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Soms ben ik wat tegenstrijdig. Het mag 

kalmer aan, maar toch steek ik energie 

in Zaans Erfgoed. Ach ja… Op de re-

dactie bij De Typhoon en later Dagblad 

Zaanstreek werd ik lyrisch van de ru-

ines van de Adelaar, Mercurius, het 

IJspakhuis en het Verkadekasteel aan 

de Zaan. ‘Die stinkfabrieken?’, smaalde 

een nieuwe collega. Terwijl ik de stank 

al haatte sinds die mistige septemberavond in 1967, toen ik van de 

pont Buitenhuizen in schaars lantaarnlicht door een geurenspoor 

mijn nieuwe woonplaats Zaandam binnenreed. Later kwam het 

herkennen: de zetmeelmotregen in Koog, de Hilko-zeepjes als 

het vroor, muf marmoleum in de buurt van de oude manege. 

Wonend onder de rook van Verkade werd het productiepatroon 

mij vertrouwd: pizzazoutjes, speculaas en toffees. Na twee jaar 

heimwee naar ‘De Haag, stad agte de duine’ verkende ik fietsend 

de Zaanoevers. Zomaar onder sissende buizen en transportban-

den door van De Moriaan, Van Gelder of Wessanen. Overal 

stoere mannen in overalls. Fascinerend. Begeesterde verhalen van 

architectuurhistoricus Hildebrand de Boer deden de rest. In het 

provinciehuis ijverde hij voor restauratie van rijstpakhuizen aan 

de Veerdijk, onmisbare schakels in de historische keten van wind 

en hout naar stoom en beton, met steeds ingenieuzere dragende 

constructies. Het begin, met dat ene molentje dat dertig keer snel-

ler hout kon zagen dan Amsterdamse handzagers. Het oudste nog 

draaiende industriegebied van Europa, van de wereld. Geweldig 

cultuurhistorisch verhaal! Daar mocht ik wonen. 

Geen Zaanse wortels? Oké, ik interviewde en las ze gewoon links 

en rechts bij elkaar. In 2000 fotografeerde ik de stand van zaken 

op de Zaanoevers vanaf het water, om alle fabrieken van dat 

moment als oefening vast te leggen in tekening of aquarel. Zo 

groeide het gevoel een schakel te zijn die verbindt. De verhalen 

willen vertellen, liefst aan jeugd die geen stank heeft gekend. Zo 

zijn er meer bij onze vereniging. Je kan ze bellen als je een oud, 

interessant pand (huis, pakhuis of fabriek) ziet vervallen; dan 

onderzoeken ze de historische waarde en zoeken ze oplossingen. 

Iemand streeft naar herstel van padstructuur, een ander naar 

monumentenschildjes met verklarende tekst. Ze praten mee in 

monumentencommissies, en over markante dorpsgezichten en de 

Zaanse Schans, speuren naar oude films en boeiende verhalen. 

Omdat het gaat om wortels van een bijzondere streek, die niet 

mag verworden tot eenheidsworst.

Inmiddels parelt de Zaanstreek in een industriële route door 

Europa. De tentoonstelling ‘Hergebruik van industrieel erfgoed’ 

in de Zaanse Chocoladefabriek trok grote belangstelling en inspi-

reerde docenten van vmbo Compaen tot een cultuurproject met 

tweedejaars leerlingen. Een jaar later brachten die met 21e-eeuwse 

flair een industriële musical in het Zaantheater. De geest van 

Verkademeisjes waart rond in de oude fabriek. Elders in datzelfde 

complex zit een geweldige Bieb, waar je eens per maand lekker 

kunt brunchen, met een lezing over Zaans erfgoed. Mijn liefste 

wens: oud-Hembruggers interviewen om hun verhalen voor later 

te bewaren. Wie helpt mee?

#/..9�3#(/,4%3
Conny Scholtes is bestuurslid van vereniging Zaans Erfgoed en 

Stichting Vrienden van De Bieb
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 4   Vanaf de achttiende eeuw verplaatsten welgestelde 

Zaankanters zich in tentjachtjes, een plezierig alter-

natief voor de destijds slecht begaanbare landwegen. 

Tentjachtjes werden gebruikt voor bezoek aan de kerk, 

familie of vrienden, of voor pleziertochtjes. Op histori-

sche prenten zijn regelmatig tentjachtjes afgebeeld.

 8   De Waakzaamheid te Koog was in de Tweede Wereld-

oorlog een centrum van verzet. Het echtpaar Ero, de 

uitbaters van het hotel, restaurant en café waren actief in 

de Stijkelgroep en werden door de Duitsers voor hoog-

verraad veroordeeld. Hun kleinzoon Jeroen Breeuwer 

schetst hun geschiedenis en die van hun nageslacht.

 14   Een bijzondere kookpot uit Assendelft bevindt zich in 

de collectie van de Zaanse amateurarcheologen die zijn 

verenigd in de AWN. Het betreft een zogenoemde grape. 

Het lijkt erop dat grapen met name werden geschonken 

aan weduwen die voor de tweede keer in het huwelijk 

traden.

 17   Het Industrieel Erfgoedpark ‘De Hoop’ in Uitgeest werd 

verrijkt met een herbouwde en gerestaureerde houtloods 

uit Westzaan van ruim honderd jaar oud. De loods  

stond oorspronkelijk aan het Zuideinde in Westzaan, 

op een terrein dat in het verleden in gebruik was bij 

houthandel Rote.

20  Twintig jaar beheerden Dirk en Lida Kind het 

Noorderhuis op de Zaanse Schans. Straks komt daar 

een einde aan: Dirk werd 65 en ging met pen sioen. 

Dirk en Lida deden hun werk altijd met plezier,  

INHOUD
maar verheugen zich ook op de periode die voor hen ligt. 

Eindelijk ruimte voor vrije tijd en vakanties.

23   De Zaanstreek telt veel bomen die een monumentale 

status genieten of toegekend behoren te krijgen. Dit keer 

aandacht voor de bomen van Assendelft.

26   Kroniek. Zaanse gebeurtenissen van oktober tot en met 

december 2009.

29   Boekennieuws. Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek 

belicht.

35   De crisis van de jaren ’30 in de vorige eeuw liet zich ook 

in de Zaanstreek sterk voelen. Het Rijk subsidieerde de 

werkloosheidskassen in Zaandam en werklozen werden 

binnen en buiten de Zaanstreek tewerkgesteld.

39   De Zaanstreek was een houtgebied. Het transport van 

het hout naar de Zaanstreek met z’n houthandels en 

-zagerijen vergde een lange weg. Dit keer aandacht voor 

het Noorse hout dat per schip naar de Zaanstreek kwam 

en het Rijnse hout, dat in kolossale vlotten over de rivie-

ren werd vervoerd. 

43   Verenigingsnieuws. Berichten over de ‘eigen club’ die 

ook anderen kunnen interesseren.

45   Cultuurhistorisch eropuit? De agenda geeft tips.
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Boven: Een tentjachtje op de Zaan. Onder: Gezicht vanaf de Poelsluis in Wormer met links op de achtergrond een tentjachtje. Rechts de Zaanoever met de molens 

van Wormerveer.
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SCHUITJE VAREN, 
THEETJE DRINKEN

Tentjachtjes ontstonden in de achttiende eeuw en waren bedoeld 

voor dames uit de welgestelde kringen. In een tijd waarin het wa-

ter een belangrijke verkeersweg was en landwegen slecht begaan-

baar waren, boden deze ranke vaartuigjes een goed alternatief. 

Tentjachtjes werden gebruikt voor bezoek aan de kerk, familie of 

vrienden, of voor pleziertochtjes. Deze scheepjes, ook wel glazen 

jachtjes genoemd, zijn op historische prenten regelmatig afge-

beeld. Ze waren tussen de zes en acht meter lang, en hadden 

meestal een ronde steven, een spiegel en een kajuitje met ramen. 

Aan dat laatste is de naam ‘glazen jachtjes’ ontleend. Ze werden 

meestal door twee knechts geroeid of, in ondiepe binnenwate-

ren, geboomd. Een schilderijtje uit 1792 in de Zaankamer van 

het Honig Breethuis laat dit zien. De lengte van de tentjachtjes 

had niet alleen te maken met het aantal passagiers (vier tot zes 

personen), maar ook met de situatie op veel sloten en vaarten: 

in haakse bochten zouden langere vaartuigen problemen krijgen 

bij het indraaien. De scheepjes waren veelal rijk gedecoreerd met 

snijwerk en verguldsel. Vooral aan de spiegel, roer en opbouw 

werd veel aandacht besteed, zoals aan het model in het Honig 

Breethuis is te zien. De helmstok was vaak gedecoreerd met een 

vrouwenkopje. Er waren overigens ook eenvoudigere types zoals 

een gezicht op Wormerveer uit 1790 van J. Bulthuis laat zien. Het 

afgebeelde jachtje heeft een rond achterschip zonder beschilde-

ringen en snijwerk; de opbouw is evenmin versierd. 

,%,)%",!.+

De opbouw van een tentjachtje had twee doelen: hij bood privacy 

aan de inzittenden en voorkwam dat de lelieblanke huidskleur 

van de dames door de zon werd gebruind. Een zongebruinde 

huid was in de tijd dat een blanke teint een schoonheidsideaal 

was, een teken dat men buiten werkte en tot de lagere sociale 

klassen hoorde. Dankzij het kajuitje kon men ook bij minder 

mooi weer uit varen gaan. Families als Honig, Vis en Breet had-

den een eigen jachtje. Wie niet zo fortuinlijk was kon er een 

huren. Het Zaanse tentjacht staat niet op zichzelf: ook buiten 

de Zaanstreek waren dit soort jachtjes destijds in zwang. In de 

tweede helft van de achttiende eeuw waren ze overal in (water-

rijk) Nederland te vinden. Welgestelde Amsterdammers reisden 

ermee naar hun buitenplaatsen aan de Vecht. Aan het zogeheten 

Breekje in Volendam lag een uit circa 1780 daterend Beemster 

trekjacht. Het was in gebruik als woning bij Gerrit Duif en werd 

in 1912 gekocht door de scheepvaarthistoricus G.C.E. Crone. Hij 

liet het restaureren en was met het jacht aanwezig op de Entos 

(Eerste Nederlandsche tentoonstelling op scheepvaartgebied) in 

1913 te Amsterdam. 

³/0�'%6/%,´

Over tentjachtjes, ook wel ‘jagtjes’ of ‘jachies’ genoemd, is maar 

weinig informatie beschikbaar. Ze werden meestal gebouwd door 

kleinere werven. Er zijn geen bouwtekeningen van bekend. Zoals 

voor bijna alle schepen van destijds gold, werden ze gebouwd op 

gevoel, waarbij men de maten en verhoudingen in het hoofd had. 

Het decoratieve snijwerk werd aan specialisten overgelaten, de 

zogeheten beeldsnijders. Zij werkten vooral voor grote schepen, 

maar toen de Zaanse scheepsbouw in de tweede helft van de acht-

tiende eeuw terugliep, zochten zij ander emplooi. Juist in die tijd 

ontstonden de eerste tentjachtjes en deze boden werkzoekende 

beeldsnijders een nieuwe bron van inkomsten.

$!'"/%+%.�%.�"2)%6%.

De achttiende eeuw was de eeuw van de dagboeken- en brie-

vencultuur. Een aantal van de bewaard gebleven verslagen geeft 

een boeiende kijk op het leven van goedgesitueerde families en 

de wijze waarop zij de dagen doorbrachten. In het dagboek dat 

Aafje Gijsen in de jaren 1753-1781 bijhield, wordt in de jaren 

1773 tot 1775 een aantal malen verwezen naar tochtjes met een 

tentjachtje. Aafje schreef op 10 mei 1775: ‘Na de eeten gingen 

wij met ons jagtje nog eens vaaren en drinken daar onderwyl een 

koppie thee in.’ Op donderdag 27 juli van dat jaar ging Aafje naar 

De Rijp. Zij schreef: ‘’s Morgens ten half 8 uuren ging ik met myn 

moeder en broeders met ’t jagtje van Crelis neef Middelhooven 

na de Ryp, want wy hadden neef Middelhooven om zyn jagt 

versogt, om dat ons wat kleyn is om mee te jagen.’ Veel families 

hadden een jachtje en het moet, net als in onze tijd op mooie 

dagen op de Vecht, soms een drukte van belang zijn geweest. 

Maandag 7 augustus was helaas geen mooie dag, schreef Aafje: 

‘Voordemiddag zyn ik met myn moeder & broeders, Impie Bon 

en Grietje nigt Middelhooven met ’t jagtje van Grietje na Zandyk 

?\k�QXXej\�k\ekaXZ_ka\1�\\e�Y`aqfe[\i�mXXikl`^a\
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gegaan, na de vrouw van Arent Breet’. Het was die dag slecht weer 

met regen, maar niettemin ging het gezelschap na het bezoek 

met de theepot aan boord nog even door naar Wormerveer, om 

daar te kermis te gaan. 

"%3#(2)*6).'%.

Tentjachtjes trokken de aandacht van schrijvers en chroni-

queurs. Adriaan Loosjes vermeldde in zijn ‘Beschrijving van de 

Zaanlandsche dorpen’ (uitgegeven in 1794, dertig jaar nadat 

Loosjes overleed) de jachtjes die ‘de plaats van Koetsen’ [vervul-

len] en hij noemde het ‘pragtvertoon in het schilderen en vergul-

den’. De jachtjes werden volgens hem ‘niet zelden gebruikt om, 

ten plaisiere, na bijgelegene Steden en Dorpen te vaaren’. Ook 

W. Kist beschreef in zijn ‘Karakterschetsen’ de jachtjes: ‘Ze ‘zijn 

van onderen geharpuisd [geteerd], de tent is gemeenlijk groen 

geverwd met vergulde of witte figuren, het snijwerk is veeltijds 

verguld, de gordijntjes zijn van wit neteldoek of van groen gaas.’ 

Toen in de negentiende eeuw werd begonnen met het bestuderen 

en beschrijven van de Zaanse geschiedenis, was het glazen jachtje 

een regelmatig terugkerend onderwerp. De Zaanse geschied-

schrijver Jacob Honig Jansz. Jr. beschreef in 1870 in ‘De Oude 

Tijd’ een tentjachtje en wees op het schilder- en verguldwerk. 

Hij vermeldde hoe sommige jachtjes ook werden gebruikt als 

zeilvaartuig, waarbij ze waren voorzien van zijzwaarden. Die 

dienden (en dienen) bij platgeboomde vaartuigen, zoals tentjacht-

jes, om koersafwijkingen door zijwaartse krachten tegen te gaan. 

G.D.J. Schotel noemde in 1874 in zijn ‘Zeden en gebruiken aan 

de Zaanstreek’ deze ‘bevallige’ vaartuigjes ‘een soort van gondel 

met een tentje in het midden’. Met de toenemende belangstel-

ling voor lokale geschiedenis kwamen er ook tentoonstellingen, 

waar voorwerpen (veelal uit particuliere verzamelingen) waren 

te zien. Op de tentoonstelling van ‘Zaanlandsche Oudheden en 

Merkwaardigheden’ (Zaandam, 1874) was een model van een 

glazen jacht te zien. Of dit het model was dat thans in het Honig 

Breethuis staat opgesteld, is helaas niet duidelijk. De bijbehorende 

catalogus noemt nog een tweede ‘Model onder glazen stolp van 

een tentjachtje, zoogenaamd Glazenjachtje, uitsluitend aan de 

Zaan tehuis behoorend’. 

+2/.)%+%.�%.�(%2)..%2).'%.�

Vroegere tochtjes met een jachtje waren aanleiding nog eens in 

het verleden terug te blikken. In ‘Zaansch familieleven in vroe-

gere tijd: Een oitje met een jachie’ staat een uitstapje beschreven. 

Vier dames hebben een ‘potje oppegaard […] om deer voor mit 

het jachie te kermis te gaan’. Het jachtje en de knecht werden 

besteld en één van de dames zorgde voor proviand: ‘Ik bak een 

dikkekoek of twei, wet brood met vleisch en wet sla met aaije-

ren en een avekate-borrel.’ Het ging er dan ook flink aan toe; 

d

u

v

f

d

v

b

b

Z

n

t

6

E

v

d

s

s

v

r

v

z

d

P

T

m

d

d

V

h

n

³

T

d

d

m

v

o

K

z

v

h

g

o

g

a

m

r

e

r

v

d

T

G

i

Boven: Het jachtje van P. Smidt van Gelder afgemeerd in de wegsloot van Koog.
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de dames namen regelmatig ‘een ferm wuppie [een flinke slok] 

uit er glaasie’. Bij terugkomst zorgde de knecht (die het schuitje 

voer) voor koffie aan boord en hij hoopte daarmee op een goede 

fooi. Neeltje Mulder beschreef in haar jeugdherinneringen hoe 

de wegsloot van de Zaandamse Westzijde tijdens kermisdagen 

vol lag met afgemeerde jachtjes. Vaak bleef men vóór of na het 

bezoek aan de kermis aan boord om het langslopende volk te 

bekijken. Ook Mr. D. Vis vermeldde in zijn beschrijving van de 

Zaanstreek (1948) de jachtjes die zich ‘vanwege hun practisch 

nut en groote gezelligheid tot het midden van de 19e eeuw weten 

te handhaven’.  

6!.�#!,#!2

Een van de laatste beschrijvers van tentjachtjes was Lambertus 

van Calcar (1845-1905) die tussen 1869 en 1904 een uitgebreid 

dagboek bijhield. Na een aantal ambachten was Van Calcar met-

selaar geworden. Tijdens werkzaamheden bij de bouw van het 

station Zaandam raakte hij 3 november 1868 door het instorten 

van een steiger invalide. Door wat wij nu een dwarslaesie noemen 

raakte hij vanaf zijn onderlichaam verlamd. Lopen en zijn huis 

verlaten waren niet meer mogelijk. In zijn dagboek beschreef hij 

zijn ervaringen vanaf het moment dat hij invalide was. Via beken-

den was Van Calcar in contact gekomen met de papierfabrikant 

P. Smidt van Gelder, die sinds enige tijd een tentjachtje bezat. 

Toen hij dat aan Van Calcar beschikbaar stelde, werd het deze 

mogelijk tochtjes over het water te maken, waarvan hij in zijn 

dagboek verslag deed. In 1895 en 1904 maakte hij tochten over 

de Zaan en het IJ, waarbij hij ook veel veranderingen noteerde. 

Voor iemand die ruim een kwart eeuw door een handicap aan 

huis gebonden was, waren die enorm: de inpoldering van het IJ en 

nieuwe bruggen en spoorwegen maakten grote indruk op hem. 

³%%.)'34�/6%2'%",%6%.%´

Toen Van Calcar zijn tochten maakte, waren de hoogtijdagen van 

de tentjachtjes allang voorbij. Hoewel tentjachtjes nog in de eerste 

decennia van de negentiende eeuw werden gebouwd, stamden de 

meeste uit de tweede helft van de achttiende eeuw. Het jachtje 

van  P. Smidt van Gelder was volgens Van Calcar het ‘het eenigst 

overgeblevene’. Op een oude foto van de vroegere wegsloot in 

Koog aan de Zaan bij het Jan Bestevaerpad is een tentjachtje te 

zien. Het is identiek aan het jachtje dat is afgebeeld in de uitgave 

van Van Calcars dagboek en kan dus worden geïdentificeerd als 

het jachtje waarmee hij zijn tochten maakte. De foto’s geven een 

gedetailleerd beeld van scheepje en de decoratie. Het jachtje was 

ongeveer zeven meter lang en had een rond voorschip en een spie-

gel. Het kajuitje had aan beide zijden drie ramen; aan de vóór- en 

achterzijde ervan waren beglaasde deurtjes. Over het interieur is 

minder bekend. Wél weten we, dat er in het kajuitje banken wa-

ren. De raamstijlen, het boord en de spiegel waren rijk gedecoreerd 

en op de boorden waren ranken en guirlandes aangebracht. De 

ramen waren beweegbaar. Het jachtje was gebouwd in opdracht 

van de Westzaanse  koopman Dirk Visser (1716-1803). Na diens 

dood erfde zijn door hem opgevoede neef Gerrit Mats het bootje. 

