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Belangrijke dingen beginnen vaak 
bijna achteloos. De telefoon gaat, een 
afspraak wordt gemaakt, er wordt 
wat gepraat en voordat je het weet zit 
je in de redactie van een boek waarin 
de geschiedenis van de Zaanstreek 
wordt beschreven. Maar dan blijkt 
al snel dat mijn kennis van de streek, 

eh nou, laat ik zeggen, niet overhoudt. Zo heb ik wel eens 
peinzend gekeken naar het bedrijventerrein bij Molletjes-
veer. Hoe lelijk kan men een gebied maken. Maar dan is er  
natuurlijk ook het liefelijke Jisp, waar we vorig jaar bij café De 
Lepelaar op het ijs stapten en het Zwet opgingen. Maar is dat 
soort ervaringen voldoende om mee te mogen werken aan een 
ambitieuze onderneming, die vooral het ‘eigen-aardige’ van de 
Zaanstreek wil onderzoeken? Een beetje bijlezen leek me niet 
overdreven. Maar waar te beginnen? 
Mijn vrouw, die jarenlang in Jisp bij haar grootouders heeft ge-
logeerd, drukte me het boek in handen van H.P. Moelker, ‘Het 
dorp aan de rivier de Ghyspe’. Maar dat motiveerde niet. Neem 
bijvoorbeeld het gedichtje bij een daarin afgebeelde gravure, zo te 
zien uit het begin van de negentiende eeuw: Dat hij die ’t frisch 
gelaat van vrouw Natuur bemint / Het boomrijk JISP, weleer een 
troon der Zeevaardije / Zijn denkende aandacht ernstig wije /  
Doch sla, bemint gij geen verdriet / ’T oog’op deszelfs geschiedrol 
niet / Dewijl hij daarin blijk bij blijk van rampen vindt.
Dit was toch vooral een ernstige aansporing om me vooral niet 
in het verleden van dit dorp te verdiepen. Misschien was het dus 
beter om een ander deel van de Zaanstreek op te zoeken. En zo 
begon ik aan de herinneringen van de schrijver en onderwijzer 
Cor Bruijn, ‘Wijd was mijn land. Mijn jeugd aan de Zaan (1883-
1899)’. En de eerste zin was meteen raak: ‘Ik ben geboren in 
de mooiste tijd van het jaar – midden mei – en op een van de 
mooiste plekjes op aarde: te Wormerveer…’ Kijk, daar krijg je 
zin van. Bruijn is vooral bekend geworden als schrijver van ‘Sil 
de strandjutter’ uit 1940, maar hij heeft veel geschreven over 
de Zaanstreek, waaronder ‘Keteltje en de lorzie’ uit 1922, de 
‘Zaadsjouwers’ uit 1933 en ‘Strijd om den Eenhoorn’ uit 1943. 
Op basis hiervan heeft Theatergroep Wederzijds in mei 2004 
overigens nog een aantal prachtige voorstellingen gegeven op 
een drietal locaties langs de Zaan. 
Wat me vooral zo voor Bruijn innam was zijn historisch besef: niet 
alleen las hij alles wat hij over het verleden van de regio te pakken 
kon krijgen, maar hij sprak ook uitvoerig met oude Zaankanters: 
een mooi voorbeeld van wat we nu ‘oral history’ noemen. En hij 
putte natuurlijk uit zijn eigen herinneringen. En dat leverde on-
verwachte dingen op. Zo weet ik nu dat verstoppertje in zijn jeugd 
‘Napoleonnen’ heette: het zou de kleine keizer genoegen hebben 
gedaan als hij geweten had dat zijn naam nog zo lang behouden 
bleef als aanduiding voor spanning en gevaar. Kortom: dankzij 
Bruijn begin ik me langzamerhand thuis te voelen in de streek. 
En ach, Molletjesveer is wél een hele mooie naam. 
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Prof. Piet de Rooy is emeritus hoogleraar Vaderlandse geschie-
denis aan de Universiteit van Amsterdam, en voorzitter van de 
redactie van de nieuwe Zaanse geschiedenis.
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 4   Jarenlang werd er voor gewaarschuwd, maar maatrege-
len werden niet genomen. De afloop was desastreus: op  
1 januari 1843, ’s morgens om half zes, viel de toren van 
Westzaan om. Een huis werd verpletterd; acht mensen 
die daar sliepen, kwamen om het leven.  

 8   Nu en dan worden in de Zaanse bodem bolronde  
zwarte platte klompen glas gevonden. Dit zijn strijk-
glazen die, zoals uit de naam spreekt, werden gebruikt 
om de was te strijken. In onze tijd worden ze gebruikt 
als presse papiers.

