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Sinds 2002 ben ik bibliothecaris bij het 

Gemeentearchief Zaanstad. Dit archief 

bezit een prachtige collectie boeken, 

waarvan de collectie van de Zaanlandse  

Oudheidkundige Verzameling Jacob Honig 

Jansz. Jr. de basis vormt. Elk jaar wordt deze 

collectie aangevuld met ongeveer 350 nieu-

we aanwinsten. Veel van deze publicaties 

worden aangekocht bij de boekhandel, waarbij er altijd een piek is in 

het vierde kwartaal wanneer de meeste nieuwe boeken verschijnen. 

Maar ik koop ook regelmatig boeken via Marktplaats en een enkele 

keer op een veiling. Het leukste onderdeel van de acquisitie zijn de 

schenkingen. Het is altijd weer een verrassing als mensen langskomen 

met een doosje van zolder. Meestal gaat dat om een paar boeken, maar 

de afgelopen zomer werd ik uitgenodigd door mevrouw Hilda Korf-

Belt uit Deventer. Haar man, wijlen Jan Korf, had voor zijn overlijden 

te kennen gegeven dat zijn complete collectie boeken (35.000 titels) 

geschonken mocht worden aan in eerste instantie archieven. Jan Korf 

groeide op in de Zaanstreek en was een echte verzamelaar. Hij schreef 

onder meer artikelen voor het tijdschrift De Zaende. Mijn collega’s 

van de archiefdiensten uit Friesland, Drenthe en Utrecht waren al 

bij hem langs geweest, toen ik op een snikhete dag zo’n negen meter 

Zaanlandia mocht bekijken en inpakken. Een bijzondere ervaring, 

kan ik wel zeggen. We zijn mevrouw Korf zeer dankbaar voor deze 

gulle gift. Er zat bijvoorbeeld een wijkregister van Zaandam uit de 

periode 1831-1845 tussen, dat nog ontbrak in de collectie. 

 

Al deze nieuwe aanwinsten willen we zo snel mogelijk beschikbaar 

stellen voor het publiek. Voorheen was de catalogus alleen op de 

studiezaal van het gemeentearchief te raadplegen door te zoeken in 

de kaartenbakken. Sinds enige tijd is het ook mogelijk om online 

de bibliotheekcollectie te doorzoeken. Dit kan door te klikken op 

de optie direct zoeken in collecties op de website www.zaanstad.nl/ 

gemeentearchief. Het afgelopen jaar kregen we zelfs aanvragen 

vanuit het buitenland. Dit is een geweldige vooruitgang; bezoekers 

kunnen nu thuis zoeken op woorden uit de titelbeschrijvingen van 

boeken, tijdschriften en brochures. De beschrijvingen van de col-

lecties kranten en jaarverslagen zullen snel volgen. Op den duur 

zullen we ook relevante titels van de tijdschriftartikelen invoeren, 

waardoor bijvoorbeeld een artikel uit het tijdschrift Zaans Erfgoed 

snel is terug te vinden. Verder willen we in 2010 een begin maken 

met het digitaliseren van de adresboeken. De bedoeling is dat deze 

dan fulltext doorzoekbaar zijn; een geweldige bron voor genealogen. 

Maar 2010 zal vooral in het teken staan van de verhuizing naar het 

nieuwe stadhuis in Zaandam. U begrijpt dat dit geen sinecure is; het 

betreft circa 6500 meter archief-, bibliotheek- en atlasmateriaal.

Mensen denken vaak dat ik, als bibliothecaris, al die boeken ook 

daadwerkelijk heb gelezen, maar inmiddels heeft u wel begrepen 

dat daarvoor helaas te weinig tijd overblijft. Gelukkig is er een uit-

stekende boekenrubriek in dit tijdschrift waarin boeken uitgebreid 

besproken worden. En ik houd me van harte aanbevolen voor uw aan-

schafsuggesties want er zijn ongetwijfeld titels die nog ontbreken.
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Bibliothecaris Gemeentearchief Zaanstad
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 4   Tijdens archeologisch onderzoek bij de Zaandamse 

Vincent van Goghweg werden twee fragmenten van 

groen vensterglas gevonden met elk een opvallende 

verdikking erin, zogenoemde koeienogen. Waarom die 

verdikking?

 6   Bij nieuwbouwwijken horen ook nieuwe straatnamen. 

In de wijk Westerkoog werden veel straten vernoemd 

naar de molens die daar vroeger in het veld stonden.

 10   Oostzaan was in de negentiende eeuw een dorp van veel 

melkveehouders. De ligging van het dorp was gunstig. 

De melk werd afgezet in de grote stad Amsterdam en 

het goedkope voer voor het vee kwam van de Zaanse 

industriemolens en stijfselmakerijen.

 14   De crisis van de jaren dertig sloeg ook in de Zaanstreek 

hard toe. De Nieuwe Rotterdamse Courant bezocht het 

gebied en beschreef in een reeks artikelen de gevolgen 

van de malaise in verschillende industriële sectoren.

18  De grondwet van 1848 bracht nieuwe rechten voor 

iedereen. De katholieken kregen in 1853 hun bisdom-

men terug en kregen nieuwe kerken, waaronder de St. 

Bonifatius in Zaandam. De welgestelde katholieke  

rijstpellers droegen ruimhartig bij aan de bouw en in- 

richting ervan.

22   Het bezoek van tsaar Peter in Zaandam is algemeen 

bekend, ook buiten de Zaanstreek. Kunstenaars lieten 

zich erdoor inspireren en schreven er opera- en toneel-

bewerkingen over.

INHOUD
26   De Zaanstreek was met z’n zaagmolens en houthandel 

bij uitstek een houtgebied. Maar het hout dat hier werd 

verwerkt moest van ver komen. Iedere houtsoort had z’n 

eigen toepassing. Een overzicht.

30   Pakhuis De Klok stond lange tijd in deplorabele staat 

aan het Wormerveerse Zuideinde, tot een particulier 

besloot het te restaureren. Inmiddels is er een hout- 

museum in gevestigd.

32   In het Honig Breethuis te Zaandijk werkte een tijde-

lijke registrator aan een inventarisatie en de registratie 

van de omvangrijke ZOV-collectie. Dat leidde onder  

meer tot een expositie van historisch speelgoed: ‘Een 

kleine wereld’.

34   Wormerveer is rijk aan historische bomen, mede dank- 

zij de parken in het dorp. Zo staan in het in 1892 ge- 

opende Wilhelminapark nog bomen die ouder zijn dan 

het park zélf.

38   Boekennieuws. Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek 

belicht.

41   Cultuurhistorisch eropuit? De agenda geeft tips.

43   Verenigingsnieuws. Berichten van de eigen club die ook 

anderen kunnen interesseren.

44   Kroniek. Zaanse gebeurtenissen van juli tot en met 

september 2009.
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BETER GLAS, 
MINDER SFEER
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Tijdens een verkennend archeologisch onderzoek aan de Vincent 

van Goghweg in Zaandam zijn twee fragmenten van groen ven-

sterglas gevonden met een verdikking erin. Het ene fragment 

meet 14,0 cm bij 13,2 cm, het andere 16,8 cm bij 11,3 cm. De 

verdikkingen zijn ongeveer 1,5 cm dik, terwijl de beide venster-

glazen zelf 1,5 en 1,7 mm dik zijn. Gezien de dikte dateren ze 

uit de late 17e, de 18e of de vroege 19e eeuw. De fragmenten 

lijken sprekend op de nostalgische horeca-ruitjes. In de archeo-

logie staat een stuk glas met een dergelijke verdikking bekend als 

een koeienoog. Een koeienoog ontstaat tijdens de productie van 

vensterglas. Tot in de 19e eeuw maakte de glasblazer vensterglas 

door met de punt van een massieve staaf ijzer, het zogenoemde 

pontilijzer, een klomp glas uit een kokende pot glasmassa op te 

pikken. Door de staaf snel rond te draaien, slingerde hij de klomp 

uit tot een grote, platte schijf. Wanneer deze een doorsnede had 

van ongeveer twee meter en een dikte van een paar millimeter 

liet de glasblazer het glas afkoelen. Zodra het hard genoeg was, 

brak hij het pontilijzer van de schijf af. Wat achter bleef was een 

litteken, het pontilmerk. Op de plaats van het pontilmerk was 

het glas veel dikker dan de rest van de schijf, soms wel een paar 

centimeter. Dit komt omdat het pontilijzer precies in het midden 

van de schijf zit, waar de wegslingerende krachten veel kleiner 

zijn dan in de rest van de schijf. Omdat er in het midden minder 

kracht was, vloeide het glas op dat punt minder uit en bleef het 

dikker. Het is net als met een grote draaischijf in de speeltuin: 

wanneer de schijf snel draait, blijven de kinderen in het midden 

gewoon staan, daar is minder kracht, terwijl de kinderen aan de 

rand bijna - of helemaal - van de schijf worden afgeslingerd.

25)4%.�:/.$%2�/'%.

Wanneer vóór de tweede helft van de 19e eeuw tijdens de bouw 

de ruiten in een raam gezet moesten worden, kwam de glaszetter 

met een aantal van die grote glasschijven naar de bouwplaats. Ter 

plaatse sneed hij het gewenste aantal glazen uit de schijf. Tot in 

de 16e eeuw had een ruitvorm de voorkeur want er gingen meer 

ruitvormige glazen uit een schijf dan vierkante of rechthoekige. 

Ruitvormige glazen waren daardoor goedkoper omdat er minder 

glas werd weggegooid . Ze waren zelfs zo gevraagd dat de term 

‘ruit’ een ander woord werd voor vensterglas. In de 17e eeuw werd 

glas goedkoper, hadden de mensen meer geld en was dergelijke 

zuinigheid niet meer nodig. Vierkante of rechthoekige ruiten 

kregen toen de voorkeur. Maar tot op de dag van vandaag worden 

de glazen in vensters aangeduid met de term ‘ruiten’ terwijl ze 

nu juist meestal vierkant of rechthoekig zijn. Het koeienoog was 

moeilijk in een raam te verwerken. Het op de juiste maat in een 

ruitvorm of vierkant te snijden was lastig omdat de dikte niet 

gelijk was maar verliep van een paar millimeter naar een paar 

centimeter. Ook liet het weinig licht door en kon je er niet door 

naar buiten kijken, wat toch een belangrijke functie van een raam 

is. Meestal gooiden de bouwers de koeienogen dan ook weg, en 

kwamen ze als afval ergens in de grond terecht. Dit is gebeurd 

langs de Vincent van Goghweg. Maar toch zijn koeienogen af 

en toe wel in ramen verwerkt. Dit kan uit zuinigheid gebeurd 

zijn, omdat men het zonde vond om een stuk glas weg te gooien, 

of omdat men net een stuk glas tekort kwam. Nederland was 

in de 17e en 18e eeuw zeer welvarend, hier werden dan ook in 

verhouding weinig koeienogen in de ruiten verwerkt. In andere 

landen daarentegen kwam dit verschijnsel veel vaker voor, vooral 

in de armere streken.  

'%:%,,)'�',!3

In de 19e eeuw veranderde de manier van vensterglas maken. 

De hete glasmassa werd niet meer tot een schijf uitgeslingerd 

maar plat gewalst onder zware, ijzeren rollen. Het glas kreeg 

hierdoor een gelijkmatiger dikte en er konden steeds grotere rui-

ten gemaakt worden. Tegen het einde van die eeuw was het zelfs 

mogelijk etalageruiten te maken van wel twee meter hoog. Glas 

dat tussen rollen gewalst werd, had geen koeienoog meer. Met de 

veranderende techniek verdween dit opvallende element dan ook 
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uit de nieuwbouw. Zo werd het koeienoog een kenmerk van oude 

gebouwen. Omdat oude gebouwen vaak als sfeervol en gezellig 

worden gezien, zijn dat ideale plekken om een horecagelegenheid 

in te vestigen. Ook mensen die buitenwijken en nieuwbouw- 

wijken saai vinden, willen graag in oude historische panden  

wonen. Oude gebouwen en elementen uit oude gebouwen zijn 

zo symbool geworden voor gezelligheid, warmte en sfeer. Allerlei 

‘oude onderdelen’ komen nu zelfs in nieuwbouw weer terug. Ook 

het koeienoog valt in deze categorie sfeerbrengers. De heropleving 

van het koeienoog begon niet in Nederland, maar in andere  

landen, waar ze veel meer gebruikt werden. Maar nu worden, 

onder invloed van het buitenland, koeienogen steeds vaker in 

Nederland toegepast, terwijl ze hier eigenlijk betrekkelijk zeld-

zaam waren. En zo is de vreemde situatie ontstaan dat terwijl  

vensterglas tegenwoordig vrijwel perfect glad en doorzichtig  

gemaakt kan worden, er nu ook fabrieken zijn die de afval-

stukken uit het verleden namaken uit de tijd dat het vensterglas 

bobbelig, ongelijk en lichtgroen was. Het lijkt haast wel of de 

mensen hiermee willen zeggen dat vooruitgang mooi en prachtig 

is, maar dat er door de vooruitgang af en toe ook zaken verloren 

gaan die men liever wil behouden: sfeer en gezelligheid – en 

koeienogen natuurlijk.

Boven: De bij de Vincent van Goghweg gevonden fragmenten van ruiten met koeienogen. Linksonder: Een glas met koeienoog in doorsnede. Duidelijk is te zien 

dat het glas ter hoogte van het koeienoog veel dikker is. Rechtsonder: Op de fragmenten zijn de snijsporen nog te zien die de glaszetter achterliet tijdens het op 

maat snijden van de ruiten.
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Linksboven: Molen De Wildeman, gefotografeerd door P. Nieuwstad, Koog aan de Zaan in 1900 (Collectie GAZ/ZOV). Rechtsboven: Pelmolen De Matsman. 

Het is onbekend wanneer de foto is genomen (Collectie GAZ/ZOV). Onder: De Wezel was een volmolen en werkte later als oliemolen. Links erachter staat molen 

Het Fortuin te Zaandijk. Op de voorgrond loopt de Sluissloot met de veerboot ‘De burgemeester Ferf I’. De foto werd genomen in 1898 (Collectie GAZ).



:AANS�%RFGOED�������������

n. 

en 

De ontsluitingsweg van de wijk heet deels De Wildeman en deels 

De Glazenmaker. De Wildeman dankt zijn naam aan pelmolen 

De Jonge Wildeman. Deze is vernoemd naar zijn eerste eigenaar, 

Maerten Wildeman, die in maart 1728 met enkele mede-eigenaren 

de windbrief ontving. Maerten Wildeman had nog een molen in 

eigendom: de pelmolen De Glazenmaker. Beide molens stonden 

dicht bij elkaar in het Westzijderveld, op de plek waar nu huizen van 

Westerkoog staan. Ze werden in augustus 1728 in één gezamen-

lijk assurantiecontract ondergebracht. Deze twee molens waren 

hier niet de enige; in totaal stonden hier negen molens, die via 

een pad vanaf de Lagedijk in Koog bereikbaar waren. Dit in 1741 

aangelegde pad was één plank breed; de planken waren geplaatst 

op paaltjes die op regelmatige afstand van elkaar stonden. In het 

drassige land kon men zo zonder bootje met droge voeten bij de 

molens komen. De Jonge Wildeman stond aan het eind van het 

pad. De molen had een fraaie hut: op oude foto’s en tekeningen 

is te zien hoe deze een soort ingezwenkt geveltje had. Rond 1883 

brak de as van De Jonge Wildeman en stortte deze omlaag, waar-

bij de roeden in de val werden meegenomen. Het duurde ruim 

twee jaar voordat de molen weer in bedrijf kwam. Hij werd in 

1902 gesloopt en stond tot die tijd aan de Watering, ten zuiden 

van de Weelsloot. De Jonge Wildeman werd overgebracht naar 

Renswoude. Daar werden romp, kap en roeden op een stenen 

onderbouw opgebouwd om dienst te doen als korenmolen. Een 

felle brand op 24 april 1930 maakte daaraan een einde. De Jonge 

Wildeman had nog een bijna-naamgenoot: in Wormerveer stond 

De Roode Wildeman, een oliemolen. Pelmolen De Glazenmaker 

brandde op 13 juni 1787 af en werd niet meer herbouwd.

2/:%.�%.�,).$%."//-

Andere molens langs het zogenoemde houten pad waren De 

Rozenboom en De Lindenboom. De Rozenboom, waarnaar de 

straat De Rozeboom is vernoemd, was een veerzager en werd later 

mosterdmolen. Gerrit Kool kreeg de windbrief op 9 juni 1723. 

Tien jaar later was Claes Abrahamsz. Prins er de eigenaar van. 

De molen, die nabij de Veersloot stond, verbrandde in 1814. In 

Wormerveer stond eveneens een molen die De Rozenboom heet-

te. Dit was een paltrok-balkenzager; hij stond aan de Noorddijk. 

Behalve de Rozenboom loopt binnen de zogenoemde binnenring 

van Westerkoog ook de Elzeboom. Deze straat is vernoemd naar 

de pelmolen De Elzeboom, waarvan Laurens van Elsland in 1752 

de windbrief kreeg. De molen werd later doppenmolen en was 

bereikbaar via een pad over het zogeheten Galgenland (ongeveer 

waar zich nu de Badhuisstraat bevindt). De Elzeboom, die in de 

nacht van 9 op 10 augustus 1906 verbrandde, stond ten oosten 

van de Watering, eveneens aan het houten pad. 

-!43-!.

In het deel van de wijk tussen het talud van de Coentunnelweg 

(A8) en de Glazenmaker ligt het Matsmanveld, dat is vernoemd 

naar pelmolen De Matsman, waarvan de windbrief op 25 februari 

1747 aan Cornelis Mads (of Mats) werd verleend. Na zijn glorietijd 

als pelmolen werd de molen de laatste jaren vóór zijn verdwijnen 

gebruikt voor het malen van cacaodoppen. Op 11 september 1903 

sloeg de bliksem in De Matsman en bij de daaropvolgende brand 

ging hij totaal verloren. In hetzelfde deel van de wijk vinden we het 

Veeringveld en de Veeringzoom. Er stonden in Koog twee molens 

met de naam ‘Veering’. De eerste was een paltrokmolen uit 1641, 

die bij het voormalige Relkepad stond. Hij werd in 1640 geveild 

en was toen waarschijnlijk al in vervallen staat, want hij werd al 

snel gesloopt. Daarvóór werden vermoedelijk de nog bruikbare 

onderdelen verwijderd. Een tweede molen met dezelfde naam was 

een al in 1681 aanwezige pelmolen (oorspronkelijk volmolen). In 

1703 was deze eigendom van Claes Jansz. Kat. Ruim een halve 

eeuw later was deze Veering inmiddels papiermolen geworden. In 

1762 ontstond er een brand in de kap, die gelukkig beperkt bleef. 