Toen Mats en zijn vrouw waren overleden, kocht Jan Dekker 

Gerbrandszoon, graanhandelaar en oliefabrikant te Westzaan, 

in 1822 het scheepje. In 1855 kreeg het een beschutte ligplaats 

in een drijvend botenhuis. Dekker voorzag het jachtje van een 

zeiltuig en gebruikte het nog regelmatig. Na zijn overlijden in 

1867 en dat van zijn weduwe in 1870 verkochten de zoons het 

huis samen met het inmiddels ernstig vervallen bootje in 1888 aan 

een sloper. Daar wist Smidt van Gelder het van de ondergang te 

redden. Hij liet het schuitje in oude luister herstellen en hield het 

nog ongeveer twintig jaar in bezit. In 1913 was het scheepje te zien 

op de hiervóór genoemde Entos in Amsterdam. Na Smidt werd 

Jonkheer H. Texeira de Mattos eigenaar, waarna het jachtje in de 

collectie van het Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum 

(nu Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam) terechtkwam. 

Daar is het nog altijd te bewonderen (zij het dat het museum op dit 

moment is gesloten wegens renovatie). Het is het laatste bewaarde 

exemplaar van een uniek aspect van de Zaanse geschiedenis. 
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Linksboven: Het in de gevangenis geborduurde zakdoekje dat na de oorlog tevoorschijn kwam uit de voering van de winterjas van Louise Ero. Rechtsboven: Het 

monumentale houten pand van de Waakzaamheid. Onder: Het monument in het Koogerpark, daags na de Dodenherdenking op 4 mei 2009. Tijdens de herdenking 

riep wethouder Hans Luiten de aanwezigen op om de gememoreerde namen niet te vergeten. Hij noemde onder anderen expliciet Hendrik Ero.
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DE KOOGSE 
STIJKELGROEP

Parijs voor de Eerste Wereldoorlog… Hendrik Ero (Henk) deed 

er ervaring op in de horeca, Louise (Lou) Chambon werkte bij 

het warenhuis Lafayettes. Beiden waren afkomstig uit eenvoudige 

dorpsgemeenschappen (in de Zaanstreek en de Ardèche) en had-

den allebei blijkbaar een wereldser bestaan voor ogen. Hendrik 

had buitenlandse stages gelopen, ondermeer in Oostenrijk, waar 

hij de jonge koningin Wilhelmina nog bediende. Deze zei hem 

dat hij, als hij ooit problemen zou krijgen, haar maar een briefje 

moest schrijven. Henk en Lou trouwden in 1913 in Parijs maar 

namen al snel de wijk in verband met de Eerste Wereldoorlog. 

Buitenlanders moesten het land uit, ook al waren ze getrouwd 

met een Franse burger. Het jonge paar vertrok noodgedwongen 

naar Londen (het front lag in België en Nederland was daar-

door onbereikbaar), waar Hendrik aan de slag ging in het hotel 

The Savoy. In Engeland zag hun eerste dochter, Rika, in 1917 

het levenslicht’. In 1918 bezweek Cor Ero, broer van Hendrik 

aan de Spaanse griep die toen Europa teisterde. Cor was eige-

naar van Hotel Café Restaurant De Waakzaamheid in Koog 

aan de Zaan, dat vanwege zijn overlijden in de verkoop kwam. 

Hendrik en Louise zagen hun kans schoon. Zij vertrokken 

naar Holland en kochten dit zeer oude en goed bekend staande  

etablissement, dat tien jaar daarvóór grondig was gemoder- 

niseerd. De Waakzaamheid bezat verscheidene zalen, een koffie-

kamer met biljart, een kolfbaan, terrassen en hotelkamers, deels 

ondergebracht in een houten Zaans pand van circa driehonderd 

jaar oud. In Koog werden twee kinderen geboren, hun zoon Jean 

(1919) en dochter Jeannette Elise, roepnaam Netty (1922). 
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Henk en Lou ontwikkelden zich tot een bekwaam en gerespec-

teerd horeca-echtpaar en wisten de bloei van de Waakzaamheid te 

continueren en uit te bouwen. Louise was een rijzige, indrukwek-

kende verschijning die met haar Franse kookkunst iets nieuws 

toevoegde aan dit oude bedrijf, dat naast de schutsluis van de 

Koog en tussen fabrieken zoals Honig, Duyvis en Cacao de  

Zaan stond. Hun talenkennis kwam goed van pas in de snel 

evoluerende industriestreek. Het ging ze voor de wind. Ze wis-

ten zich te nestelen tussen de notabelen van de regio en konden 

zich uitstapjes naar Parijs en de Ardèche veroorloven, hoewel ze 

bijkans dag en nacht moesten werken. Op zeker moment kregen 

ze van de Koogse burgemeester geen vergunning voor een feest 

tot in de late uurtjes, een Bal Ná. Henk wond zich er zo over op, 

dat hij de brief aan koningin Wilhelmina schreef. Prompt werd 

de gemeentelijke toestemming verleend. Hun oudste dochter 

Riek trad in de voetsporen van haar vader en trouwde een Franse 

ingezetene: Henri Ponsich, ooit medewerker van de architect Le 

Corbusier. Henri was dan ook een verdienstelijk schilder, maar hij 

verdiende zijn geld als kolonel in het Franse leger. Daardoor kwam 

het echtpaar terecht in Algiers (het huidige Algerije), toentertijd 

nog een Franse kolonie. 
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In Koog was ondertussen de nog jonge dochter Netty verliefd 

geworden op de zes jaar oudere Dick Breeuwer uit Wormerveer. 

Wellicht werd deze liefde nog wat prematuur bevonden door 

Netty’s ouders. Zij stuurden althans hun knappe jongste dochter 

in 1939, toen zij de ULO in Zaandijk had afgemaakt, naar Algiers 

– voor een jaartje, dachten ze. Netty werd op haar reis per spoor 

vergezeld door haar oudere broer Jean, die Frankrijk al eerder 

per trein en fiets had verkend. Jean keerde na een paar maanden 

terug naar Holland, waar in het voorjaar de Duitsers binnen- 

vielen. Netty kwam door de zich uitbreidende oorlog vast te zit-

ten bij haar oudste zuster, Riek, en haar zwager, Henri Ponsich. 

Hendrik Ero schreef op de avond van 10 mei 1940 een brief aan 

zijn dochters in Noord-Afrika, waarin onder andere staat: ‘Ach, 

lieve kinderen, wat zal er van ons worden?’ Hij sloot wat contan-

ten bij. Een klein jaar later, 25 april 1941, werd hij onverwacht 

opgehaald uit de Waakzaamheid door de Sicherheitsdienst. En 

terwijl zijn vrouw hem eigenlijk ieder moment terug verwacht-

te, stopte er twee weken later opnieuw een onbekende zwarte  

personenauto voor het hotel en moest ook zij onmiddellijk mee. 

‘Zorg jij voor de kinderen?’, kon ze nog net toevoegen aan haar 

trouwste dienstmeid, Trien Mol. ‘Tante’ Trien, kinderloos, deed 

dit tot haar dood, in 1973. Want Hendrik Ero en Louise Chambon 
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kwamen niet terug. Na eerst een periode in het ‘Oranjehotel’ 

te Scheveningen vast te hebben gezeten, werd de Stijkelgroep  

grotendeels (ongeveer vijftig mannen en vrouwen) naar Duitsland 

afgevoerd om ‘berecht’ te worden.
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Van dit alles was vanzelfsprekend niets bekend in Algiers. Maar 

Henry, de kolonel, wist wél dat er ook dáár oorlogshandelingen 

op handen waren: het Afrika-offensief werd voorbereid. Hij was 

in staat de benodigde papieren voor zijn schoonzusje te regelen, en 

zo reisde de twintigjarige Netty alleen af naar Amsterdam. Mede 

dankzij hulp van familie in Vichy-Frankrijk bereikte zij na acht 

dagen Nederland. Haar broer Jean wachtte haar op het Centraal 

Station van Amsterdam op en verwelkomde haar met de woorden: 

‘Papa en Mama zijn opgepakt’. Jean had met hulp van familie 

en van Tante Trien en haar man ‘Ome’ Klaas de zaak draaiende 

gehouden. In de grote zaal waren zelfs NSB-vergaderingen ge-

weest. Gelukkig was daar nog Dick Breeuwer, Netty’s vriend uit 

Wormerveer (mijn latere vader). De blijdschap over het weerzien 

was blijkbaar zo ongeremd, dat Netty enige maanden later al 

zwanger bleek te zijn. Een schánde in die dagen; je móést trouwen. 

Maar dat kon, als je nog geen 21 was, niet zonder toestemming 

van de ouders en Netty’s ouders waren vermist… Het huwelijk 

kon pas worden voltrokken op 16 juni 1943, een dag na Netty’s 

21ste verjaardag. Op 25 december werd hun eerste zoon, Henk, 

geboren, een kerstkind, zo’n dertien maanden later gevolgd door 

Reinoud. Er zouden in de loop der jaren nog vier zonen volgen. 

Ik was de laatste, in 1958.
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Van Hendrik en Louise kwamen aanvankelijk nog wel – gecen-

sureerde – kaartjes uit het Oranjehotel en sporadisch was ook 

nog bezoek mogelijk. De broers van Henk spanden zich in voor 

hun vrijlating, want niemand kon zich voorstellen dat ze wer-

kelijk zouden worden gestraft. Nog steeds is niet echt duidelijk 

waarom ze zijn opgepakt. Blijkbaar waren er contacten met de 

Stijkelgroep, maar er waren ook geruchten over het ‘verstoppen’ 

van een spion, het leveren van een pistool en over besloten ver-

gaderingen. In Duitsland werden zij veroordeeld wegens ‘hoog-

verraad’. Hendrik kreeg de doodstraf en Louise in tweede instan-

tie acht jaar tuchthuis, het concentratiekamp dus. Zij stierf op 3 

januari 1945 in Ravensbrück aan algehele uitputting en difterie. 

Mogelijk zal ze niet hebben geweten dat haar Henk, samen met 

vele andere leden van de Stijkelgroep, anderhalf jaar daarvóór, 

op 4 juni 1943 (twaalf dagen voor het huwelijk van zijn jongste 

dochter) in Berlijn-Tegel was gefusilleerd. Zonder blinddoek.
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Het duurde tot 1947 vóór er zekerheid was over de dood van 

Hendrik en Louise. Maar al kort na de oorlog kwamen er oog-

getuigeverslagen binnen. Netty en Jean kregen bezoek van men-

sen die Hendrik en/of Louise hadden meegemaakt of bezocht 

hadden: een priester, medegevangenen, een medewerker van 

het Rode Kruis. Hun verhalen vervulden de kinderen met ver-

driet, maar ook met trots. In zijn boek ‘In deze bajes. Een jaar  

oranje-hotel’ schreef notaris K. de Fries in de paragraaf ‘De Beste 

Celgenoot’ over ‘Eureka, een hotelhouder in een kleine stad ten 

noorden van Amsterdam.’ Eureka en De Fries hadden in de cel 

onder meer gefantaseerd over een feestmaal dat Hendrik na de 

oorlog in zijn hotel voor de celgenoten zou bereiden. Gerechten 

die aan Scheveningen zouden herinneren, maar dan bereid met 

echte ingrediënten, zoals boter. De avond vóór zijn deportatie gaf 

Henk deze notaris een laatste boodschap mee voor zijn kinderen. 

De heer de Fries bracht die na de bevrijding over. Lou schreef in 

een van haar spaarzame berichtjes (een felicitatiekaart aan zwager 

Piet in Alkmaar): ‘Door aanhoudende kiespijn heeft mijn man 

zijn tanden moeten laten trekken. We zijn enorm afgevallen. Mijn 

maag kan het eten hier niet verdragen.’ 
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Iedere ochtend zwaaiden Henk en Lou naar elkaar, met witte 

zakdoeken, vanachter de tralies van hun gescheiden afdelingen 

in Scheveningen. De beenderen van Hendrik zijn in Berlijn  

teruggevonden. Van Louise, in Ravensbrück, werd natuurlijk 

niets gevonden. Wél kwamen er na de oorlog kleren terug via het 

Rode Kruis. Toen Netty de overjas van haar moeder doorzocht 

voelde ze iets in de voering zitten. Toen ze die had losgetornd, 

kwam er een geborduurd zakdoekje tevoorschijn, vol met vrij-

heidslievende, aangrijpende teksten en figuren, zoals een celdeur, 

een gedekte tafel en hartenkreten zoals ‘Aan alles komt een end’ en 

‘In deze bajes zit geen gajes, maar Hollands Glorie, potverdorie!’. 

Het zakdoekje siert, ingelijst, een muur van mijn werkkamer.
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Netty stierf in 2001, acht dagen na haar 79ste verjaardag. Ze 

overleefde vader Dick een achttal jaren, maar verloor een van 

haar zes zonen. Ze was een sterke en vrolijke vrouw, die erg op 

haar moeder leek. Ze heeft keihard gewerkt en kon fantastisch 

Frans en Hollands koken. Haar huzarensalade was befaamd. 

Ze heeft aanvankelijk zoveel gehuild dat ze de laatste dertig, 

veertig jaar geen tranen meer had, zei ze eens. Riek bleef bij haar 

kolonel en leefde na de oorlog in diverse plaatsen in Frankrijk, 

laatstelijk als weduwe in de buurt van Bordeaux. Ze kregen een 

zoon (René) en een dochter (Marilou). Riek stierf in 1999. Haar 

kinderen en (achter)kleinkinderen zwermden inmiddels uit over 

het Franse land. Haar broer, mijn oom Jean, trouwde nooit en 

werd een wat eenzame man, die zowat roepend om zijn moeder, 

hallucinerend van de medicatie, twintig jaar geleden overleed in 

een Zaans ziekenhuis. Na de oorlog werd de Waakzaamheid door 

Netty en Dick voortgezet en kwam de oude uitgaansgelegenheid 

weer tot bloei. Billy Holiday heeft er opgetreden, Sydney Bechet.  

De Waakzaamheid werd een jazz-mekka, en later een poptem-

pel. Zelfs ‘house’ vierde er hoogtij. De zaak is al jaren terug 

verkocht, in 1975. Soms zaten er succesvolle uitbaters in, maar 

momenteel staat het pand te verpieteren. Er zijn echter restauratie- 

plannen (zie daarvoor het Verenigingsnieuws op bladzij 43 van 

dit tijdschrift).
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In 1983 mochten Netty en Jean van Prins Bernard twee verzets-

kruizen in ontvangst nemen.  Eentje, die van Oma Louise, is 

naar Frankrijk gebracht en bevindt zich nu bij René Ponsich, de 
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Boven: Hendrik en Louise Ero, vereeuwigd op de laatste studiofoto’s, die omstreeks 1939 van het echtpaar werden gemaakt. Onder: Het gezin Ero in de grote zaal 

van de Waakzaamheid, vermoedelijk vanwege de viering van hun dertienjarige huwelijk in 1926. Van links naar rechts: Jean, Hendrik, Rika, Netty en Louise.
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Een van de eerste verzetsbewegingen die kort na het begin van 

de Duitse bezetting in mei 1940 ontstonden, werd opgezet door 

Han Stijkel (Rotterdam 1911), die in zijn studententijd deelnam 

aan het verzet tegen het fascisme tijdens de Spaanse Burgeroorlog 

(1936-1939). Han Stijkel had contacten in leidende kringen in 

Den Haag en wist een aantal belangrijke personen bij zijn groep 

te betrekken. Deze groep bestond vermoedelijk uit hooguit tachtig 

mensen. Onder hen was een generaal-majoor die het militaire deel 

van het werk voor zijn rekening nam. De groep bestond verder uit 

onder meer politieagenten, studenten, officieren en kooplieden – van 

christelijke, joodse, socialistische en andere achtergrond. Een actieve 

kerngroep bevond zich in de Zaanstreek, met name in Koog aan de 

Zaan. Hierbij waren mensen betrokken van de socialistische jeugd- 

beweging AJC, een directeur van de levensmiddelenfabriek Honig, 

de eigenaar van garage Zwart en het echtpaar Ero-Chambon van 

De Waakzaamheid. In de lijn van Orde-Dienstgroepen richtte men 

zich vooral op het verzamelen van militaire gegevens. Stijkel (zijn 

verzetsnaam was dr. Eerland de Vries) had van de regering onder 

meer de opdracht gekregen de verspreid in het land ontstane ver-

zetsgroepen tot een eenheid te smeden. Daartoe reisden hij en leden 

van zijn groep het hele land door, waarbij ook spionagegegevens 

werden verzameld en doorgegeven aan de Organisatie-Westerveld. 

Met bepaalde gegevens (zoals ledenlijsten en wapens) werd onzorg-

vuldig omgegaan. Ook onderschatte men de kracht en jarenlange 

ervaring van de Duitse contra-spionage, die wist te infiltreren in de 

Stijkelgroep. Een van de infiltranten was aan boord van de motor-

botter van Katwijkse vissers, die Stijkel en anderen naar een punt 

op de Noordzee brachten, waar zij door een Engelse of Nederlandse 

onderzeeboot zouden worden opgepikt om nieuwe instructies van 

de regering te ontvangen. Aan boord was ook een ‘rijke jood’. Deze 

was echter in werkelijkheid een Scheveningse vishandelaar die voor 

de Sicherheitspolizei werkte. Bij het vertrek op 2 april 1941 uit de 

haven van Scheveningen ging alles mis. De uitgang van de haven 

bleek geblokkeerd en Stijkel en enkele anderen werden gearresteerd. 

Na enkele dagen van verhoor werden zij overgebracht naar het 

Oranjehotel. Daarna volgden nog 47 arrestaties. De Koogse ploeg 

werd voor het grootste deel opgerold door verraad. Na de oorlog werd 

duidelijk dat twee personeelsleden van de Waakzaamheid, die door 

de Sicherheitsdienst werden betaald, de Duitsers lieten weten dat 

de Ero’s druk bezig waren met het vergaren van militaire gegevens, 

met name over de stellingen van de bezetters. 
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Op 26 maart 1942 werd de groep Stijkel in zijn geheel over- 

gebracht naar Berlijn; in september van dat jaar werd in het geheim 

een strafproces tegen de leden van de groep gevoerd. Er werden 39 

doodvonnissen uitgesproken, waarvan er op 4 juni 32 werden vol-

trokken. Zes leden kregen tuchthuisstraf, één overleed in de gevange-

nis. De geëxecuteerde leden van de groep werden begraven op een 

begraafplaats in Berlijn-Döberitz, een stadsdeel dat aan het einde 

van de oorlog in de Russische sector van Berlijn lag. In juni 1947 

werden hun stoffelijke overschotten naar Nederland gebracht, waar 

zij werden herbegraven op de begraafplaats Westduin (Ockenburg) 

in Den Haag/Kijkduin.

Meer informatie over de Stijkelgroep is te vinden op: 

www.stijkelgroep.nl. en  http://oranjehotel.nationaalarchief.nl/

gevangenen/onderzoeksvoorbeelden/stijkel.asp

zoon van Tante Riek. Het andere, van opa Hendrik Ero, hangt 

bij mij in de gang.

Wij hebben nog veel oud Waakzaamheid-servies, met zijn  

initialen bovenin het logo. Het wordt nog dagelijks gebruikt. 

Op 4 mei gaan wij naar de dodenherdenking in het Koogerpark, 

schuin tegenover de oude Waakzaamheid. Op het oorlogs- 

monument prijken de namen van onze grootouders, gezamen-

lijk zowat bovenaan de alfabetische lijst met nog meer Zaanse 

Stijkelgroep-leden. Hier ging mijn moeder op deze dag het liefste 

heen. Op de erebegraafplaats van de Stijkelgroep in Kijkduin, 

Ockenburg, staan de grafkruizen van haar ouders ver uiteen, 

vanwege de verschillende sterfdata en -locaties. Dat heeft ze nooit 

erg kunnen waarderen. Toen we er vorig jaar namens alle nabe-

staanden een krans mochten leggen, zag mijn broer Sieuwert een 

oude Haagse dame die bloemen legde bij het herdenkingskruis 

van oma Louise. Desgevraagd noemde zij zichzelf: ‘de grote  

onbekende’ en ze vertelde al jarenlang een krans bij oma’s kruis 

te leggen en dat zo lang mogelijk te blijven volhouden: ‘Want uw 

oma is tussen al deze 47 namen de enige vrouw.’

Staatsieportret van Jeannette Elise (Netty) Ero, mogelijk genomen vanwege 

haar vertrek naar Algiers, in 1939.
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CONNECTIE
ZAANS ERFGOED

IS GEHEEL GEWIJD

AAN DE ZAANSE

CULTUURHISTORIE

Het tijdschrift informeert zijn lezers over een 

breed scala aan onderwerpen, 

zoals archeologie, houtbouw, industrieel 

erfgoed, molens, musea, de geschiedenis van 

bedrijven, verenigingen en instellingen, 

het cultuurlandschap enzovoort.