 10   Joop Goudsblom was een jongen, toen hij met zijn ouders 
verhuisde naar Krommenie. Al snel begon hij onderzoek 
te doen naar de geschiedenis van het dorp en daarover  
te publiceren. Uiteindelijk werd hij hoogleraar in de  
sociologie; inmiddels is hij met emeritaat.

 13   Op het terrein van de machinefabriek P.M. Duyvis 
& Co. in Koog aan de Zaan staat een merkwaardige  
gebogen ijzeren kraan, een zogenoemde Fairbairn kraan. 
Kranen werden al gebruikt in de Middeleeuwen; toen 
waren ze nog van hout.

17  Het Zaans Museum verwierf onlangs een bijzonder schil-
derij: ‘La Zaan-Hollande’ van de Belgische impressionist 
Franz Courtens (1854-1943). Het toont het rijtje molens 
bij de Noordervaldeursloot, dat ook andere kunstenaars 
inspireerde.

21   De Zaanstreek telt veel bomen die een monumentale 
status genieten of toegekend behoren te krijgen. Dit keer 
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aandacht voor de bomen van Krommenie, waar met 
name in het centrum veel monumentale bomen staan.

24   Boekennieuws. Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek 
belicht.

28   Kroniek. Zaanse gebeurtenissen in de eerste drie maan-
den van 2010, samengesteld uit Dagblad Zaanstreek.

31   In het kielzog van opkomende stoommachines, veran-
derde de arbeid. De behoefte aan gekwalificeerde werk-
nemers groeide en dat stimuleerde de opkomst van 
beroepsopleidingen. In Zaandam werd daartoe de P.W. 
Jedelooschool opgericht. Nu is het een wooncomplex. 

36   De Zaanstreek was een houtgebied. Het transport van 
het hout naar de Zaanstreek, met z’n houthandels en 
-zagerijen, vergde een lange weg. Het Eiland werd in de 
negentiende eeuw een centrum van de houthandel, in 
de tijd dat houten schepen moesten wijken voor exem-
plaren van metaal.

40   Stoomzagerij de Bark werd in 1892 gevestigd in het 
Westzijderveld door Remmert Aten. Het bedrijf hield 
het vol tot 1970; in dat jaar werd het bedrijf geliqui-
deerd. Oud-medewerker van de zagerij Cees Schone 
haalt herinneringen op.

44   Cultuurhistorisch eropuit? De agenda geeft tips.

46   Verenigingsnieuws. Berichten over de ‘eigen club’ die 
ook anderen kunnen interesseren.
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Boven: de ravage in Westzaan nadat de toren was gevallen.
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DE WESTZAANSE 
TORENVAL (1843)

De kerk en toren van Westzaan werden volgens de Zaanse  
chroniqueur Soeteboom vermoedelijk rond 1300 gesticht door 
Gerrit van Velzen en Willem van Zaanden. Later viel de kerk 
onder het beheer van Jan van Beaumont, die vanaf 1304 heer van 
Westzaanden en Crommenie was. Door toedoen van Spaanse 
troepen leed de kerk in 1573 en 1574 ernstige schade. Ook de 
toren bleef niet gespaard. Om te voorkomen dat deze als uitkijk-
post werd gebruikt, sloopten de Spaanse soldaten de trappen en  
zolderingen. De bovenste verdiepingen waren daardoor niet  
langer bereikbaar. Adriaan Loosjes schreef over deze vernie-
lingen in zijn boek ‘Beschrijving van de Zaanlandsche Dorpen’. 
De toren bleef van verdere schade gevrijwaard, mogelijk dankzij 
de sterke constructie ervan. 
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Na de beëindiging van de oorlogsactiviteiten werd begonnen 
met het herstel van de kerk en de toren. De kerk herrees in 
verkleinde vorm en werd nu gebruikt voor de hervormde ere-
dienst. In 1658 werd in de toren een klok geplaatst, die was 
gegoten door de klokkengieter François Hemony (ca.1609-
1667). De klok droeg de namen van de schepenen en kerkmees-
ters, en ook het jaartal 1658 werd erop aangebracht. Na een 
kleine eeuw werd besloten de inmiddels bouwvallig geworden 
kerk door een nieuw gebouw te vervangen. Na de sloop van de 
oude kerk, waarbij men de toren liet staan, werd in 1740 tegen 
de oude toren aan begonnen met de bouw van een nieuwe kerk. 
Mogelijk werd daarbij onvoldoende aandacht besteed aan de 
aanhechting tussen de toren en de kerk. De nieuwe kerk verrees 
in de vorm van een Grieks kruis met gelijke armen en werd in 
1741 in gebruik genomen. Neeltje Mulder (1833-1912) beschreef 
in haar jeugdherinneringen hoe ze als meisje met een gezelschap 
door de Weelsloot naar Westzaan zeilde. Daar beklom het gezel-
schap ‘den beroemden hoogen toren’ van waar men uitzicht had 
naar Beverwijk, Haarlem en Amsterdam. 
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Op 1 januari 1843, ’s morgens om half zes, viel de toren. De val 
kwam niet geheel onverwacht; er bestonden al lange tijd twijfels 
over de stabiliteit van de toren. Daarom begon de Zaandamse  