In 1777 werd de molen wederom pelmolen en dat bleef hij tot  

zijn ondergang in 1883. Toen brandde de molen volledig af, 

vermoedelijk na brandstichting door inbrekers. De molen stond 

aan de Wezelstraat, ongeveer waar de fabriek van Witco is. De 

Wezelstraat is overigens ook vernoemd naar een molen, en wel de  

oliemolen (voorheen volmolen) De Wezel. Deze uit 1639 da- 

terende molen verbrandde in 1691, maar werd weer opgebouwd. 

In 1729 werd hij oliemolen en vanaf 1895 maalde hij cacaoafval. 

De molen werd in 1899 onttakeld en is, zoals veel van zijn lot-

genoten, thans verdwenen. 
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De weg die van de kruising De Wildeman/De Glazenmaker loopt 

naar station Koog-Bloemwijk, heet Locomotief. De levensloop van 

de molen waarnaar deze weg is vernoemd, behoort tot de bijzon-

dere Zaanse molengeschiedenissen, naast die van De Zoeker. De 

paltrok-balkenzager De Locomotief werd in 1869 geheel nieuw 

gebouwd ter vervanging van de houtzager De Groene Jager, die in 

1868 moest verdwijnen in verband met de aanleg van de spoorlijn 

Zaandam-Alkmaar. De naam van de nieuwe molen was dus toepas-

selijk en de straat werd daar naar vernoemd. De Locomotief werd in 

1904 uiteengenomen en overgebracht naar Zaandam-Oost. Daar 

nam hij de plaats in van de paltrok De Gekroonde Poelenburg, 

die op 11 december 1903 was verbrand. Deze balkenzager stond 

nabij het toenmalige Weerpad (nu Troelstralaan). De verplaat-

sing stond mede in verband met de aanleg van de Bloemenbuurt 

in oud-Koog aan de Zaan. Bij de herbouw kreeg De Locomotief 

de naam van zijn voorganger in Zaandam-Oost. Vanwege stads-

uitbreiding in het begin van de jaren zestig moest de molen van 

zijn toenmalige plaats verdwijnen. De Poelenburg (voorheen dus 

De Locomotief) werd voor de tweede keer in zijn bestaan afge-

broken en verplaatst, dit keer naar de Zaanse Schans. Daar is 

hij nog altijd te bewonderen en bij gelegenheid werkend te zien. 

Daarmee hoort De Gekroonde Poelenburg, samen met De Held 

Jozua, tot de twee enige in de Zaanstreek bewaard gebleven pal-

trokmolens. De Locomotief stond ongeveer ter plaatse van de 

huidige Parallelweg en het zuidelijke deel van de Hyacinthstraat. 

De komst van de spoorlijn betekende voor het molenpersoneel een 

forse tegenvaller. Tal van molens kwamen geïsoleerd in het veld 

te staan en waren vaak alleen nog te voet bereikbaar, via een niet 

ongevaarlijke oversteek over de spoorbaan. Behalve naar specifieke 

molens vernoemde straten zijn er in Westerkoog straten vernoemd 

naar algemene molentypen: de Blauwselmolen, de Verfmolen, de 

Slijpmolen, de Snuifmolen, de Stokkenmolen, de Cacaomolen en 

de Korenmolen. 

Met dank aan het Gemeentearchief Zaanstad.

Bronnen

P. Boorsma: Duizend Zaanse molens. Amsterdam, 1950; 

Arian M.H. Smit: Ontheemde Zaanse Molens. Wormer, 2005.

Linksboven: Molenkaart uit 1930 (detail): ‘De Zaanstreek met hare fabrieken en overgebleven molens’. Op de kaart staan zowel molens afgebeeld die er in 

1930 nog waren als de molens die in de daaraan voorafgaande periode waren verdwenen. (Foto collectie GAZ). Rechtsboven: Molen De Matsman afgebeeld op 

een bordje, met het jaar waarin de windbrief werd gegeven (Collectie ZOV). Onder: Het Westzijderveld met v.l.n.r. de molens: De Matsman, De Elzenboom,  

De Wildeman en De Rijnout (Reinout). (Collectie GAZ).
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Eeuwenlang was melk hét voedingsmiddel voor zuigelingen, 

zieken en zwakken. Op het platteland was dat geen probleem: 

er was altijd wel een melkveehouder op loopafstand te vinden, 

maar in een tijd zonder koelkasten en melkfabrieken was de 

melkvoorziening van grote steden altijd een stuk omslachtiger. 

Wereldwijd was er rondom alle grote steden wel een gebied met 

een straal van vijftien kilometer aan te wijzen vanwaar de melk-

veehouders hun verse melk in de stad afleverden. In de stad kon 

men het meeste verdienen en die vijftien kilometer was de maxi-

male afstand waarover men de verse melk lopend, varend of met 

paard en wagen kon vervoeren. Buiten die gebieden werd de melk 

door verkazen en door de fabricage van boter in langer houdbare 

producten omgezet. Vanuit het gehele veenweidegebied rondom 

Amsterdam leverden de boeren hun melk af in de hoofdstad. De 

meesten van hen waren zomermelkers, in tegenstelling tot de 

Oostzaners die hun melk in de wintermaanden afleverden. In 

die periode was de vraag gemiddeld, maar het aanbod was laag 

en de prijzen waren daardoor hoog.

6%%$2)*6%23

Tot het begin van de twintigste eeuw werden de meeste kalve-

ren in het voorjaar geboren en graasden de koeien en kalveren  

’s zomers in de sappige weiden. Na het afkalven kwam de melk-

afgifte bij de koeien op gang en als de beesten in het najaar 

gedekt werden, zakte de productie weg. Om in de wintermaan-

den melk te kunnen leveren, oefenden de Oostzaners hun bedrijf 

op een geheel andere manier uit. In de eerste plaats lieten zij hun 

koeien niet dekken, waardoor de melkgift in het najaar minder 

snel terugliep. Maar dat hield wél in, dat er in Oostzaan weinig 

kalveren werden geboren en er nauwelijks werd gefokt. In het 

najaar kochten Oostzaanse boeren in zeer grote getale melkvee 

op de markten in Hoorn, Friesland, Noord-Duitsland en zelfs 

in Denemarken en verder weg. Toen in 1884 in Oostzaan een 

treinstation werd geopend, werd het veetransport daar een van de 

belangrijkste activiteiten. Dat was ook een gevolg van de ligging 

van het station in het uiterste noorden van het dorp; daardoor 

had het slechts een beperkte functie voor het personenvervoer. 

Ieder jaar werden duizenden koeien in Oostzaan aangevoerd en 

in de wintermaanden gemolken. In het voorjaar waren de koeien 

‘afgemolken’ en vetgemest en werd het grootste deel ervan naar 

Amsterdam afgevoerd voor de slacht. Dezelfde veedrijvers die de 

koeien in het najaar van het station naar de bedrijven dreven, 

brachten in het voorjaar de koeien naar de Oostzaner boot of 

via het Weerpad naar de Conrad, waar de Zaandammer boot 

een aanlegplaats had. 
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Bijna alle grote boerenbedrijven zaten in het noorden van 

Oostzaan, waar de sloten breed zijn. Daar kon het veevoer dat 

in de wintermaanden nodig was, per schip worden aangevoerd. 

De aanvoer per paard-en-wagen was te omslachtig en kostbaar; 

daardoor konden de veehouders in Waterland en verder nauwe-

lijks gebruik maken van het goedkope veevoer uit de Zaanstreek. 

Gerrit de Ridder, die in De Haal een bedrijf had met ongeveer 

honderd koeien, voerde zijn vee voor een deel met lijnkoeken 

van eigen fabrikaat. Dat was mogelijk doordat de familie ook de 

oliemolens Het Kaar, De Koning William en De Heining bezat. 

Ook Klaas Taams Jansz boerde in De Haal, maar zijn beesten 

werden vooral gevoerd met de zemelen en de drank (het stijfsel-

water) van de tarwestijfselmakerij De Chios aan het Zuideinde 

in Koog aan de Zaan. Voor Taams was dat dichtbij: rechtdoor 

via de Noordervaldeursloot en het sluisje in de Oostzijde naar 

de Zaan die hij overstak, en dan lag hij al voor de wal bij De 

Chios. In de wintermaanden had Taams ongeveer tweehonderd 

koeien en honderd bullen voor de slacht op stal staan. ’s Zomers 

liep er nog een beperkt aantal koeien en bullen in de Oostzaanse 

weiden en werden er op stal varkers vetgemest met de zemelen 

en drank van stijfselmakers. 
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Linksboven: Cor Taams gaat met de jol ‘te melken’ (Foto uit Amsterdamse Branie, Oostzaanse Melk). Rechtsboven: De Zaanse melkmarkt rond 1900 voor het 

Centraal Station (Foto: Stadsarchief Amsterdam).  Onder: De Oostzaner Dirk Koeman (r) leverde in Amsterdam zijn melk af bij melkwinkels en particulieren en 

nam op de terugweg schillen mee (Foto uit Amsterdamse Branie, Oostzaanse Melk).
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Eeuwenlang werd de melk vooral lopend en met de hondenkar 

naar de Oostzaner Overtoom gebracht. Vandaar voer een melk-

schuit naar de Amsterdamse melkmarkt. Ook veel Waterlandse 

en andere Zaanse dorpen hadden melkschuiten in de vaart. Op 

de markt verkochten de melkveehouders hun producten aan de 

Amsterdamse melkslijters, die zorgden voor het verdere uitven-

ten langs de deuren in de stad. Maar er waren ook veel kleine 

veehouders die hun melk zélf uitventten. Tot het midden van de 

negentiende eeuw was de melkmarkt gevestigd aan het IJ, bij de 

Schreierstoren. Doordat de melkaanvoer vanuit Oostzaan sterk 

was toegenomen, werd een tweede melkmarkt voor de Zaanse 

melkveehouders in gebruik genomen: vóór het Centraal Station 

aan de Prins Hendrikkade. Deze markt functioneerde tot 1916. 

Overigens moeten de melkmarkten een bruisend en bijzonder 

geheel zijn geweest. Er zijn veel beschrijvingen van toevertrouwd 

aan het papier – in reisverslagen, romans en historische verha-

len. De ontmoeting van twee culturen (het plattelandse van de 

melkveehouders en het grootstedelijke van de Amsterdammers) 

zal daar zeker aan hebben bijgedragen. Zoals Van Mourik in 

1901 schreef was de markt enerzijds de wereld van de ‘ouwer-

wetsche melkboer, op witgeschuurde klompen, in een pilow-

broek met witte, gebreide bretels, blauwe boezeroen en wollen 

bouffante en een pet scheef op ’t hoofd’, en anderzijds die van 

de ‘Amsterdamsche melkhandelaar in demi-saison en flambard 

of pothoedje, met God en met eere rijk geworden met kostelijk 

duinwater en slechte karnemelk’. Het aanlengen van de melk met 

water was tot 1912 toegestaan en ook heel gebruikelijk. Er waren 

zelfs artsen die het drinken van volle melk afraadden en alleen het 

gebruik van aangelengde melk aanbevolen. Vreemd is dat niet, 

want ook in de huidige tijd geven de meeste mensen de voorkeur 

aan magere en halfvolle melk. Op de Zaanse melkmarkt werd in 

1853 een tappunt aangelegd voor vers duinwater, zodat de melk 

met zuiver water kon worden aangelengd. Deze waterkraan kreeg 

al snel als bijnaam: ‘de koe met koperen spenen’.

,!.$"/57#2)3)3

De bloeitijd van de Oostzaanse melkveehouderij kwam aan het 

einde van de negentiende eeuw tot stilstand. Een wereldwijde 

landbouwcrisis zorgde ervoor dat de graanprijzen sterk daalden. 

Veel akkerbouwers schakelden daarom over op de melkveehou-

derij, waardoor ook in deze sector de prijzen kelderden. Maar 

hoogstwaarschijnlijk was de opkomst van auto’s en koelmachines 

van grotere invloed op de Oostzaanse melkveehouderij. De melk 

kon nu langer bewaard blijven en over grotere afstanden worden 

vervoerd. Het dorp verloor daardoor zijn ijzersterke voordeel van 

de ligging tussen Amsterdam en de Zaanstreek. Veel melkvee-

houders en boerenknechten moesten omzien naar een andere 

werkkring en velen begonnen een melkwijk in Amsterdam of de 

Zaanstreek. Daarbij werd vaak de melk uitgevent van een melk-

veebedrijf binnen de familie, bijvoorbeeld van een vader of broer. 

In 1940 bepaalde de overheid dat de melk standaard een vetge-

halte van 2,5 procent moest hebben. Dat maakte het noodzake-

lijk alle melk in de melkfabriek te verwerken. In Oostzaan was 

het de particuliere melkfabriek van de gebroeders Schaft die de 

melk inzamelde, verwerkte en in Amsterdam en de verdere regio 

op de markt bracht. En zo verkochten vele Oostzaners met een 

melkwinkel of -wijk in Amsterdam en de Zaanstreek nog steeds 

melk uit hun eigen dorp. 
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Het bleef nog lange tijd gebruikelijk, dat een katholiek melk 

kocht bij een katholieke melkslijter, een protestant bij een protes-

tante melkslijter enzovoort. Daardoor was het in veel straten de 

normaalste zaak van de wereld, dat er drie of vier melkhandela-

ren langs de deuren kwamen. Toen in 1965 de supermarkten ook 

melk mochten verkopen en de consumenten steeds minder melk 

en steeds meer frisdrank gingen drinken, kregen de zelfstandige 

melkslijters het moeilijk. Een vergaande sanering zorgde ervoor 

dat de meeste melkboeren uit het straatbeeld zijn verdwenen. De 

meeste melk kopen we nu in pakken, anoniem in de supermarkt. 

De melkboer met zijn bussen en emmers, zijn maatbeker en zijn 

‘plompie toe’ zijn geschiedenis geworden.

Het gehele verhaal over de melkveehouderij in Oostzaan kunt u 

lezen in Amsterdamse Branie, Oostzaanse Melk van Rob Veenman 

(ISBN 90.808060.4.8, ` 14,95).

Gerrit Vonk fietste elke dag met zijn bakfiets naar Amsterdam-Noord om daar 

de melk uit te venten (Foto uit Amsterdamse Branie, Oostzaanse Melk).
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Boven: Het houtbedrijf en -zagerij Fa. Van Doesburgh en Co werd op 11 maart 1936 geliquideerd. Het gehele personeel werd ontslag aangezegd (Foto: GAZ). 

Onder: Werkloze grondwerkers werden aan het werk gezet in Zaandam, waar zij tussen 1930 en 1932 vruchteloos zochten en spitten naar de schat van de 

Oostzaanse zeerover Claes Compaen (Foto: GAZ).
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Op 29 oktober 1929 was de grote beurskrach van Wall Street. 

De Amsterdamse beurs kwam daarna ook in een neerwaartse 

spiraal, maar de werkloosheid steeg pas snel na de zomer van 1930 

en vooral vanaf 1931. Als gevolg van het toenemende protecti-

onisme in omringende landen en de devaluatie van het Engelse 

pond, nam de export van agrarische en industriële producten 

snel af. In oktober 1931 waren er in Nederland honderdduizend 

mannen werkloos. Het dieptepunt van de crisis werd bereikt in 

de winter van 1935-’36 toen 630.000 Nederlanders werkloos 

waren, 24 procent van de beroepsbevolking. Het te lang vast-

houden aan ‘de gouden standaard’ leidde ertoe dat de crisis in 

Nederland langer duurde en ernstiger was dan in de ons omrin-

gende landen. Na de devaluatie van de gulden in september 1936 

begon de Nederlandse economie weer op te krabbelen.1
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In de Nieuwe Rotterdamse Courant verschenen in het najaar 

van 1932 reportages over de gevolgen van de grote depressie 

in de Zaanstreek. Op 23 september van dat jaar berichtte de 

krant over de problemen bij gort- en havermoutbedrijven in de 

Wormerveer. De journalist begon zijn verhaal met een vergelij-

king tussen de Zaanse en de Twentse industrieel. Beiden waren 

eenvoudig gebleven, ook als hun bedrijf al jaren in de familie en 

van wereldformaat was. De Zaanse zakenman was op de eerste 

plaats koopman en pas daarna industrieel. In Twente was dit 

andersom. De journalist bezocht in Wormerveer het kantoor van 

een gort- en havermoutfabriek, waarschijnlijk van Gebrs. Laan 

(nu Lassie). Dit bedrijf werkte op tien procent van zijn capaciteit. 

De export was vrijwel onmogelijk geworden door Duitse im- en 

exportpremies en afscherming van de Duitse markt. Met name 

de lucratieve export van pelafval naar Duitse varkensmesterijen 

was weggevallen. Duitse exportsubsidies op dit product maakten 

het Duitse gortpellers mogelijk om hun gort beneden de kostprijs 

in het buitenland af te zetten. De Zaanse havermoutproductie 

ondervond veel problemen van de export uit Amerika, niet zozeer 

vanwege de prijs, maar vooral door de uitgekiende reclame die het 

publiek voor het Amerikaanse product deed kiezen. De financi-

ele buffers en de ‘conservatieve’ opvattingen over bedrijfsfinan-

ciering van de Zaanse gort- en havermoutfabrikanten maakten 

het mogelijk dat zij zichzelf konden bedruipen. Zij verwachtten 

geen heil van importrestricties (contingering).

:!!.3%�:!'%2)*%.

Op 24 september 1932 verscheen in de NRC een verslag over 

de noodtoestand in de houtzagerij. De Zaanse zagerijen lever-

den negentig procent van het bestekhout in Nederland. Daartoe 

verzaagde men balken (boomstammen) uit Scandinavië en 

Rusland. Doordat Poolse zagerijen door het opzeggen van het 

Duits-Poolse handelsverdrag de toegang tot de Duitse markt 

werd ontzegd, zochten deze zagerijen een nieuw debiet. Door de 

lage lonen en geringe sociale lasten en mogelijk ook door geheime 

exportpremies in Polen, werden de dertien Zaanse stoomzage-

rijen met de ondergang bedreigd. Een Poolse arbeider verdien-

de twintig procent minder en maakte langere dagen dan zijn 

Nederlandse collega. Verscheidene Zaanse zagerijen hadden in 

1932 al het grootse deel van hun personeel moeten ontslaan. De 

Nederlandse regering had geen oog voor de problemen. Zelfs bij 

de Zuiderzeewerken gebruikte men Pools bestekhout. De Zaanse 

industriëlen waren geboren vrijhandelaars, maar onder de toen-

malige omstandigheden zou een tijdelijke importrestrictie op 

Pools bestekhout hun inmiddels erg welkom zijn. 
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Een dag later (25 september) nam de NRC de houthandel onder 

de loep. Ook hier waren het zware tijden. Het patroon waarbij 

gezaagd hout uit Scandinavië of Rusland eerst werd opgeslagen 

bij de Zaanse houthandelaren en daarna werd doorverkocht naar 

houthandelaren in de provincie, was snel veranderd. Provinciale 

houthandelaren importeerden nu zélf. Ook de uitvoer van eerder 

geïmporteerd hout naar omringende landen was weggevallen. 