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.
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Kookpotten met drie pootjes en één of twee oren worden ‘grapen’ 

genoemd. De grape uit Assendelft is zowel aan de binnen- als 

aan de buitenzijde geheel met doorzichtig loodglazuur bedekt. 

Hij heeft een hoogte van 21,2 cm. De grootste breedte, rond 

de buik, bedraagt 23,2 cm., waarbij moet worden opgemerkt 

dat de pot een klein beetje ovaal is. Gebruikssporen (zoals roet 

onder de bodem, krassen van messen of lepels aan de binnen - 

zijde, slijtage onder de pootjes, of blutsen van de rand) zijn nauwe-

lijks aanwezig. Wat deze grape zo bijzonder maakt, is dat op de 

buitenkant met een dunne, witte slibklei versieringen en woor-

den zijn aangebracht. De tekst luidt: ‘Jannetie cornelis doch-

ter 1666’. Het woord ‘cornelis’ is met een kleine beginletter 

geschreven. Tussen het woord ‘dochter’ en het jaartal ‘1666’ is 

als versiering een grote stip aangebracht, met acht kleine stip-

jes eromheen. Achter het jaartal staat een ster met acht stralen. 

Onder en boven de tekst en het jaartal is een band van schuine 

streepjes te zien. Door de bedekking met loodglazuur is deze 

witte klei geel gekleurd.

.//2$(/,,!.$3�3,)"

Met slibversierd roodbakkend aardewerk is sinds de Middel-

eeuwen in allerlei stijlen overal in Europa gemaakt. Vanaf het 

einde van de zestiende eeuw tot in het eerste kwart van de acht-

tiende eeuw werd in Noord-Holland een bepaald soort slib-

versierd aardewerk gemaakt, dat vandaag de dag bekend staat 

als ‘Noord- Hollands slib’. Er werden vooral borden en papkom-

men geproduceerd, maar ook grapen, testen, vuurklokken, 

pispotten, zoutschaaltjes en stukken kinderspeelgoed. Eén van 

de productieplaatsen was zeer waarschijnlijk Alkmaar, maar er 

is ook pottenbakkersafval van deze aardewerksoort aangetrof-

fen in Monnickendam. Uit archeologisch onderzoek bleek dat 

het meeste materiaal op het Noord-Hollandse platteland werd 

gebruikt, hoewel er in de steden en de aangrenzende provincies 

ook af en toe Noord-Hollands slib wordt gevonden. Zelfs buiten 

Nederland, in Engeland, is het aangetroffen. Kenmerken voor 

Noord-Hollands slib zijn de dikke sliblaag, de dikke glazuurlaag, 

het gebruik van teksten – vaak namen – jaartallen en het gebruik 

van bepaalde kleine versieringsmotieven, zoals ruiten, puntcir-

kels, sterren, kruisen en spiralen, soms in combinatie met grote 

voorstellingen van mensen, dieren of voorwerpen. Deze versie-

ringen worden regelmatig begrensd door banden van streepjes. 

Af en toe werd kopervijlsel aan het slib of het glazuur toegevoegd, 

zodat groene slib of groene vlekken ontstonden. Een aantal van 

deze kenmerken is ook aanwezig op de grape uit Assendelft (een 

naam, een jaartal, de banden met streepjes, de ster en een soort 

puntcirkel-motief). Het jaartal, 1666, valt precies midden in 

de periode dat dit soort slibaardewerk werd gemaakt en ook de 

vorm (een grape) past goed binnen de vormen van het Noord-

Hollandse slib. Er kan dus zonder twijfel worden gesteld dat 

de Assendelftse grape tot het Noord-Hollandse slibaardewerk 

behoort. Dat dit fraai versierde, Noord-Hollandse slibaardewerk 

een bijzondere betekenis voor de mensen gehad moet hebben, 

spreekt voor zich. Overduidelijk zijn dit geen dagelijkse gebruiks-

voorwerpen. Het zullen eerder pronkstukken, geschenken of om 

een andere reden speciale voorwerpen zijn geweest.

62/57%..!-%.

Voor de Universiteit van Rotterdam deed mevrouw I. Thoen 

onderzoek naar de betekenis van Noord-Hollandse slibgra-

pen met jaartallen en namen. Hiervoor onderzocht zij Noord-

Hollandse slibgrapen uit Graft. Er zijn uit dit dorp veel van 

dergelijke grapen bekend en de archieven van Graft zijn redelijk 

goed bewaard gebleven. Het onderzoek wees uit, dat er uitslui-

tend vrouwennamen op de grapen uit Graft stonden. Dat is niet 

verwonderlijk, het gebeurt zelden dat er een mannennaam op 

Noord-Hollands slibaardewerk staat. Dit kan makkelijk worden 

verklaard: de keuken en het huishouden waren, in de zeventiende 

eeuw althans, het domein van de vrouw. Maar zo simpel is het 

toch niet. Uit het onderzoek bleek namelijk óók, dat alle dames 

waarvan de naam op een grape was geschilderd, trouwden in het 

jaar dat op de grape stond. De slibversierde grapen waren dus 

huwelijksgeschenken. In opvallend veel gevallen ging het zelfs om 

weduwen die voor de tweede keer in het huwelijk traden. Niet één 

keer kon worden aangetoond dat tussen de bruiden ook dames 

waren die voor de eerste keer in het huwelijksbootje stapten. Het 

lijkt er dan ook op dat dit soort grapen speciaal als huwelijks-

geschenk werd gegeven aan hertrouwende weduwen. 
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Boven:  De roodaardewerken, slibversierde grape uit Assendelft (Foto: M. Bruijnesteijn-Clement). Onder: Tekst op de buik van de grape (Tekening: P. Kleij).

02/.+345+

Dat dit soort grapen huwelijksgeschenken zijn, verklaart meteen 

waarom er zo weinig gebruikssporen en slijtage op de grape uit 

Assendelft aanwezig zijn. De pot stond waarschijnlijk als pronk-

stuk ergens in het huis, ter herinnering aan de bruiloft, en werd 

niet of nauwelijks gebruikt. Gekookt werd er in gewone, onver-

sierde roodaardewerken potten.

De grape uit de verzameling van de Zaanse amateur-archeolo-

gen vertelt dus iets over de geschiedenis van Assendelft. In het 

jaar 1666 trad Jannetie Cornelisdochter in het huwelijk. Zij was 

vermoedelijk een weduwe. Misschien dat daar in de archieven 

van Assendelft nog iets van terug te vinden is – tenminste, als 

het huwelijk in Assendelft werd voltrokken. Na haar trouwen 

ging Jannetie Cornelisdochter zeker in Assendelft wonen: daar 

is deze veelzeggende grape immers teruggevonden.

Literatuur:

Gangelen, H. van, P. Kersloot en S. Venhuis, 1997, Hoorn der Overvloeds,  

de bloeiperiode van het Noord-Hollandse slibaardewerk (ca. 1580 – ca. 1650), 

Wormerveer.

Thoen, I., 1966 “So krijght altemet de gescheurde pot een deghelijcke  

decksel…’ Zeventiende-eeuwse slibaardewerken kookpotten uit Graft: object, 

methode en betekenis, doctoraalscriptie Erasmusuniversiteit, Rotterdam.
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EEN ZAANSE
HOUTLOODS IN UITGEEST

De loods stond op een terrein aan het Zuideinde in Westzaan 

dat sinds 1991 in gebruik was bij de houthandel PontMeyer. 

Eerder, in 1886, had Pieter Rot hier een handel in brandhout 

opgericht, die uitgroeide uit tot een handel in timmerhout. In 

1918 nam Rot de opstallen en terreinen van de gestaakte houthan-

del A. de Lange & Zonen over. Daartoe behoorde de stoomhout-

zagerij ‘De Huismus’, die was gebouwd op de plaats waar eerder 

een gelijknamige molen stond, die in 1875 verbrandde. De naam 

werd in 1918 veranderd in ‘De Adelaar’. In 1938 werd begonnen 

met een schaverij en lijstenfabriek. De naam Rot werd na 1945 

veranderd in Rote, kennelijk omdat de naam Rot voor een hout-

handel negatieve associaties kon opwekken over de kwaliteit het 

aangeboden hout. Na de Tweede Wereldoorlog werd de onderne-

ming uitgebreid met grote, honderd meter lange en twintig meter 

brede, houtmagazijnen. De sloten tussen de oude houtloodsen 

werden gedempt. Het vervoer van hout met dekschuiten naar 

de opslagloodsen vanaf houtschepen die op de Zaan afmeerden, 

maakte plaats voor transport met vrachtwagens.
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Nadat PontMeyer het terrein aan het Zuideinde in Westzaan had 

verlaten, werd in de zomer van 2006 begonnen met het slopen van 

de houtloodsen. Vervolgens werd het terrein door ‘De Woonmij 

Zaanstad’ ingericht voor woningbouw. De monumentale hout-

loods uit het begin van de twintigste eeuw ontkwam vooralsnog 

aan het geweld van de slopers. Op 17 juni 2005 fuseerden: ‘De 

Woonmij Zaanstad’ en ‘Saenwonen’ tot de Woningcorporatie 

Parteon. Op het terrein aan het Zuideinde, bekend onder de 

naam ‘Westzanerwerf ’, worden naar verwachting circa 185 

woningen gebouwd.

$%�,//$3

Zoals beschreven in het Register Provinciale Monumenten 

Gemeente Zaanstad heeft de oude houtloods een langgerekt 

rechthoekig grondplan. De loods is opgetrokken met één opslag-

niveau onder een zadeldak met rode Hollandse pannen. De 

noklijn loopt evenwijdig aan de dijksloot en staat loodrecht op 

het Zuideinde. De kapconstructie bestaat uit gordingen waar-

op de vierkante sparren zijn aangebracht. De pannenlatten zijn 

haaks op de sparren bevestigd. Aan de zuidzijde (de kant van 

de dijksloot) heeft de loods een dakoverstek. De houten draag-

constructie van de loods bestond in oorsprong uit eenentwintig 

dwarsgebinten, die genummerd waren van één (de meest ooste-

lijke) tot en met eenentwintig (de meest westelijke). Het eerste 

tot en met het vijfde gebint is naderhand gesloopt ten behoe-

ve van een bakstenen aanbouw die niet onder de bescherming 

valt. Tussen het vijfde en achtste gebint zijn de middenstijlen 

verwijderd en is na een brand het dakoverstek aan de zuidzij-

de vervangen door een wand met uitneembare houten hang- 

wanden. Deze hangwanden, die met ijzeren haken aan de 

ombouw hangen, bestaan uit een frame van houten regels waar- 

tegen aan de buitenzijde verticale latten zijn bevestigd met (lucht-)

kieren ertussen. De constructie is verstevigd door schuine latten 

aan de binnenzijde. De gebinten met de nummers acht tot en 

met 21 zijn nog oorspronkelijk en bestaan uit twee bekantrechte 

zijstijlen en een ronde middenstijl die doorloopt tot de nok. De 

stijlen staan op gemetselde poeren met houten dekplaten. Tussen 

de gebinten zijn geen onderslagbalken aan gebracht. In de loods 

wordt hout in dwarsrichting gestapeld. De gebintconstructie 

wordt verstijfd door middel van schoren en kruisende steek-

schoren. De dakspanten eindigen in klampen die een dakgoot 

dragen. Het eenentwintigste gebint (het meest westelijke) draagt 

nog een originele kopgevel, die bestaat uit stijl- en regelwerk met 

verticale latten aan de buitenzijde. Onder het overstek zijn de 

latten voor een onderdoorloop schuin afgezaagd.

$%�.)%57%�0,!!43

Parteon zocht in de achterliggende jaren naarstig naar een passen-

de bestemming voor het provinciale monument. Enkele moge-

lijke locaties en instanties bleken, na overleg met de betreffende 

gemeentebesturen, niet voor plaatsing in aanmerking te komen. 

Medio 2007 kwam de directie van Parteon in contact met het 

bestuur van de Stichting Industrieel Erfgoedpark ‘De Hoop’ te 

Uitgeest. Na uitvoerig overleg en afstemming bleek de monu-

mentale loods uitstekend te passen in de opzet van het erfgoed-

park in wording. Bovendien kon, met betrekking tot de aspecten 

van ruimtelijke ordening, op medewerking worden gerekend van 

het gemeentebestuur van Uitgeest. Het erfgoedpark in Uitgeest 

M\igcXXkjk�l`k�N\jkqXXe
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Boven: In november 2009 werd de herbouw en restauratie voltooid. De officiële overdracht van Parteon aan de SIEDH vond op 28 januari 2010 plaats. Linksmidden: 

Medewerkers van Aannemingsbedrijf Klaas de Leeuw uit Schagen stellen het eerste gebint. Rechtsmidden: De loods in aanbouw toont een fraai lijnenspel.  Onder: 

Een kijkje in de nu nog lege loods laat de oorspronkelijke constructie goed zien. 
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Luchtfoto uit 1938 van NV Houthandel v/h P. Rot. De gerestaureerde monu-

mentale loods is een onderdeel van de lange houtloods links onder op de foto.

is opgezet als eerbetoon aan Cornelis Corneliszoon van Uitgeest 

(circa 1550-1607), die in 1592 de door wind aangedreven hout-

zaagmolen uitvond. Daarnaast vond Cornelis Corneliszoon ook 

de oliemolen met kantstenen uit. Van beide molentypen werden 

alleen al in de Zaanstreek meer dan in totaal vijfhonderd exem-

plaren gebouwd.

2%02%.3%.4!4)%6%�'%"/57%.

Bij de ontwikkeling van het park De Hoop, waarvoor 

Architectenbureau Piet Wierenga te Castricum en architect 

BNA Jaap Schipper te Amsterdam tekenden, is uitgegaan van 

het bouwen van ‘representatieve gebouwen’ uit de verschillende  

perioden van Zaanse houtskeletbouw. De Westzaanse monu-

mentale loods vormt daarom een welkome, authentieke aanvul-

ling. Het ‘middelpunt’ van het themapark wordt gevormd door 

een paltrok-houtzaagmolen. Er wordt getracht ‘De Otter’ (de 

oudste van de vijf overgebleven paltrokmolens, waarin de uitvin-

ding van Cornelis Corneliszoon is toegepast) naar het erfgoed-

park te verhuizen. Op de huidige locatie aan de Kostverlorenvaart 

in Amsterdam vangt ‘De Otter’ door de hoge omringende bebou-

wing onvoldoende wind om te zagen. In verband daarmee zocht 

de eigenaar naar een nieuwe locatie met een goede molen-biotoop. 

Deze werd gevonden in Uitgeest. Er zijn voorbereidingen voor 

verplaatsing naar het Industrieel Erfgoedpark getroffen. De 

stadsdeelraad van Amsterdam Westerpark weigert echter een 

monumentenvergunning af te geven, ondanks het positieve 

verplaatsingsadvies van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg 

(thans de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed). De eigenaar ging,  

nadat de Commissie Beroep en Bezwaar van Amsterdam en de 

Rechtbank van Amsterdam het stadsdeel in het gelijk hadden 

gesteld, tegen deze weigering in beroep bij de Raad van State. 

Op 1 februari 2007 diende het beroep en op 30 mei 2007 deed 

de Raad van State uitspraak. Daarin werden de eerdere vonnis-

sen vernietigd en kreeg het stadsdeel opdracht haar standpunt te 

herzien na een nog uit te voeren windonderzoek. In het voorjaar 

van 2010 worden de resultaten bekend. Mocht blijken dat het 

resultaat van het windonderzoek of de houding van het stads-

deel een verhuizing naar Uitgeest in de weg blijven staan, wordt 

de bouw van een replicamolen overwogen.

(%2"/57�%.�2%34!52!4)%

Parteon en de Stichting Industrieel Erfgoedpark De Hoop 

(SIEDH) tekenden 1 september 2008 een overeenkomst, waar-

in werd vastgelegd dat Parteon de monumentale loods zou laten 

demonteren en verhuizen naar het erfgoedpark voor herbouw. 

Na de gebruikelijke vergunningenprocedures en een aanbe-

stedingsprocedure kreeg Aannemingsbedrijf Klaas de Leeuw 

opdracht het karwei uit te voeren. Eind 2008 werd begonnen 

met de demontage van wat er nog van de loods over was. De 

Oudhollandse pannen werden voorzichtig van het dak gehaald en 

op pallets gestapeld. De gedemonteerde onderdelen van de loods 

werden op een dekschuit naar Uitgeest vervoerd. Vrijwilligers van 

de SIEDH markeerden in december 2008 de plaatsen waar de 

heipalen moesten komen en in de loop van januari 2009 werden 

64 heipalen de grond in gedreven. Hoewel de loods op zich 

vrij licht is geconstrueerd, moesten er gezien de bodemtoestand 

voldoende palen worden aangebracht om te voorkomen dat de 

loods op termijn in de bodem weg zou zakken. De aanvoer per 

dekschuit verliep, ondanks het slechte en koude weer, voortref-

felijk. De werkzaamheden rondom het fundament bleken ook 

voorspoedig te gaan, maar door een fout in de bouwaanvraag 

moest de herbouw worden stilgelegd. Pas in de loop van septem-

ber 2009 kon het werk worden hervat. De herbouw was voor de 

werknemers van het aannemingsbedrijf een bijzondere klus. Voor 

moderne bouwvakkers is het een uitdaging om een constructie 

te herbouwen met onderdelen die onderling nogal afwijkend 

zijn. Geen paal is even lang of even dik. Toch werd de herbouw 

in ongeveer drie maanden uitgevoerd. Op 17 november werd de 

loods door Aannemingsbedrijf Klaas de Leeuw technisch over-

gedragen aan Parteon.

(%4�'%"25)+�6!.�$%�,//$3

In Uitgeest krijgt de houtloods weer zijn oorspronkelijke functie. 

Hij wordt gebruikt voor het drogen van gezaagd hout en voor 

de opslag van hout en materieel voor het onderhoud. Wellicht 

wordt een deel van de loods ingericht voor het tentoonstellen 

van oude houtbewerkingmachines. De loods is voor geïnteres-

seerden te bekijken op het Industrieel Erfgoedpark ‘De Hoop’ 

aan de Lagendijk 31a, te Uitgeest. Voor openingstijden en andere 

informatie over het park: zie www.dehoopuitgeest.nl. 

Noot

Veel van wat in dit artikel is beschreven, is te vinden op de website van Zaans 

Industrieel Erfgoed. De informatie op deze website kwam grotendeels tot 

stand door het werk van Cees Kingma.  Zie voor meer informatie: www.zaans- 

industrieel-erfgoed.nl 

Jacques Dersjant is vrijwilliger/medewerker van de Stichting 

Industrieel Erfgoedpark ‘De Hoop’ te Uitgeest en houdt zich onder 

andere bezig met public relations en publiciteit.
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Boven: ‘Lekkere Kool!’, riep een Koreaanse verslaggever, die met belangstelling gadesloeg hoe Lida echte Hollandse kost bereidde in de oud-Hollandse keuken met 

smuiger. Onder: Stijlkamer in het Noorderhuis.
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De familie Bosman vestigde zich al in 1961 op de Zaanse Schans, 

waar zij de eerste vaste bewoners waren (zie Zaans Erfgoed nr. 

18). Dochter Lida trouwde met Dirk Kind; beiden wilden graag 

op de Schans blijven wonen; ze waren dan ook erg gelukkig dat 

zij een woning aan het Zonnewijzerspad konden huren. Dit klei-

ne huisje stond oorspronkelijk aan het Ezelspad in Zaandijk. 

Dirk en Lida kunnen zich niet voorstellen dat daarin destijds een 

gezin van dertien personen woonde – voor de familie Kind werd 

het huisje na de geboorte van de tweede zoon echt veel te klein. 

Ze verhuisden naar het Zeilemakerspad, ook op de Zaanse 

Schans, waar het gezin vijftien jaar woonde. Dirk werkte in die 

tijd op de mosterdmolen van vader Bosman en was ook een aantal 

jaren standbouwer.

6%20,!!434

Het uit 1670 daterende koopmanshuis ‘het Noorderhuis’ stond 

oorspronkelijk in Zaandijk en werd daarvandaan naar de Zaanse 

Schans verplaatst, waar het in 1972 werd geopend als museum/

woonhuis. Sindsdien biedt het bezoekers van de Zaanse Schans 

de gelegenheid een van de huizen op de Schans van binnen te 

bekijken. Karin Bosma was de beheerder van het Noorderhuis; 

daarnaast had zij ook nog een vaste baan. Zij wilde stoppen als 

beheerder van het museum, maar wel op de Schans blijven wonen. 

