw reactie

uiterlijk insturen op 20 november a.s.

Affiche ter promotie van Jazz in de Koekfabriek.
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Het bestuur van de vereniging Zaans

Erfgoed en de redactie van dit magazine 

gedenken Albert Boes. Hij overleed 5 juni 

jl. op 66-jarige leeftijd. Binnen de vereni-

ging Zaans Erfgoed was Albert een trouw 

en betrokken lid. Hij zette zich sterk in 

voor een Zaanse haven voor historische 

schepen en droeg actief bij aan het tot

stand komen van het boek ‘Zaankanters 

en het water’. Schepen en bootjes waren 

zijn grote liefde. Als (voormalig) scheeps-

assuradeur kwam hij daar ook ruim-

schoots mee in contact. Ook zijn vrije tijd

stond in het teken van scheepvaart. Waar

iets op het water gebeurde, was Albert met

zijn camera te vinden. Hij publiceerde in

Schuttevaer, de Blauwe Wimpel en andere

maritieme bladen, deed geregeld boekjes

verschijnen, en leverde een groot aantal 

bijdragen aan dit magazine. Vaak hadden

die een maritiem onderwerp, maar als be-

veiligingsexpert schreef hij ook met des-

kundigheid over brandbeveiliging, nieu-

we types sprinklerinstallaties in molens of 

hergebruik van oude sprinklersystemen in

historische bedrijfspanden zoals de voor-

malige Verkadefabrieken aan de Zaan.

Albert was altijd goedgehumeurd, en-

thousiast en had een groot gevoel voor hu-

mor, op het kwajongensachtige af. Dat zijn

maritieme bijdragen aan Zaans Erfgoed 

binnen de redactie steevast ‘Bootje Boes’ 

werden genoemd, deed hem plezier. Als

redactie waardeerden wij zijn gewetens-

volheid. Altijd kregen we zijn artikelen en

foto’s ruimschoots vóór de deadline, in-

clusief wat reservemateriaal. Dit bleef hij 

doen toen het hem duidelijk werd dat hij 

ziek was en nare behandelingen tegemoet

ging. Hij maakte nog een aantal artikelen

op voorraad, die we na zijn overlijden nog 

konden plaatsen. Zijn allerlaatste bijdrage

staat in dit nummer. We zullen ‘Bootje-

Boes’ en vooral de vrolijke en warme man 

daarachter erg missen.

Wikje van Ritbergen

).�-%-/2)!-�-!2)%�3#(!!0*/.'%.3

Op de leeftijd van 87 jaar overleed 23

juli jl. Marie Schaap-Jongens. Daarmee 

is een einde gekomen aan de samenwer-rr

king tussen haar en mij, die leidde tot een 

serie artikelen over diverse voorvaderen 

van mevr. Schaap. Zij stelde een reeks 

genealogieën samen over haar eigen fa-

milieleden en van een aantal van hen bleek 

in diverse archieven veel meer te vinden

dan alleen maar geboorte- en sterfdata. 

Die gegevens verzamelde Marie Schaap 

in dossiers en in overleg met haar mocht 

ik daar geschiedverhalen van maken. 

Telkens als ik een verhaal af had besprak 

ik dat met haar. Zo’n ochtend op de kof-ff

fie, als we een tekst bespraken, was altijd 

een feestje. Onduidelijkheden in de stuk-kk

ken verhelderde zij en aanvullende infor-

matie die niet in de teksten zat maar wel 

in haar hoofd, leidde tot verbeteringen. 

$E�RUBRIEK�³6ERENIGINGSNIEUWS´�KAN�ALLEEN�BESTAAN�BIJ�GRATIE�VAN�DE�INZENDING�VAN�BERICHTEN�DOOR�:AANSE�
CULTUURHISTORISCHE�VERENIGINGEN��STICHTINGEN�EN�ANDERE�ORGANISATIES�OP�DIT�TERREIN��.IEUWS�DAT�OOK�INTERESSANT�KAN�ZIJN
VOOR�ANDEREN�DAN�³LEDEN�VAN�DE�EIGEN�CLUB´�ONTVANGEN�WE�GRAAG��5W�BERICHTEN�KUNT�U�PER�POST�OF�MAIL�ZENDEN�NAAR�DE
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Het resultaat was altijd een mooi verhaal

over een interessante voorvader Jongens 

of Noome – tenminste, dat hoopten we.