Bovendien begonnen de houtprijzen in 1928 aan een snel-

le daling. Het hout op stam was vrijwel niets waard door de 

moordende concurrentie tussen enerzijds Rusland en anderzijds 
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Finland en Zweden. Doordat Finland en Zweden de devaluatie 

van het Engelse pond volgden, konden deze landen het weer 

opnemen tegen Rusland. De snelle prijsdalingen op de wereld-

markt deden de voorraden van de Zaanse houthandelaren fors in 

waarde dalen. Men richtte zich in toenemende mate op ‘verkoop 

over boord’, waarbij het geïmporteerde hout werd overgeslagen 

in binnenschepen voor provinciale houthandelaren. De Zaanse 

houthandelaren zagen lichtpuntjes in de toenemende bouwplan-

nen voor gemeentewoningen en de neiging van hypotheekbanken 

om weer voorzichtig bouwkredieten te verschaffen. 
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Een vierde verhaal in de NRC ging over de olieslagerij, de ‘baro-

meter’ van de wereldwelvaart. Een olieslager was een koopman 

bij uitstek en een groot kenner van de wereldhandel. Lijnolie was 

een ‘welvaartsartikel’. Het was een grondstof voor verf, lak en 

linoleum, maar deze producten kon men desnoods ook zonder 

lijnolie maken. De geïnterviewde olieslager zag een parallel met 

de situatie na de Frans-Duitse oorlog van 1870, toen Duits en 

Frans protectionisme ernstige schade aan de Nederlandse oliesla-

gerij toebracht. Na 1890 hadden de Nederlandse olieslagers nieu-

we exportmarkten veroverd, die tot een grote bloei leidden. Nu 

hadden bijna alle landen opnieuw protectionistische maatregelen 

genomen, en dat terwijl de Zaanse productie sterk was toegeno-

men door het vervangen van windoliemolens door stoomoliesla-

gerijen. Veekoeken (een bijproduct van de olieslagerij) werden 

door Amerikaanse bedrijven op de Europese markt gedumpt. 

De lonen en het algemene prijspeil in Nederland waren te hoog. 

Toch bleven de olieslagers gekant tegen invoerrechten omdat deze 

leidden tot hogere kosten voor de consument. De conservatieve 

bedrijfspolitiek in het verleden, toen de zaken nog goed gingen, 

maakte het de Zaanse olieslagerijen mogelijk de depressie uit te 

zingen en te wachten op een nieuwe ronde voor vrijhandel.
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Het vijfde verhaal in de NRC ging over de rijstpellerijen, een 

bedrijfstak met een eenvoudige industriële bewerking, maar die 

grote koopmanskennis vereiste. In toenemende mate gingen rijst-

verbouwende landen zélf pellen. Grote scheepvaartmaatschap-

pijen boden voordelige tarieven om zo voldoende retourlading uit 

het Verre Oosten te hebben. De Zaanse pellers verloren hierdoor 

een aanzienlijk deel van hun exportmarkten. Daarnaast begon-

nen landen zoals Polen en Zuid-Slavië, het latere Joegoslavië,  hun 

eigen rijstpellerij. Daardoor ontstond in de Nederlandse pelle-

rijen een enorme overcapaciteit. Drie Zaanse en drie pellers uit 

Rotterdam en omgeving hadden zich aaneengesloten tot de Rijst-

Unie; daardoor konden vier fabrieken worden gesloten. Voor de 

overgebleven pellerijen zag de toekomst er niet rooskleurig uit.
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Het zesde verhaal in de NRC ging over de chocolade-, koek- en 

beschuitindustrie. Deze fabrikant (waarschijnlijk Verkade) van 

consumptieartikelen was vooral verkoper. Als het in de grondstof-

fenindustrie beter ging, dan kon het in de fabricage van consu-

mentenproducten nog enige tijd slecht blijven gaan. Men voelde 

zich zwaar getroffen door de crisismaatregelen van de overheid, 

die vooral op ondersteuning van de landbouw waren gericht. Men 

zag de steunwetten als grote belemmeringen voor de industriële 

ontwikkeling. De werkloosheid had geleid tot een daling van de 

koopkracht, en kunstmatige verhoging van de prijzen van melk, 

honing en suiker leidden tot hogere kosten. Loonsverlaging kon 

dat niet compenseren. Ook de stijfselindustrie maakte moeilijke 

tijden door.
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Het zevende artikel, tot slot, ging over de verf- en de linole-

um-industrie aan de hand van een bezoek aan de verffabriek 

van Pieter Schoen in Zaandam. De verfindustrie had minder 

last van de malaise in de bouwnijverheid (aannemers, bouwvak-

kers, houthandel) omdat verf ook nodig was voor onderhoud. 

De gang van zaken bij Pieter Schoen was redelijk te noemen. De 

linoleum-industrie had het moeilijk sinds de devaluatie van het 

Engelse pond en het toenemende buitenlandse protectionisme. 

Een derde van het personeel was ontslagen en een deel van de 

rest had arbeidstijdverkorting
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De werkeloosheidscijfers van Zaandam laten zien dat deze 
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Het neerhalen van de schoorsteen van Meubelfabriek ‘Meufa’ aan de Zaandamse 

Westzijde (nr. 163) door de aannemersfirma Van der Stadt en Doorgeest. Op 

24 februari 1931 werd het faillissement uitgesproken over de Meufa, de  ‘Eerste 

Nederlandse Houtwaren- en Meubelfabriek’. De dag daarvóór hing er in de 

fabriek een aanplakbiljet voor het fabriekspersoneel met de mededeling dat 

zij over acht dagen ontslag zouden krijgen. Voor het kantoorpersoneel was de 

termijn veertien dagen. 24 februari 1931 waren er tachtig mensen werkloos 

(Foto GAZ).
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Aantal werklozen in januari

1930 657

1931 994

1932 1459

1933 2169

1934 2025

1935 2191

1936 2359

gemeente het landelijk patroon volgde. De werkloosheid nam 

tot 1936 steeds toe en de kosten van de steunverlening stegen 

fors. De meeste werklozen kwamen uit de bouwnijverheid, de 

metaalnijverheid, en uit de haven- en transportsector. De geschie-

denis van de grote crisis is herhaaldelijk beschreven. Nog steeds 

verschijnen er nieuwe interpretaties van de toenmalige gebeur-

tenissen en probeert men ‘lessen’ te trekken uit die periode. De 

discussies over de oorzaken en oplossingen van de huidige crisis 

maken duidelijk dat het, net zoals in de jaren ’30, voor de mensen 

die de crisis aan den lijve meemaken, moeilijk is te duiden wat 

de beste oplossingen voor de economische en sociale problemen 

zijn. In een volgend artikel zal ik laten zien hoe de reacties van 

verschillende bedrijven en de overheid op de economische crisis 

in de jaren ’30 waren.
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Tabel 3. Aantal ingeschreven werkzoekenden per 1000 

ingezetenen  in de gemeente Zaandam

Tabel 2 het aantal werkzoekenden per bedrijfstak

Tabel 4. De kosten van de steun aan werklozen in de 

gemeente Zaandam

Tabel 1. De toename van het aantal werkelozen

Aantal ingeschreven werk-
zoekenden gemiddeld per week

1933 1934 1935 1936

Bouwbedrijven 409 369 437 473

Houtbewerking 41 50 64 70

Metaalbedrijven 181 178 173 157

Land- en tuinbouw 14 14 18 20

Vrije beroepen 54 58 60 68

Voedings- en 
genotmiddelenbedrijf

68 75 83

Havenbedrijf 137 116 134 136

Transportbedrijf 442 493 601 610

Overige mannen 452 472 566 600

Overige vrouwen 28 33 41 60

jaartal Gemiddeld per week Per 1000 ingezetenen

1930 596

1931 850 25,6 

1932 1830 54,2

1933 1831 52,4

1934 1851 52,9

1935 2169 61,8

1936 2277 64,3

1933 1934 1935 1936

Fl. 603.330,37 Fl. 588.846,45 Fl. 746.348,05 Fl. 812.875, -

Afbeelding die werd geplaatst bij elk van de artikelen in de Nieuwe 

Rotterdamsche Courant.

Noten

1   Rob Hartman, De Grote Depressie had ook positieve gevolgen. In: Historisch 

Nieuwsblad, juni 2009, p. 26-32.

2   GAZ GV 6 Zaandam gemeenteverslagen Zaandam 1928-1932, 1933-1936.
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Linksboven: Reclametekening voor de firma Kamphuys in Zaandam, gemaakt tussen 1890 en 1898. De bovenste prent toont een overzicht vanuit de toren van 

de hervormde kerk in de Klauwershoek, met in het midden de oude rooms-katholieke kerk. De tweede tekening toont de situatie van de fabriek de Phenix in 1880 

en de derde de situatie in 1888. Rechtsboven: Klaas Blans en zijn weduwe zijn uit dankbaarheid beiden afgebeeld in de kerk. De foto die als voorbeeld diende voor 

de afbeelding van Klaas Blans als St. Nicolaas, is bewaard gebleven. De schilder Jan Dunselman heeft zijn portret uitstekend weten weer te geven. Linksonder: 

Ontwerptekening van de Bonifatiuskerk door het bureau Magry en Snickers. E.J. Magry gaf tussen 1866 en 1891 leiding aan de bouw van 35 katholieke kerken. 

De tekenaars accentueerden de voor katholieke kerken belangrijke grote hoogten door de mensenfiguurtjes op de tekening verhoudingsgewijs heel klein te tekenen.  

Rechtsonder: Bij de opening van de kerk schonk de weduwe Blans een aantal gewaden voor gebruik in de diensten. De afgebeelde koorkap werd gedragen bij 

feestelijke plechtigheden. De afgebeelde details – het gezicht van Bonifatius en van een (Friese?) dopeling – tonen hoe verfijnd het borduurwerk is uitgevoerd. 
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(OEWEL�DE�KATHOLIEKEN�AL�SINDS�DE�"ATAAFSE�2EPUBLIEK�WAREN�GELIJKGESTELD�AAN�DE�ANDERE�GEZINDTEN�

�KWAM�HUN�EMANCIPATIE�SLECHTS�LANGZAAM�OP�GANG��6AN�GROOT�BELANG�IN�DIT�PROCES�WAS�DE�NIEUWE

GRONDWET�VAN�������6RIJHEID�VAN�DRUKPERS��ORGANISATIE�EN�VERGADERING�WERDEN�RECHTEN�VOOR�IEDEREEN��

$EZE�RECHTEN�LEIDDEN�TOT�POLITIEKE��SOCIALE�EN�RELIGIEUZE�ONTPLOOIING��
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NIEUWE KERKEN NA
HERSTEL BISDOMMEN

De katholieken kregen in 1853 na eeuwen hun bisdommen terug. 

Het herstel van deze bisdommen leidde tot een explosieve uitbrei-

ding van het kerkelijk leven. Kerkenbouw en nieuwe religieuze 

congregaties en devoties waren slechts enkele van de verschijn-

selen daarvan. Een van de grote voorvechters van de katholieke 

emancipatie in Nederland was Joseph Alberdingk Thijm. Sinds 

ongeveer 1840 verscheen van zijn hand een niet aflatende reeks 

publicaties, waarin hij zijn mede-katholieken opriep te strijden 

voor hun rechten. Thijm stond met deze oproep niet alleen. 

De pausen Gregorius X (1831-1846) en Pius IX (1846-1878) 

moedigden hun gelovigen aan om, als reactie op de afnemende 

rol van de godsdienst in een zich seculariserende wereld, pal 

te staan voor hun geloof. Pius IX schreef in 1864 de encycliek 

Quanta Cura. Hierin schreef hij over de vele dwalingen die de 

kerk bedreigden. Een van zijn veroordelingen betrof de ‘neutra-

le staatsschool’. Pius IX schreef onder andere: ‘De misleiders 

van de jeugd proberen ouders en religieuzen uit te schakelen 

bij de opvoeding en... willen het ontvankelijke gemoed van de 

jeugd met zoveel mogelijk verderfelijke dwalingen en ondeug-

den besmetten.’ Katholieken moesten hun kinderen dus niet 

toevertrouwen aan het onderwijs door de staat. Uitgaand van 

deze gedachte is het niet zo vreemd, dat in 1865 de pastoor van 

de Zaandamse parochie Van der Horst en de rijstpellers Cornelis 

en Martinus Kamphuys en Hendrik en Klaas Blans bij elkaar 

kwamen om te kijken of het mogelijk was een katholieke school 

te stichten. Dit streven leidde in 1869, door het weinig tactvolle 

optreden van de pastoor, tot een breuk in de familie Kamphuys 

en bijna tot een scheuring in de parochie. De kroniekschrijver 

schreef hierover: ‘Het is beter deze gebeurtenissen met de mantel 

der liefde te bedekken.’
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Katholiek onderwijs kwam er in de vorm van een kleuterschool 

(1872) en een lagere school voor meisjes (1874). De vrijheid om 

scholen op religieuze grondslag te stichten, was een recht sinds 

de grondwet van 1848. Maar wie van dat recht gebruik wilde 

maken, moest wel zélf voor de kosten opdraaien. Het onderwijs 

aan de Zaandamse meisjes werd gegeven door een zustercon-

gregatie. Deze zusters werkten tegen een vergoeding van onder-

komen en een zeer gering salaris. Daardoor waren de aan het 

onderwijs verbonden kosten relatief laag. Maar ook deze lage 

kosten (vijf gulden per jaar voor een kleuterschoolleerling en 

tien gulden voor een leerling op de lagere school) waren door de 

arme ouders van de kinderen die de scholen bezochten, nauwe-

lijks op te brengen. Liefdadigheid was de enig mogelijke oplos-

sing. Zo kocht Hendrik Blans in maart 1869 een huis aan de 

Bloemgracht, dat de zusters als klooster gingen gebruiken. Ook 

kocht hij de kleine huisjes ernaast, waarin de scholen startten. Hij 

schonk de gebouwen (met een aankoopprijs van 3250 gulden) 

aan het schoolbestuur. Zijn schoondochter Johanna Rietveld, 

schonk in 1878 veertig aandelen van 25 gulden, die haar man 

had aangekocht om de bouw van een nieuw schoolgebouwtje 

mogelijk te maken. In 1896 schreef het bestuur dat zij als gift 

twintig schoolbanken had gekregen. Ook schonk iemand geld 

om de gangen in de scholen en de schuttingen te verven.

34%5.0),!2%.

Door de eeuwenlange achterstelling waren maar weinig katho-

lieken werkzaam in overheidsfuncties. De beter gesitueerde 

katholieken werkten meestal in de handel, als middenstander 

of in de agrarische sector. Zij waren de steunpilaren van de 

arme parochies. De eerder genoemde families Kamphuys en 

Blans waren als industriëlen werkzaam in de rijstpellerij. Beide 

families waren gestart met windmolens en overgeschakeld naar 

fabrieken die gebruik maakten van stoommachines. Kamphuys 

deed dat in 1874 en Klaas Blans in 1878. In de pellerij werd flink 

verdiend. De winst die Klaas Blans met zijn molens maakte, liep 

op van ongeveer 16.000 gulden in 1868 naar 82.325,95 gulden 

in 1877. Om de waarde van deze bedragen aan te geven: een 

arbeider verdiende in die tijd iets meer dan één gulden per dag. 

Klaas Blans was met zijn vrouw Johanna Clasina Rietveld in 

1875 gaan wonen in het koopmanshuis Oostzijde 109, dat schuin 

tegenover de Belgischestraat stond. Een deel van het huis is later 

gebruikt voor de laatste uitbreiding van het Molenmuseum. 

Klaas kon niet lang genieten van zijn nieuwe woning; hij over-

leed op 2 oktober 1878 na een ‘kortstondige ongesteldheid’. 

Zijn weduwe en zijn oudste zoon Hendrik zetten het bedrijf 

voort. Bij een boedelscheiding op 13 mei 1879, kwam de helft 

Iffdj$bXk_fc`\b\�\dXeZ`gXk`\
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Boven: De Bloemgracht rond 1895, gezien vanuit de Oostzijde. Op het weiland verrees later de huidige Bonifatiuskerk. Naast het schuurtje aan de linkerkant staan 

achtereenvolgens de kleuterschool, het in 1872 in gebruik genomen klooster en de meisjesschool.  Linksonder: Detail borduurwerk. Rechtsonder: Klaas Blans 

(vergelijk het portret van St. Nicolaas op blz. 18).
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van alle eigendommen in het bezit van Johanna. De waarde 

hiervan bedroeg 198.619,45 gulden. Haar deel uit de boedel 

bestond onder andere uit de pelmolen De Houtsnip, verschil-

lende woningen en de stoomfabriek Birma. Hendrik nam (als 

21-jarige!) de directie over het bedrijf van zijn vader over. Zijn 

moeder die de zorg had voor haar acht kinderen, was als stille 

vennoot op de achtergrond aanwezig.
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Hiervóór werd er op gewezen, dat de bouw van kerken na 1853 

sterk toenam. ‘Iedere’ zichzelf respecterende parochie wilde een 

nieuwe kerk hebben. In de periode van 1850 tot 1920 zijn er niet 

minder dan tussen de vijf- en zevenhonderd katholieke kerken 

gebouwd. De katholieken waren tijdens de Opstand (1568-1648) 

al hun kerken kwijtgeraakt. Eeuwenlang hadden zij zich moeten 

behelpen met aan de buitenzijde niet als kerk herkenbare gebou-

wen. Nu ze de vrijheid hadden om kerken naar eigen inzicht 

vorm te geven, wilden ze dat die ook werden gezien. De kerken 

moesten hoog zijn en de torens moesten nog hoger worden. 

Dé architect die de katholieken hierbij op hun wenken bedien-

de, was Pierre Cuypers. Hij was de zwager van de emancipator 

Alberdingk Thijm. In de Romantiek ontstond er een hernieuwde 

belangstelling voor het verleden, vooral voor de Middeleeuwen. 

Deze belangstelling werd gevoed door restauraties van de grote 

monumenten uit die tijd: de gotische kathedralen. Cuypers zag 

in de gotiek een op vakmanschap gebaseerde bouwstijl, met een 

sterk religieuze lading. De ideale samenleving zoals Alberdingk 

Thijm en Cuypers die zagen, was harmonisch, christelijk en 

door de Middeleeuwen geïnspireerd. In kunstwerken moesten 

schoonheid, goedheid en waarheid samenvallen. Cuypers vond 

dat in zijn kerken alle kunstenaars moesten samenwerken om 

daardoor een betekenisvol ‘Gesamtkunstwerck’ te creëren. De 

neogotiek herschiep volgens hem de band tussen zijn tijd en de 

‘katholieke Middeleeuwen’.

0!434%,,).'