Het bestuur van de Stichting Zaanse Schans ging akkoord met 

een woningruil en zo betrok het gezin Kind in 1991 de dienstwo-

ning achter en boven het museumgedeelte van het Noorderhuis. 

Dirk volgde een aantal cursussen en nam volledig de beheerstaak 

over. ‘Zo heb ik van mijn hobby mijn beroep gemaakt’, zegt 

hij, ‘want historie, streekcultuur en kostuums hebben mij altijd 

geïnteresseerd’. Dirk en Lida zijn beiden lid van de Westfriese 

folkloristische dansgroep ‘de Schermer dansers’ en waren actief 

bij kostuumgroep ‘de Zaanse Kaper’. Lida werd Dirks ‘hoofd-

vrijwilligster’ in het Noorderhuis en bleef daarnaast werken in 

het mosterdbedrijf van haar vader, dat zij inmiddels samen met 

haar broer runt.
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Een van de voorwaarden die Dirk bij zijn aantreden stelde, was 

dat er in de gang en het kabinetje van het huis ook kleine expo-

sities mochten worden gehouden, met onderwerpen naar eigen 

keuze. Zo konden zij de naamsbekendheid van het kleine muse-

um vergroten en ook meer Zaankanters naar het huis trekken. 

Zij slaagden in die opzet door zeer afwisselende tentoonstellin-

gen in te richten: over de Nederlandse schutterij, ‘Blikvangers 

van Verkade’, kostuums, kanten, poppen- en kinderspeelgoed, 

foto’s van de bouw van de Schans, boerenzakdoeken, quilts en 

Zaans stikwerk. Dusdoende zorgden zij voor jaarlijks gemid-

deld twintigduizend bezoekers van het huis. Onder hen waren 

ook Zaankanters, die geregeld met buitenlandse gasten in het 

Noorderhuis op bezoek kwamen. Sommige van de Zaanse bezoe-

kers zeiden weliswaar dat ze het huis al honderd keer hadden 

bezocht, maar met een kwinkslag over de lage entreeprijs (` 1,50) 

en een verwijzing naar wat er weer voor nieuws was te zien, wist 

Dirk hen altijd weer over de drempel te krijgen. 

³$%�(%,%�7%2%,$�/0�6)3)4%´

Dirk beleefde steeds veel plezier aan zijn baan. ‘Ik maak iedere 

dag weer gekke dingen mee’, zegt hij. ‘De hele wereld komt bij 

je op visite.’ Zelfs de meestal gehaaste Aziaten komen bijna altijd 

even binnen. De film over het Zaanse kostuum, waaraan Lida 

meewerkte, draait permanent in een van de kamers. Het is een 

rustpunt, met een bankje, en kinderen zijn er niet bij weg te slaan. 

Zo biedt het Noorderhuis ook erfgoededucatie. Een uitvloeisel 

van het grote aantal bezoekers aan het huis is óók dat er ook 

regelmatig wordt gefilmd ten behoeve van televisieprogramma’s. 

Dirk: ‘Als ik het resultaat daarvan zie, ben ik verbaasd, dat ik 

zoveel buitenlandse talen blijk te spreken, tot Koreaans aan toe.’ 

Dan vertelt hij over de opnames die deels op de bevroren Zaan 

plaatsvonden. De Koreaanse presentator bediende zich van een 

tolk en wilde ook iets filmen over Nederlands eten. Lida was op 

dat moment juist boerenkool aan het koken en het filmteam werd 

meegenomen naar de oud-Hollandse keuken met smuiger. Daar 

werd enthousiast boerenkool gestampt. Dirks uitleg werd later in 

het Koreaans nagesynchroniseerd en de presentator riep aan het 

slot enthousiast wat hem juist was geleerd: ‘Lekkere kool!’ Lida 

herinnert zich met genoegen een gesprek met een naar Australië 

geëmigreerde dame, die net als zijzelf was geabonneerd op de 

Libelle. Door het praten over de artikelen die ze beiden hadden 

.A�TWINTIG�JAAR�VERHUIZEN�,IDA�EN�$IRK�+IND�UIT�DE�WONING�BIJ�MUSEUM�HET�.OORDERHUIS�OP�DE�:AANSE�3CHANS�WAARVAN�$IRK�
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gelezen, was het opeens of de vrouw uit een ander continent een 

buurvrouw was. 

34)*,+!-%23

In het museum bevinden zich twee stijlkamers. Simon Honig 

(nazaat van een oorspronkelijke bewoner) en Jan Duyvetter, 

die beiden werkten bij het Nederlands Openluchtmuseum in 

Arnhem gaven adviezen voor de inrichting ervan in de stijl van 

de negentiende eeuw. Van de hand van Duyvetter zijn ook de 

poppen, die heel bijzonder en voor ingewijden direct herkenbaar 

zijn. Voor de kostuumpoppen kunnen geen gewone etalagepop-

pen worden gebruikt. Dirk vertelt dat het bij musea een tijd lang 

‘mode’ was hun stijlkamers op te doeken. Hij is erg blij dat dit 

niet gebeurde in het Noorderhuis, waar nog altijd een getrouw 

beeld wordt gegeven hoe vroeger het interieur en de kleding van 

de bewoners eruit zagen. Je kunt er rustig kijkend alles in je opne-

men. Als er soms eens een klein foutje wordt gemaakt, valt dat 

de bezoekers vaak niet op. Zo moest Dirk eens een gloeilamp 

verwisselen in het plafond van de kamer die een woonvertrek 

aan het einde van de negentiende eeuw weergeeft. Omdat hij de 

ladder moest wegzetten legde hij de gloeilamp even op de tafel 

en vergat die prompt. Ruim een dag later zag hij de lamp op tafel 

liggen en realiseerde hij zich dat, ondanks de grote groep bezoe-

kers die er was geweest, niemand hem daarop had geattendeerd. 

Was het werkelijk niemand opgevallen?

 

(!.$%.").$%2

Dirk en Lida zijn blij met de grote vrijheid die zij altijd kregen bij 

de museale invulling van het Noorderhuis. Aan de andere kant 

was het beheer van het huis steeds een grote verantwoordelijkheid 

en een handenbinder. Feitelijk hadden ze in al die jaren nooit een 

weekend vrij – het museum is alleen gesloten op eerste Kerstdag 

en Nieuwjaarsdag en in de wintermaanden door de week. Als zij 

vrije dagen of vakantie hadden, moesten zij vervangers inhuren 

aan wie de inkomsten werden afgedragen. Lang duurden hun 

vakanties daardoor nooit, en ver weg gaan was niet aan de orde. 

Toen zij eens een paar dagen rustig kampeerden in Nederland, 

werden ze gebeld door de alarmcentrale omdat het alarm in het 

huis afging. Lida: ‘We waren nota bene op de Mookerhei, waar 

we helaas nog net GSM-ontvangst hadden. Toen er na een hoop 

geregel iemand ging kijken, was er gewoon een spin over het alarm 

gelopen. Eigenlijk hadden we nooit echt rust; het huis bleef altijd 

op de achtergrond aanwezig. Die rust willen we nu ook wel eens 

hebben. Wat moet het heerlijk zijn om op een ochtend bij mooi 

weer uit je raam te kijken en te kunnen zeggen: “Kom op, we 

gaan een paar weken naar Frankrijk.” En dan de sleurhut achter 

de auto hangen en gewoon vertrekken.’

'2/4%�34!0

Het einde van hun werkzaamheden in het Noorderhuis houdt 

ook in dat ze de dienstwoning verlaten. In april verhuizen ze naar 

een flat in Wormerveer. Dat zal, na zoveel jaar in houten Zaanse 

huizen, een hele overgang zijn. ‘We gaan nu naar de witte muren, 

maar het voordeel is wel dat die tochtvrij zijn’, relativeert Dirk. Hij 

blijft overigens nog een poosje beheerder, in afwachting van wat 

er verder gebeurt nu het pand is overgenomen door de Stichting 

Stadsherstel. Hij hoopt wél dat het Noorderhuis een museum 

blijft, en méér dan dat. Beiden vinden dat het pand moet worden 

heringericht en het museale deel moet worden uitgebreid met de 

kamer aan de Zaan en de keuken met de mooie smuiger die zich 

in het achterhuis bevinden. Dan blijft er boven nog genoeg ruimte 

over voor een beheerderswoning. Hun vertrek naar Wormerveer 

zien ze als een grote stap, maar wel een verstandige. ‘We zullen 

de Schans en zijn bewoners heel erg missen, maar we hebben hier 

veel familie en vrienden wonen. 

Bij het ter perse gaan van dit tijdschrift werd bekend dat de  

museale functie van het Noorderhuis wordt beëindigd.

S

Links: Dirk en Lida Kind bij de toegang tot het Noorderhuis. Rechts: Dirk hangt de spiegel boven de haard recht.
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ZONWERING VOOR
STOLPEN ASSENDELFT

Een van de charmes van Assendelft is de zeven kilometer lange 

Dorpsstraat met erlangs de vele stolpboerderijen die op zomerse 

dagen in zichzelf gekeerd soezen achter het lommerrijke groen 

van leilindes, kastanjes en geknotte essen. Pas na wat najaars-

stormen tonen de stenen of houten gevels door de kale bomen 

heen hun vaak monumentale bouwstijl – soms zelfs in de fraaie 

omlijsting van besneeuwde stammen en takken.

+./44%.�%.�,%)$%.

De lindes laten zich gewillig snoeien, knotten en leiden en bieden 

beschutting tegen de zon. Duizenden jaren her overheersten 

lindes de Europese oerbossen. In de loop der tijden kwamen er 

soorten als eik en beuk voor in de plaats. Deze droegen voedzame 

vruchten voor de varkens. Wat Nederland betreft, vind je alleen 

in Zuid-Limburg nog wel eens een lindebosje. Wél duiken lindes 

steeds vaker op bij boerderijen en in straten. Dit betreft vooral 

de Hollandse linde, een kruising van zomerlinde (grote blade-

ren) en winterlinde (kleinbladerig), met – jawel – middelgroot 

blad. Deze bastaard groeit snel en heeft welriekende (dat vinden 

insecten ook) zachtgroene bloesemslierten, waarvan je thee kan 

zetten. Maar lindes moeten vaak gesnoeid worden. Ook essen 

en wilgen worden – van oudsher en nog steeds – wel geknot. De 

takken ervan waren destijds voor alles en nog wat bruikbaar. 

,!.'3�34/,0%.�%.�+./4"/-%.

Een aanbeveling: fiets eens rustig langs een aantal van de stol-

pen aan de Dorpsstraat, met ervóór leilindes of knotbomen. 

Dat kan door de Monumentenroute Assendelft van de gemeente 

Zaanstad te volgen. Stolpen met mooie knotbomen staan bijvoor-

beeld aan Dorpsstraat 77 (vier Hollandse lindes en twee kastan-

jes) en aan Dorpsstraat 229, de vroegere timmerschuur van de 

polder Assendelft waar onder andere sluisdeuren en watermolens 

werden gemaakt. Later werd deze timmerschuur de werkplaats 

van de gemeente. Het houten gebouw, met bewerkte windveren 

aan de kap, gaat ’s zomers nagenoeg schuil achter een 75 jaar 

oude paardekastanje. Op de hoek van de Communicatieweg en 

de Dorpsstraat staat aan huisnummer 101 een stenen stolp van 

1871, die in 2003 werd gerestaureerd en deels herbouwd. Met 

een vaarsloot en leibomen aan de vóór- en zijkant bleef hier een 

karakteristiek stukje van de oorspronkelijke situatie behouden. 

Het kruispunt wordt nog altijd ‘de Sluis’ genoemd, naar het 

waterwerk dat hier tot 1974 twee polders met elkaar verbond. 

Er staan negen mooie Hollandse knotlindes. Bij Dorpsstraat 

641 (bouwjaar circa 1842) staan twee zomerlindes van rond de 

negentig jaar oud. Voor Dorpsstraat 677 (een stenen stolp van 

omstreeks 1845) staan een bruine beuk en een dubbele rij geknot-

te winterlindes. Tussen de hervormde kerk en het gebouw A3 (nr. 

386) staan een treures en een kastanje, die beide ongeveer tachtig 

jaar oud zijn. Met openbaar groen is Assendelft karig bedeeld. 

Er is weliswaar het Burgemeester de Boerpark met wat bomen, 

maar dat is eigenlijk vooral een plek voor jongeren. Verderop, bij 

de Genieweg, is er het Happebosje, een smalle strook met zwar-

te elzen, essen en berken, die door Schotse hooglanders klein 

wordt gehouden. 

)%0%.

De weinige iepen aan de Dorpsstraat zijn de moeite waard. Er 

staat een mooi vrijstaande Hollandse iep bij de stolp aan nr. 123 

en een Huntingdon-iep met een mooie koepelvorm op de krui-

sing Dorpsstraat/Delftlaan, nabij de hoogbouw aan nr. 475. De 

bladeren zijn groot en asymmetrisch. Ertegenover is het goed 

rusten op een bank rondom de stam van een veldiep. Deze is 

een echte voorjaarsbode, die eind februari al bloeit. Na de bloei 

wordt (vóór er blad verschijnt) zaad gevormd, dat uit de boom 

valt. Even buiten Assendelft, net in Uitgeest, staat langs de Kil 

bij Bus en Dam 9 de oudste veldiep in deze omgeving – hij is 125 

jaar oud. Als de grens iets anders had gelopen, was dit de oudste 

boom van Assendelft geweest. Nu strijden de Canadese popu-

lier (Dorpsstraat 235) en de paardekastanje (ter hoogte van het 

gesloopte pandje nr. 507) om die eer. Ze schelen slechts enkele 

jaren in aanplant.

#!.!$%3%�2%53

Zaanstad schuwt oude populieren wegens het risico van takbreuk 

of een zwak wortelgestel. Niettemin kan zo’n boom best oud 

worden. Kijk maar eens naar de Canadese reus in de voortuin van 

Dfeld\ekXXc�^if\e��X]c\m\i`e^�. 
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Links- en rechtsboven: Geknotte lindes voor Dorpsstraat 628 in winter en zomer. Linksonder: Monumentale Canadese populier (1914) in de tuin van 

Dorpsstraat 235. Rechtsonder: Paardekastanje van 1907.
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Linksboven: De in de tekst besproken oude timmermanswerkplaats verscholen achter een paardekastanje. Rechtsboven: Een dubbele rij geknotte winterlin-

des vóór de stolpboerderij aan Dorpsstraat 677. Linksonder: Leilindes vóór Dorpsstraat 835. Midden: Decoratieve sierappel in de Pastoor van Gervenstraat. 

Rechtsonder: Tulpenbomen op een bedrijventerrrein aan de Industrieweg.

Dorpsstraat 235. Hij werd in 1914 geplant als jong boompje en is 

dus een kleine honderd jaar oud. Op de plek waar ooit een huis 

stond en nu een stukje fietspad naar de Pastoor van Gervenstraat 

loopt, werd in 1907 een kastanje geplant. De boom bleef behou-

den en staat op de monumentenlijst van de Bomenstichting en 

op de Zaanse lijst van waardevolle bomen. Vóór Industrieweg 9 

staan drie tulpenbomen van vijftig jaar oud. Wat kan een stuk-

je bedrijventerrein daarvan opknappen! En wat is het jammer, 

dat de bloemen in het voorjaar schuil gaan tussen de bladeren 

die weer wél een prachtige tulpvorm hebben. Als je even zoekt, 

vind je meer verrassende hoekjes – bijvoorbeeld de schietwilg 

bij het arbeidershuisje aan Dorpsstraat 679 of wat bomen in de 

nieuwbouwbuurt achter de monumentale kastanje en de deco-

ratieve rode kersappels aan de Pastoor van Gervenstraat die tot 

in het voorjaar vrucht dragen, of de hulstbomen aan de Pastoor 

Clarijsstraat, die je eerder op een begraafplaats of in een park 

verwacht. Tot slot noem ik de vrijstaande bruine beuk van 1928 

in de tuin van Dorpsstraat 116. Hij heeft zoveel ruimte dat zijn 

takken in vrijheid horizontaal groeien en de stam tegen zonlicht 

beschermen. Wat een schoonheid.

 

Loek Vlaanderen is bomenexpert van Kontakt Milieubeheer 

Zaanstreek
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Wonen in een voormalig schoolpand. 

Dat gebeurt in Wormerveer op de hoek 

Beukenweg/Acacialaan, waar net de 

Acaciahof is opgeleverd. In het oude 

schoolgebouw kregen onder meer leerlin-

gen van de basisscholen De Toermalijn 

(dependance) en de Johan Boumanschool 

les. Eén van de bewoonsters, Linda Tromp 

(24), woont nu in een appartement dat 

vroeger haar oude klaslokaal van groep 

8 was. Woningcorporatie Parteon reno-

veerde de oude school en bracht er acht 

appartementen in onder.

��/+4/"%2

Zondag 11 oktober organiseren Vereni-

ging Zaans Erfgoed en De Bieb voor de 

Zaanstreek van 11 tot 16 uur een histo-

rische markt op het binnenplein van de 

Zaanse Chocoladefabriek, aan Westzijde 

170 te Zaandam. Tijdens de markt pre-

senteren ruim dertig Zaanse historische 

verenigingen en andere organisaties zich-

zelf en elementen uit de Zaanse geschiede-

nis aan het publiek. Dat gebeurt aan de 

hand van de vensters (hoofdstukken) uit 

het boek ‘Canon van de Zaanstreek’.

��/+4/"%2

Margriet Eshuijs gaat zich inzetten voor 

de G-afdeling van atletiekvereniging 

Lycurgus. Sinds deze week is de Zaanse 

zangeres officieel ambassadeur van de ver-

eniging. Eshuijs was de afgelopen jaren 

diverse keren aanwezig bij Zaanse sport-

evenementen, om het startschot te geven 

of de prijsuitreiking voor haar rekening 

te nemen.

���/+4/"%2

Er zou een hek om de Zaanse Schans moe-

ten komen en een kassa voor wie naar bin-

nen wil. Met dat idee denkt PvdA-raadslid 

Tjeerd Bosma de financiële problemen van 

het buurtje op te kunnen lossen. Bosma 

komt met het idee, vlak nadat de gemeen-

teraad toestemming gaf 23 panden op de 

Zaanse Schans te verkopen. ‘Er komen 

ongeveer 800.000 bezoekers per jaar. Bij 

een toegangsprijs van één euro ben je al 

bijna uit te kosten,’ schrijft Bosma.

���/+4/"%2

Door een bijdrage van vijftien miljoen 

euro van het Rijk kan het vergroten van 

de Wilhelminasluis te Zaandam begin-

nen. Tineke Huizinga van het departe-

ment Verkeer en Waterstaat maakte de 

rijkssubsidie gisteren bekend tijdens een 

vergadering over de werken op de Zaan. 

Als de sluis is vergroot, kunnen er meer 

en grotere schepen over de Zaan, die voor 

de binnenvaart de belangrijkste toegang 

tot Noord-Holland is.
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Zaanstad laat de provincie opnieuw weten 

een verbinding tussen de snelwegen A8 en 

A9 te willen volgens de Heemskerkvariant. 

Uit onderzoek van de provincie bleek deze 

de beste van de vier voorgelegde varian-

ten. Volgens de Heemskerkvariant gaat 

de nieuwe weg vanaf het einde van de A8 

twee keer als tweebaanssnelweg onder de 

Dorpsstraat in Assendelft door en buigt 

hij af naar het noorden om bij de afslag 

Heemskerk aan te sluiten op de A9.
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Een half jaar nadat hotel-restaurant Sans 

Pareil in Zaandijk voor de tweede keer 

failliet ging, is er nog altijd geen huurder 

of koper voor gevonden. Volgens make-

laarskantoor Cornelis Aten zijn er ‘enkele 

serieuze gegadigden’. Ingewijden denken 

dat Sans Pareil vanwege de torenhoge huur 

van 14.500 euro per maand (175.000 euro 

op jaarbasis) in tijden van economische 

crisis moeilijk aan de man te brengen is.

���/+4/"%2

‘Verbaasd, verbijsterd en teleurgesteld.’ 

Dat is de monumentencommissie van de 

gemeente Zaanstad over de gang van za-

ken op het Hembrugterrein in Zaandam. 

Ondanks de dit jaar vrijgekomen subsi-

dies voor het terrein, gebeurt er niets met 

de meer dan honderd monumenten. De 

commissie heeft daar moeite mee. De 

monumenten zijn in verval en dat proces 

zet zich onverminderd door. Binnenkort 

gaan enkele leden van de commissie het 

terrein bekijken.