Als het blad met zo’n verhaal was versche-

nen belde ze altijd op en vertelde ze wat

ze er van vond: ‘Het staat er weer mooi 

in hoor!’ Ik vind het jammer dat ik Marie

Schaap-Jongens maar kort heb gekend en 

ik zal haar missen. 

Corrie van Sijl

).�-%-/2)!-�3)++%�$%�*/.'

Met het overlijden van Sikke de Jong, 

22  augustus jl., verloren wij iemand die 

van groot belang was bij het onderzoek 

naar en het vastleggen en documenteren

van de geschiedenis van de traditionele 

Zaanse bouw in al zijn facetten. Door 

zijn diepgaande kennis van dit onderwerp 

had hij ook in bestuurlijk opzicht veel in-

vloed op het behoud van een groot aan-

tal Zaanse panden en de opbouw van de

Zaanse Schans. In Friesland opgegroeid, 

kwam de jonge Sikke in 1944 naar de

Zaanstreek, waar hij een vijftiental jaren 

werkzaam was als bouwkundige bij onder

anderen architect Jaap Schipper. Met zijn

interesse in houten huizen en boerderijen

en zijn onderzoekende geest kon hij in 

onze streek zijn hart ophalen. Hij ont-

wikkelde een diepgaande kennis van de

historie van het Zaanse bouwen en ook 

van onderhoud en restauratie van waar-

devolle panden. Dit leidde aan het eind 

van de jaren ’60 tot zijn aanstelling als 

rayonarchitect voor Noord-Holland bij

de Rijksdienst voor Monumentenzorg, 

waar hij tot aan zijn pensionering bleef. 

In 1968 trad Sikke toe tot het bestuur van 

de Stichting Zaans Schoon, die toen al 

opkwam tegen een aantal kwalijke ideeën

van overheden. In de jaren ’70 werd hij 

benoemd in de Bouwcommissie van de

Zaanse Schans.

Voor de vereniging Vrienden van de 

Zaanse Schans, later Vrienden van het 

Zaanse Huis, was Sikke van grote be-

tekenis. Hij was 18 jaar bestuurslid en 

was nauw betrokken bij het verenigings-

blad ANNO 1961, waarvan hij vrijwel

vanaf het eerste uur redactielid was. Hij

schreef talloze artikelen over de meest

uiteenlopende bouwkundige onderwer-

pen: van dakkapellen tot theekoepels en

ook een serie over restauratie van hou-

ten panden. Daarnaast verschenen er 

speciale themanummers van zijn hand,

al of niet in samenwerking met andere 

auteurs. Van belang is ook zijn rubriek 

‘Bouwkundig Alfabet’, die in dertig num-

mers van ANNO verscheen en waarin

hij uitputtend alle onderdelen en facet-

ten van de Zaanse houtbouw in woord

en beeld vastlegde. Deze serie verscheen

later in boekvorm en kan op geen bureau 

van een Zaanse bouwkundige ontbre-

ken. Andere belangrijke publicaties van 

zijn hand zijn: Houten huizen (samen

met H. Janse, Zaltbommel 1970), Vijf 

Noordhollandse boerderijbestekken uit 

de 17e eeuw (Arnhem 1985), Gebouwd

in de Zaanstreek (samen met Jb.Schipper, 

Wormerveer 1987) en 17e-eeuwse lande-

lijke bouwkunst in Amstelland (Arnhem 

1988). In 1996, toen zijn zeventigste

verjaardag naderbij kwam, trad Sikke 

terug uit het bestuur van de vereniging 

en de redactie van ANNO. Rotaryclub 

Zaandam reikte hem in die periode de

‘Zaanse Schone’ uit als onderdeel van

de Prijs voor het behoud van het Zaanse

Erfgoed. Daarna was Sikke nog een 

aantal jaren actief lid van enkele werk-kk

groepen van de vereniging, waaronder 

het Meldpunt bedreigde panden. Sikke

leverde een zeer grote bijdrage aan de ken-

nis van en het inzicht in onze bouwhisto-

rie. Hij was onmiskenbaar een autoriteit

op zijn vakgebied, en een bescheiden en 

beminnelijk mens, die jonge mensen in 

dit vak inspireerde. De Zaanstreek van 

nu en van de toekomst heeft veel aan hem

te danken.

Henk Bouman

:!!.3�%2&'/%$�:/%+4�2%$!#4)%,%$%.