timmerman en molenmaker Hendrik Verdonk (1803-1863) in 
maart 1842 met het verrichten van metingen. Over zijn bevin-
dingen schreef hij een uitgebreid verslag. Dat geeft ons niet alleen 
inzicht in de in toenemende mate verslechterende toestand van 
de toren, maar ook in het gewetensconflict waarmee Verdonk 
worstelde. Op 7 juni van dat jaar bleek dat de toren los van de 
kerk kwam te staan en daarbij enigszins draaide. In de loop van 
het jaar werden de afwijkingen steeds groter en zakte de toren 
ook iets scheef. Een rond de toren geplaatste schutting bood maar 
weinig bescherming tegen vallend puin. Eén van de belangstel-
lenden die (uit liefhebberij) de verzakkingen regelmatig contro-
leerden, was Neeltje Mulders vader. Enkele dagen vóór de ramp 
hoorde hij een verdacht gekraak in de toren en besloot hij deze 
niet meer te betreden. De gevaarlijke staat van met name de fun  - 
deringen van de toren was inmiddels bekend bij de Westzaanse  
bestuurders. Hendrik Verdonk had het gemeentebestuur al  
diverse keren gewaarschuwd; dat negeerde echter aanvankelijk  
zijn meldingen. Maar uiteindelijk onderkende het gemeente-
bestuur dan toch de slechte staat van de toren en besloot het 
maatregelen te nemen. 
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Het gemeentebestuur schreef 14 november 1842 een open-
bare aanbesteding uit voor de herstelwerkzaamheden. Hoewel  
nergens duidelijk wordt wat het plan van de aanbesteding exact 
inhield, blijkt uit het verdere verslag, dat het zeer waarschijnlijk 
ging om het ondergraven van de eeuwenoude fundering en het 
vervangen daarvan door een betere fundering. De toewijzing 
van deze aanbesteding bood Verdonk weinig hoop op een goede 
afloop. Vooral om de kosten laag te houden, had het gemeente-
bestuur besloten de toren niet te stutten. In de nacht van 17 op 
18 november kon hij niet slapen; hij maakte zich ‘om den toren 
zeer ongerust’. De volgende ochtend ging hij naar het gemeente- 
bestuur van Westzaan, waar hij sprak met een raadslid dat  
meende dat stutten van de toren de val ervan alleen maar dich-
terbij bracht. Verdonk bood een altenatief plan aan, dat voor-
zag in een zogenoemd ‘contrefort’, een ondersteunend houten  
geraamte dat de toren voor omvallen moest behoeden. Daarnaast 
adviseerde hij een nieuwe fundering aan te brengen. In het plan 
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van de al toegewezen aanbesteding had hij geen vertrouwen en 
hij achtte het zijn plicht het bestuur te waarschuwen. Deze waar-
schuwing bleek aan dovemansoen gericht; het gemeentebestuur 
liet weten: ‘Het plan dat wij hebben is goed.’ 

³)%43�/0�(%4�(!24´

De uitspraak van het gemeentebestuur bracht Verdonk in uiterste 
gewetensnood. In zijn verslag schreef hij dat hem ‘iets op het 
hart lag dat hij niet kon of mocht verzwijgen’. Hij voorspelde 
de val van de toren als men het plan van de aanbesteding zou 
uitvoeren. Volgens Verdonk zou de toren nog achthonderd jaar 
mee kunnen, wanneer zijn eigen idee werd uitgevoerd: ‘Valt hij 
niet, dan moogt gij mij er aan op hangen!’, schreef hij in zijn 
verslag. In een nieuwe reactie liet het gemeentebestuur weten 
dat Verdonks plan goed was, maar dat de kosten ervan hoger 
waren dan die van het al aangenomen plan. Verdonk bestreed dit. 
Twee dagen vóór de ramp, op 29 december 1842, waarschuwde 
hij nogmaals de burgemeester, ‘onder bijvoeging dat zoo er geen 
verandering in het plan van herstelling werd gemaakt, de val 
van de toren niet alleen zeker was maar de toren binnen drie 
dagen moest vallen’. Hij bewees dat met gegevens over de van 
dag tot dag toenemende afwijking. ‘Men luisterde niet naar 
mij’, schreef Verdonk in 1858 toen hij terugkeek op de affaire. 
De ingehuurde aannemer meende ook, dat de toren niet kon 
vallen. Verdonk bood nogmaals zijn eigen plan tot herstel en 
behoud van de toren aan. Inmiddels was deze al twaalf duimen 
van de kerk losgekomen; Verdonks vrees dat de toren zou val-
len, werd steeds groter. In bestuurlijk opzicht leek de zaak uit 
te lopen op een ‘soap’. Het raadslid Dekker – echtgenoot van 
Aagje Dekker-de Jager, regentes van het Westzaanse (armen) 