DOOR�*AAP�DE�+ONING���&OTO�S��7IM�DE�*ONG��'!:	
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De modemerken Esprit en G-Star willen 

een outletwinkel beginnen in een van de 

Bruynzeelhallen te Zaandam. Daarvoor 

moet Zaanstad wel een oogje dichtknijpen 

met de naleving van de regels. In een brief 

aan de gemeenteraad schrijft ontwikke-

laar Converse dat Esprit en G-Star samen 

een outletwinkel willen, maar het bestem-

mingsplan staat dat in de weg. De winkel 

waarin Esprit en G-Star hun overtollige 

kleding willen verkopen, moet zesduizend 

vierkante meter groot worden.
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‘Een bijzondere klus, vooral vanwege de 

ouderdom van het pand.’ Dat vindt Edwin 

van Deudekom van funderingstechniek 

De Coogh. Het bedrijf is over een maand 

klaar met funderingsherstel in het voor-

ste deel van ‘misschien wel’ het oudste 

Zaanse café: Sman, aan Zaanweg 1-2 in 

Wormerveer. Het café stamt uit de eerste 

helft van de zeventiende eeuw.
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Brunchen in De Bieb is een concept 

om zowel de lichamelijke honger als de 

honger naar kennis te stillen. Tientallen 

Zaankanters zaten gisteren met volle 

bordjes tussen de boeken en luister-

den naar lezingen over de Stelling van 

Amsterdam en de Artillerie Inrichtingen. 

Een van de brunchers was Bert Maas: ‘Ik 

ben opgegroeid in de omgeving van het 

Hembrugterrein en wil er graag meer over 

weten’, vertelde hij.
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De gemeente Zaanstad begon met de 

aanleg van een nieuw fietspad tussen 

Cypressehout en het Westerwindpad. Het 

pad heeft geen indrukwekkende lengte, 

maar het is wel de laatste schakel in een 

belangrijke verbinding waarvan Zaanstad 

veel verwacht. Het fietspad verbindt het 

centrum van Zaandam op een makke-

lijke manier met de natuur in de Polder 

Westzaan. De nieuwe route loopt langs 

de voormalige vuilnisbelt die eruitziet als 

een groene heuvel. Het pad, waarvan een 

brugverbinding deel uitmaakt, krijgt als 

naam ‘De Belt’.
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Een lovend rapport plus een prestigi-

euze onderscheiding kreeg ’t Zaanse 

Koopmanshuys Anno 1694. De bed & 

breakfast van Kelly en Fred Snel werd 

omschreven als gastvrij, oorspronkelijk 

en sfeervol en is uitgeroepen tot ‘de num-

mer één’ van Nederland. Kelly reageerde 

enthousiast: ‘Deze prijs overstijgt het par-

ticuliere belang. Deze onderscheiding is 

een prachtige manier om de Zaanstreek 

te promoten.’

���./6%-"%2

Het blijft een vreemd gezicht, de met aarde 

volgegooide sluis. Menig passant van bui-

ten de streek keek er met verwondering 

naar. Toch heeft de Bartelsluis een monu-

mentenstatus. De gemeente Wormerland 

zette het waterwerk op 23 augustus 2008 

op de gemeentelijke monumentenlijst. 

De eigenaar, het Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier was daar niet 

gelukkig mee; het vreesde dat de monu-

mentenstatus haaks staat op haar taak het 

waterpeil te beheren. Het diende dan ook, 

tevergeefs, een bezwaarschrift in.
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De JLC Gordijnhal in Krommenie gaat 

tegen de vlakte. Na een paar jaar leeg-

stand is het sloopbedrijf Hoogendorp 

uit Lijnden met zes werknemers bezig de 

bouwval af te breken. Werknemer Ron 

de Waal vertelt dat er voorzichtig gewerkt 

moet worden in verband met asbest.

���./6%-"%2

‘Het volgende boek over de Zaanstreek 

moet voor onze kinderen zijn.’ Dit zei  

architect Jan Goedhart gisteren in zijn 

rol als voorzitter van de monumenten-

commissie van de gemeente Wormerland. 

Goedhart sprak bij de presentatie van het 

boek ‘Monumentaal Wormerland’ in de 

kerk van Jisp. Auteur Peter Roggeveen 

en fotograaf Jolanda Hoogendoorn 

maakten dit boek over de 62 gemeente-

lijke, provinciale en rijksmonumenten die 

Wormerland telt.

��$%#%-"%2

Het eiland De Woude is in rep en roer. 

Per 1 januari wil Hoogheemraadschap 
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Hollands Noorderkwartier (HHNK) de 

tarieven voor het pontje, de enige verbin-

ding met het ‘vasteland’, fors verhogen. 

Vooral gezinnen met kinderen en 65- 

plussers worden de dupe. Veel van hen 

gaan een paar honderd euro per jaar  

meer betalen.
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‘Weldra is voor alle volken ’t schit-

terend zonlicht opgegaan.’ Het lied 

‘Morgenrood’ mag niet ontbreken op het 

allerlaatste optreden van zangkoor De 

Stem uit Zaandam. Ook al maakten de 

strijdliederen inmiddels plaats voor orato-

ria, missen en klassieke liederen. De vie-

ring komende zondag van het zestigjarig  

bestaan en tevens het afscheidsconcert 

van De Stem (des volks) roept gemengde 

gevoelens op.
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Het karakteristieke houten pand van de 

vroegere drukkerij P. Out aan de Lagedijk 

in Zaandijk is nog vóór kerst gerestaureerd. 

Dat verwacht Eric Nederhand, directeur 

van ADM Cocoa. Het Amerikaanse be-

drijf – in het collectieve geheugen nog al-

tijd ‘Cacao De Zaan’ – is eigenaar van het 

pand en opdrachtgever van de restauratie. 

De negentiende-eeuwse handelsdrukke-

rij werd landelijk bekend als uitgeverij en 

groothandel in schoolboeken. De familie 

Honig die het bedrijf leidde, bracht ook 

veel boeken uit over de streekhistorie. Het 

pand is gebouwd in 1894 en staat op de 

gemeentelijke monumentenlijst.
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Er komen twee ontmoetingsplekken voor 

jongeren in Westzaan: één op het grasveld 

bij de rotonde bij de Nauernasche Vaart 

en één aan de Middel. De komst van de 

zogenoemde ‘jops’ is een kwestie van tijd. 

De provincie, eigenaar van de grond, gaf 

zijn fiat. De opzet is, dat de jongeren zelf 

de handen uit de mouwen steken bij de 

aanleg van een pad en een tegelplateau.
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Een kerst-cd. Die wilden de Zaanse Judith 

Petra en pianist Ruud Luttikhuizen al ja-

ren maken. Nu ligt de cd ‘Stille Nacht’ 

er, voorzien van een nieuw kerstlied en 

wat arrangementen van pianist/producer/

componist Nol Sicking. Zondag wordt de 

cd gepresenteerd. Een compilatie ervan, 

met de wat bekendere liedjes, komt op een 

cd die deel uitmaakt van het kerstpakket 

van de bijna vierduizend medewerkers van 

zorgorganisatie Evean. 

���$%#%-"%2

Zaanstad kreeg 3,4 miljoen euro van het 

Rijk om de bouw van 525 woningen op 

gang te brengen. Het gaat in totaal om tien 

woningbouwprojecten in de gemeente. De 

subsidie komt uit het Stimuleringsfonds 

Woningbouw dat minister Van der Laan 

van Wonen, Wijken en Integratie heeft 

ingesteld. Het fonds moet voorkomen, dat 

de bouw door de recessie stilvalt. Eerder dit 

jaar kreeg Zaanstad al anderhalf miljoen 

uit hetzelfde fonds voor vijf projecten.
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De Historische Vereniging Wormerveer 

wordt voor het symbolische bedrag van 

één euro de nieuwe eigenaar van de 

doopsgezinde kerk aan Zaanweg 56. 

Maandag vindt de overdracht plaats bij 

de notaris. ‘Een historische gebeurtenis’, 

noemt Maarten Gorter van de Historische 

Vereniging Wormerveer (HVW) de over-

dracht van het uit 1831 daterende kerkge-

bouw, dat een rijksmonument is. HVW en 

het bestuur van de doopsgezinde gemeente 

spraken al langere tijd over een eventuele 

overname. De zaak kwam in een stroom-

versnelling toen onlangs bekend werd dat 

per 1 januari 2010 ook overdrachtsbelas-

ting verschuldigd zou zijn.
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De Stichting Kalverpolder is faliekant 

tegen de bouwplannen van Zaanstad aan 

het noordelijke deel van de Kalverringdijk. 

De gemeente wil op drie locaties huizen 

bouwen, deels aan de Zaan. Niet zozeer 

het aantal woningen (32), maar de plek 

wáár waar wordt gebouwd, is de stichting 

een doorn in het oog.
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Ook het vierde jaarboek van het histo-

risch genootschap Wormer brengt weer 

een fraaie afwisseling van stukken die 

inzicht verschaffen in het wel en wee 

van een dorp dat soms aan de rand en 

soms ook midden in de wereldgeschie-

denis staat, en ook soms geschiede-

nis maakt. Driek Hartman en Frank 

Tjeertes openen het boek met een mooi 

geïllustreerd verhaal over de bouw van 

‘De nieuwe Kerk’. Aan het begin van de 

negentiende eeuw bleek de oude dorps-

kerk, – ooit katholiek maar sinds de 

reformatie in handen van de protes-

tanten – dermate verzakt, dat nieuw-

bouw noodzakelijk werd. In de loop van 

1807 werd de oude kerk gesloopt, maar 

belangrijke onderdelen van de inventa-

ris werden bewaard en doen nog steeds 

dienst in de nieuwe kerk, zoals de preek-

stoel met klankbord en het kerkscheepje. 

Bij de aanbesteding van de nieuwbouw 

bleek de beschikbare bouwsom veel te 

laag. Dat leidde uiteindelijk tot bezui-

nigingen op de uitvoering waarvan de 

gevolgen zich tweehonderd jaar later nog 

steeds laten gevoelen. De nieuwe kerk is 

voor een deel gebouwd op de fundamen-

ten van de oude, terwijl verzakking van 

dat oude gebouw nu juist de reden was 

voor de nieuwbouw.

Van 1942 tot 1988 was een gerenom-

meerde vioolbouwer in Wormer geves-

tigd, Andries de Vries. Hij was van 

eenvoudige komaf. Zijn levensverhaal 

werd voor het jaarboek opgetekend door 

zijn 93-jarige broer Antoon. Andries 

maakte kennis met de viool op School 

Oost tijdens de zangles van meester Van 

Mever, die daarbij op de viool speelde. 

Hij spaarde zelf zijn eerste instrument bij 

elkaar, en hoewel hij na de lagere school 

meteen aan het werk moest, was er gele-

genheid naar de avondtekenschool in 

Wormerveer te gaan, waar hij zijn hand-

vaardigheid verder kon oefenen. Hij kon 

ook nog vioolles nemen bij Louis van 

der Hoef, die hem ook wel eens inscha-

kelde voor reparaties aan de instrumen-

ten van medeleerlingen. In de jaren ’20 

en ’30 werkte Andries bij Van Gelder, 

waar zijn bijzondere gaven werden opge-

merkt door directeur Jan Allen, die hem 

in 1942 hielp zich als zelfstandig viool-

bouwer te vestigen, zij het in het begin 

nog met allerlei bijbaantjes. De viool-

bouwers met een opleiding zagen de 

autodidacte nieuweling in hun midden 

aanvankelijk niet staan, maar dat belet-

te Andries niet na de oorlog een goede 

naam op te bouwen bij violisten met 

klinkende namen in binnen- en buiten-

land. Onder anderen speelden heel wat 

leerlingen van Herman Krebbers op een 

‘De Vries’ en Krebbers zélf vertrouwde 

hem het onderhoud van zijn eigen antie-

ke instrument toe. 

Een verhaal apart is het door Jan 

Blokker geschreven stuk over de gaar-

keuken in Wormer tijdens de Eerste 

Wereldoorlog. De wereldhandel stond 

stil en de schaarste aan allerlei goede-

ren en producten drong ook door tot het 

kleine Wormer. De (verplichte) distri-

butie van schaarse goederen werd gere-

geld zonder administratief gedoe met 

bonnen, en burgemeester Kooiman 
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nam samen met de heer Loggers (direc-

teur van de gasfabriek) het initiatief tot 

inrichting van een centrale keuken. De 

bedoeling daarvan was vooral besparing 

van gas en dat doel werd bereikt. Enige 

honderden gezinnen aten minstens een 

keer per week gestampte pot met jus en 

als zij het zich konden veroorloven een 

klein stukje vlees uit de centrale keuken, 

die was gevestigd in lokaal Emmer aan 

het Zaandammerpad. Al spoedig was er 

uit het hele land veel belangstelling voor 

dit initiatief – heel wat kranten schre-

ven erover, diverse gemeenten stuurden 

ambtenaren om te kijken hoe de distri-

butie in het kleine Wormer verliep. 

Loggers hield er lezingen over in het 

land en er verscheen ook een brochure in 

druk. Daaraan is de titel van dit verhaal 

ontleend: ‘Elke stand moet eten hebben, 

zoals hij gewend is.’ Zó uitgebreid werd 

die keuken nooit, maar deze uitspraak 

geeft wel aan hoe smeuïg dit verhaal is. 

In de loop van 1919 werden het distribu-

tiebedrijf en de gaarkeuken opgeheven.

De herinneringen van een oudere inwo-

ner van Wormer zijn deze keer van Jaap 

Conijn. Ze werden opgetekend door 

Piet van der Griend en geredigeerd door 

Rienk van der Molen. In zijn lange leven 

(de heer Conijn stierf 8 april 2009 op 

89-jarige leeftijd) stonden twee dingen 

centraal: Van Gelder, waar de heer 

Conijn direct na de lagere school aan het 

werk ging en waar hij, slechts onderbro-

ken door de Arbeitseinsatz in de oorlog, 

bleef tot aan de bedrijfssluiting in 1980. 

Hij werkte er in vierploegendienst, op 

het laatst als hoofdkleurder en reserve-

hoofdmolenaar. De activiteiten in en 

voor de rooms-katholieke gemeenschap 

in Wormer (onder andere als drager bij 

de begrafenisvereniging Sint Barbara 

en na 1980 als koster) waren het twee-

de belangrijke element in zijn leven. Al 

met al een mooi portret van een hard-

werkend mens die zich naast zijn brood-

winning verdienstelijk maakte voor zijn 

omgeving.  

In 1959, veertig jaar nadat de gaarkeu-

ken Wormer op de kaart had gezet, trok 

het dorp opnieuw de aandacht van de 

nationale en zelfs de internationale pers, 

deze keer met het onderzoek naar en de 

vele speculaties over het zogenaamde 

‘Gat van Wormer’ in het land van boer 

Jongen, achter de woning van de burge-

meester aan de Dorpsstraat 381. Els Mak 

doet uitgebreid verslag van alle bericht-

geving en speculaties in de pers over het 

onderzoek naar dit merkwaardige, nooit 

opgehelderde verschijnsel waar zelfs de 

Explosieven Opruimingsdienst aan te 

pas kwam. 

De genealogie is dit keer vertegenwoor-

digd met de welbekende tuindersfami-

lie Koelemeijer, in kaart gebracht door 

Jan Blokker. Leden van deze fami-

lie werden voor het eerst in Wormer 

gesignaleerd in 1772, toen de stamva-

der Johannes Koelemeijer (1734-1826) 

uit het Duitse plaatsje Steynheim (nabij 

Paderborn) trouwde met Maria Rubing. 

Aanvankelijk was de familie niet 

omvangrijk en leefden er steeds maar 

één of twee nakomelingen in Wormer. 

Pas in de vierde generatie, een kleine 

honderd jaar later, waren er wat meer 

Koelemeijers in Wormer te vinden. Waar 

zij woonden en wat diverse familieleden 

naast het hoveniersbedrijf nog méér voor 

de kost deden, hun lief en leed, is een 

mooi stukje Wormer geschiedenis. 

Van een heel andere orde is het stuk van 

Cees Kingma over de kanaalkwestie. 

Behalve over plannen voor een kanaal 

dwars door Wormer om de Zaanbocht 

af te snijden gaat het in samenhang 

daarmee ook om plannen voor een eigen 

haven voor de papierfabriek van Van 

Gelder en om de vestiging van nieuwe 

industrieterreinen met haventoegang ten 

behoeve van nieuwe Zaanse industrieën. 

Vooral na de oorlog was er over die plan-

nen uitvoerig overleg op allerlei niveaus 

en met wisselende deelnemers: de 

gemeente, het Rijk, de provincie, uiter-

aard Van Gelder, de nodige ingenieurs-

bureaus en andere deskundigen. Maar 

in de kern dateren de plannen al van 

het midden van de negentiende eeuw. 

Kingma ploegde meters archief door om 

het hele verhaal op een rij te krijgen. De 

bijbehorende situatieschetsen hadden 

wat mij betreft wel wat groter afgedrukt 

mogen worden. 

Bram Kemp, tenslotte, vertelt hoe de 

Wormer jeugd zich vermaakte met 

een spannend spelletje in de tijd dat 

de Alkmaarder Packet nog tussen 

Zaandam en Alkmaar voer. Langs de 

oostelijke Zaanoever konden de tame-

lijk grote passagiersschepen een vervaar-

lijke hekgolf veroorzaken. Het was de 

kunst vlak daarvóór, als het water van de 

ondiepe plekken langs de Veerdijk werd 

weggezogen, net voor de hekgolf uit 

over de even drooggevallen Zaanbodem 

te rennen en te zorgen op tijd de hoger 

gelegen steenzetting langs de dijk te 

bereiken. Wie dat niet redde, bekocht 

dat met een nat pak. 

Dat er nog maar veel van zulke mooie 

jaarboeken over Wormer mogen volgen. 

Historische Genootschap Wormer, Jaarboek 

2009. Wormer, Historische Genootschap 

Wormer. Geen ISBN. (CvS)
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Het was een goede gedachte van de 

gemeente Wormerland om alle monu-
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mentale bouwwerken en andere objec-

ten in de openbare ruimte in Wormer, 

Oostknollendam, Spijkerboor Jisp en 

de droogmakerij Wijde Wormer met 

Neck (samen sinds 1991 Wormerland) 

te inventariseren en te etaleren in 

een prachtig vormgegeven boek. Een 

grote verscheidenheid aan panden, 

kort beschreven door Peter Roggeveen 

en fraai gefotografeerd door Jolanda 

Hoogendoorn, passeert de revu. 

Boerderijen, fabrieken kerken, burger-

woningen, sluizen, pakhuizen… het zijn 

de bewaarde en gekoesterde, soms op 

het nippertje geredde getuigen van de 

veelzijdige geschiedenis van dit gebied. 

Aanbevolen! 

Peter Roggeveen, Monumentaal Wormer- 

land. Route door Wormer, Oost 

Knollendam, Spijkerboor, Neck, 

Wijdewormer en Jisp. Wormer, Stichting 

uitgeverij Noord-Holland, 2009. ISBN 

978 90 78381 43 3. (CvS) 
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De naam Klaas Ris zal misschien weini-

gen aan de linkerkant van het huidige 

politieke spectrum nog wat zeggen. Dat 

was voor Erik Schaap reden het levens-

verhaal van deze vroege voorvechter van 

de Nederlandse arbeidersbeweging nog 

eens beknopt te vertellen. Ris werd in 

1821 geboren in Westzaan in een dood-

arm en zeer kinderrijk gezin. Klaas was 

de oudste van tien kinderen uit het 

tweede huwelijk van zijn vader, in wiens 

eerste huwelijk ook al negen kinderen 

waren geboren. Hoeveel van die talrijke 

kinderschaar er tegelijk leefden, vermeldt 

de historie niet. Klaas moest vanaf zijn 

tiende aan het werk. Op zijn negentiende 

koos hij, ondanks de orthodox-doperse 

sfeer waarin hij was opgegroeid, voor een 

broodwinning als militair, als plaatsver-

vanger voor een rijkere dorpsgenoot. Na 

de zeven maanden dienstplicht tekende 

hij voor zes jaar bij. Aan het einde van 

1846 vestigde hij zich in Amsterdam en 

trouwde hij met Anna Maria Lunden. 