Vanwege zijn drukke vrijwilligerswerk 

als onder meer lid van de werkgroep

Meldpunt Bedreigde Panden en advise-

rend lid van de Zaanse monumenten-

commissie trad Christiaan Homburg 

terug uit de redactie van het magazine

Zaans Erfgoed. De nog zittende redactie 

heeft daarom behoefte aan één of twee

nieuwe redactieleden. Wij zoeken mensen

die het Zaanse Erfgoed een warm hart

toedragen en bij voorkeur ook thuis zijn 

in de wereld van de Zaanse (cultuur)his-

torie en daarin contacten hebben. De re-

dactie probeert tijdens z’n vergaderingen 

(gebruikelijk ééns in de drie maanden)

tijdens ‘brainstormen’ een lijst met voor 

de lezers aantrekkelijke onderwerpen sa-

men te stellen. Voor het schrijven daar-rr

van benadert de redactie gastauteurs, en

geregeld schrijven redactieleden ook zelf 

artikelen. Maar goede relaties met mensen

die artikelen voor ons willen schrijven is 

hierbij minstens zo belangrijk. Aangezien

Christiaan binnen de redactie ‘de hout-

bouw’ vertegenwoordigde en de huidige 

redactie geen leden telt met specialistische

kennis over dit belangrijke onderdeel van 

de Zaanse cultuurgeschiedenis, worden

met name ook houtbouwdeskundigen op-

geroepen zich bij de redactie te melden. 

Wie interesse heeft om als vrijwilliger deel 

uit te maken van de redactie van Zaans

Erfgoed, kan contact opnemen met de 

voorzitter van de redactie, Corrie van Sijl,

e-mail: chmvansijl@xs4all.nl
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Voor 2010 staat het project ‘Verdwenen 

middenstand uit Koog en Zaandijk’ op 

het programma. Wij zijn op zoek naar 

beeldmateriaal over dit onderwerp.

Daarnaast zoeken wij een goed en be-

taalbaar onderdak in Koog of Zaandijk.

Minimaal 20 m2 groot, voorzien van 

elektriciteit, toilet, eigen ingang en zowel

overdag als in de avonduren beschikbaar. 

Heeft u materiaal in bruikleen of ruimte

ter beschikking, mail dan naar info@his-

torischeverenigingkoogzaandijk.nl of bel 

Anneke Steemers, 075 6217665.
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Het pand van Taets Art Gallery op het

voormalige Hembrugterrein te Zaandam

is uitgebreid tot liefst acht vergaderzalen,

met elk een verschillende capaciteit. De

zalen zijn van alle moderne gemakken

voorzien, zoals een groot plasmascherm of 

een beamer. Het pand biedt voorts plaats

aan een grote theaterzaal met podium 

en een evenementenzaal die geschikt is 

voor bijvoorbeeld televisie-opnamen. De

resultaten van de renovatie van het pand

van Taets worden 5 april aan vierhonderd 

genodigden gepresenteerd. Zaanstads 

wethouder van economische zaken Hans

Luiten verricht de opening.

��!02),

De gemeente Zaanstad gaat sterker inzet-

ten op de creatieve industrie. Inmiddels is

al acht procent van de beroepsbevolking in 

Zaanstad werkzaam in deze sector. ‘Het 

is nu zo groot dat we durven zeggen dat 

dit een stad is waar het kán’, zei Zaanstads 

wethouder van economische zaken, 

Hans Luiten. Hij komt binnenkort met

plannen voor de creatieve bedrijvigheid 

in de gemeente. Bij het Rijk is al een

subsidie van 800.000 euro aangevraagd

om oude bedrijfspanden op te knappen

en ze voor creatieve bedrijven geschikt 

te maken.

���!02),

‘Zaanstreek, plek waar ondernemen be-

gint.’ Dé topper op merkengebied in

Nederland, Marc van Eck, beval aan met

deze suggestie aan de gang te gaan om 

tot een pakkend imago van de streek te

komen. Van Eck gaf aan dat zijn broek 

afzakt van de huidige slogan ‘Zaanstad,

top van de Randstad’. Dat zei hij tij-

dens een bijeenkomst in restaurant De 

Koekfabriek te Zaandam, die onder de 

noemer ‘Zaanstreek, mis de boot niet’ 

werd georganiseerd door de drie Zaanse 

gemeenten, de Kamer van Koophandel

Amsterdam en het Amsterdam Toerisme

& Congres Bureau.