Ook in de Zaandamse Bonifatiusparochie wilde men een nieuw 

kerkgebouw in de plaats van de kleine kerk uit 1784. Vanaf 

1885 werden er fondsen opgericht en werd een beroep gedaan 

op bemiddelde parochianen. De grond voor de nieuwe kerk 

werd aangekocht voor 30.000 gulden. Het architectenbureau 

Magry en Snickers kreeg de opdracht om bouwtekeningen te 

maken voor de nieuwe kerk. E.J. Magry was een leerling van 

Cuypers. Toen de tekeningen klaar waren ontstonden er proble-

men. De pastoor wilde geen al te grote kerk. De bouwcommissie 

met daarin de grote geldschieters (onder wie Hendrik Blans), 

wilde een kerk met tenminste 1200 zitplaatsen. Er ontstond een 

patstelling die op z’n minst enkele jaren aanhield. De bisschop 

moest tenslotte de oplossing brengen. In maart 1898 werd er een 

nieuwe pastoor benoemd: J. Zwart. Onder diens leiding werd 

de nieuwe, grote kerk aanbesteed. Reeds op 28 mei 1900 werd 

deze ingewijd. De bouw en de inrichting van de kerk waren 

voor een groot deel mogelijk gemaakt door bijdragen van de 

parochianen. Na het voorgaande is het niet verwonderlijk dat 

vooral de families Kamphuys en Blans daarbij op de voorgrond 

traden. De grootste bijdrage was van de weduwe van Klaas Blans, 

Johanna Clasina Rietveld. Zij leende de kerk 70.000 gulden van 

de 130.000 gulden die voor de bouw nodig waren. Zij schonk 

de kerk de vijf gebrandschilderde ramen achter het altaar (1900 

en 1904). Samen met de weduwe van G. Kamphuys schonk zij 

het hoofdaltaar (1900). Johanna Clasina Rietveld schonk voorts 

de deur van het tabernakel (1911) en zeven van de veertien door 

de kunstenaar J. Dunselman geschilderde kruiswegstaties (1905-

1913). Een bijzonder geschenk van haar was een aantal prach-

tige paramenten. Dit zijn kledingstukken die gebruikt worden 

in de katholieke erediensten. Voor zover (mij, HR) bekend, is er 

maar één ander gelijkwaardig stel in Nederland aanwezig. Dat 

is in het bezit van de St. Jan in ’s-Hertogenbosch. De gewaden 

in Zaandam zijn rond 1900 gemaakt in het atelier van Cornelis 

de Vries uit Amsterdam. Dit gespecialiseerde atelier was zowel 

in Nederland als daarbuiten bekend. Voor zijn inzending naar 

de Wereldtentoonstelling in 1913 in Gent won hij bijvoorbeeld 

een gouden medaille. 
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Niet alle delen van het borduurwerk werden in het eigen atelier 

gemaakt. Om een zo groot mogelijke productie te krijgen, werd er 

ook gebruik gemaakt van borduurmachines. Zo is de omgeving 

van de op de koorkap afgebeelde Bonifatius (de begroeiing, de 

lucht en het water), machinaal vervaardigd. De gewaden van de 

kleding van de figuren zijn grof geborduurd op een beschilderde 

satijnen ondergrond. De gezichten en andere zichtbare lichaams-

delen van Bonifatius, de gedoopte Fries en de tweede priester 

zijn met de hand zeer fijn geborduurd. Aan deze delen werd, 

omdat zij het belangrijkst waren, de meeste aandacht besteed. 

De gewaden zijn zeer kostbaar vanwege de vele arbeid die er voor 

verricht moest worden, maar nog méér omdat ze zijn vervaardigd 

van zeer zwaar goudbrokaat. Als dank voor alles wat Johanna 

Rietveld voor de Bonifatiusparochie heeft gedaan, is zij (evenals 

haar man) volgens een oude rooms-katholieke traditie, afgebeeld 

in de nieuwe kerk. Zijzelf als Joanna de Chantal (haar patroon-

heilige) en haar man Klaas, als de heilige Nicolaas. 

Met dank aan de heer T. Neuhaus.
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Linksboven: Tsaar Peter geportretteerd. Rechtsboven: ‘Il borgomastro di Saardam’ werd onder meer uitgevoerd door de Opera Stichting Zaanstad.  

Onder: Excelsior uit Edam bij de buste van de tsaar in de tuin van het Czaar Peterhuisje.
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Het verhaal van de Russische grootvorst die incognito onder de 

naam Peter of Pjotr Michaelow in 1697 in Zaandam verbleef 

om kennis op te doen van de scheepsbouwkunst, werd in 1825 

verwerkt tot een toneelstuk. Onder de titel ‘Le Bourgmestre 

de Sardam ou Le prince charpentier; vaudeville en deux actes’ 

beleefde het stuk op 5 maart 1825 in het Parijse Théâtre des 

Variétés zijn première. De aanduiding ‘vaudeville’ geeft aan 

dat het stuk enigszins komisch verloopt. De auteurs waren de 

Franse toneelschrijvers Honoré Joseph Mélèsville, Jean Toussaint 

Merle en E.C. de Boire. De ondertitel (‘Le prince charpentier’) 

verwijst naar de (korte) periode dat de vorst als timmermans-

knecht op een scheepswerf werkte. Het stuk droeg als onderti-

tel ook wel ‘Les Deux Pierres’. In de toneel- en operaversie van 

het verhaal is er namelijk sprake van een (gefingeerde) tweede 

Rus met de naam ‘Peter’, die als gedeserteerd militair eveneens 

incognito in Zaandam verblijft. Uiteraard geeft de aanwezig-

heid van twee Russen die beiden Peter heten, aanleiding tot veel 

verwarring, waaruit het verdere verhaal zich ontwikkelt. Deze 

persoons- en naamsverwisseling en de gevolgen daarvan waren 

de basis voor veel operettes, kluchten en komische films. De 

verwijzing naar de burgemeester van Zaandam (‘Le Bourgmestre 

de Sardam’) hangt samen met de pleegdochter van deze burge-

meester, op wie de Russische deserteur Peter verliefd wordt. Van 

het toneelstuk verscheen onder de titel ‘Der Bürgermeister von 

Sardam, oder die zwei Peter’ ook een Duitse bewerking van 

Georg Römer. Een andere Duitser (Klabund, een pseudoniem 

van Alfred Henschke, 1890-1928) schreef in 1923 zijn novelle 

‘Pjotr, Roman eines Zaren’, waarin Peters Zaanse avontuur even-

eens kort wordt gememoreerd. 
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Het verblijf van tsaar Peter in Zaandam vormde ook de basis 

voor een ‘opera buffa’ (komische opera) van de Italiaanse compo-

nist Gaetano Donizetti (1797-1848). Donizetti werd geboren 

in het Noord-Italiaanse Bergamo, waar hij zijn muzikale oplei-

ding ontving van Johann Simon Mayr, de kapelmeester in die 

plaats. Ook Donizetti’s broer, Giuseppe, was muzikaal begaafd. 

Gaetano Donizetti was een natuurtalent. Hij schreef met groot 

gemak melodieën en wist complete partituren te onthouden en 

te noteren. Al in 1816 schreef hij een éénakter op basis van het 

verhaal van ‘Pygmalion’, dat ook de basis vormde voor de musical 

‘My fair lady’. Het debuutstuk van Donizetti was overigens pas in 

1960 voor het eerst op de planken te zien. In 1818 ging zijn eerste 

opera, ‘Enrico di Borgogna’, in première. Negen jaar later, op 19 

augustus 1827, was Donizetti ś bewerking van het verhaal van 

tsaar Peter onder de titel ‘Il borgomastro di Saardam’ als komi-

sche opera voor het eerst te zien en te horen in het Teatro del 

Fondo (Teatro Nuevo) in Napels. Het libretto was van Domenico 

Gilardoni, die als basis het toneelstuk van Mélesville, Merle en 

de Boirie gebruikte. 
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‘Il borgomastro di Saardam’ speelt zich af tijdens het verblijf van 

tsaar Peter te Zaandam in 1697. Behalve de tsaar bevindt zich 

op de werf nog een tweede Rus met de naam Peter (Iwanov), 

een gedeserteerde soldaat die een oogje heeft op Mariëtta, de 

pleegdochter van de burgemeester van Zaandam. Beide Peters 

vrezen dat hun identiteit ontdekt wordt. Voor de tsaar betekent 

dat een voortijdig einde van zijn scheepsbouwavontuur en een 

gedwongen vertrek, zonder de kennis op te doen en de arbeiders 

te werven die hij zoekt. Voor de soldaat Peter betekent ontdek-

king arrestatie en gevangenschap of erger. De plot ontwikkelt zich 

verder, als een exotische vreemdeling (Ali) op bezoek komt. Hij 

is een Turkse gezant in vermomming en zoekt een zekere ‘Peter’ 

(de tsaar) om een kwestie over doorvaart op de Zwarte Zee te 

bespreken – de tsaar had in 1696 in zijn strijd tegen de Turken 

de Turkse vesting Azow veroverd. De gezant is bekend met het 

anonieme verblijf van de Russische vorst in Zaandam, en dat is 

voor hem reden om ook in vermomming te verschijnen. Hij wordt 

voorgesteld aan de soldaat Peter en meent met de tsaar van doen 

te hebben. Er ontstaan verscheidene verwikkelingen, waarbij het 

bijna mis gaat met alle vermommingen. Daarna besluit de tsaar 
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om samen met Ali en zijn naamgenoot het spel nog even vol te 

houden. Ondertussen lijkt de soldaat Peter zijn geliefde kwijt te 

raken. Ook de arrestatie van een aantal personen, onder wie de 

twee Peters, dreigt roet in het eten te gooien. Aan het eind van het 

verhaal maakt de ware tsaar zich bekend: hij vergeeft zijn soldaat 

diens desertie en maakt hem tot bevelhebber van de Russische 

vloot. De burgemeester, die ook een oogje heeft op zijn pleeg-

dochter, wil ingrijpen, maar de tsaar is hem vóór. Soldaat Peter 

en zijn geliefde vertrekken en de tsaar ziet zich eveneens genood-

zaakt zijn verblijf af te breken. Het verhaal bevat tal van elementen 

die vele opera’s en operettes kenmerken: een historisch of quasi-

historisch decor (goed voor een fraaie kostumering), een vleugje 

exotisme (Ali), vermommingen en persoonsverwisselingen, en 

plotseling opduikend onheil dat alles dreigt te verstoren. Met de 

persoonsverwisselingen in ‘Il borgomastro di Saardam’ en andere 

opera’s wordt de draak gestoken met het ontzag voor hoogwaar-

digheidsbekleders: heren buigen voor knechten en knechten zijn 

voor even heer. Dit alles is getoonzet met een keur van melodieën 

waarvan er soms één vaker als thema terugkomt en het in enkele 

gevallen tot ‘hit’ brengt. 
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Tien jaar na de première van ‘Il borgomastro’ verscheen er een 

Duitstalige bewerking van het verhaal van Peters Zaanse avon-

tuur van de hand van Gustav Albert Lortzing, getiteld ‘Zar und 

Zimmermann’. Op 22 december 1837 was de première in het 

Stadttheater in Leipzig. Lortzing was niet alleen verantwoorde-

lijk voor de muziek; het libretto waarop hij zich baseerde, was 

een eigen bewerking van het hiervóór genoemde toneelstuk ‘Der 

Bürgermeister von Sardam, oder die zwei Peter’ van zijn land-

genoot Georg Römer. Deze gebruikte op zijn beurt vermoede-

lijk Donizetti als bron. ‘Zar und Zimmermann’ is Lortzings 

bekendste opera en wordt nog altijd opgevoerd. Lortzing baseer-

de veel van zijn melodieën op de muziek van Mozart. Het stuk 

bevat veel humor, wat niet zo verwonderlijk is: Lortzing was 

zélf acteur, met ervaring in het blijspelgenre. Daarnaast wist hij 

goed hoe hij een verhaal een dramatische wending kon geven. 

Afgezien van de muziek zijn in Lortzings versie van het verhaal 

ook een aantal verwikkelingen anders weergegeven. Zo heeft de 

wat domme burgemeester van Zaandam geruchten vernomen 

dat de Russische tsaar in ‘zijn’ stad verblijft en wil hij een groot 

Linksboven: Gaetano Donizetti (1797-1848). In 1827 ging zijn bewerking van het verblijf van de tsaar in Zaandam in première als ‘Il borgomastro di Saardam’, een 

komische opera. Linksonder: Gustav Albert Lortzing verzorgde een Duitstalige bewerking van het verhaal van Peters Zaanse avontuur onder de titel ‘Zar und 

Zimmermann’. Het stuk ging 22 december 1837 in première. Rechtsonder: Daniël de Lange tijdens het optreden bij het Czaar Peterhuisje, in het Annaplantsoen.
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feest ter ere van de anonieme gast geven. Dat verloopt niet geheel 

naar wens. Lortzing verving de Turkse gezant Ali door enkele 

andere figuren. Voor het buitenlandse tintje voerde hij de Engelse 

gezant Lord Syndham en de Franse afgevaardigde Marquis de 

Chateauneuf op. Ook hier zijn er verliefdheden en persoonsver-

wisselingen, en er is natuurlijk een happy end. Het stuk werd 

een groot succes, was in heel Duitsland op de planken te zien 

en beleefde in een groot aantal vertalingen uitvoeringen in tal 

van andere landen, waaronder Nederland. In Rusland kon men 

eveneens kennis maken met de muzikale avonturen van de grote 

Rus: in 1908 waren er voorstellingen in Moskou, Kiev en Sint-

Petersburg. In laatstgenoemde stad werden er in respectievelijk 

1919 en 1956 ook opvoeringen van het stuk gegeven. 
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Dichter bij huis, in de Zaanstreek, werden Peters belevenissen 

voor toneel bewerkt. In 1897 verscheen van de hand van Gerrit 

Jan Honig het toneelstuk ‘Pieter Michaeloff: het verblijf van czaar 

Peter den Grooten te Zaandam in Augustus 1697’. Deze ‘drama-

tische schets in vier bedrijven’ werd geschreven om te herdenken 

dat de tsaar tweehonderd jaar eerder Zaandam bezocht. Het stuk 

werd in augustus 1897 opgevoerd door toneelvereniging ‘Vondel’. 

De geschiedenis van de Russische vorst leeft ook voort in de naam 

van de (inmiddels Koninklijke) Zaandamse Operette vereniging 

‘Czaar Peter’. Donizetti’s opera en Lortzings schepping stonden 

hier in de negentiende eeuw echter nooit op het repertoire. 
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Donizetti ś opera speelde wél een rol bij de festiviteiten rond de 

samenvoeging van zeven Zaanse gemeenten tot Zaanstad in 1974. 

Mieke de Goeije en Jan Schaap ‘ontdekten’ deze ietwat verge-

ten opera en namen contact op met de toenmalige burgemeester 

van Zaandam, R. Laan jr. Zo ontstond het idee de opera op te 

voeren bij de feestelijkheden rondom de vorming van Zaanstad. 

Ondanks de moeite die het kostte met name de financiële kant 

van de onderneming rond te krijgen, lukte het de Operastichting 

Zaanstad een aantal voorstellingen te geven. Hierbij werd ook 

een boekje uitgegeven waarin beknopt de herontdekking van 

Donizetti’s opera en de geschiedenis ervan werden uiteengezet. 

Het erecomité voor deze onderneming bestond onder andere uit 

Russische en Italiaanse diplomatieke vertegenwoordigers.

-).)#/.#%24

In 2009 namen zangvereniging ‘Daniël de Lange’ uit Zaandam 

en mannenkoor ‘Excelsior’ uit Edam gezamenlijk het initiatief 

voor een uitvoering van ‘Zar und Zimmermann’. Op 6 juni 

presenteerden de koren zich met een mini-concert in de tuin 

van het Czaar Peterhuisje in Zaandam. Concertante uitvoerin-

gen (dat wil zeggen: zonder enscenering en kostuums) vonden 

in november 2009 plaats in het Zaantheater te Zaandam en in 

de Grote Kerk van Edam. De opvoeringen vonden mede plaats 

ter gelegenheid van het 120-jarig bestaan van Daniël de Lange. 

Het was een van de eerste keren dat ‘Zar und Zimmermann’ in 

de Zaanstreek voor het publiek te beluisteren was. 

Bronnen

Ulke Brolsma: Peter de Grote in Zaandam. Zaanstad, 1991;

R. Laan (voorw.): Il borgomastro di Saardam. Inl. Jan Schaap. z.j. (=1973);

Rietje van Vliet: Tsaar Peter de Grote: identiteit en imago. 

In: Literatuur, jrg. 13, nr. 96-6.

Omslag van de novelle die de Duitser Alfred Henschke in 1923 schreef, waarin 

het verblijf van tsaar Peter in de Zaanstreek kort wordt vermeld.
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Boven: De kuiperij in het Zuiderzeemuseum. Hier is nog te zien hoe in het verleden allerlei houten vaten werden samengesteld uit duigen. In de Zaanstreek werkten 

vele kuipers voor met name de Zaanse industrie. Linksonder: Molenaar Piet Kempenaar van verfmolen De Kat met een stuk blauwhout. Op de achtergrond de kuip 

van de stamperij. Rechtsonder: Het in verfmolen De Kat fijn gehakte sandelhout wordt verder vermalen.
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Het hout dat in de negentiende eeuw in de bouwnijverheid werd 

gebruikt, bestond uit twee soorten: loofhout en naaldhout. Door 

het gematigde klimaat van Nederland groeiden hier slechts loof-

bomen, zoals de eik, beuk, iep, berk en wilg. Van deze soorten was 

alleen het hout van de eik van voldoende kwaliteit en afmetingen 

om te kunnen dienen als duurzaam bouw- en scheepsmakers-

hout. Van alle andere inheemse loofhoutsoorten konden slechts 

onderdelen voor de bouw worden vervaardigd, zoals beuken 

stofdorpels en deurknoppen, iepen hamerstelen en spaken voor 

wielen, en wilgenhout waarvan klompen werden gemaakt, het 

schoeisel voor de werkman.1 
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De Nederlandse bossen konden al vanaf de zestiende eeuw niet 

voorzien in de behoefte aan eikenhout. Al het eiken bouw- en 

scheepshout moest uit het buitenland worden geïmporteerd, 

vooral toen na 1815 de Nederlandse handels- en oorlogsvloot 

opnieuw moest worden opgebouwd. Dit eikenhout werd, even-

als in de voorgaande eeuwen, betrokken uit het Rijnland en 

Midden-Duitsland, en werd respectievelijk Rijns- en Slavonisch 

eikenhout genoemd. In de tweede helft van de negentiende eeuw 

maakte de vrachtvaart met stoomschepen over de Atlantische 

Oceaan de aanvoer van bulkgoederen lonend en werd veel eiken-

hout van uitstekende kwaliteit uit Noord-Amerika ingevoerd, 

voornamelijk in de soorten white en red oak. De opkomst van 

de bouw van stalen schepen maakte een einde aan de grote vraag 

naar eiken scheepmakershout, en in de bouwnijverheid werd 

eikenhout bijna nog uitsluitend gebruikt voor deuren en ramen. 