Naar de Zaanstreek keerde hij niet meer 

terug, afgezien van een paar propagan-

dareizen in 1872 voor het Internationaal 

Werkliedenverbond, die uiteindelijk leid-

den tot een Zaanse vakvereniging voor 

houtzagersknechten. De politiek carriè-

re van Ris speelde zich af in Amsterdam, 

aanvankelijk in de kring van drankbe-

strijders en met pogingen via publicaties 

zijn recht te halen in een conflict met de 

brandweermeesters, omdat Ris als gewo-

ne brandweerman (een bijbaantje) geen 

aandeel kreeg in de premies voor blus-

werk. Daarbij wist hij niemand minder 

dan Eduard Douwes Dekker, oftewel 

Multatuli, voor zijn schrijfsels te inte-

resseren. Zeker in het Nederland van 

halverwege de negentiende eeuw was een 

werkman die niet onverdienstelijk zijn 

mening op papier kon zetten dan ook 

een uitzonderlijk fenomeen. Vanaf 1850 

verdiende Klaas Ris 26 jaar lang de kari-

ge kost als knecht op de houtzaagmolen 

De Valk. Daarnaast stortte hij zich vol 

overgave in de ontluikende arbeiders-

strijd. Deze werd gekenmerkt door veel 

kleine organisaties die vaak ten onder 

gingen aan onderlinge onenigheid, maar 

intussen wel in toenemende mate de 

autoriteiten schrik aanjoegen. In 1876 

leidde het verbod op de kermis tot tame-

lijk heftige rellen en tien jaar later vond 

het palingoproer plaats, waarbij doden 

en gewonden vielen. Daarnaast was het 

bijna iedere zaterdagavond raak als de 

leden van de organisaties de straat op 

gingen om de verse edities van krantjes 

als de Werkmansbode en vooral Recht 

voor Allen, de krant van Ferdinand 
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Domela Nieuwenhuis, uit te venten. Bij 

acties en vergaderingen nam Klaas Ris 

in die jaren een vooraanstaande posi-

tie in en dat kostte hem uiteindelijk zijn 

baan op de zagerij. Zijn kameraden zorg-

den er voor dat hij niet geheel brodeloos 

werd, door hem in staat te stellen een 

oliehandeltje te voeren. Onder andere 

in Amsterdam hadden de strijders voor 

méér rechten zich verenigd in de Sociaal 

Democratische Vereniging, die rond 

1880 opging in de landelijke Sociaal 

Democratische Bond. Deze trachtte 

langs parlementaire weg het lot van de 

arbeiders te verbeteren en streed onder 

meer voor algemeen kiesrecht, maar de 

resultaten waren zó teleurstellend, dat 

Domela en in zijn kielzog ook Klaas 

Ris alle vertrouwen in die koers verloren 

en zich bekeerden tot de anarchistische 

variant van het socialisme. Op 11 febru-

ari 1902 overleed Klaas Ris, bijna tach-

tig jaar oud. De vrije socialisten voorza-

gen zijn graf op de Oosterbegraafplaats 

van een enorme gedenksteen, die nu 

is aangemerkt als Rijksmonument. De 

Partij van de Arbeid eert de man die 

zo’n belangrijke bijdrage aan de ontwik-

keling van de arbeidersbeweging leverde, 

door nog altijd de grafrechten te betalen. 

Schaap heeft met dit eenvoudig uitge-

geven boekje een mooi papieren monu-

ment toegevoegd aan de geschiedenis 

van wat in sommige kringen nog steeds 

‘de beweging’ heet. 

Erik Schaap, Klaas Ris Westzaan 

1821 – Amsterdam 1902. Nestor van 

de Nederlandse arbeidersbeweging. 

Zaandam, Politieke Vereniging ROSA, 

2009. ISBN 978 90 9024721 2 (CvS) 
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Stichting Uitgeverij Noord-Holland 

voegde opnieuw een deel toe aan haar 

reeks boeken over Zaanse kunste-

naars en hun werk. De nu versche-

nen uitgave is gewijd aan Freek Engel 

(1872-1958). Engel werkte in zijn 

moeders veehouderij en bekwaam-

de zich in de avonduren in schilderen 

en tekenen. Hij bezocht de Zaandamse 

Stadsteekenschool, de Amsterdamse 

Kunst-Nijverheid-Teekenschool en de 

Rijksschool voor Kunstnijverheid, even-

eens in Amsterdam. In 1897 haalde hij 
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een akte in het tekenonderwijs; de lessen 

die hij gaf zorgden voor een bestaansba-

sis. Daarnaast werkte hij ook als foto-

graaf. Als vrij kunstenaar tekende en 

schilderde hij in de stijl van de Haagse 

school, waarvan de leden zich richt-

ten op de zichtbare werkelijkheid en het 

eenvoudige Hollandse leven idealiseer-

den. In de voetsporen van Willem Maris 

tekende en schilderde hij landschap-

pen, die hij stoffeerde met koeien. Het 

boek toont daar veel voorbeelden van, 

maar er zijn ook anatomische schetsen 

in opgenomen, evenals stillevens, posters 

voor het Wormerveerse De Jong Cacao, 

natuurstudies en portretten. Engels 

werk kenmerkte zich mede door artis- 

tieke verontwaardiging, ingegeven door-

dat jongere kunstenaars tradities over-

boord zetten, en doordat de wereld 

waarvan hij hield veranderde: ‘De Zaan 

is niet meer rustig als weleer, niet zo 

schoon als vroeger, weerspiegelt geen 

groene huizen en kleurige daken in de 

avondzon zoals ik het eens zag en schil-

derde (…) Dat ziet men nu niet meer, 

voorbij… die schoonheid.

Henk Heijnen, Freek Engel (1872-

1958), Een wereld van weiden en  

water. Wormerveer, Stichting Uitgeverij 

Noord-Holland, Wormer. ISBN 978 90 

78381 40 2 (JPW) 

:!!.342%%+�6!.5)4�$%�,5#(4

Als er één soort boeken in de loop der 

tijd steeds leuker wordt, dan zijn dat 

boeken met luchtfoto’s. Zelf kocht ik 

ooit eens een paar boeken met KLM 

luchtfoto’s van 1929 t/m de jaren ’70 

van onze streek. Wanneer je die foto’s 

bekijkt, zie je hoe groot de veranderin-

gen zijn. De wereld verandert continu 

en dus ook de Zaanstreek. ‘Zaanstreek 

vanuit de lucht’ is een prachtig gebon-

den boek met veel werkelijk schitteren-

de kleurenluchtfoto’s. Deze zijn verdeeld 

in een aantal hoofdstukken zoals Zaanse 

kernen, Zaanse wijken, Groen en Het 

Water. Ieder hoofdstuk heeft een over-

zichtskaart met daarachter een uitge-

breide beschrijving van de foto’s. Op een 

aantal foto’s komt ook nog heel goed het 

traditionele Zaanse slagenlandschap naar 

voren en je kunt daarop goed de steeds 

verder uitbreidende bebouwing zien. 

Ook nieuwe wijken als Westerwatering, 

Westerkoog en Saendelft zijn gefoto-

grafeerd. Dat geeft een goed beeld van 

de veranderende architectuur en ruim-

telijke ordening. Het boek eindigt met 

een aantal foto’s die van veel hoger zijn 

genomen. Soms krijgt een enkel bedrijf 

of een sportclub wel wat veel aandacht, 

maar dat doet niets af aan de aantrekke-

lijkheid van het geheel.

Tia Lucker, eindred., Zaanstreek vanuit 

de lucht. Amsterdam, Rovam uitgevers 

B.V. 2009. ISBN 978 90 78067 10 8. 

(Huibert Latenstein)
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STEUN EN 
WERKVERSCHAFFING  

Een kenmerk van de crisis in Nederland was het wegvallen van 

buitenlandse afzetmarkten en van de binnenlandse vraag naar 

producten van landbouw en industrie. In 1933 werd Hendrik 

Colijn minister-president. Zijn economische politiek bestond uit 

het aanpassen van de lonen en uitkeringen aan de prijzen. Dat 

betekende dat de lonen van ambtenaren, de steun en de belasting 

werden verlaagd. Het achterliggende idee daarbij was: de arbeid 

zó goedkoop maken, dat de export en binnenlandse afzet op peil 

konden blijven. De enorme werkloosheid dwong de landelijke en 

de lokale overheid tot maatregelen om armoede en sociale uitslui-

ting te bestrijden. 

7%2+,//3(%)$3+!33%.

Al in de negentiende eeuw waren er onderlinge werkeloosheids-

kassen. Bij de oprichting van het NVV (1906) werd geijverd voor 

ondersteuning van deze kassen door de Rijksoverheid en lokale 

overheden. Gedwongen door de grote werkloosheid tijdens de 

Eerste Wereldoorlog, ging de regering daar ook toe over. In het 

Werkeloosheidsbesluit van 1917 werd deze taak opgedragen aan 

de gemeenten, die daarvoor door het Rijk werden gecompemseerd. 

Niet-georganiseerden moesten zich melden bij een plaatselijk 

comité. Bij ‘Het Werkloosheidsbesluit 1917’ waren 61 organisa-

ties aangesloten. In Zaandam waren op deze wijze 4.187 mensen 

tegen werkloosheid verzekerd. De regering gaf, via de gemeen-

ten, de kassen van deze organisaties hoge subsidies, bijvoorbeeld 

200 procent voor de kassen van de houtbewerkers, metaalbewer-

kers, sigarenmakers, steenfabriekarbeiders en textielarbeiders en 

160 procent voor bouwvakkers, fabrieksarbeiders, kleermakers en 

transportarbeiders. Ook de gemeente Zaandam gaf subsidie. Voor 

steunverlening kwamen uitsluitend kostwinners in aanmerking. 

Georganiseerden (leden van vakverengingen) kregen méér uitge-

keerd dan ongeorganiseerden. Gehuwde vrouwen die hun baan 

verloren, kwamen niet in aanmerking voor steunverlening. 

34%5.6%2,%.).'�).�:!!.$!-

In het jaarverslag over 1934 meldde de gemeente Zaandam: 

‘Evenals het vorige jaar is het voor de handel en nijverheid niet 

gunstig geweest. De moeilijkheden, die reeds enkele jaren op dit 

gebied bestonden, werden niet uit de weg geruimd. De ingevoer-

de omzetbelasting werkt voor verschillende bedrijven nadelig. De 

toekomst blijft somber.’ Aan het einde van dat jaar stonden méér 

werklozen ingeschreven dan aan het begin ervan. Het jaar begon 

met 2025 werklozen en eindigde met 2243 werklozen. In 1933 

waren dat er respectievelijk 2169 en 2025 geweest.3 De werklo-

zenkassen in Zaandam keerden 171.014 gulden en 91 cent in 

1934 uit. Dat was fl. 7.204,30 minder dan in 1933. De hoogste 

uitkering uit de werklozenkas ging naar de Centrale Bond van 

Transportarbeiders met fl. 51.884,70 voor 572 werkloze leden, 

gevolgd door de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond met 

fl. 16.015,25 voor honderdtachtig werkloze leden en de Algemene 

Nederlandse Metaalbewerkersbond met fl. 13.031,61 voor 144 

leden. De Nederlandse Litho-, Foto- en Chemigrafenbond keer-

de daarentegen slechts fl. 11,49 uit, de Nederlandse Bond van 

Kapperspersoneel fl. 56,10 en de Nederlandse Vereniging van 

Scheepswerktuigkundigen fl. 64. 

7%2+,//3(%)$3$!'%.

De Centrale bond van Transportarbeiders had op 1 januari 1934 in 

Zaandam 1.049 leden van wie er in dat jaar 572 een beroep op de werk-

loosheidsuitkering zouden doen. Voor de Algemene Nederlandse 

Bouwarbeidersbond gold dit voor 180 van de 259 leden, voor de 

Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders voor 103 van de 331 

leden en voor de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond 

voor 144 van de 327 leden. In werkloosheidsdagen gemeten was 

de Centrale Bond van Transportarbeiders met 33.234 dagen de 

koploper. De Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond noteer-

de 9.146 dagen, de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond 

6.006 dagen en de Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders 

5.207 dagen. Het totale aantal werkloosheidsdagen bij de kassen 

in 1934 was 96.227. 

6!+"/.$3,%$%.

De vakbonden telden 4.359 leden op 1 januari 1934. Van hen 

waren er 1.872 kortere of langere tijd werkloos. Een zelfde 

;\�Zi`j`j�mXe�[\�aXi\e�[\ik`^�`e�[\�QXXejki\\b��) �
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Linksboven: Het Agathepark in Krommenie werd in de periode 1929-1931 aangelegd in de werkverschaffing tijdens de crisisjaren. Het werd gefinancierd 

door B.J. Baars, fabrikant van onder andere de ‘Victor-Hugo’ sigaren, en door P.H. Kaars-Sijpesteijn, van de zeildoekweverij. In 1931 opende de dochter van 

de heer P.H. Kaars-Sijpesteijn het naar haar kort voor de opening overleden moeder (Agathe Crok) vernoemde park.  Rechtsboven: Verscheidene mannen 

uit Krommenie hielpen een kanaal graven nabij Kolhorn. De aanleg van de West-Friese kanalen werd grotendeels uitgevoerd als werkverschaffingsprojecten. 

Linksonder: Protestbijeenkomst over ontslagen en werkloosheid. Hier een openbare verkoping van een huisboedel aan de Lagedijk te Zaandijk. Rechtsonder: 

Oproep van de lokale afdeling van het nationaal Crisis-Comité aan de inwoners van Zaandijk.
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patroon was er bij de steunverlening, die bestond uit een toeslag 

op de werklozenkas, huur, brandstoffen, kerstuitkering en steun. 

In totaal kregen 1991 personen een steunuitkering, onder wie 

616 leden van de Centrale Bond van Transportarbeiders (teza-

men fl. 178.784,80), 123 leden van de Algemene Bond van 

Metaalbewerkers (fl. 41.440,15), 259 leden van de Algemene 

Nederlandse Bouwarbeidersbond (fl. 32.686,75), negentig leden 

van de Landelijke federatie van Bouwvakarbeiders in Nederland 

(fl. 25.042,80), 22 leden van de Nederlandse Christelijke 

Bouwarbeidersbond (fl. 3.727,80), dertig leden van de Nederlandse 

R.K. bouwarbeidersbond (fl. 8.190,05). Van de Nederlandse R.K. 

Slagersgezellenbond ‘Sint Joris’ kreeg één lid een steunuitkering. 

Oók werd fl. 99.634,17 aan 357 ongeorganiseerden uitgekeerd. 

Per 1 juli 1934 werden de steunnormen voor georganiseerden iets 

verlaagd en voor ongeorganiseerden iets verhoogd. Al met al was 

een aanzienlijk deel van de 35.340 inwoners van Zaandam afhan-

kelijk van financiële ondersteuning. De bepaling dat werklozen, 

om voor steun in aanmerking te komen, tweemaal per dag moes-

ten stempelen bleef van kracht. Doordat elke organisatie zijn eigen 

stempelplaats had, waren er méér dan vijftig stempelplaatsen; dit 

aantal werd teruggebracht tot veertien. Landelijk was bijna een 

derde deel van de beroepsbevolking werkloos.

7%2+6%23#(!&&).'

In Zaandam werden werkgelegenheidsprojecten opgezet. De 

verdiensten in de werkverschaffing kwamen boven op de steun. 

Daarnaast kregen Zaankanters de kans deel te nemen aan projec-

ten buiten de streek. Een landelijk bekend voorbeeld daarvan 

was het ‘Bosplan’: de aanleg van het Amsterdamse Bos. Later 

kregen dergelijke projecten een slechte naam, mogelijk omdat 

de mechanisatie bij de uitvoering ervan zeer beperkt was, opdat 

zoveel mogelijk mensen aan het werk konden worden gezet. Veel 

van hen hadden nog nooit handwerk verricht. ‘Vissers, artsen, 

kantoormensen, ijscoventers, mensen uit de Artillerie Inrichtingen 

of houthandels, tuinders uit Sneek, winkelpersoneel, kleerma-

kers, schoenmakers… ze werden per project met honderdvijf-

tig tot tweehonderd man onder leiding van een voorman van de 

Heidemij aan het werk gezet met kruiwagen en schop, om grond 

te verzetten, in kiepkarren te laden en te vervoeren per smal-

spoor.4 Dergelijke landelijke projecten waren er al vóór de crisis. 

Het gemeentebestuur van Zaandam had met de Rijksoverheid 

een ideologisch conflict over deelname aan de landelijke werkver-

schaffingsprojecten. Zaandam was onder druk van de regering al 

in 1926 begonnen met deelname aan werkverschaffingsprojecten,  

die werden uitgevoerd door de Nederlandse Heide Maatschappij. 

Arbeiders staakten uit protest tegen de lage vergoeding en de 

gemeente stond sympathiek tegenover hun grieven. De arbeiders 

kregen, omdat veel van hen niet gewend waren aan zwaar licha-

melijk werk, een ‘trainingstoeslag’. 

.!!2�$2%.4%

In 1929 werd op proef een aantal werklozen naar een project te 

Witteveen in Drente gestuurd. Het hoogst te verdienen loon was 

achttien gulden per week. In de Zaandamse gemeenteraad was 

er veel oppositie tegen de werkverschaffing; de raad stemde in 

1929 tegen voorzetting van het experiment. Als reactie daarop 

trok de regering de steunregeling voor de Zaandamse haven- en 

bootwerkers in.5 Zaandam wilde in 1931 wél meewerken aan de 

door Gedeputeerde Staten van Noord Holland en het gemeentebe-

stuur van Amsterdam opgerichte N.V. Ontginningsmaatschappij 

Noord-Holland. Vijftig arbeiders konden aan de slag bij een veen-

derij bij Ilpendam. Maar voor de loontoeslag had Zaandam geld 

nodig van de regering, die medewerking eiste aan werkgelegen-

heidsprojecten in Noord Nederland. Onder zware druk ging men 

in Zaandam overstag. De SDAP probeerde de gevolgen van de 

crisis voor de arbeiders zo dragelijk mogelijk te laten zijn. De rege-

ring verstevigde met enkele wetten haar greep op de gemeenten, 

waarbij ingegrepen kon worden in de gemeentelijke financiën. De 

Zaandamse SDAP verzette zich steeds fel, maar nadat men enkele 

keren het conflict had opgezocht en vervolgens door de knieën 

was gegaan, berustte men erin dat de gemeentelijke autonomie 

volledig was verdwenen en dat aan alle wensen van de regering 

moest worden voldaan.6

/.43.!00%.�5)4�$%�!2-/%

In het begin van 1934 werkten zestig personen uit Zaandam in de 

werkverschaffing in Castricum; later werd dit aantal verminderd 

tot vijftig. Na het gereedkomen van de weg naar Limmen werden 

zij per autobus overgeplaatst naar het ‘Provinciaal Landgoed’. Bij 

het werkverschaffingsproject ‘Waterschap Schipbeek’ te Neede 

werden zestien Zaanse arbeiders geplaatst. In totaal werkten 118 

personen in Castricum en zeventig in Neede. Het aantal verzoe-

ken om in de werkverschaffing geplaatst te worden steeg, maar 

er kon niet aan alle aanvragen worden voldaan. De kosten van 

de werkverschaffing in Castricum bedroegen fl. 76.951,08 en in 

Neede fl. 21.992,94. De verdiende lonen waren ‘bevredigend’ te 

noemen. In 1936 werkten er in totaal 75 personen in het werk-

verschaffingsproject in Castricum en bij het blootleggen van de 

funderingen van het kasteel van Egmond aan de Hoef werden 

negentien personen ingeschakeld. In Zaandam zélf waren toen 

ook werkverschaffingsprojecten, zoals het uitdiepen van de hoofd-

watering in de Kalverpolder en het opknappen van het Volkspark 

te Zaandam. Jeugdige timmerlieden vervaardigden veertig zitban-

ken. Ook werd begonnen met het aanleggen van een tegelpad langs 

de Provincialeweg. De werkelozen zochten ook zélf naar wegen om 

te ontsnappen aan de armoede. Zo vermeldt het gemeenteverslag 

van Zaandam over 1934: ‘De kramerijenmarkt breidt zich uit . 

Het grote aantal kramers, als gevolg van de algemene werkloos-

heid, leidde ertoe dat het bestaan van deze mensen moeilijk was. 

De gemaakte prijzen waren over het algemeen laag.’