���!02),

De stolpboerderij aan de Noorderweg 161 

in Wijdewormer hoort thuis op de monu-

mentenlijst. Dat zegt Jaap van der Veen,

hoofd Archeologie, Cultuurlandschap

en Monumenten van Cultureel Erfgoed

Noord-Holland. Gisteravond kreeg bur-rr

gemeester Peter Tange van Wormerland

ruim 350 handtekeningen van bewoners, 

die voor behoud van de monumentale

boerderij zijn. ‘Dit is een beeldbepalend 

pand, een historisch gebouw’, zegt Jolly 

van der Ent, één van de actievoerders die

strijden voor behoud van de boerderij.

���!02),

Het is één van de minst bekende mo-

lens in de Zaanstreek. Toch draaien de 

wieken van De Windjager al vijftig jaar 

rond. Om dat te vieren houdt molenaar

Sopke Vergouw op zaterdag 25 april open

huis en mogen bezoekers rondkijken in de 

anders zo moeilijk toegankelijke molen.

De Windjager staat op een eilandje in het 

Oostzijderveld, niet ver verwijderd van het

fietspad langs de snelweg A7.

���!02),

De 77-jarige Dirk Kramer had zijn handen
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vol aan het boek ‘Een eeuw Gereformeerde 

kerk in Krommenie’. De uitgave geeft

een helder en gedetailleerd beeld van het

reilen en zeilen van de geloofsgemeen-

schap die via kerkgebouwen aan de Prins

Hendrikstraat en de Julianastraat in 1971

uiteindelijk de nieuwe Leliekerk aan de

Lisdoddelaan betrok.

���!02),

In de Gedempte Gracht worden de ko-

mende zomer vier sleuven gegraven die 

inzicht moeten geven in de archeologische 

waarde van de grond. Het onderzoek is 

verplicht omdat er over niet al te lange

tijd een gracht in de straat wordt terug-

gebracht. Volgens de regels mag derge-

lijk ingrijpend grondwerk niet gebeuren

zonder eerst onderzoek te doen naar 

mogelijke bodemschatten.

���!02),

Het nieuwe archeologisch depot van de

provincie Noord-Holland verhuist naar 

Castricum. In de nieuwe ruimte worden

opslag en een expositie gecombineerd. 

Op deze wijze wil men de historische 

bodemvondsten voor een groot publiek 

toegankelijk maken. Het nieuwe depot

wordt gebouwd op De Zanderij, naast

het NS-station Castricum. Van de vier 

bekeken plekken kwam deze locatie bij

de provincie als beste uit de bus.

���!02),

In het Molenmuseum is nog enkele da-

gen de tentoonstelling ‘Van Zeuroren tot 

Krentenkakkers’ over het Zaanse erfgoed

te zien. Deze werd samengesteld door 

leerlingen van basisschool De Piramide.

De bedoeling van het project is: interesse

wekken voor het Zaanse verleden, en be-

wustmaking van het Zaanse erfgoed in de

naaste omgeving van de school. 

��-%)

Toen Sopke Vergouw op Koninginnedag 

bij zijn molentje De Windjager in 

het Oostzanerveld aankwam, wist de

Zaandammer niet wat hij zag. Het blad

van de tuintafel was stukgeslagen, er 

waren stenen in de sloot gegooid, dakpan-

nen vernield, twee raampjes van de molen-

schuur ingeslagen en een paar planken en

een watertank gestolen. Vergouw en zijn 

vrouw Ria waren erdoor aangeslagen, te 

meer omdat de open dag op zaterdag 25

april zo’n groot succes was.

��-%)

Op verscheidene plaatsen in de Zaanstreek 

werden de slachtoffers van de Tweede 

Wereldoorlog herdacht. Dat gebeurde

onder meer in het Plantsoen van het 

Verzet dat tot op de dag van vandaag als 

het centrale punt fungeert bij de doden-

herdenking op 4 mei. Hier werd drie jaar

na de bevrijding het opvallende oorlogs-

monument ter nagedachtenis aan de om-

gekomen 23 Zaandamse verzetstrijders

geplaatst. Het was een geschenk van de

burgerij aan de gemeente. 

��-%)

Het werk van de kunstschilder Gerrit Jan 

de Geus (1908-1975) is komend week-

einde weer even terug in het Weefhuis,

waar hij in de jaren zestig en zeven-

tig regelmatig exposeerde met Zaanse

vakbroeders. De Geus, opgegroeid in 

Langedijk, was als schilder tientallen

jaren werkzaam in de Zaanstreek, waar hij

in Krommeniedijk zijn markante atelier/

annex woonruimte had.