Zaanse industriëlen maakten in de negentiende eeuw nog wél 

veel gebruik van eikenhouten vaten voor het vervoer van vloei-

bare, halfvaste of vaste producten zoals olie, boter, vis, fruit, 

zaden, stroop en chemicalieën. Een houten vat was een univer-

sele lucht- en waterdichte verpakking die rollend gemakkelijk 

kon worden vervoerd. Het vervaardigen van de vaten vereiste 

groot vakmanschap. Er werden ook wel vaten van grenen- en 

beukenhout gemaakt, maar eikenhout was eeuwenlang het meest 

gebruikte materiaal. De vaten werden, ook in de Zaanstreek, 

gemaakt door kuipers.2
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In de Franse tijd kwam de aanvoer van bouwhout door de oor-

logshandelingen en blokkades tenslotte volledig stil te liggen. 

Daarna herstelde de invoer zich weer. Het ‘zachthout’, zoals 

naaldhout werd genoemd, werd aangevoerd uit twee gebie-

den. Ten eerste kwam dit hout uit de Duitse streken langs de 

Rijn, die bestaan uit bebost heuvelland, zoals het Zwarte Woud. 

De stammen werden via zijrivieren naar de Rijn vervoerd en 

daar samengevoegd tot zeer lange vlotten die met de stroom 

mee naar Nederland afzakten. Andere herkomstgebieden van 

naaldhout waren verscheidene streken in Midden-Europa, zoals 

het Thüringerwoud, het Ertsgebergte en het Reuzengebergte. 

Daarnaast werd naaldhout aangevoerd uit de Baltische landen 

en de Scandinavische landen Noorwegen, Zweden en Finland, 

en ook uit Midden- en Noord-Rusland. Door het koude klimaat 

groeiden de bomen in deze gebieden langzamer, wat het hout een 

dichte structuur en een grote duurzaamheid gaf. Een nadeel van 

de houtimport uit deze noordelijke gebieden was, dat de uitvoer-

havens door ijsgang vaak niet bereikbaar waren. Een uitzondering 

daarop vormde de zeer noordelijk gelegen havenstad Archangel 

aan de Witte Zee, die onder invloed van de Warme Golfstroom 

zo’n tweehonderd dagen per jaar ijsvrij was.
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Al sinds de zeventiende eeuw werd uit tropische en subtropi-

sche landen door de Verenigde Oost-Indische Compagnie en 

de West-Indische Compagnie hout aangevoerd voor bijzondere 

doeleinden. Dit betrof meestal kleine hoeveelheden. Door de 

hoge temperaturen in deze landen en de hevige regens tijdens 

de natte seizoenen hadden de daar groeiende bomen heel andere 

eigenschappen dan de Europese. Uit de (sub)tropische landen 

kwamen houtsoorten die door hun hardheid en onsplijtbaarheid 

gebruikt werden in de scheeps- en molenbouw. Het zeer harde 

‘pokhout’ uit Midden-Amerika werd toegepast in katrollen voor 

zeilschepen, rolschijven voor schuiframen en voor deurknop-

pen. Het uit Spanje aangevoerde ‘azijnhout’ werd om zijn taai-

heid gebruikt voor het vervaardigen van tandraderen in molens 

en machines. Het gele ‘palmhout’ van de buxusboom uit Zuid-
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Detail van een kaart van Rusland (1664) met de Album Mare (Witte Zee) en Archangel, en als inzet een blik op het havenfront van deze stad. (Atlas Van Loon, 

Nederlands Scheepvaartmuseum, Amsterdam).
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Afrika, werd om zijn hardheid en dichtheid eveneens gebruikt 

voor tandraderen en ook voor het maken van draaiwerk, deur-

knoppen en instrumenten. Een tweede groep tropische hout-

soorten, afkomstig uit Celebes en Ceylon, werd door z’n fraaie 

tekening en kleur- en kwastvrijheid in het bijzonder gebruikt 

voor het maken van meubels, zoals het zwarte ‘ebbenhout’ en 

‘coromandelhout’. Het gevlamde ‘palissanderhout’ werd aange-

voerd uit Java, Brazilië en Honduras. Uit Ceylon en Portorico 

kwam het fraaie, gele ‘citroenhout’. Sinds de achttiende eeuw 

werd vooral uit Midden-Amerika ‘mahoniehout’ aangevoerd, 

dat zeer fijn van vezel, fraai van kleur en krimpvrij was, en daar-

door uitermate geschikt was voor het vervaardigen van meubels 

en betimmeringen.
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Een aparte groep bestond uit houtsoorten die bestand waren tegen 

de gevreesde paalworm, zoals het ‘groenharthout’ uit Guyana en 

het ‘mambarklakhout’ uit Suriname. Deze soorten werden beide 

gebruikt voor zeeweringen. Daarnaast was er een groot aantal 

houtsoorten die weliswaar niet tegen de paalworm bestand waren 

en door hun hardheid en structuur óók minder geschikt waren 

voor bouwhout, maar des te meer voor waterbouwkundig werk, 

brugdekken en vloeren. Dit betreft onder meer ‘basrolocus’ en 

‘bruinhart’ uit Suriname, ‘azobé’ uit Afrika, ‘bankirai’ uit Borneo 

en vele andere soorten. Enkele daarvan (zoals ebben-, palissan-

der- en pokhout) werden gezien hun grote soortelijk gewicht zelfs 

per pond verhandeld.
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Een laatste groep tropische houtsoorten werd gebruikt voor een 

totaal ander doel: het maken van verfpigmenten. Het verwerken 

van deze soorten ‘verfhout’ was gedurende bijna drie eeuwen een 

belangrijke industrie in de Zaanstreek, die werd uitgeoefend in 

52 verfmolens. Deze leverden hun producten aan de ververijen 

van wollen, linnen, katoenen en zijden garens in onder meer 

Amsterdam, Leiden en Haarlem. Tot 1860 werden voor dit verven 

uitsluitend plantaardige en dierlijke kleurstoffen gebruikt. De 

uitvinding van chemische anilineverven bracht daarin verande-

ring. Desondanks bouwde de firma Heijme Vis nog in 1870 de 

stoomverfhoutmolen de ‘Vooruitgang’, die dertig jaar werkte. In 

verfmolen De Kat bij de Zaanse Schans wordt nog steeds tropisch 

hout tot verfpigment vermalen.

Noten

1  Aangezien in dit artikel vooral het houtgebruik in de negentiende wordt beschre-

ven, staat de tekst in de verleden tijd. Dat neemt niet weg dat de aan de ver-

schillende houtsoorten toegeschreven eigenschappen ook nu nog gelden, en 

dat veel in onze tijd ingevoerde houtsoorten uit dezelfde herkomstgebieden 

komen als weleer. 

2  Encyclopedie van de Zaanstreek, p. 235 en 427.

n,  Spar: Picea excelsa, vurenhout.  Zilverspar: Abias alba, dennenhout.  Den: Pinus, grenenhout.  Quercus robur: zomereik, eikenhuot.

      (Tekeningen: Jaap Schipper).
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Links: De benedenverdieping van De Klok, met de museale opstelling in vitrinekasten. Rechts: De bovenverdieping van De Klok ‘onder de pannen’.
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HISTORISCH PAND 
VAN SLOOP GERED

Na zijn technische opleiding werkte Theo Hallingse tot aan zijn 

pensioen altijd in de houthandel. De laatste vijftien jaar was 

hij directeur van houthandel Rote Westzaan. Voor zijn werk 

bezocht hij vele landen. ‘In het buitenland was ik altijd op zoek 

naar bijzondere houten voorwerpen’, vertelt hij. ‘Maar niet alles 

vond ik geschikt. Voor mij is iets pas leuk als het een verhaal 

heeft. Het verzamelen begon vanuit een soort jeugdsentiment. 

Vroeger had je namelijk niets anders dan houten speelgoed.’ Theo 

Hallingse stalde een groot deel van zijn verzameling uit in vitrines 

in zijn kantoor. Bij het naderen van zijn laatste werkdag begon 

hij met het sorteren en inpakken van zijn verzameling. Pas toen 

kwam hij erachter, dat die nooit in zijn huis zou passen. ‘Ik had 

al bedacht, dat ik na mijn pensionering een ruimte voor mezelf 

wilde hebben’, zegt hij. ‘Gewoon om lekker te rommelen en om 

mijn verzameling uit te stallen. Maar het idee voor een muse-

um was toen nog niet in mij opgekomen. Dat veranderde toen 

ik tijdens een avondje fietsen pakhuis De Klok aan de Zaan 

zag staan. Het was een bouwval, maar ik was meteen verkocht. 

Toen ik het pand beter bekeek, zag ik dat het om een bijzonder 

pakhuis ging. De getrapte weeg, de overnaadse planken op de 

zij- en achtergevel – dat trok me erg aan, en ik vond de kolossa-

le spanten en de enorm brede vloerdelen indrukwekkend.’ Het 

pakhuis liet hem niet meer los en in 1994 besloot hij het te kopen 

van de Wormerveerse Aannemings Maatschappij. 

0!0)%2/03,!'

Pakhuis De Klok werd in 1729 gebouwd nadat de bedrijfslei-

der van een schelpzandmolen het lege erf had gekocht van Jan 

?flkdlj\ld�`e�gXb_l`j�;\�Bcfb
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Links: Jan Breebaard (1863-1878) fotografeerde Wormerveer ter hoogte van het St. Pieterspad, met De Klok en rechts de steiger van de Alkmaar Packet (Foto: GAZ). 

Rechts: De stenen voorgevel van De Klok.

Claeszoon Coochjes, een telg van de bekende klokkenmaker-

familie Koogies – vermoedelijk dankt het pand daar zijn naam 

aan. Omstreeks 1843 werd De Klok eigendom van papiermakers- 

bedrijf Van Gelder Zonen, dat het jarenlang gebruikte voor 

opslag. Gedurende die periode veranderde er nauwelijks iets aan 

het pakhuis, totdat de houten voorgevel in 1905 werd vervangen 

door een gevel van baksteen. Bijna een eeuw later werd pijnlijk 

duidelijk dat de tand des tijds het gebouw geen goed had gedaan. 

Het was op sommige plaatsen verzakt en moest weer rechtgezet 

worden. Hallingse wilde het gebouw zoveel mogelijk in de oude 

staat terugbrengen. Om het authentieke karakter van De Klok 

te bewaren, deed hij dat volgens de technieken van het begin 

van de achttiende eeuw. Een uitzondering daarop was de stenen 

voorgevel, die hij handhaafde, al was deze oorspronkelijk van 

hout geweest. De houten getrapte weeg langs het Sint Pieterspad 

werd wél in ere hersteld, en de achtergevel keerde eveneens terug 

in z’n oude, houten staat. Het dak werd vernieuwd en opnieuw 

bekleed met oud-Hollandse dakpannen. De vloeren, die alle 

waren versleten en beschadigd werden eveneens vervangen. ‘In 

het gehele pakhuis is zo’n tachtig kubieke meter hout verwerkt’, 

zegt Theo Hallingse. ‘Ik sorteerde al het hout zélf, maar het op 

maat zagen viel niet mee in een pand met allemaal vreemde 

hoeken. De gevel van het pakhuis staat namelijk parallel aan 

de Zaan, terwijl het pand zélf daar scheef op staat. Het gevolg 

ervan is, dat geen enkele ruimte in het gebouw haaks is. En alsof 

de uitdaging nog niet groot genoeg was, moest ik ook rekening 

houden met de afwijkende maatvoering van vroeger: duimen  

(2½ cm), Amsterdamse voeten (28 cm) en ellen (69 cm) – ze 

komen allemaal voor in de houtconstructies van het museum.’

-%4�$%�(!.$

Niets hield Theo Hallingse tegen. Net als de oorspronkelijke 

bouwers paste hij zwaluwstaarten, halfhoutse- en pen-en-gatver-

bindingen toe met conische houten deuvels. Om het hout een 

ambachtelijke uitstraling te geven, werd veel ervan met de hand 

geschaafd. Voor zijn collectie houten voorwerpen en speelgoed 

liet hij speciale houten vitrines maken. Daarin staat alles keurig 

op land van herkomst en houtsoort tentoongesteld. De kozijnen 

en het smeedijzeren hang- en sluitwerk werden door specialisten 

onder handen genomen. Geen enkel oorspronkelijk detail mocht 

ontbreken. Uiteindelijk duurde het zeven jaar eer de restauratie 

was voltooid. In deze tijd zijn delen van het pand gesloopt en 

weer hersteld. Sinds 1998 biedt het pakhuis een compleet over-

zicht van houtconstructies en houtproducten die vroeger ook in 

de Zaanstreek werden geproduceerd. Dat het museum van Theo 

Hallingse staat in de Zaanstreek, is niet meer dan gepast. Hier 

kwam in 1596 de door Cornelis Cornelisz. van Uitgeest uitge-

vonden houtzaagmolen te staan, die het mogelijk maakte hout 

dertig keer sneller te zagen dan op handkracht. In de achttiende 

eeuw stonden er ruim 350 houtzaagmolens in de Zaanstreek. Het 

oorspronkelijke hout voor pakhuis De Klok werd in een van die 

molens gezaagd. Tijdens een rondleiding kan Theo Hallingse 

daar alles over vertellen. Maar bovenal kunnen bezoekers er genie-

ten van een prachtig gerestaureerd pakhuis met een bijzondere 

museale collectie, waar Theo Hallingse trots op is. 

Pakhuis De Klok is uitsluitend toegankelijk voor groepen. Voor een 

rondleiding, lezing of vergaderruimte kan men Theo Hallingse bellen 

(tel. 06-53624704). Info: www.pakhuisdeklok.nl
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Linksboven: Hadewych zoekt achtergrondgegevens over een object op in het oudste Handelingenboek uit 1892. Op de voorgrond een stapel oude cataloguskaarten. 

Alle basisgegevens worden nu digitaal vastgelegd. Rechtsboven: Speelgoedbakkerswinkeltje. Op de toonbank staat te lezen dat er ‘koek en allerhande' wordt verkocht. 

Linksmidden: Speelgoedwinkeltje voor de verkoop van fournituren. Linksonder: Zilveren miniatuur van een tentjachtje. Rechtsonder: Pop in een kakstoeltje.
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EEN KLEINE WERELD

Op 1 januari 2010 komt er een einde aan de werkzaamheden 

van Hadewych van Heugten, die als tijdelijk registrator bij het 

Zaans Museum werd ingezet. Dankzij financiële bijdragen van 

de provincie Noord-Holland, het Zaans Museum, het Honig 

Breethuis en Zaanse fondsen kon haar een contract voor een jaar 

worden aangeboden, dat later nog eens met drie maanden werd 

verlengd. Haar taak was met name de omvangrijke ZOV-collectie 

verder digitaal in kaart te brengen. De oudheidkundige verzame-

ling werd ooit opgebouwd door de papierfabrikant Jacob Honig 

Janszoon Junior (1816-1870). Diens nazaten zetten het beheer 

en de uitbreiding van de collectie voort. De collectie werd in 

1874 voor het eerst getoond aan het Zaanse publiek in het raad-

huis van Zaandam, onder de naam ‘Zaanlandsche Oudheden 

en Merkwaardigheden’. Honig legde met zijn verzameling de 

basis voor de collectie van het Zaans Museum en het woonhuis-

museum Honig Breethuis.1 Registratie vond pas plaats vanaf 

1892, toen de Vereeniging tot Instandhouding en Uitbreiding 

der Zaanlandsche Oudheidkundige Verzameling Jacob Honig 

Jsz. Jr. was opgericht en de collectie een eerste museaal onder-

komen vond in het raadhuis van Zaandijk. Nieuwe aanwinsten 

van de collectie werden bijgehouden in acht zogenoemde hande-

lingenboeken. Ook nadien werden de aanwinsten bijgehouden 

en werd de collectie meermalen beschreven en gecatalogiseerd. 

Daaraan lag echter geen eenduidig systeem ten grondslag, met 

als gevolg dat grote delen van de collectie niet zodanig waren 

beschreven dat ze konden worden tentoongesteld en dat infor-

matie erover toegankelijk was voor het publiek. Om deze situ-

atie te verbeteren was in eerste instantie het opbouwen van een 

goede basisregistratie van de hele collectie noodzakelijk. Daarna 

kon verder inhoudelijk onderzoek plaatsvinden en konden de 

gegevens in een database worden aangevuld. Uiteindelijk kan 

dit leiden tot een publicatie over de geschiedenis van de collectie 

en de verschillende deelcollecties. Met de werkzaamheden van 

Hadewych is daar grote vooruitgang in geboekt. 

30%%,'/%$

Hadewychs taak was de eerder vastgelegde gegevens over objec-

ten te controleren, objectbeschrijvingen te maken en elk object 

een vijfcijferig catalogusnummer toe te kennen. In een database 

werden de basisgegevens van de objecten vastgelegd, bijvoorbeeld 

wat het object voorstelt, de maten, het materiaal, de datering, of 

het een aankoop of een schenking betreft en, indien bekend, de 

achtergronden van ervan. Ook werden alle beschreven objecten 

gefotografeerd. In het onderzochte deel van de collectie bevon-

den zich ook ongenummerde stukken of meerdere stukken met 

hetzelfde nummer als onderdeel van een groep, zoals ‘partij baby-

mutsjes’. Bronnen die Hadewych kon raadplegen waren onder-

meer handelingenboeken, jaarverslagen, inventariskaarten, oude 

foto’s en catalogi. Hadewych hield zich vooral bezig met de regi-

stratie van speelgoed, zoals poppenkleren, maar ook met hoeden 

en kledingaccessoires. Daarnaast registreerde zij de objecten die 

in de historische inrichting van het Honig Breethuis aanwezig 

zijn. Momenteel houdt ze zich bezig met het beschrijven en vast-

leggen van de zilveren voorwerpen in het depot van het Zaans 

Museum. Medio november 2009, toen dit artikel werd geschre-

ven, waren er inmiddels gegevens van 3317 objecten ingevoerd 

of aangepast. Hadewych had toen nog anderhalve maand te 

gaan; het aantal objecten dat zij beschreef en invoerde is dus 

nog gestegen. Deze objecten bevinden zich zowel in het depot 

van het Zaans Museum als in het Honig Breethuis. Het werk is 

als Hadewych vertrekt nog niet afgerond. Er is nog een aantal 

objecten waarvan de oorspronkelijke nummering onduidelijk is. 

Dat noodzaakt tot diepgaander onderzoek. 

4%.4//.34%,,).'

Als afronding van haar werk bereidde Hadewych voor alle subsi-

diegevers nog een in december te houden lezing voor. Daarnaast 

werd besloten dat de speelgoedcollectie, nu deze is geregistreerd, 

kan worden tentoongesteld. In overleg met het Honig Breethuis 

is ervoor gekozen een kleine speelgoedexpositie in te richten. 

Inmiddels is een voorlopige selectie gemaakt. De objecten die 

deel uitmaken van de bestaande, vaste opstelling van het huis 

zullen in speelgoedversie zijn terug te vinden, zoals een wiegje  

en een kakstoel in het kraamkamertje, een zilveren model  

van een tentjachtje in de Zaankamer, en poppen en poppen-

meubels in de kamer met het geschilderde behang. In het  

kabinetje wordt in vitrines een aantal speelgoedwinkeltjes 

getoond, alsmede een soort poppenhuis met zilveren minia-

turen. In ieder geval bestaat een groot deel van deze expositie 

uit voorwerpen die jarenlang in het depot stonden en nu eindelijk 

weer te zien zijn voor het publiek. En dat was natuurlijk precies 

het doel van deze basisregistratie.