$%�#2)3)3�).�$%�:!!.342%%+

In boeken over de Zaanstreek is weinig te vinden over de crisis-

jaren. Gosse Oosterbaan, na de Tweede Wereldoorlog burgemees-

ter van Zaandijk en Krommenie, was amateurhistoricus en schreef 

onder andere ‘De tweeling in de ban’, een kroniek over Koog 

en Zaandijk van gebeurtenissen in deze dorpen en de rest van 

de Zaanstreek.7 Hij vermeldde dat op 29 oktober 1929 (‘Black 

Tuesday’ op Wall Street) het Zaandijkse Fanfarecorps veertig jaar 

bestond. Een dag later was het huwelijk tussen de eerste Miss 

Holland (de Zaandamse Jopie Koopman) met Klaas Breeuwer 

(de middenvoor van ZFC) het Zaanse ‘media-event’. De crisis 
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werd in Oosterbaans kroniek pas zichtbaar in een bericht van 

maart 1930: B.&W. van Zaandijk confereerden met werklozen 

over de slechte toestand waarin hun gezinnen verkeerden. Enige 

weken later was er het bericht, dat een particulier grond beschik-

baar had gesteld voor een park in Krommenie. Twee maanden 

later stelde een andere particulier geld beschikbaar om het park 

aan te leggen. 

/.430!..).'�%.�34),34!.$

In januari 1932 bedelde het plaatselijke Crisis Comité in Koog om 

bijdragen, ook al was het maar een dubbeltje. In het ‘Eigen Gebouw’ 

te Koog werd door het Crisis Comité ontspanning gebracht aan de 

vele werklozen. Gemiddeld waren steeds zestig à zeventig mannen 

aanwezig. In mei waren er in Zaandijk honderd werklozen en 

in september 1932 kondigde de stijfselfabriek ‘De Bijenkorf ’ te 

Koog een loonsverlaging van tien procent aan. Koog aan de Zaan 

telde 172 werkzoekenden. De werklozen in Krommenie die in 

Castricum te werk gesteld zouden worden, weigerden op 1 novem-

ber onder de gestelde voorwaarden te vertrekken. De groep stapte 

niet om zes uur ’s morgens in de trein, maar ging het dorp in om 

te demonstreren. In mei 1933 werd de oliefabriek ‘De Wachter’ 

aan de Kalverpolderdijk tegenover Koog stopgezet. Oliefabriek 

Duyvis te Koog stond één week in de drie weken stil. Vrijwel het 

voltallige personeel van Cacaofabriek Kamphuys en Oly te Koog 

werd ontslag aangezegd. In september 1933 werd, zoals hiervóór 

al vermeld, de burgemeester van Assendelft afgerost – de daders 

(twee broers) – werden tot acht maanden gevangenis veroordeeld. 

In juli 1934 was er rumoer te Wormerveer bij de uitbetaling van 

de verlaagde steunbedragen. De burgemeester sprak de werklozen 

bezwerend toe. Ook in Krommenie was er onrust. Daar werden 

enige arrestaties verricht. Een maand later stond Van Gelders 

Papierfabriek in Wormer twee dagen stil wegens gebrek aan 

orders. Maar al die malaise ten spijt gingen de meeste berichten 

in Oosterbaans kroniek over sport, lokale politiek en uitvoeringen 

van muziekgezelschappen en toneelverenigingen.

#/.#,53)%

De crisis was voor een grote groep Zaankanters een heel moeilijke 

tijd. De lokale overheden deden wat ze konden om de gevolgen 

ervan te verzachten, maar hun politieke en financiële manoeu-

vreerruimte was beperkt. Hartmans en van der Putte concludeer-

den, dat er in de Zaandamse vakbeweging een tweedeling was. 

Enerzijds waren er de Zaanse Bestuurdersbond en de confessionele 

vakbonden die zo veel mogelijk actie voerden binnen het gemeen-

telijk overleg. Anderzijds was er het PAS (Plaatselijk Arbeids 

Secretariaat) dat meer de nadruk legde op pamfletten, manifes-

taties en straatacties. De PAS-leden waren even machteloos als 

de communisten en revolutionairsocialisten. De lokale overhe-

den werden nauwkeurig op de vingers gekeken door de landelijke 

overheid, zoals blijkt uit brieven van het Ministerie van Sociale 

Zaken aan het gemeentebestuur van Krommenie: ‘Reeds bij schrij-

ven van 9 april 1934 werd Uw College medegedeeld, dat bij het 

houden van kippen onder andere 1/6 van de bruto-opbrengst 

van de steun moet worden afgehouden.’ En op 16 maart 1936: 

‘Ouderdomsrente, door den steuntrekker zelf genoten, behoort 

op den steun te worden gekort.’8 

4)*$%,)*+

Het aantrekken van de economie na de devaluatie van de gulden 

lenigde de nood. Maar de crisis kreeg belangrijke effecten op de 

aard van de Zaanse industrie. Hartmans en van der Putte schreven: 

‘We zien dat de na 1918 opgekomen industrietakken ondanks de 

crisis een gunstige ontwikkeling doormaakten. De economische 

depressie zorgde hier slechts voor een tijdelijke vertraging/stagna-

tie van de groei terwijl, zodra het economische klimaat enigszins 

opklaarde, de opgaande lijn werd voortgezet. De aftakeling van de 

veredelingsindustrie voltrok zich in een verhoogd tempo. Terwijl 

de opkomst van de eindproductenindustrie weliswaar enigszins 

vertraagd, maar niet afgebroken werd.’9

In het volgende nummer van Zaans Erfgoed aandacht voor de 

reactie van de industrie op de crisis en de belangrijke vernieuwin-

gen in de Zaanstreek in de jaren dertig.

Noten

1 G. Oosterbaan, De tweeling in de ban, Zaandijk, 1968. 

2  Rob Hartmans, Frank van der Putte, Zaandam in de crisis. Gemeentebeleid 

en arbeidersbeweging in Zaandam tijdens de jaren dertig, Amsterdam,  

1982, p. 22. 

3  Gebaseerd op GAZ GV 6 Zaandam gemeenteverslagen Zaandam 1928-1932, 

1933-1936, 1934

4  Herman Lambooij, “Een eeuw schipperen. De omstreden kanalisatie van  

West-Friesland”,  Schoorl 1991, p. 121-127.

5 Hartmans, van der Putte, p. 28-30.

6 Hartmans, van der Putte, p. 28-30.

7 G. Oosterbaan, De tweeling in de ban, Zaandijk, 1968. 

8 GAZ OA – 0036 gemeente Krommenie inv. 1084 

9 Hartmans, van der Putte, p. 20-21.

De tabakswinkel van Koomen in Assendelft fungeerde als stempellokaal.
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HET RIJNSE 
EN NOORSE HOUT

In de negentiende eeuw werd hout, evenals in de eeuwen daar-

vóór, naar de Zaanstreek aangevoerd over het water – per vlot of 

per schip. De lange vlotten werden samengesteld met stammen 

uit de wouden langs de Rijn, maar ook over rivieren als de Elbe, 

de Oder en de Weichsel werd hout in vlotten vervoerd, en zelfs 

over de Seine, richting Parijs. Waar het mogelijk was, vervoerde 

men ook in de herfst gekapte stammen vanuit het bos over het 

water naar een rivier of zijrivier. In het voorjaar veranderden de 

beken, die ’s zomers droog stonden, door de gesmolten sneeuw-

massa’s in woeste stromen die de gevelde stammen naar de rivie-

ren meenamen. In alle andere gevallen werden de stammen met 

door paarden getrokken wagens (zogenoemde ‘mallejannen’) uit 

het bos naar de rivier vervoerd.

(/,,_.$%2&,/44%

In Mannheim en Mainz werden zogenoemde ‘Holländerflotte’ 

samengesteld. Deze waren opgebouwd uit drie of méér lagen en 

hadden een lengte van zo’n tweehonderd meter en een breedte 

van ongeveer 35 meter.1 De stroomafwaartse reis van deze hout-

vlotten duurde gewoonlijk twintig dagen. Elk vlot dat gereed was 

voor afvaart, bestond uit een hoofdvlot (het ‘stiefstuk’) en een 

aantal nevenvlotten die ‘boeken’ werden genoemd. Onderling 

waren het stiefstuk en de boeken verbonden door zware kabels. 

Die werden aangehaald of gevierd door kaapstanders, waardoor 

het mogelijk was met het geheel te manoeuvreren. Daarbij was 

de hulp van een ploeg roeiers onontbeerlijk; deze trachtte met 

vijf man aan elke riem, het gevaarte aan de voor- en achterzijde 

op koers te houden. ’s Nachts mocht er niet worden gevaren. Er 

moest worden aangemeerd aan een geschikte wal – een moei-

lijke manoeuvre, waarbij de vaart uit het vlot werd gehaald met 

veel sleepankers, die vervolgens werden gebruikt om het vlot 

aan de oever vast te leggen. Voor contact met de wal en voor het 

uitbrengen van de ankers beschikte men over verschillende roei-

boten en zeilscheepjes. De eigenaar van de balken waaruit het 

vlot was samengesteld, bivakkeerde tijdens de reis in een van alle 

gemakken voorziene houten hut op het stiefstuk. De kapitein en 

?flkkiXejgfik�eXXi�E\[\icXe[��) 

Links: Afb. 1. Een Houtvlot vaart vanaf Mannheim de Rijn af in de richting van Dordrecht. Gewassen tekening van A. van Wanum, 1775 (Gemeentearchief Dordrecht). 

Rechts: Afb. 2. Het fort en koninklijk paleis De Kronborg omstreeks 1580 aan de ingang van de Sont (Denemarken) naar een gravure van Hans Knieper. 
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zijn stuurlieden sliepen in bedden die waren geplaatst in gemeen-

schappelijke gemeubileerde hutten. Tijdens de transporten over 

de waterwegen gaven zij, om de vele bochten en ondiepten veilig 

te passeren, hun orders aan het scheepsvolk vanaf houten stellages. 

De roeiers en het andere scheepsvolk moesten ’s nachts genoegen 

nemen met een leger van los stro in een lage tentvormige hut. Na 

aankomst in Dordrecht werd het vlot gesloopt. De balken werden 

naar soort en lengte gesorteerd en vervolgens opgevlot. Daarna 

werden deze kavels via een Dordse makelaar bij opbod verkocht 

op veilingen, waarna de verkoper met de opbrengst huiswaarts 

kon keren. Zo vlug als de reis stroomafwaarts verliep, zo moei-

zaam en tijdrovend was de reis stroomopwaarts. 

:%),3#(%0%.

Vóór de komst van de stoomschepen in de tweede helft van de 

negentiende eeuw, vond alle vervoer van goederen en personen 

plaats met zeilschepen. De vracht- en beurtschepen waren speci-

aal voor de vaart op de Rijn ontworpen. Om de weerstand tegen 

de stroom te beperken, waren deze schepen zeer lang en smal. Om 

ondiepten te kunnen passeren was de diepgang ervan gering. Er 

waren verschillende scheepstypen, zoals de Keulenaar, de Kaag, 

de Beitelaak, de Keen en de Pleit. Deze schepen waren meestal 

langsgetuigd.2 Diepgeladen vrachtschepen konden zeilend onmo-

gelijk stroomopwaarts varen; ze moesten steeds door tien tot twin-

tig paarden aan twee jaaglijnen worden opgesleept. Keulenaars 

(ook wel Samoreus genoemd) werden gemaakt in drie afmetin-

gen, met een laadvermogen van twee-, drie- of zeshonderd ton. 

De lengte van deze schepen varieerde van 31,34 à 33,97 meter 

tot 42,47 meter; de breedte kon van 4,25 à 5,66 tot 6,67 meter 

bedragen.3 Bij de toentertijd geldende ‘Rijnvaartakte van Mainz’ 

werd in 1831 een beurtvaart tussen Amsterdam en Düsseldorf 

ingesteld, uit te voeren door vijf schippers. De reis naar Düsseldorf 

mocht hoogstens veertien dagen duren en de terugreis acht dagen. 

Hoogstwaarschijnlijk namen deze vrachtschepen op de terugreis 

ook zeer lange balken van 50 tot 85 voet (14 tot 24 meter) voor 

masten en molenroeden mee naar Nederland. Hetzelfde gold 

voor de kostbare eiken klossen, waarvan het soortelijk gewicht in 

natte toestand 1,01 bedroeg, zodat een in het water liggende eiken 

balk steeds door twee vuren stammen drijvend moest worden 

gehouden. In het vierde kwart van de negentiende eeuw leidde de 

aanwezigheid van steenkool en ijzererts in het Ruhrgebied ertoe, 

dat men hier hoogovens bouwde, die ijzer en staal produceerden. 

Duitse binnenschepen werden vervolgens in ijzer uitgevoerd. De 

zeilen van deze schepen liet men nog steeds maken in Nederland. 

Toen er een exportpremie kwam voor staal ten behoeve van de 

bouw van ijzeren schepen in Nederland, bestelden Duitse reders 

hun scheepscasco’s bij Nederlandse werven, maar zij lieten deze 

in hun eigen land afbouwen.

")..%.,!.$3�6%26/%2

Als de vlotten in Dordrecht waren gesloopt en op de veilingen 

van eigenaar waren gewisseld, moesten de stammen naar de 

woonplaatsen van de kopers worden getransporteerd. Als deze 

in Rotterdam of Zeeland woonden, kon worden geprofiteerd van 

de stroom in de rivieren. Dit lag anders bij het vervoer van vlotten 

naar afnemers in Amsterdam en Zaandam. De vlotten met die 

bestemming volgden de lange weg langs de Rotte naar Gouda, 

waar de sluis moest worden gepasseerd.4 Vervolgens gingen ze 

langs poldervaarten naar de Haarlemmermeer, waarna via de sluis 

te Spaarndam tenslotte het IJ werd bereikt. Waar mogelijk werden 

de vlotten met paarden gejaagd, en waar dat niet kon (bijvoorbeeld 

op de meren), moesten de vlotten worden geboomd. Het vervoer 

van de vlotten vanaf Spaarndam, via het IJ naar de balkenhaven 

in Zaandam vond ook op deze wijze plaats. De losse werklieden 

die dit vervoer verzorgden (de schuitvlotvaarders), overnachtten 

wellicht in volksherbergen. Het lichamelijk zware werk van de 

schuitvlotvaarders werd pas overbodig na de komst van stoom- 

en later motorsleepboten. De vlotten, die in Vreeswijk werden 

gesloopt, konden op hun weg naar Amsterdam en Zaandam 

gebruik maken van de zwakke stroming in de Hollandse Vecht 

met zijn honderden bochten. Stellig werden ook hier de vlot-

ten gejaagd om sneller vooruit te komen. Vanaf Muiden werd 

de Zuiderzee overgestoken, langs Pampus, met als einddoel de 

balkenhavens aan de oost- en westkant van Amsterdam en de 

balkenhavens van Zaandam. Op de Zuiderzee en het IJ kon de 

hulp worden ingeroepen van de Marker waterschepen. Dergelijke 

scheepjes voerden een sprietzeil en hadden een hoge boeg en een 

laag achterschip. Ze werden al in de zeventiende en achttiende 

eeuw gebruikt om zwaar geladen retourschepen over de droogten 

rondom Pampus te slepen, ook wanneer deze door scheepskame-

len (een stelsel van drijvers) enige meters waren gelicht. In 1802 

werden de particuliere scheepjes overgenomen door het toen-

malige Gouvernement, dat een vloot van achttien waterschepen 

beheerde. Dit werk werd overbodig na de opening van het Noord-

Een Kat (ook wel: Houthaalder genoemd), die waarschijnlijk op een Zaanse 

werf werd gebouwd. Een ets van Gerrit Groenewegen uit 1790.
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Boven: Een balkenvlot voor het Westelijk Hoofd te Amsterdam met als bestemming de firma Engel van de Stadt & Zoonen te Zaandam. Een foto van 15 

augustus 1866, afgedrukt in: ‘De Zaansche Handel en Nijverheid’ (1911) Onder: Balkenhavens te Zaandam. Een afbeelding uit ‘De Zaansche Handel en 

Nijverheid’ (1911).
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Hollands Kanaal (1825), maar de Marker waterscheepjes werden 

daarna nog ruim een halve eeuw voor sleepwerk gebruikt. Een 

foto van 15 augustus 1886 toont een breed vlot balken, gelegen 

aan het westelijk Hoofd in Amsterdam, bestemd voor de hout-

handel en -zagerij van E. van de Stadt en Zonen te Zaandam. 

(Afb. 5). Hoewel het nog is afgemeerd, ligt al een drietal water-

schepen langszij, en ook ligt voor assistentie een kleine stoom-

sleepboot bijgedraaid. Rond 1900 werden de waterschepen en 

stoomsleepboten vervangen door sleepboten die waren voorzien 

van diesel- of oliemotoren.

(%4�.//23%�(/54

Het Noorse hout dat voor Nederland was bestemd, kon in de 

negentiende eeuw ook uitsluitend over het water worden vervoerd. 

Dit naaldhout werd in de zestiende en zeventiende eeuw aanvan-

kelijk aangevoerd uit Noorwegen en Zuid-Zweden, voorname-

lijk uit Coperwick en Frederikstad. De houtscheepjes hoefden op 

hun terugtocht slechts de Noordzee (die ’s winters niet bevroor) 

over te steken. Het hout uit Coperwick was van hoge kwaliteit, 

maar de wouden waren hier al snel uitgeput. Als gevolg daar-

van moest men noodgedwongen de Sont en het Skagerak passe-

ren om de havens aan de Oostzee te bereiken. Bij het doorvaren 

van de Sont moest bij de Kronberg fors tol worden betaald aan 

de Deense koning, en ’s winters moest in de Oostzee op ijsgang 

worden gerekend. Al in 1595 had Pieter Jansz. Liorne te Hoorn 

voor de Oostzeevaart een nieuw scheepstype ontworpen: de 

‘fluit’. Met een verhouding van breedte tot lengte van 1:5, sterk 

invallende boorden en een vereenvoudigd tuig, was het een snelle 

zeiler die weinig bemanning behoefde. Een groot voordeel van 

de fluit was aanvankelijk, dat deze een relatief smal dek had – 

de hoogte van het tolgeld werd bepaald door de breedte van 

het dek. Het ontwerp van de fluit wekte begrijpelijkerwijs het 

omgenoegen van de Deense koning, die de tol verhoogde. Met 

machtsvertoon begeleidde in 1644 een Nederlands eskader van 

42 oorlogsschepen onder commando van vice-admiraal Witte de 

With negenhonderd koopvaarders door de Sont, maar deze actie 

bleef zonder succes. Pas nadat in 1645 nogmaals vijftig oorlogs-

schepen en achthonderd koopvaarders zonder te betalen langs het 

slot Kronborg voeren, was de Deense koning tot overleg bereid. 

(Afb. 2). Dit resulteerde in een verlaagd tolgeld, dat in 1649 bij 

verdrag werd gewijzigd in een jaarlijkse afkoopsom.5 

:!!.3%�&,5)4%.

Dat hiervóór uitvoerig werd uitgeweid over het fluitschip, is niet 

zonder reden. Dit scheepstype bracht zoveel economische voorde-

len, dat het in korte tijd de vrachtvaart op zee in Europa beheerste. 

Op de werven langs de Achterzaan te Zaandam liepen voorname-

lijk fluitschepen van stapel, die daarna via de bekende overtoom 

werden overgehaald naar de Voorzaan waar ze werden afgebouwd. 

Uit het fluitschip werden in de achttiende eeuw, afhankelijk van 

het specifieke gebruik, andere scheepstypen ontwikkeld, zoals 

de ‘hekboot’ en het ‘katschip’. Hekboten werden gebruikt voor 

de walvisvaart. Daartoe werden ze aan de spiegel uitgerust met 

hekbalken waaraan de sloepen hingen. De spanten en huidgan-

gen van de hekboten waren zwaarder uitgevoerd dan bij de koop-

vaardijschepen, opdat ze zonder averij door drijfijs konden varen 

(Afb. 3). Het katschip bleef tot in de negentiende eeuw in gebruik 

bij het vervoer van hout uit de Oostzeelanden. De scheepsbou-

wer en burgemeester van Amsterdam Nicolaas Witsen beschreef 

al in 1690 in zijn boek ‘Architectura Novalis’, dat de fluiten 

die Noors hout vervoerden inwendig twee voet holler moesten 

worden gemaakt dan de Oostvaarders, die het zwaardere graan 

uit de Oostzeehavens vervoerden. Witsen beschreef dat het schip 

(om het lange hout aan boord te kunnen brengen) werd aangepast. 

Op de overloop (het dek) tussen de grote en de fokkemast ontbrak 

vaak een gedeelte. Ook werden in de zijden van het schip poor-

ten aangebracht om het hout in het ruim te brengen. (Afb. 10). 

Nóg praktischer waren de poorten die in de ronde achtersteven 

waren aangebracht (Afb. 6). De poorten moesten wél zorgvuldig 

worden geborgd en met klei waterdicht worden gemaakt, om te 

voorkomen dat deze tijdens het zeilen bij halve wind of vóór de 

wind werden opengebroken door tegen de romp slaande golven. 