���-%)

Kijkers genoeg gistermiddag bij de voor-rr

malige politiepost en brandweerkazerne 

aan de Parklaan in Zaandijk. Zij werden

keurig rondgeleid door de mensen van 

de gemeente én de krakers van het 

pand dat 9 juni bij openbare inschrijving 

wordt verkocht.

Het monument in het Verzetsplantsoen.
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In het trottoir van de Westzijde in

Zaandam zijn de eerste ‘struikelstenen’ in 

de Zaanstreek geplaatst ter nagedachtenis

van in de Tweede Wereldoorlog wegge-

voerde joden. De stenen voor huisnum-

mer 262 herdenken het in Auschwitz om-

gekomen echtpaar Polak. Struikelstenen 

(Stolpersteinen) zijn een initiatief van de

Duitse kunstenaar Günter Demnig.

���-%)

Louter blije gezichten waren zaterdagmor-rr

gen 16 mei in het kerkje van Jisp te zien. 

Het bestuur van het Jacob Stinsfonds reik-kk

te voor tienduizend euro aan cheques uit

aan vertegenwoordigers van instellingen

en organisaties op maatschappelijk, cul-

tureel en sociaal gebied. Jacob Stins was

zacht gezegd een bijzondere Zaandammer.

Hij was bar zuinig, spaarde zich het brood 

uit de mond en potte zijn geld op in koffers

onder zijn bed. Bij zijn overlijden in 2004 

liet hij drie ton na.

���*5.)

Een vreemde eend in de bijt, dat is Vetim

al 25 jaar lang. Waar in een doorsnee on-

derneming directie, aandeelhouders en

raad van commissarissen het beleid ma-

ken, daar bepaalt het arbeiderszelfbestuur 

al 25 jaar de koers van het Zaandamse

bedrijf in verwarmings- en technische

installaties. ‘Onze ondernemingsvorm

verhoogt de betrokkenheid en motivatie’, 

zei directeur Jan Bennink.

���*5.)

De namen van twintig Zaankanters

uit de historie van de zeven voormalige

gemeenten die in Zaanstad opgingen,

gaan in het nieuwe stadhuis van Zaanstad 

te Zaandam de raadszaal sieren. Welke 

namen dat zijn kon de gemeentelijke 

projectmanager Nanette Poortman nog 

niet zeggen. Er komt een voordracht van 

dertig namen. Deze lijst wordt samen-

gesteld door de deskundigen Jan Pieter 

Woudt, Ron Sman en gemeentearchivaris 

Mieke Schaap.

���*5.)

Het Museum van het Nederlands Uurwerk 

in de Zaanse Schans, krijgt dinsdagmid-

dag 23 juni een nieuw topstuk voor de 

collectie. Het betreft een staande klok van

de Amsterdammer Steven Huijgens van

omstreeks 1695, de tijd van stadhouder-

koning Willem III. De klok is afkomstig 

uit particulier bezit. De aankoop werd 

mogelijk door steun van de vereniging 

Rembrandt en de Mondriaanstichting.

���*5.)

In alle wijken van de gemeente Zaanstad

gaat komend schooljaar de ontwikkeling 

van de Brede School van start. Dat is een 

van de belangrijkste uitgangspunten uit 

de intentieverklaring die woensdag is ge-

tekend door de gemeente Zaanstad, Zaan 

Primair, Agora, Tintelhuis, Kindzorg en 

Welsaen. De Brede School is een samen-

werkingsverband van instellingen op het 

gebied van onderwijs, welzijn, kinderop-

vang, zorg, cultuur, sport en recreatie.

���*5.)

Bij werkzaamheden in de Zaandijkerkerk 

werden onder de vloer botten gevonden.

Dat was geen grote verrassing; het was

bekend dat er onder de kerkvloer begraaf-ff

plaatsen waren. De botten werden aange-

troffen door een sloopbedrijf dat de vloer 

openbrak om de vervallen kerk te kunnen 

stutten. De stenen Zaandijkerkerk staat 

op de fundamenten van een eerdere ze-

ventiende-eeuwse houten kerk die in 1878

afbrandde. De toekomst van het gebouw 

is vooralsnog ongewis.
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