Noot

1 Een en ander is eerder beschreven in Zaans Erfgoed nr. 24.

9Xj`ji\^`jkiXk`\�Zfcc\Zk`\�QFM
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Peter van Delft, directeur van de Zaanse 

Schans, is tevreden met de prijs van 2,75 

miljoen euro die de stichting ontvangt 

voor de verkoop van 23 panden en zes 

kavels grond. ‘Het is het hoogst haalbare. 

Bovendien zijn we nu af van een jaarlijks 

exploitatieverlies van vier tot zes ton’, aldus 

Van Delft. De panden en de grond zijn ver-

kocht aan de NV Stadsherstel Zaanstreek, 

die deze gaat beheren onder de vleugels 

van NV Stadsherstel Amsterdam.

��*5,)

Zaanstad is weer een serie straatna-

men rijker. In project De Rietvelden 

in Wormerveer-Noord komen de stra-

ten De Zevenster en De Bonte Ruiter. 

Plan Waterschouw in Assendelft gaat 

Kralingen heten. De woningen in het plan 

komen in een straat die in een halve cirkel 

loopt. Naast Saendelft komt een nieuwe 

wijk: Kreekrijk. De weg daarheen gaat 

Kreekrijklaan heten. Tussen deze laan, 

de Saendelverlaan en de spoorlijn komt 

een buurt met de straten Wachtspoor, 

Nevenspoor, Zijspoor, Dubbelspoor, 

Enkelspoor, Hoofdspoor, Keerspoor en 

Vertrekspoor. In Westzaan komen in 

fase 1 van plan De Molenaar de Simon 

Jongewaardstraat (oud-burgemeester) en 

Cornelis G. Dekkerstraat. 

���*5,)

Een oude molenschuur in Nauerna wordt 

wellicht toch gemeentelijk monument. 

Tot vorig jaar werd het vervallen hou-

ten gebouw nog als woning gebruikt. 

Het pand was de molenschuur van de 

allang verdwenen oliemolen De Pauw. 

De schuur valt op in het buurtschap; er 

staan hekken om de bouwval, waarvan 

de houten planken verrot, gebroken en op 

veel plaatsen verdwenen zijn. De schuur is 

zeldzaam. Van de 204 oliemolens die ooit 

in de Zaanstreek stonden, zijn er nog maar 

vier over. De schuur is ook uniek door de 

vroegere bewoning.

���*5,)

Er zijn steeds minder weidevogels in de 

Veenpolder bij Assendelft. Weidevogel-

beschermers denken dat de sterke terug-

loop vooral te maken heeft met een ver-

kleining van het veenweidegebied rond 

Assendelft door de oprukkende bebou-

wing. De nesten vallen daardoor eerder 

ten prooi aan predatoren, zoals roofvo-

gels, meeuwen en kraaien. ‘Toen er nog 

niet werd gebouwd, waren de polders bij 

Assendelft een rijk weidevogelgebied’, zegt 

Jan Kerssens, een van de beschermers.

���*5,)

Planten als het harige wilgenroosje en 

het echte lepelblad zullen terugkeren in 

de Polder Westzaan. Het Rijk reserveerde 

namelijk 4,3 miljoen euro voor het ver-

brakkingsproject in de polder. Inzet is 

het verbrakken van het Guisveld. Dit 

project is een initiatief van de provincie. 

Verbrakken gebeurt door zilt water uit het 

Noordzeekanaal de polder Westzaan in 

te laten. Doel ervan is het herstel van de 

oorspronkelijke laagveenvegetatie met de 

bijzondere planten, zoals het genoemde 

harige wilgenroosje en echte lepelblad.

���*5,)

‘Nieuwe ronde, nieuwe kansen’, vindt 

Gerrit Gelderman (43). Een kwart eeuw 

terug kraakte hij met vrienden een deel van 

de voormalige gasfabriek aan het Weiver 

in Krommenie. Daar kwam De Grote 

Weiver tot bloei. Nu begint Gerrit aan het 

tweede leven van het cultureel centrum, 

even verderop, in Wormerveer. Wegens 

sloop van de gasfabriek en woningbouw 

aan het Weiver moest de stichting van 

bevlogen vrijwilligers vertrekken. Het 

bleef drie jaar stil, totdat de oud-krakers 

in februari dit jaar met woningcorpora-

tie ZVH een contract tekenden voor de 

huur van een deel van het vroegere PWN-

complex aan Industrieweg 1a.

���*5,)

Door een grondruil met ADM Cocoa 

DOOR�*AAP�DE�+ONING���&OTO�S��7IM�DE�*ONG��'!:	

KRONIEK
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zou de gemeente Wormerland in het bezit 

kunnen komen van de historische pak-

huizen De Schepel, Maas en Waal. De 

rijksmonumenten staan het cacaobedrijf 

in de weg, maar door grond te ruilen kan 

er mogelijk een nieuwe toegangsweg naar 

het bedrijf worden aangelegd. Dat staat in 

een voorstel van het Wormerlandse col-

lege van B. en W. aan de gemeenteraad 

en ADM Cocoa.

��!5'53453

Hangjongeren uit Oostzaan helpen vol-

gende week bij het hutten bouwen voor de 

jeugd op het terrein van ijsclub Centrum 

aan de Twiskeweg. Het is de eerste keer 

dat er een huttenbouwevenement is in 

Oostzaan. Het wordt georganiseerd door 

het Straathoekwerk. Straathoekwerker 

Rob van Laere is blij met de hulp van de 

hangjongeren. ‘Bij zo’n organisatie komt 

heel wat kijken. Een van de zaken waar-

voor je moet zorgen, is de begeleiding. 

Daarvoor hebben we onder meer de hang-

jongeren gevraagd.’

��!5'53453

De eerste zal de laatste zijn, maar het om-

gekeerde gaat ook op. Mevrouw Alberta 

(Bep) Bosman uit Zaandam was de laatste 

die over de Julianabrug wandelde en de 

eerste die dat over de nieuwe brug deed. 

De brug tussen Zaandam en Zaandijk 

ging gistermiddag om twee weer volledig  

open. Nadat op 23 juli de Julianabrug 

open ging voor fietsers en voetgangers 

werd gistermiddag de weg vrij vrijge-

maakt voor het autoverkeer.

���!5'53453

De Zaandijkerkerk aan de Kerkstraat 

staat niet op instorten. Er is dan ook 

geen enkele reden om het pand plat te 

gooien. Sterker nog: het gebouw is prima 

te restaureren. Dat is de conclusie van een 

gedetailleerd bouwkundig rapport van de 

Werkgroep meldpunt bedreigde panden 

van de Vereniging Zaans Erfgoed. Het 

rapport dat inmiddels is ingediend bij de 

gemeentelijke monumentencommissie, 

is opgesteld door het Zaanse drieman-

schap René Prins, Matthijs Ero en Bart 

Nieuwenhuijs, allen bouwkundigen.

���!5'53453

Het 1500 meter lange Riettoppad loopt 

vanaf de rotonde in de Provincialeweg in 

Westzaan door het Guisveld en vervolgens 

langs het talud van de A8, naar de Middel. 

De twee bruggetjes aan beide zijden van 

het pad, dat bestaat uit gras en vlonders, 

staan al maanden met het brugdek open. 

Boswachter Eric van Gerrevink weet 

wat er aan de hand is. ‘Wij vinden dat 

er slecht werk is afgeleverd.’ Volgens Van 

Gerrevink is het nauwe wandelpad on-

veilig. ‘Er zijn stukken ondoordringbaar 

moerasbos met bramenstruiken. Naast 

het pad is een sloot die moet voorkomen 

dat wandelaars van het pad af verdwalen 

in het moeras. Deze sloot is op meerdere 

plekken vol met bagger.’

���!5'53453

Het buitenlands beleid van Zaanstad 

moet af van het gezapige karakter. Oude 

vriendschapsbanden moeten plaats ma-

ken voor relaties die een bijdrage leveren 

aan de eigen doelstellingen. Voor Kaman 

(Turkije) is in die nieuwe opzet geen 

plaats. Die stad denkt te veel aan zich-

zelf. Voor de banden die Zaanstad met 

het buitenland aangaat moet gelden dat 

ze gericht zijn op het uitwisselen van ken-

nis en innovatie en dat ze bijdragen aan 

een betere concurrentiepositie of grotere 

bekendheid van Zaanstad.

���!5'53453

Tien Zaanse kunstenaars gaven twee-

dehands spullen een nieuw leven. Elke 

kunstenaar liet zijn/haar creativiteit los 

op tafels, lampen, kasten en stoelen. 

Het Kunstcentrum toont deze onder de 

noemer ‘Zaans goed’. Ze zijn te koop. Een 

deel van de opbrengst is bestemd voor 

de financiering van de restauratie van 

de door Karel Appel beschilderde ramen 

in de Paaskerk aan het Terlaanplantsoen 

in Zaandam.

���!5'53453

Bezige bij Anneke Steemers werd gister-

middag in het Koogerpark aangenaam 

verrast met de toekenning van de Daam 

Schijfprijs. Zij ontving de oorkonde en 

bijbehorende medaille uit handen van 

stadsdichter Hans Kuyper. Steemers 

mag gerust een bezige bij worden ge-

noemd met een forse dosis organisatie-

talent. Ze is de motor achter het eerste 

Zaanse leefbaarheidsfestival. Daarnaast 

nam zij het initiatief tot oprichting van de 
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stichting ‘Vrienden van het Koogerpark’. 

Haar meest recente activiteit is het van de 

grond tillen van de historische vereniging 

Koog-Zaandijk.

��3%04%-"%2

‘Brunchen in de Bieb’. Zo heet het nieuwe 

initiatief van de bibliotheek in samen-

werking met Lust Culinair Genieten, 

het Zaanse Bakkertje en de Vereniging 

Zaans Erfgoed. Architect Paul Carree 

trapt zondag 13 september de serie brun-

ches af met de lezing ‘Restauratie van de 

Verkadefabriek en de kracht van de cul-

tuurhistorie.’ De Bieb, gevestigd in het  

historische Verkadepand aan de West- 

zijde, onderschrijft het belang van het in 

stand houden van het Zaans Cultureel 

Erfgoed; Vereniging Zaans Erfgoed maakt 

zich al jaren hard voor de herinnering aan 

het verleden van de Zaanstreek.

��3%04%-"%2

Met de herrijzenis van pakhuis Asia 

gaan ook de buurpanden van de Zaanse 

Zakkenhandel en café De Waakzaamheid 

hun wedergeboorte tegemoet. ‘Laat je niet 

ontmoedigen door de treurige aanblik 

van nu’, zegt Gé Sombroek. ‘We hebben 

geen streefdatum, maar het komt allemaal 

goed. Dat voelen we gewoon.’ Met zijn 

kameraad Gerrit van Assema – samen 

bouwbedrijf Somas – was de geboren 

Wormerveerder (1952) in de jaren zestig 

al bezoeker  van het roemruchte Café 

De Waakzaamheid. Somas is de afgelo-

pen drie jaar eigenaar geworden van het 

voormalige hotel-café-restaurant, de er 

naast gelegen Zaanse Zakkenhandel en 

bijbehorend pakhuis Asia.

��3%04%-"%2

De provincie Noord-Holland geeft groen 

licht aan de stichting Oude Hollandse 

Kerken (SOHK) voor het uitvoeren van 

een onderzoek naar de mogelijkheden 

om de bedreigde kerkgebouwen van de 

SOHK in Noord-Holland te heront-

wikkelen. De SOHK heeft tien kerken 

in eigendom. Negen daarvan staan in 

de provincie Noord-Holland: Westzaan 

(Zuidervermaning aan het Zuideinde), 

Beets, Oosthuizen, Kwadijk, Oudendijk, 

Jisp, Schermerhorn, Beverwijk en 

Haringhuizen). Voorts staat er één in 

Zuid-Holland (Rotterdam/Delfshaven).

��3%04%-"%2

Een unicum. Zo betitelde de uitgever de 

gisteren gepresenteerde Capitool reisgids 

over de Zaanse Schans en de Zaanstreek. 

Niet eerder verscheen er een reisgids over 

zo’n relatief klein gebied. Ruim honderd 

Capitool reisgidsen zijn er sinds 1994 

verschenen over alle mogelijke landen, 

hoofdsteden en landstreken. Maar een 

gebiedje als de Zaanstreek is nog nooit 

aan de orde geweest.

���3%04%-"%2

De plaatselijke geschiedenis van Wormer 

is ín en de belangstelling ervoor neemt  

nog steeds toe. Het Historisch Genoot-

schap Wormer telt bijna 500 leden. 

Voorzitter Jan Blokker verkocht 400 

boekjes van de foto-expositie ‘Winkeltjes 

in Wormer tussen 1900 en 1955’ en ver-

wacht op Open Monumentendag meer 

dan 300 bezoekers in de rooms-katholieke 

Maria Magdalenakerk.

���3%04%-"%2

Het nieuwe stadhuis voor het NS-station 

in Zaandam zit mensen nog steeds dwars. 

Dat kun je zien aan de bijnamen die ze 

bedenken voor het nieuwe gebouw. 

Directeur van NS Poort, de ontwikkelaar 

van het stadhuis, riep Zaankanters op een 

bijnaam te bedenken . Een oproep aan de 

lezers van Dagblad Zaanstreek kreeg veel 

respons. Veel van de ingestuurde namen 

hebben niet direct betrekking op het ui-

terlijk van het gebouw. ‘Nooit Gedacht’ 

bijvoorbeeld, ingestuurd door mevr. van 

Akkeren-Stompé. Het staat boven de deur 

van veel villa’s en er spreekt tevredenheid 

uit. Dat kan niet gezegd worden van de 

naam die K. Dik uit Wormerveer instuur-

de: ‘Schip van bijleg’.
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Bij de titel van dit boek ben je eerder 

geneigd te denken aan de Veluwe of andere 

delen van de Nederlandse Biblebelt, dan 

aan de Zaanstreek. Toch werd en wordt 

er ook christelijk gevoetbald in dit gebied. 

De samenstellers van het boek over CVV 

Blauw Wit zijn zich dit kennelijk bewust, 

want het boek begint met een toelichting 

op de ‘C’ in de clubnaam. De titel van 

dit boek (‘Zwervers om de Noord’) stipt 

ook de diverse verhuizingen aan van de 

club in de afgelopen 75 jaar. Kennelijk 

een prominent en regelmatig terugke-

rend thema, want inmiddels dient zich 

een nieuwe verhuizing aan. Verder wijkt 

dit boek niet veel af van andere jubileum-

uitgaven die de afgelopen jaren in deze 

rubriek aan bod kwamen. Het boek bevat 

een chronologisch overzicht van gebeur-

tenissen in en rond de vereniging, en er 

is ruim aandacht voor anekdotes en voor 

bijzondere personen, zoals de ereleden, 

Blauw-Witters van het jaar en jubilarissen. 

Af en toe komt het christelijke element 

naar voren in uitspraken van clubmensen. 

Ook de werkers achter de schermen in de 

kantine en de diverse commissies worden 

niet vergeten. Dit alles is ruim voorzien 

van foto’s van de afzonderlijke groepen 

of personen. Het boek eindigt met alle 

teamfoto’s, van de pupillen tot het eerste 

elftal. Al met al een feest der herkenning 

voor Blauw-Witters.

Willem van Dijk en anderen. Zwervers om 

de Noord, CVV Blauw Wit (W), 75 jaar 

Christelijk voetbal in Zaanstreek Noord. 

Eigen uitgave. Geen ISBN (RL).
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‘De Waakzaamheid sinds 1626 op zijn 

plek’, dat is de titel van het boekje waarin 

een groot deel van de foto’s die in septem-

ber in De Waakzaamheid waren te zien, is 

samengebracht. Jaren-, om niet te zeggen 

eeuwenlang, was de Waakzaamheid een 

begrip in de Zaanstreek en ver daar buiten. 

Tot aan de Franse tijd heette dit etablis-

sement De Prins. In 1891 werd een kolf-

baan aangelegd. In 1922 waren er boks-

wedstrijden en in 1928 hield Z.Z.V. er 

een grote watersporttentoonstelling. De 

eigenaren uit de oorlogsjaren, het echt-

paar Ero, maakten deel uit van de Stijkel-

verzetsgroep en moesten dat met de dood 

bekopen. Hendrik Ero werd gefusilleerd 

op 4 juni 1943 in Tegel bij Berlijn en 

zijn echtgenote stierf op 3 januari 1945 

in het vrouwenkamp Ravensbrück. Hun 

namen staan op het herdenkingsmonu-

ment in het Koogerpark, tegenover de 

Waakzaamheid. In de jaren ’50, ’60 en 

’70 was de Waakzaamheid bekend door 

vele jazzoptredens, georganiseerd door 

de Swing Society Zaanstreek. Er traden 

vele bekende artiesten op, onder wie 

Billie Holiday, en later Candy Dulfer en 

anderen. In de jaren ’80 en ’90 was de 

Waakzaamheid vooral een poptempel en 

dansgelegenheid voor de jeugd. 21 juni 

2008 sloot De Waakzaamheid na een 

afscheidsconcert de deuren. De sluiting 

had diverse oorzaken, zoals de ligging 

in de bebouwde kom, strenge milieure-

gels met betrekking tot geluid, de nood-

zaak tot groot onderhoud enzovoort. 

De huidige eigenaren van het pand, Gé 

Sombroek en Gerrit Assema, zijn van plan 

de Waakzaamheid in een nieuwe vorm te 

laten herrijzen. Behalve foto’s bevat het 

boekje ook een overzicht van de lange 

geschiedenis van De Waakzaamheid. Een 

dvd met diverse filmpjes wordt met het 

boekje meegeleverd. 

DOOR�#ORRIE�VAN�3IJL

&OTO´S��7IM�DE�*ONG

BOEKENNIEUWS
E`\ln\�glYc`ZXk`\j�fm\i�[\�QXXejki\\b�Y\c`Z_k
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Bob Baljet, De Waakzaamheid. Sinds 1626 

op zijn plek. Z.p. [Koog aan de Zaan], 

Historische Vereniging Koog-Zaandijk en 

Jeroen Breeuwer z.j. [2009. Geen ISBN. 

De Historische Vereniging Koog-Zaandijk 

is bezig met een heruitgave. Voor informa-

tie bekijkt u de site www.historischevereni-

gingkoogzaandijk.nl (Huibert Latenstein)
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Cultureel Erfgoed Noord-Holland nam 

een klein jaar geleden het initiatief om 

regionale canons van Noord-Holland te 

laten verschijnen. In totaal worden het 

er acht. Tijdens de Historische Markt 

op zondag 11 oktober jl. werd de Canon 

van de Zaanstreek ten doop gehouden, 

als nummer drie in de reeks. De opzet is 

dezelfde als die van de nationale canon. 