Meestal werd ook een deklast meegenomen, maar dat was in 

deze tijd zonder betrouwbare weersvoorspelling niet zonder risi-

co. Vaak werd de deklast tijdens slecht weer aan één zijde nat en 

daardoor zwaarder, waarna slagzij ontstond. Ook konden deklas-

ten gaan schuiven en overboord slaan. Jutters brachten dan bij 

nacht en ontij de van boord geslagen lading in veiligheid, vóór de 

strandvonder de volgende morgen het strand inspecteerde.

Noten

1 Catalogus van de tentoonstelling Dordrecht 1650-1800, Waanders, z.j.

2 Schepen die verdwijnen, P. J.V.M. Sopers, afb. op p. 119

3 Schepen die verdwijnen, P. J.V.M. Sopars, 1943, p. 111 e.v.

4 Onze schepen in de Gouden Eeuw, G.C.E. Crone, 1943, p. 141 e.v.

5 Onze schepen in de Gouden Eeuw, G.C.E. Crone, 1943, p. 86-93

Afb. 6. De spiegel van een katschip met luiken voor het laden van balken.
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Na enkele jaren van research werkt de 

Historische Vereniging Wormerveer 

(HVW) aan een maquette die Wormerveer 

en Westknollendam omstreeks 1740 

weergeeft op een schaal van 1:500. Het 

afgebeelde gebied is circa 2½ kilome-

ter lang. De maquette wordt vijf meter 

lang en toont alle huizen, pakhuizen, 

molens en sluisjes die omstreeks 1740 in 

Wormerveer aanwezig waren. Aangezien 

ook op de Zaanoever van Wormer molens 

en factorijen van Wormerveerse onderne-

mers stonden, worden ook deze op schaal 

nagebouwd. Twaalf vrijwilligers werken 

wekelijks met enthousiasme en engelenge-

duld aan de modelletjes; de verwachting 

is dat de maquette eind 2010 gereed zal 

zijn. De expositie ervan zal tezijnertijd 

ongetwijfeld veel opzien baren.

 In 2010 wordt herdacht dat Nederland 65 

jaar geleden werd bevrijd. Voor de HVW 

was dit aanleiding een boekje samen te 

stellen en dat aan te bieden aan de vier 

hoogste groepen van het Zaanse basis-

onderwijs. Bij het samenstellen van het 

boekje wordt ondermeer gebruik gemaakt 

van een authentiek dagboek en aanteke-

ningen van een Wormerveerse familie. 

Oók worden veel foto’s uit de oorlog en de 

bevrijdingsperiode in het boekje opgeno-

men. Omdat het de bedoeling is het boekje 

gratis ter beschikking te stellen, is aan de 

drie Zaanse gemeentes, Zaanse fondsen 

en enkele bedrijven en instellingen om 

financiële ondersteuning gevraagd. 

()34/2)3#(%�6%2%.)').'�
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De Historische Vereniging Koog/

Zaandijk houdt zaterdag 29 mei 2010 

open huis in de kantine van Tate&Lyle, 

Lagedijk 5 te Koog. Tate&Lyle stelt niet 

alleen de kantine, maar ook de catering 

gratis beschikbaar, waar wij bijzonder blij 

mee zijn en deze firma voor bedanken. 

Tijdens het open huis wordt bijzondere 

aandacht besteed aan de geschiedenis van 

het bedrijf, dat bij velen nog altijd bekend 

staat als De Bijenkorf, eigendom van het 

eeuwenoude Zaanse ondernemersgeslacht 

Honig. Met films, foto’s en ander mate-

riaal wordt de historie van dit voor Koog 

zo markante bedrijf getoond. Wij hopen 
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Het stenen deel van ‘de Waak’ wordt gesloopt.
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tijdens deze dag ook een ontmoetingsplek 

te bieden aan werknemers en oud-werkne-

mers van de Tate&Lyle en de Bijenkorf. 

Er worden vast veel herinneringen op-

gehaald. Uiteraard zal de Historische 

Vereniging zich aan de bezoekers pre-

senteren. Tenslotte biedt Tate&Lyle voor 

belangstellenden een rondleiding door het 

bedrijf, dat een van de belangrijkste onder-

nemingen op het gebied van zetmeeltech-

nologie in Europa is. Nadere informatie 

over de bezoektijden wordt tezijndertijd 

op de website geplaatst.

Gosse Oosterbaan stelde in 1968 door 

nieuwsgierigheid gedreven de Kroniek 

‘De Tweeling in de Ban’ samen. Daarin 

gaf hij een chronologisch beeld van de 

historie van Koog en Zaandijk. Zijn 

onderzoek liet hij in 1946 eindigen. De 

Historische Vereniging Koog-Zaandijk 

stelt zich ten doel Oosterbaans werk niet 

alleen een vervolg te geven, maar ook om 

het aan te vullen met illustraties en lokale, 

nationale en internationale gebeurtenis-

sen. We pretenderen geen wetenschappe-

lijk werk te leveren, maar hopen wél de 

lezer te plezieren met zaken die onze voor-

ouders bezighielden en waarin wij onze 

wortels nog enigszins kunnen herkennen. 

We gaan ervan uit dat de lezers het meest 

geïnteresseerd zijn in de nabije geschiede-

nis. Daarom begint onze Kroniek van De 

Tweeling met hoogtepunten uit de twin-

tigste eeuw. Deze zijn voor het grootste 

deel al geschreven door auteur Johan 

Kruiver. Wij hopen halverwege 2010 tot 

publicatie op de website én in boekvorm 

te kunnen overgaan.

De expositie in september 2009 over de 

historie van de Waakzaamheid was de 

eerste grote succesvolle activiteit van de 

Historische Vereniging Koog-Zaandijk. 

Vervolgens kregen wij eind november 

2009 het bericht dat De Waakzaamheid 

geselecteerd was voor het SBS-

televisieprogramma ‘Het Mooiste Pand 

van Nederland’. Een aantal leden van onze 

vereniging was bij de opnames aanwezig 

om support te geven aan eigenaar Somass. 

De uitzendingen zijn inmiddels vanaf 17 

februari te zien bij SBS6. Uiteraard hopen 

wij dat De Waakzaamheid de finale in 

april bereikt. Deze wordt 14 april live uit-

gezonden vanaf de twee strijdende locaties. 

De Waakzaamheid krijgt zijn van oudsher 

bekende bestemming weer terug: herberg. 

Wij hopen dat dit historische pand weer 

snel zijn oude grandeur terugkrijgt en voor 

vele generaties opnieuw dé ontmoetings-

plek van de Zaanstreek mag worden. Van 

het boekje met DVD ‘De Waakzaamheid, 

sinds 1626 op zijn plek’ verscheen in-

middels de tweede oplage. De uitgave 

is verkrijgbaar bij het Gemeentearchief 

Zaanstad aan de Hoogstraat te Koog voor 

de somma van 6 euro. 

34)#(4).'�!54/,!$$%2�:!!.$!-

Kring 10 van de brandweer Zaandam nam 

medio december 1967 een autoladder in 

dienst, die het roepnummer ‘626’ kreeg. 

Het betreft een volautomatische hydrau-

lische ladder met een hoogte van maxi-

maal dertig meter en een dubbele cabine. 

Deze werd gebouwd door fa. Karl Metz 

in Karlsruhe op een DAF-chassis. De 

autoladder Zaandam bluste diverse grote 

branden en bestreed geregeld stormschade 

binnen Zaanstad. De wagen deed dienst 

bij brandweer Zaandam tot 1987, in welk 

jaar het voertuig werd verkocht aan een 

externe partij. Later werd de ladder terug-

gevonden in het kleine plaatsje Ulicoten 

(NB) en teruggehaald naar Zaandam, 

waar hij werd gestald op het terrein van 

het voormalige Eurometaal. Begin 2008 

maakten oud-brandweer-mensen een be-

gin met het herstellen van dit voertuig. 

Eens in de vier à vijf weken werkt een vaste 

groep hard aan het demonteren van het 

voertuig, om het later weer op te bouwen. 

In november 2008 is het chassis onder-

stopt, zodat dit voor langer tijd zonder 

wielen kon blijven. De montage van de 

remmen is in volle gang. De complete 

restauratie van de wagen kreeg vanaf 15 

mei 2009 een officieel karakter; die dag 

werd de Stichting Auto-ladder Zaandam 

opgericht. Aansluitend daarop kreeg de 

stichting een nieuwe website, waarop 

regelmatig verslag wordt gedaan van de 

vorderingen.  Op deze site kunt u ook vin-

den hoe u donateur van de stichting kunt 

worden. www.autoladderzaandam.nl
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2 april t/m 3 oktober Expositie over Cees 

Dekker (1900-1990), de eerste vormgever 

bij Verkade. De door hem ontworpen affi-

ches, verpakkingen en trommels bepaal-

den het gezicht van dit Zaanse bedrijf. 

Tot en met 27 juni worden in de schat-

kamer van het Verkadepaviljoen de origi-

nele aquarellen van de plaatjes uit het 

Verkade Album ‘Blonde duinen’ tentoon-

gesteld. www.zaansmuseum.nl 

7%%&(5)3

Paasexpositie in het Zaandijkse Weefhuis 

van Nederlandse en Iranese landschappen 

door de Iranese zussen Nahid en Saeedeh 

Sayyah. www.hetweefhuis.nl 3, 4 en 5 

april van 13 tot 17 uur.

0/%,"/%2$%2)*

‘Verrassing van de paashaas’, paasexcursie 

op de Poelboerderij, zondag 4 en maan-

dag en 5 april om 14 uur. Ook daarna 

organiseert de Poelboerderij spannende en 

leuke excursies, per boot of te voet. Een 

greep: ‘Voorjaar beleven in de avond’, 

‘Pullen van weide- en watervogels’, ‘Vissen 

en waterdiertjes’, ‘Schaalsmeerpolder te 

voet en te water’. Kijk voor meer infor-

matie, de excursielijst en voor reserverin-

gen op www.poelboerderij.nl of bel 075 

6219100

.)%57%�(593�#/.#%24%.�

9 mei ‘3 Karakters’, Goebaidoelina, 

Martinu, Ravel. Het concert, zonder 

pauze, wordt kort ingeleid en na afloop 

is er een glas wijn en gelegenheid na te 

praten met de musici. Het Nieuwe Huys 

Ensemble bestaat uit Roel Stern (f luit 

en piccolo), Erik van Deuren (klari-

net), Jan Willem van der Ham (altsaxo-

foon), Frank Anepool (trompet), Jamie 

McLaren (cello) en Ewoud Zeldenrust 

(slagwerk). Aanvang concert: 15.30 uur. 

Doopsgezinde Vermaning, Westzijde 80, 

Zaandam. Info: stern.roel@gmail.com 

o.v.v. NHC

+5.34#%.425-�:!!.34!$

15 mei, 15 uur. Opening van de 

tentoonstelling ‘Natuurlijk Anders’ in 

Kunstcentrum Zaanstad. Schilderijen 

van Gert-Jan Scholte-Albers en ruimtelijk 

werk van Harm Visser. Beiden hebben een 

fascinatie voor de natuur en vertalen dit op 

eigen wijze in hun werk. 

Eind mei (datum nog onbekend) ‘Dag 

Josine’, expositie over het leven en werk van 

de in november 2009 overleden Josine van 

Dalsum. Josine werd bekend als actrice, 

maar schreef ook boeken en gedichten en 

maakte kunstwerken, waarvan de tentoon-

stelling er 99 laat zien. Deze werden gese-

lecteerd in samenwerking met haar echt-

genoot, regisseur John van de Rest. Ook 

worden decorstukken, kostuums, film-

beelden en andere persoonlijke bezittingen 

getoond. De bezoeker loopt in een tijdslijn 

door de beelden van Josine van Dalsems 

leven. Deze expositie vindt plaats op loca-

tie: in de Bruynzeelhallen te Zaandam. 

www.kunstcentrum.nl 

15 tot en met 22 mei De Historische 

Vereniging Wormerveer exposeert Wor- 

mer veerse schoolfoto’s, waarin honder-

den afbeeldingen van onder meer school 

A,B,C en D en hun opvolgers (zoals de 

Cor Bruijnschool, de A.H. Gerhardschool, 

Herman Gorterschool en Nicolaasschool) 

zijn te zien zijn. Ook zijn er foto’s te bezich-

tigen van voormalige middelbare scho-

len, zoals de ULO Goudastraat, de LTS 

St. Jozef en de LEAO Prof. Kohnstamm 

te bezichtigen. In de Wormerveerse 

Vermaning, Zaanweg 57, dagelijks van 

13 tot 17 uur en op donderdagavonden 

van 19 tot 21 uur.

22 mei  Luilakoptocht voor kinderen 

door Zaandijk. Zij moeten daarvoor uiter-

aard vroeg uit de veren: de start is om 5 

uur. Na afloop is er een luilakontbijt

Stichting New Dutch Swing, ‘Come 

Along’. De samensteller, muzikant Erik 

Boeren, laat bezoekers kennismaken met de 

vele gezichten van jazz en geïmproviseerde 

muziek in het sfeervolle Serah Artisan op 

de Zaandamse Dam. Zondagmiddagen, 

aanvang 16 uur. 4 april Bik Bent Braam, 

18 april The Ambush Party, 23 april 

STRICAT, 9 mei HO & I, 23 mei Bik 

Bent Braam. 

Info: www.newdutchswing.nl 

&,5853

Het tienjarig bestaan van Fluxus wordt 

gevierd met bijzondere optredens en 

voorstellingen. Zo is er tot 5 april een 

tentoonstelling: ‘Een lap van de molen’ 

in het Molenmuseum in Koog. Negen 

Fluxuscursisten exposeren de ‘Artquilts’ 

die zij (geïnspireerd door het molen-

bedrijf) maakten onder leiding van kunste-

nares Marjoke Staal. 

-5:4(%!4%2

‘Evolution no 10’, is een speciale dansvoor-

stelling die is te zien is in het Zaandamse 

3UGGESTIES�OM�IN�HET�TWEEDE�KWARTAAL�VAN������:AANSE�UITSTAPJES�TE�MAKEN��TENTOONSTELLINGEN�TE�BEZOEKEN�

OPTREDENS�BIJ�TE�WONEN�ENZOVOORT��)N�DEZE�PERIODE�IS�HET�AANBOD�Zv�GROOT��DAT�DEZE�AGENDA�BIJ�LANGE�NIET�COMPLEET�IS�

6OOR�MmmR�EN�OF�ACTUELE�INFORMATIE�KUNT�U�DE�GEBRUIKSVRIENDELIJKE�WEBSITE�WWW�ONTDEKDEZAANSTREEK�NU

VAN�DE�GEMEENTE�:AANSTAD�BEKIJKEN�

DOOR�!NNEMIEKE�%MOND

AGENDA
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Muztheater. 24 april om 20 uur en 25 

april om 14.30 uur. 

&,5853

De Portfoliogroep van fotograaf/docent 

Gé Dubbelman exposeert op 12 en 13 

juni in het Zaandijkse Weefhuis. 5 juni 

houdt Fuxus Open Huis. Van 12 tot 16 

uur is er een groot feest in de muziekschool 

en op het Zaandamse Bullekerkplein van 

Zaanse harmonie- en fanfareorkesten, 

ensembles van de Muziekschool, dans, 

musical en kinderatelier. Meer info over 

deze en andere speciale voorstellingen is 

te vinden op www.fluxus.nl 

-)$:/-%2:!!.�

Een weekend lang 4, 5 en 6 juni, staan 

verscheidene sfeervolle industriële monu-

menten, met elkaar verbonden door de 

Zaan, in het teken van ‘Midzomerzaan’. 

Een festival dat bol staat van verschil-

lende muziekstijlen en andere kunstvor-

men. Zo is er 4 juni het jaarlijks terugke-

rende Zaanconcert, dat wordt gehouden 

op een speciaal podium in de Zaan vóór 

het parkeerterrein naast het Verkade-

complex. Een geweldig evenement, waar 

in eerdere edities grote namen als De Dijk 

en Trijntje Oosterhuis optraden. Dit jaar 

is het de beurt aan Karin Bloemen en 

‘JURK’. Zij trakteren het Zaanse publiek 

vóór het podium en passagiers van de tien-

tallen bootjes die eromheen zijn afgemeerd 

op een fantastisch openluchtconcert. 

5 juni 16 tot 17 uur: Jong aanstor-

mend talent met singer-songwriter Tim 

Knol, 21 tot 22 uur: Klassiek versus Jazz 

met pianisten Igor Roma en Harmen 

Fraanje, beiden op de binnenplaats van 

de Chocoladefabriek. 

5 en 6 juni, 11 tot 17 uur: Beeldende 

kunst in samenwerking met Stichting 

Tengel in de Kunstfabriek, Oostzijde 155, 

Zaandam. De hele dag vaart er een pontje 

over de Zaan tussen de Kunstfabriek en de 

Chocoladefabriek. 

6 juni, 11 tot 17 uur: Kinderboekenmarkt 

op de Zaanse schans in samenwerking met 

de Stichting Oeverloos. Met onder meer 

een optreden van Frank Groothof van  

12 tot 13 uur en De kleine Scala van 

14.30 tot 15.30 uur. Beide bij molen 

De Gekroonde Poelenburg. Het evene-

ment, onder het motto van de landelij-

ke Kinderboekenweek 2010 ‘De Grote 

Tekententoonstelling – beeldtaal in kinder-

boeken, zal bol staan van de feestelijke 

kinderactiviteiten. Als mascotte wordt de 

door Olivier Rijcken ontworpen Willem 

de Oeverloze Waterrat ingezet. Hij heeft 

een eigen website www.zaansekinderboe-

kenmarkt.nl en een e.mailadres willem@

zaansekinderboekenmarkt.nl. Alle leer-

lingen van scholen uit de Zaanstreek en 

Wormerland zijn door Willem uitgeno-

digd om hun favoriete kinderboekenillu-

stratie uit te kiezen en er een gedicht en/

of tekening bij te schrijven. De twee mooi-

ste gedichten worden op muziek gezet en 

uitgevoerd door de Bende van 4, met 

kinderboekenschrijver Hans Kuyper en 

Trapperdetrap met kinderboekenschrij-

ver Koos Meinderts.

6 juni, 16.30 tot 17.30 uur: Wouter  

Hamel en Band op binnenplaats 

Chocoladefabriek. Info en reserveren 

www.midzomerzaan.nl 

:!!.4(%!4%2�

Drie Zaanse, of bijna Zaanse (Margriet 

Eshuijs uit Zaandam, Thé lau uit Lands- 

meer en Helmert Woudenberg uit Oost-

zaan) voorstellingen in het Zaantheater. 

2 april Margriet Eshuijs Band- 

Jubileumconcert (première), 

7 april The Scène – ‘Op chic’, 23 april 

Helmert Woudenberg en Sarah Eweg 

in ‘De olifant en de duif ’, een stuk over  

het onstuimige liefdesleven van de  

wereldberoemde Mexicaanse invalide 

kunstenares Frieda Kahlo (1910-1954)  

en de twintig jaar oudere kunstschilder 

Diego Rivera. Info en reserveringen 

www.zaantheater.nl 

:).'%.�/0�$%�:!!.�%.�+/2%.&%34)6!,�

Zaterdag 3 juli Veertig schepen vol muzi-

kanten en duizenden bootjes er omheen, 

tienduizenden toeschouwers, feestelijk 

versierde huizen en feest op de Zaanoevers. 

Deze optocht vaart van noord naar zuid 

over de Zaan. Er zijn vanaf 10.30 uur in 

Wormerveer twee ondersteunende podia: 

op de hoek Zaanweg/Marktstraat en de 

hoek Zaanweg/Stationsstraat. Rond de 

Zaandamse Wilhelminasluis wordt van 

12.30 tot 15.30 uur op vijf podia opgetre-

den. Tegelijkertijd vindt in het centrum 

van Zaandam op verschillende plekken 

het Korenfestival plaats. 

www.zingenopdezaan.nl 



:AANS�%RFGOED��������������

et 

en 

ij-

ter  

ts 

en 

iet 

s- 

st-

r. 

d- 

ril 

eg 

er  

de  

de 

4)  

er 

�

zi-

n, 

ijk 

rs. 

id 

r in 

ia: 

de 

de 

an 

re-

m 

en 



�

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�

BEDRIJVEN��VERENIGINGEN�EN�INSTELLINGEN��HET�CULTUURLANDSCHAP�ENZOVOORT�

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.