Op een chronologisch stramien wordt 

in 27 verhalen de geschiedenis van de 

Zaanstreek van prehistorische tijden tot 

heden neergezet. De hoofdzaken uit het 

Zaanse verleden komen langs, de een 

méér, de ander minder smeuïg opgediend. 

Vanaf ongeveer 950 n.C. arriveerden er 

bewoners vanuit de duingronden in wat 

nu Assendelft is. Het huidige Wormer en 

Jisp werden gesticht door West-Friezen en 

de bewoners van Zaandam kwamen vanaf 

het IJ. De strijd tegen het water duurt in 

feite nog steeds voort, maar het water bood 

ook ontwikkelingskansen: visvangst dich-

terbij en verderweg, bijvoorbeeld walvis-

vaart en transport. Tot in de twintigste 

eeuw was het verkeer over land een moei-

zaam gebeuren. In de eerste jaren van de 

Opstand was de Zaanstreek frontlinie. 

Natuurlijk komt de ontwikkeling van de 

molenindustrie langs, en ook de economi-

sche ontwikkeling in de negentiende en 

twintigste eeuw is goed beschreven, met 

de opkomst van de grote Zaanse levens-

middelenbedrijven en het verval daarvan 

na 1960. Cultuur met een kleine en een 

grote C en de sport zijn terug te vinden 

in teksten met als titels ‘De Zaanstreek na 

zessen’ en ‘De Zaanstreek in het weekein-

de’. Elk verhaal kreeg een symbool mee, 

dat staat op de tijdbalk onderaan de blad-

zijde. Op de achterflap is die tijdbalk nog 

eens in zijn geheel te zien. Elk hoofdstuk 

is verder voorzien van één of meer tips om 

een aan dat hoofdstuk gerelateerd monu-

ment, museum of landschap te bezoeken, 

en biedt ook literatuurverwijzingen. Bij 

het boekje hoort een website: www.regio-

canons.nl/noord-holland/zaanstreek. Die 

biedt dezelfde informatie, aangevuld met 

links naar sites waar over het betreffen-

de onderwerp méér is te vinden. Het is 

de bedoeling dat op die site ook nieuwe 

informatie over de besproken onderwer-

pen wordt geplaatst. Fleurig, informa-

tief, beknopt maar goed verteld, dat zijn 

de kwalificaties die dit aardige initiatief 

kenmerken. Wél had er naar mijn smaak 

wat meer papier aan het boekje gespen-

deerd mogen zijn, nogal wat illustraties, 

overigens vaak voorzien van goede aan-

vullende bijschriften, ontstijgen het post-

zegelformaat maar nauwelijks. 

Ellen van Veen, red. Canon van de 

Zaanstreek. De geschiedenis van de 

Zaanstreek in 27 verhalen. Z.p. [Alkmaar], 

HDC Media 2009. ISBN 978 90 7784 

235 5 . (CvS)
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De Capitool Reisgids Zaanse Schans 

en de Zaanstreek opent met een duide-

lijke kaart en een uitgebreide inleiding. 

Daarin wordt een aantal specifieke facet-

ten van onze streek beschreven: land-

schap, natuur, houtbouw, geschiede-

nis en een aantal grote ondernemingen, 

zoals Albert Heijn, Cacao de Zaan en 

Duijvis. Daarna komt de Zaanse Schans 

aan de beurt met een beschrijving van de 

geschiedenis, panden, musea en uiteraard 

de molens. Erg handig vond ik het uitklap-

bare dubbelblad met een tekening van de 

Schans met alle bijzondere panden, musea 

en molens. Heel makkelijk wanneer je een 

wandeling plant. Een duidelijke kaart van 

routes in de voormalige Zaangemeenten 

Wormerland, Oostzaan en een overzicht 

van hun toeristische attracties sluiten dit 

deel af. De gids eindigt met een omschrij-

ving van een aantal winkels. Dit vond ik 

een beetje willekeurig. Handig voor de 

toerist is het overzicht van de verblijfs-

mogelijkheden: hotels/bed en breakfasts 

(nooit geweten dat er zo veel waren) en 

een keuze van Zaanse cafés en restau-

rants, terwijl ook specifiek Zaanse culi-

naire zaken aandacht krijgen. Het boekje 

is compact, stevig ingebonden en voorzien 

van zeer vele fraaie illustraties/foto’s. Voor 

de leesbaarheid had de tekst misschien één 

tint donkerder gemogen. Het geboden 

overzicht van de toeristische mogelijk-

heden van de Zaanse Schans/Zaanstreek 

is heel behoorlijk en door het algemene 

eerste deel doe je ook de nodige kennis 

op over onze streek. 

Jeroen Breeuwer (eindred.), Zaanse Schans 

en de Zaanstreek. Capitool Reisgidsen 

Edam, Orange House b.v., 2009. ISBN 978 

94 901 28067. (Huibert Latenstein)
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Hinne Terpstra bezocht gedurende twee 

jaar bijna wekelijks de proefopstelling 

van de Verkadecollectie in de loods van 

de Zaanlandse Zakkenhandel aan de 

Diederik Sonoyweg en Co Rol liet zich 

ter plekke informeren over het hoe en 

wat van de uitgekozen objecten om er 

een goed verhaal bij te kunnen vertellen. 

Voorafgaand aan de verhuizing van de 

hele collectie naar het Verkadepaviljoen 

bij het Zaans Museum verschenen de  

tekeningen met toelichting in Dagblad 

Zaanstreek. Het is een goede gedach-

te geweest van alle instellingen die de 

Verkadecollectie een warm hart toedra-

gen om een ruime keus uit de serie, onge-

twijfeld de mooiste, op kunstdrukpapier 

in een mooi gebonden boekje met chique 

spiegelende schutbladen bij elkaar te bren-

gen. Daarmee werd de opening van het 

Verkadepaviljoen extra luister bijgezet. 

Allerlei aspecten van de Verkadebedrijven 

komen nog eens langs: de blikken en 

trommels waarin de beschuiten en koek-
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jes werden verpakt, de werkkleding 

van de meisjes, de albums, de produc-

tie van chocola: van de zakken bonen, 

via de verschillende machines waarvan 

de werking wordt uitgelegd, tot aan de 

verpakking, het personeelsbeleid (een 

vaste aanstelling kreeg je niet zomaar). 

Een snoepje van een cadeautje, dit boek-

je, om te krijgen of te geven, en zeker om 

te hebben. 

Co Rol, tekst en Hinne Terpstra, tekenin-

gen, Verkade, daar teken ik voor! Zaandam, 

Kon. Verkade NV te Zaandam, St. Behoud 

Cultureel Erfgoed Verkade, St. Vrienden 

Zaans Museum, St. Vrienden Verkade 

Museum, 2009, Geen ISBN (CvS)
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Er bestaan boekenkasten vol over 

molens, maar toch brengt het boek van 

J.J. Kamphuis, over de geschiedenis van 

het malen sinds prehistorische tijden, 

iets nieuws: een nagenoeg volledig over-

zicht van de ontwikkeling van het malen 

waarvan hij de essentie omschrijft als: van 

grotere brokken kleinere brokjes maken, 

tot poeder aan toe. De eenvoudigste vorm 

is met de hand een kleinere steen over een 

grotere steen bewegen om de te verpul-

veren grondstof daartussen te vermalen. 

Dat kunnen graansoorten zijn, maar ook 

mineralen en planten om kleurstoffen 

te maken. Daarvoor werden de oudste 

maalstenen, 200.000 tot 50.000 jaar oud, 

gebruikt die in Afrika en Azië zijn gevon-

den. (Wilde) granen verpulveren met 

wrijfstenen of stampers vond waarschijn-

lijk eerder plaats, 23.000 jaar geleden, dan 

het ontstaan van de landbouw, tiendui-

zend jaar geleden. Op sommige plekken 

in de wereld wordt nog steeds met wrijf-

stenen gewerkt. Maar al vrij snel werden 

toch uitvindingen gedaan om de spier-

kracht rendabeler te laten zijn: van schui-

ven met simpele hulpmiddelen ging het 

naar ronddraaiende molenstenen in ronde 

stenen bakken, naar de op hun kant over 

een plat vlak of in een rondlopende goot 

draaiende molenstenen. En van menselij-

ke spierkracht ging het naar dierlijke spier-

kracht, naar waterkracht en naar wind. 

Met een stortvloed aan fotomateriaal 

van over de hele wereld en aan construc-

tietekeningen die de principes van alle 

verschillende soorten molens helder uit 

de doeken doen, verduidelijkt Kamphuis 

zijn verhaal. In het hoofdstuk over de 

toepassing van spierkracht zien we de 

ons bekende rosmolens langskomen, met 

paarden, of in andere delen van de wereld 

ossen die rondjes lopen, maar ook tred- 

molens met dieren of mensen. In Romein-

se tijden, of op Caribische suikerplantages 

waren dat slaven, en tot in de twintigste 

eeuw werden in het Britse gevangeniswe-

zen tredmolens gebruikt om de gevange-

nen bezig te houden. Watermolens zijn 

overal in de wereld toegepast waar (snel)

stromend water beschikbaar was. Er is 

onderscheid tussen molens met hori-

zontaal draaiende schoepenraderen en 

een verticale as waaraan het eigenlijke 

maalwerktuig is gekoppeld, en de voor 

ons veel bekendere variant met een verti-

caal lopend rad en een horizontale as. De 

Romeinen gebruikten het verval van hun 

aquaducten voor watermolens. In ieder 

geval in Engeland hebben in de zeven-

de eeuw getijdenmolens bestaan, waarbij 

tijdens hoog water een bak vol liep, die bij 

laagwater langs een waterrad leeg stroom-

de. Je kunt dan niet continu werken, maar 

wel 365 dagen per jaar in twee vaste peri-

oden per dag. Tot in de twintigste eeuw 

werden in alle grote Europese rivieren ook 

schipmolens toegepast, waarbij de molen 

aan een in de rivier verankerd schip was 

bevestigd en het maalwerktuig zich op 

het schip bevond. Alleen bij extreem 

hoge waterstanden, bij ijsgang of als er 

een houtvlot langs moest, werden derge-

lijke schipmolens aan de kant gehaald. 

De tred- en watermolens vonden ook wel 

andere toepassingen dan malen, maar 

pas met de ontwikkeling van de wind-

molen werd de molen vervolmaakt tot een 

motor waar veel meer productieapparaten 

dan alleen maalinrichtingen aan konden 

worden gehangen. Veel aandacht is er dan 

ook voor de verschillende typen windmo-

lens, horizontaal en verticaal, waarvan de 

laatste, die het meest zijn toegepast, weer 

zijn onderverdeeld in ‘vast’ en ‘kruibaar’, 

waarvan de laatste groep weer is verdeeld 

in bovenkruiers, binnen of buiten, en 

benedenkruiers, standerd of paltrok. Dit 

alles is weergegeven in een overzichtelijk 

schema. Een van de oudste toepassingen 

van de windmolen in Holland was die 

van de poldermolen, die water omhoog 

kon pompen. Dankzij de kruk-as kon de 

molen vervolgens voor allerlei industriële 

productieprocessen worden toegepast. De 

meeste verschillende soorten industrie-

molens hebben in de Zaanstreek bestaan, 

daar is dan ook een uitgebreid overzicht 

aan gewijd. Ondanks pogingen daartoe 

heeft Kamphuis overigens geen afdoend 

antwoord kunnen vinden op de vraag 

waar de verticale windmolen nu eigen-

lijk vandaan komt. De bestaande theo-

rieën, zoals het idee dat de kruisvaarders 

de windmolen uit het Nabije Oosten naar 

Europa zouden hebben gebracht, blijken 

niet te kloppen, de oudste Spaanse molens 

zijn uit de tiende eeuw. In China zouden al 

vóór onze jaartelling windmolens hebben 

bestaan voor de waterhuishouding, maar 

de eerste schriftelijke melding dateert van 

de dertiende eeuw na Christus… Zeker is 

dat de houten bovenkruier in de zestien-

de eeuw in Holland verder werd ontwik-

keld en van daaruit zijn weg over de hele 

wereld vond. Een kaartje brengt dat mooi 

in beeld. Hier en daar lopen de stukken 

over de techniek en de toepassingen wat 

door elkaar, maar dat is dan ook het enige 

kritische nootje dat ik kan vinden bij dit 

prachtige boek, dat afsluit met moderne 

toepassingen van water- en windkracht: 

de turbines die elektrische energie kunnen 

opwekken. Kamphuis heeft met dit goed 

leesbare boek, dat ook een kijkboek is 

in de beste betekenis van het woord een 

formidabele prestatie geleverd. Hulde! 

J.J. Kamphuis, Spieren, water, wind. 

23.000 jaar malen en molens. Zaandam, 

z.j. Kamphuis, [2009]. Geen ISBN. Voor 

informatie over verkooppunten zie www.

industriemolens.nl (CvS).
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12 januari ‘Kloosters en gasthuizen in 

Amsterdam’. Lezing door de heer D. 

Keijzer uit Landsmeer. Hij begint met 

de vraag: ‘Hoe komt Amsterdam aan een 

Heiligeweg?’, om daar vervolgens zelf 

antwoord op te geven. 

9 februari ‘De dochter van Verkade en de 

meisjes’, lezing door drs. R. Hooijschuur. 

Een biografische schets van dr. Margaretha 

Adriana Verkade (1908-1986), een van 

de meest vooraanstaande vrouwelijke his-

torici van de Zaanstreek.

20 april ‘In het licht van Vermeer’, lezing 

door het echtpaar Moedt uit Westzaan over 

de zeventiende-eeuwse schilder Johannes 

Vermeer.  Alle lezingen beginnen om 14.30 

uur in de Arend Dikzaal van het Doops-

gezind Zorgcentrum Het Mennistenerf, 

H. Gerhardstraat 77, Zaandam.

34)#(4).'�/%6%2,//3

Iedere eerste dinsdag van de maand 

behoudens 12 januari

Stichting Oeverloos organiseert Cultuur-

café 1500 CC in Café Fabriek, Jan 

Sijbrandsteeg 12 in Zaandam. Inloop 

vanaf 20 uur, aanvang 20.30 uur. Gratis 

toegang. ‘Laat je zien in 2010’, een  

bonte verzameling van Zaanse vereni-

gingen, instanties en kunstenaars laten 

zien en horen wat hun goede voornemens  

en plannen zijn voor 2010. 

www.stichtingoeverloos.nl

:!!.4(%!4%2

Het Zaantheater programmeert een flink 

aantal nieuwe theatermakers onder de 

noemer ‘Nieuwe Oogst’.

26 februari Jakop Ahlbom, ‘Innenschau’. 

Jakops wereld is onlogisch en laat zich 

vergelijken met fantasievolle dromen. Om 

deze wereld te laten zien, zet hij verschil-

lende middelen in, zoals acrobatiek, dans, 

slapstick, beeldende kunst en de live-

muziek van Alamo Race Track. 

19 maart Urban Myth met Sylvia Kristel. 

‘Lolita’, een bewerking van het wereldbe-

roemde verhaal van Vladimir Nabokov, 

waarbij we het verhaal opnieuw beleven, 

door de ogen van Lolita en haar moeder. 

Sylvia Kristel speelt zowel moeder als 

dochter. www.zaantheater.nl

'9-:!!,�6!.�6-"/�#/-0!%.

17 maart ‘Toneel’ door Jetse Batelaan en 

Theatergroep Max, die aankondigt: ‘Dit is 

een voorstelling die we eigenlijk niet durven 

spelen. Wij kunnen niet zingen, maar we 

doen het toch. Wij zijn ridders en prinsen, 

jullie mogen lachen, maar zo bedoelen we 

het niet!’ Aanvang 19.30 uur.

$/2034(%!4%2�7/2-%2

16 januari Theatergroep Flint viert  

z’n dertigjarig bestaan met een reprise  

van het succesvolle, tragikomische ‘Zorro’ 

uit 2002. 

30 januari ‘Dagbraken’ van Paulien 

Cornelissen, cabaretière en schrijfster van 

het succesvolle boek ‘Taal is zeg maar echt 

mijn ding’. 

13 februari Remmelt, Muus & Femke ‘In 

Concert’. Door de harmonieuze samen-

zang wordt dit gezelschap vaak vergele-

ken met Crosby, Stills, Nash & Young. 

Veel covers van deze band, maar ook eigen 

songs in de Americana traditie. 

20 februari Cabaretiers Dick van den 

Toorn en Ton Kas in ‘Ammehoela!’. 

6 maart Daniël Arends, winnaar van 

Camaretten 2006 en vaste kracht bij de 

Comedytrain, in ‘Geen excuses’. 

13 maart ‘Mazzeltov in concert’, brui-

sende klezmer en melancholische  

melodieën, swingende zigeunermuziek  

en ingetogen liefdesliedjes. 

www.dorpstheaterwormer.nl

$%�+5.34'2%%0�//34:!!.

15 januari Comedy Explosion (cabaret).

23 januari Peter Faber speelt ‘Caveman’.

13 februari Fermando & Antonio 

Lameirinhas met ‘Minha Casa’ 

(wereldmuziek).

25 februari ‘Van eigen deeg’, muziek  

van The Amazing Stroopwafels.

12 maart ‘Uit bed’, cabaret 

van Mylou Frencken.

www.dekunstgreep.nl 
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Tot en met 31 januari (met uitzondering 

van 26 en 27 december en 2 en 3 janua-

ri) Een tijdelijk museum, dat is gericht op 

beeldende kunst en de passie voor verza-

melen, rondleidingen en een museum-

winkel. Het verzamelmuseum is geves-

tigd in de voormalige meubelwinkel My 

Home in de Zaandamse Rosmolenbuurt. 

Zes kunstenaars-verzamelaars presenteren 

hun bijzondere verzamelingen en objec-

ten, van schemerlampen, plantenzaden 

tot poppenhuizen, verdwaalde sokken en 

zeepjes. Daarnaast zijn er wisseltentoon-

stellingen, buurtpresentaties en zondag-

middagsalons. Woensdag, zaterdag en 

zondag van 13 tot 17 uur, Oostzijde 124, 

Zaandam. www.rosmolenbuurt.nl 
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Zaandam heeft een nieuwe serie concer-

ten met de allermooiste kamermuziek. De 

serie is bedacht door een aantal Zaanse 

musici, die graag in hun eigen stad hun 

meest geliefde muziek willen laten horen. 

Zij kozen daarvoor het Nieuwe Huys, 

de doopsgezinde Vermaning aan de 

Westzijde, vanwege de akoestiek.

31 januari ‘Mozart’s mooiste’, Mozart’s 

meesterlijke Strijktrio in es en Strijk-

kwintet in g. Met de violistes Marijke van 

Kooten en Mascha van Sloten, Suzanne 

Dijkstra, Julia Barnes op altviool en Rik 

Otto op cello.

21 maart ‘Freuden und Traurigkeiten’, 

de beste stukken uit het repertoire voor 

harptrio van Debussy, Takemitsu en 

Goebaidoelina. Roel Stern, fluit, Suzanne 

Dijkstra, altviool en Manja Smits op 

harp. Alle concerten om 15.30 uur. 

Reserveringen en informatie: 

stern.roel@gmail.com o.v.v. NHC 

$%�+/'%2+%2+

Op de eerste of tweede zaterdagmiddag 

van de maand wordt in de Kogerkerk 

een gratis toegankelijk concert gegeven.  

De concerten beginnen om 16 uur; de  

kerk is voor bezichtiging en bezinning  

open vanaf 13.30 uur. 

9 januari Organist Bas Westerhof en 

trompettist Frank Anepool. Naast beken-

de stukken brengt dit duo ook verrassende 

muziek uit de Zaanstreek ten gehore.

6 februari Wim Tip (orgel) en Liesbeth 

van der Blom (fluit) spelen romantische 

orgelmuziek en soli voor dwarsfluit en 

begeleiding.

6 maart Koperensemble Brassmania en 

Merk Rijken op orgel.

10 april A-capellakoor Cantabile. 

Wereldlijke en kerkelijke koormuziek 

door een van de beste Zaanse korenensem-

bles. Kogerkerk, Verzetstraat Koog aan de 

Zaan (naast de Coentunnelweg, A8). 

Een overzicht van meer klassieke  

concerten in de Zaanstreek is te vinden op 

www.klassiekindezaanstreek.nl. 
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Elke zondag wat anders in het café en elke 

donderdag een popquiz. Verwacht: 

7 januari Ian Siegal

8 januari Reggae New Year

29 januari Julian Sas

19 februari Brainbox. 

Zuiddijk 9-11 Zaandam, www.kade.nl 
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Er waait een frisse wind in Filmtheater de 

Fabriek sinds de aanstelling van Parwin 

Mirrahimy als nieuwe directeur. Naast de 

programmering van films die de moeite 

waard zijn, is er steeds vaker iets extra’s te 

beleven. Schrijvers, acteurs en regisseurs 

maakten in 2009 hun opwachting om te 

vertellen over de achtergronden van films, 

vaak met gelegenheid voor een nagesprek. 

Ook werden films gekoppeld aan speci-

ale menu’s in Café Fabriek. Een succes, 

zo bleek bij de Italiaanse film-/eetwe-

ken naar aanleiding van de film Pranza 

di Ferragosta. Januari staat in het teken 

van Frans Weisz’ Trilogie: ‘Leedvermaak’, 

‘Qui Vive’ en ‘Happy End’, waarin onder 

meer Rijk de Gooijer en Pierre Bokma 

glansrollen vervullen. Frans Weisz bezoekt 

de Fabriek op zondag 24 januari, nage-

sprek 20.30 uur. Verder verwacht in janu-

ari onder meer: ‘De Storm’, ‘De helaas-

heid der dingen’, ‘Le hérisson’, en ‘Kleine 

Maanbeer’. 

www.de-fabriek.nl, 075 6311993

(/.)'�"2%%4(5)3

Tot en met 6 februari Expositie ‘Een  

kleine wereld’, fraaie antieke speelgoed-

verzameling.

14 februari tot en met 14 maart Expositie 

van verschillende Tengelkunstenaars

21 februari Gitaarconcert van Svanur 

Vilbergson, 15.30 tot 17.30 uur

Reserveren, openingstijden en inlichtingen 

www.honigbreethuis of 075 6217626 

7).4%202/'2!--!�:!!.3�-53%5-

In de wintermaanden valt er in het Zaans 

Museum van alles te beleven: filmvoor-

stellingen, workshops, muziekoptredens, 

wandelingen, lezingen, kinderactiviteiten 

en natuurlijk exposities. 

24 januari ‘Russische kleding’, een  

lezing door Larisa Bilous. Czaar Peterhuis-

je, 14 uur.

31 januari ‘Een nieuw museum’, lezing 

door conservator Hester Wandel over 

de ontstaansgeschiedenis van het Zaans 

Museum. 14 uur.

21 februari Dr. Jan Stroop, oud hoofd-

docent Nederlandse Taalkunde aan 

de Universiteit van Amsterdam geeft 

antwoord op de vraag: ‘Waar komen onze 

dialecten vandaan en wat is hun overle-

vingskans.’ 14 uur.

24 februari en 28 februari Choco work-

shops, 14 uur

24 februari Workshop Matroesjka schil-

deren, Czaar Peterhuisje, 14 uur.

Museumwandelingen Iedere woensdag- 

en zondagmiddag, onder begeleiding van 

een museumgids, 13 uur.

Historische Films. Iedere eerste zondag 

van de maand, 14 uur.

Januari-maart Tentoonstellingen ‘Papier’ 

en ‘Winter’ bij Verkade. 

www.zaansmuseum.nl 

+).$%2!#4)6)4%)4%.�:!!.3�-53%5-

28, 29, 30 december, Waxine Workshop. 

14 uur.

25 februari Koekfabriekjes van biscuit 

maken. 14 uur.

26 februari Reuze bonbons versieren. 

14 uur.

24 februari tot en met 28 februari 

Voorjaarsvakantie: allerlei activiteiten 

voor jong en oud.

11 maart Jubileumfeest éénjarig bestaan 

Verkade paviljoen. www.zaanseschans-

museum.nl

3#(5),+%2+#/.#%24%.�+2/--%.)%

24 januari, 21 februari, 21 maart.

Alle 15 uur.

www.klassiekindezaanstreek.nl  
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De heer A. Bosman, eerste bewoner en on-

dernemer van de Zaanse Schans, overleed 

16 november jl. op negentigjarige leeftijd. 

Over zijn leven en zijn bedrijf mosterd-

molen De Huisman verscheen eerder een 

artikel in Zaans Erfgoed nr. 25. Dat Tinus 

Bosman geliefd en gewaardeerd was in de 

Zaanstreek, bleek bij zijn uitvaart die werd 

bezocht door zeer velen, onder wie zijn 

collega-molenaars. Deze betoonden ook 

naar de traditie van het oude molenle-

ven op eigen wijze eer aan hun bejaarde 

vakgenoot. Alle molens in de Zaanstreek 

stonden in de rouwstand. Bij de produ-

cerende molens werden één of meerdere 

windborden uit de wieken verwijderd en 

na de werkdag werden de wieken (evenals 

bij de niet-producerende molens) vastge-

zet, vlak nadat de onderste wiek z’n laagste 

punt was gepasseerd. Op deze wijze werd 

eer betoond aan de molenaar die eraan 

bijdroeg dat de traditionele molenbedrij-

vigheid in de Zaanstreek voortleeft. 

()34/2)3#(%�6%2%.)').'�
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Voor het project ‘de winkels van Koog 

en Zaandijk in de 20e eeuw’ zoekt de 

Historische Vereniging Koog-Zaandijk 

foto’s, filmmateriaal en mooie verha-

len over de winkeliers, hun winkels en 

hun waren. Heeft u materiaal over deze 

winkeliers of kent u verhalen over hen? 

Stuur dan s.v.p. een mailtje naar: info@ 

historischeverenigingkoogzaandijk.nl 

of bel 075-6217665 (Anneke Steemers). 

Meer informatie is te vinden op: www.

historischeverenigingkoogzaandijk.nl

/5$(%)$+5.$)'%�#/--)33)%�*)30

Leden der Oudheidkundige Commissie 

Jisp zagen tijdens een bezoek aan het 

Rijper Museum ‘In ’t Houten Huis’ een 

leskist over de geschiedenis van De Rijp, 

die ondermeer voor het onderwijs ter 

beschikking wordt gesteld. Enthousiast 

vroegen de Jispers of zij deze kist tijdelijk 

in bruikleen konden krijgen om te on-

derzoeken of zij óók een dergelijke kist 

konden maken over de geschiedenis van de 

dorpen die samen Wormerland vormen.  

De Culturele Commissie Wormerland gaf 

daar toestemming voor. De inhoud van 

deze kist is toegespitst op de walvisvaart, 

de beschuitbakkerij en de heelmeesters, 

en is aangevuld met proeflessen in erf-

goededucatie en een veldwerkproject. 

Het idee is deze kist ter kennismaking 

voor een maand langs de zes Wormerse 

scholen te bezorgen. In januari 2010 

wordt begonnen met een presentatie in 

het gemeentehuis van Wormerland met 

basisschool De Harpoen uit Jisp.  De 

Oudheidkundige Commissie Jisp dankt 

de Culturele Commissie Wormerland, 

die de kist financierde en in bruikleen gaf 

aan de Oudheidkundige Commissie Jisp. 

Informatie en aanvraag: Seiny Klopper, 

Weiver 5 1546 LA Jisp Tel:075 6421371, 

e-mail: j.klopper2@kpnplanet.nl.

6%2%.)').'�:!!.3�%2&'/%$

De op 11 oktober jl. door de Vereniging 

Zaans Erfgoed samen met De Bieb geor-

ganiseerde historische markt in de Zaanse 

Chocoladefabriek was een groot succes. 

Bijna alle cultuurhistorische organisaties 

van de streek deden mee en de opkomst 

van het publiek was  groot. Direct na de 

markt werd door deelnemers aangegeven 

graag over wat langere tijd opnieuw aan 

een dergelijke activiteit mee te doen. Ook 

de brunches in de Bieb kunnen op grote 

belangstelling rekenen. Het gemiddelde 

aantal bezoekers stijgt nog steeds. Ook 

in het nieuwe jaar worden lezingen met 

een lekker broodje erbij  gehouden op 

de tweede zondag van de maand vanaf  

februari. Informatie over het programma 

is te vinden op de website www.zaans- 

industrieel-erfgoed.nl. Leden die hun  

e-mailadres hebben doorgegeven worden 

via de e-Nieuwsbrief van extra activiteiten 

van de vereniging op de hoogte gehou-

den. Mocht u nog niet op deze verzendlijst 

staan, dan kunt u uw e-mailadres door-

geven aan het secretariaat: zaanserfgoed@

planet.nl. Hier kunt u ook terecht voor het 

doorgeven van wijzigingen met betrekking 

tot uw lidmaatschap van de vereniging of 

uw abonnement op dit magazine.
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In de Wormerveerse Vermaning (Zaanweg 

57) zal het zondag 17 januari 2010 weer ge-

zellig druk zijn. De Historische Vereniging 

Wormerveer houdt dan voor de zesde keer 

haar traditionele Jaardag. Dit keer wordt 

aandacht besteed aan de Wormerveerse en 

Westknollendamse ijsverenigingen, waar-

van er nogal wat waren. Met behulp van 

foto’s en andere zaken wordt iets van de 

geschiedenis ervan verteld. Daarnaast ko-

men ook verdwenen Wormerveerse scho-

len aan bod tijdens de Jaardag.  Toegang 

is gratis. De tentoonstelling is tot en met 

23 januari te zien, dagelijks van 13 tot  

16 uur.
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Linksboven: Wilhelminapark. Achter de bank het boompje dat burgemeester G. Faber plantte. Rechtsboven: Zwarte berk in het Wilhelminapark.  

Linksonder: Bruine beuk bij de ingang van de Algemene Begraafplaats. Rechtsonder: Lindes aan de Zaanweg.
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DE PARKEN VAN 
WORMERVEER

Naar verhouding scoort Wormerveer lang niet slecht met 

z’n parken. De kroon spant natuurlijk het springlevende 

Wilhelminapark van 1892, in mijn ogen het mooiste park van 

de Zaanstreek, met heel oude bomen en (sinds burgemeesters 

van Zaanstad al weer jaren hun eigen boom in het park achter-

laten) ook jongere exemplaren. Dan is er het Noordsterpark. Dat 

is betrekkelijk jong, maar heerlijk groen, al mag er best wat meer 

diversiteit aan bomen komen. Voor liefhebbers van oude bomen 

is er, verscholen achter Sluispad 35 en 36, nog een verrassend 

parkje: de openbare tuin van de vroegere polikliniek.

/5$34%�0!2+

Het beheer van het Wilhelminapark is in handen van een vereni-

ging; sinds het op 17 april 1899 door koningin Wilhelmina is 

geopend woont er al een parkwachter bij. Behalve dat het een 

gezellig park is staan er ook heel bijzondere bomen. Neem de 

kromme zwarte berk, de oudste van alle Zaanse berken en ouder 

dan het park zélf. In feite is de naam ‘rode berk’ omdat de bast 

in z’n prille jeugd een rode gloed heeft. Later verkleurt die van 

romig wit naar zwart. Nabij de ingang aan de Wandelweg staat 

een tulpenboom van 1955 en vlak daarbij een getuide plataan 

van 1892. Langs de hoofdlaan staan vier in 1900 geplante linde-

bomen. Dan is er nog de bijzondere zwarte moerbei van 1982 en 

een taxuslaantje dat in 1890 werd aangeplant. Bij de parkingang 

aan de Zaanweg, tot slot, staat een ginkgo, die ook wel Japanse 

notenboom of tempelboom wordt genoemd.

+2)3+2!3�$//2�(%4�$/20

Een zwerftochtje kriskras door Wormerveer levert nog veel meer 

interessants op. Iets voorbij het Wilhelminapark wordt aan de 

Zaanweg een foeilelijk trafohuisje enigszins opgefleurd door twee 

oude lindebomen. En dan is er de oude plataan in de Balistraat 

die zo goed is ingepast in de nieuwbouw die hier recent tot stand 

kwam. Ditzelfde geldt voor de platanen in de Borneostraat. Zó 

hoort men met bomen om te gaan. Helaas is er de laatste jaren in 

deze buurt ook veel moois geveld. Neem de bruine beuken bij de 

Bankakade of de iepen op het grasveld voor ’t Hof Saenden aan de 

Billitonkade (1915) en de kastanje in de binnentuin achter deze 

bezienswaardige rij woningen. Wie onder het poortje doorloopt, 

treft in de eigen tuinen van de bewoners nog een mooi hof, dat 

rijk is aan paardenkastanjebomen en er staat een zomereik. In 

de openbare tuin staat onder andere een taxus van voor Zaanse 

begrippen hoge leeftijd. Op het ogenblik loopt er vanwege de 

op handen zijnde nieuwbouw een kapvergunning voor zestien 

bomen in de binnentuin en op het voormalige schoolterrein.

Dfeld\ekXXc�^if\e��X]c\m\i`e^�- 
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Openbare tuin achter het Sluispad.
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In de Stationsstraat konden oude lindebomen ondanks bouw-

werkzaamheden in vroeger jaren toch blijven staan. Hier werd 

ook de hoog oprijzende slanke Italiaanse populier gespaard. 

Langzamerhand wordt deze boomsoort in Zaanstad bijna een 

zeldzaamheid, omdat men het onderhoud te bezwaarlijk vindt. 

Noordelijk van de Marktstraat staan op de oude Algemene 

Begraafplaats bij het Marktplein gelukkig nog steeds monumen-

tale bomen, die al werden geplant bij de aanleg van de begraaf-

plaats in 1868: een bruine beuk bij de ingang, esdoorns, kastanjes 

en eiken van meer dan honderd jaar, groot- en kleinbladige 

lindebomen en berken. Met hun ritselende kruinen vormen ze een 

oase van rust voor de oude grafstenen die herinneren aan beroem-

de Wormerveerders. Een pluim voor de inzet van de onder- 

houdsploeg die dit stukje erfgoed in stand weet te houden.  

Aan de Krommenieërweg staan op nummer 4 bij de markt 

twee oude leilindes van een jaar of zestig. In de achtertuin staat 

een oude kastanje en in de tuin van het huis ernaast een mooie  

bruine beuk.

3,5)30!$

Een ander bijzonder plekje is te bereiken via het Sluispad, waar 

een steegje tussen de huisnummers 35 en 36 voert naar de tuin 

van de voormalige polikliniek. Links van de ingang bloeit in mei 

een nog jonge kornoelje (cornus kousa, afkomstig uit Oost-Azie) 

met een vracht witte bloemen. In juli worden aan elk bloemhoofd 

vruchten gevormd, die als een soort aardbeien aan de struik 

zitten. In de herfst kleurt het blad schitterend rood en is de struik 

opnieuw een sieraad voor de tuin. Er staan hier nog meer oude 

of bijzondere nieuwe bomen, zoals een juweeltje van een zilveres, 

een hartbladerige linde, een jonge tulpenboom, twee treuressen 

en twee zwarte elsen. Een oude treurwilg overleefde net aan de 

uitbreiding van het wijkgebouw aan de zijkant van de tuin, dank-

zij het feit dat de wilg ertegen kan als de grond op z’n wortel-

gestel wordt opgehoogd. Voor veel bomen wordt zo’n last op de 

wortels te hevig; die leggen na zo’n behandeling uiteindelijk het 

lootje. Tot slot is er in Wormerveer nog het Noordsterpark. Dit 

is nog niet zo oud, maar een heerlijke plek, zij het zonder bijzon-

dere bomen. Een beetje meer verscheidenheid in de aanplant zou 

wel leuk zijn.

Loek Vlaanderen is bomenexpert van Kontakt Milieubeheer 

Zaanstreek

Linksboven: Vrucht van de kornielje. Linksonder: Bloeiende kornoelje in de tuin achter het Sluispad. Rechts: Achtertuinen van ’t Hof Saenden.
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Ja, ik word lid van de vereniging Zaans Erfgoed voor E 20,- per jaar. 

Dhr./mevr. .....................................................................................................................................................................................................

Adres .........................................................................................................................................................................................................................

Postcode ............................................  Plaats .........................................................................................................................................

Handtekening .........................................................................................................................................................................................

E-mail .....................................................................................................................................................................................................................

ZAANS ERFGOED
IS GEHEEL GEWIJD AAN DE 
ZAANSE CULTUURHISTORIE

(ET�TIJDSCHRIFT�INFORMEERT�ZIJN�LEZERS�OVER�EEN�BREED�SCALA�AAN�ONDERWERPEN��ZOALS�

ARCHEOLOGIE��HOUTBOUW��INDUSTRIEEL�ERFGOED��MOLENS��MUSEA��DE�GESCHIEDENIS�VAN�
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Kortom alles wat met de cultuurhistorie 

van de Zaanstreek te maken heeft, kan 

een plaats vinden in Zaans Erfgoed. U 

kunt dit blad elk kwartaal ontvangen 

door lid te worden van de Vereniging 

Zaans Erfgoed.

Stuur onderstaand antwoordformulier 

in een enveloppe zonder postzegel aan:

Vereniging Zaans Erfgoed

Antwoordnummer 1854, 1544 ZX  Zaandijk,

of mail naar zaanserfgoed@planet.nl

Zaans Erfgoed is een geweldige in -

formatiebron voor alle inwoners  

van Zaanstad, Wormerland en 

Oostzaan en in feite onmisbaar 

voor iedereen die de Zaanstreek, 

met al z’n cultuurhistorische waar-

den een warm hart toedraagt. Dit 

tijdschrift heeft een omvang van 

48 pagina’s A4 formaat, waarvan 

24 pagina’s in kleur, en verschijnt 

vier keer per jaar. 

Opbergpakhuis 

voor 16 nummers 

Zaans Erfgoed 

`�4.- bij de

Zaanse boekhandel.