weeshuis – trad af omdat volgens hem het slopen van de toren 
het enige alternatief was.
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Ondanks de metingen en pogingen tot herstel leek het gevaar van 
een ongeluk steeds groter te worden. Volgens een krantenbericht 
bleef op oudejaarsdag vóór het ongeluk de naastgelegen dorps-
herberg (De Prins) leeg, omdat er bij de Westzaanse bevolking 
grote angst leefde voor instorting van de toren. De regentes 
van het achter de kerk gelegen weeshuis, Aagje Dekker-de Jager 
(tante van Neeltje Mulder) besloot uit voorzorg tot evacuatie. 
Nog op de ochtend vlak vóór de ramp kwam een opzichter in 
alle vroegte de toren inspecteren. Hij kon zich nauwelijks uit 
de voeten maken toen de toren om half zes, mogelijk door een 
windvlaag, met donderend geraas viel. Vermoedelijk had de val 
van de toren te maken met de verlaging van het grondwaterpeil 
in de polder Westzaan en speelde ook de oude (ontoereikende) 
fundering een rol. De architect die de fundamenten had laten 
ontgraven om deze door nieuwe te vervangen, verzuimde (zoals 
hiervóór al gezegd) de toren tijdens de werkzaamheden te onder-
steunen. Net vóór de toren viel, sloeg de klok half zes. Volgens 
oude beschrijvingen viel de toren op de tweede slag; wellicht 
versnelden de trillingen van de klok de val. Doordat de toren in 
zijn val een draaiing maakte, werd niet het weeshuis, maar een 
nabijgelegen woonhuis bedolven. Het weeshuis (nu restaurant  
De Hoop op d’Swarte Walvis in de Zaanse Schans) liep wél scha-
de op, maar het lot van de bewoners van het bedolven huis was 
veel ernstiger. Deze bewoners (de tuinman Engel Henneman, 
diens vrouw Bregje Kat, hun vijf kinderen en de knecht Jan 
Smak) kwamen allen om het leven. Een langs het huis lopende 

v
s
I
V
m

"

D
h
w
b
H
d
e
vo
[
g
a
‘
v
d
d
p
g
z
b
a

'

A
h
w
t
t
w
k
a
E
j
n
w
b
ie
p
O
o
v
i
He
T
o
t

)

D
v

Boven: de toren van Westzaan. De val ervan hing samen met de zachte bodem, de slechte fundering en ondeskundige herstelpogingen.
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vaart kwam door neervallende puin deels droog te staan en een 
schuit werd door het geweld van de val op de wal geworpen. 
Iedereen was geschokt toen de toren daadwerkelijk viel, behalve 
Verdonk. Toen hij later op de ramp terugkeek, bleef hij van 
mening dat zijn waarschuwingen waren genegeerd. 
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De ramp was groot nieuws: veel kranten maakten melding van 
het ongeval en ook in het ‘Zaanlandsch Jaarboekje’ voor 1844 
werd het voorval gememoreerd. Het Gemeentearchief Zaanstad 
bewaart een handgeschreven kopie van een bericht uit het 
Handelsblad, dat een verslag geeft van de voorgeschiedenis van 
de torenval: ‘Reeds vroeger was er aan de fundamenten des torens 
enige uitwijking bespeurd geworden; men had toen getracht den 
voortgang van het kwaad te stremmen, door rondom de zelve en 
[=een] zwaar raam te slaan. Dit raam schijnt echter niet stevig 
genoeg geweest te zijn, om verdere afwijkingen te verhoeden’, 
aldus de anonieme auteur. Hij beschreef hoe men begin 1842 
‘de toren van boven meer en meer van de kerk [zag] afwijken, 
van onderen aan eene zijde dieper in den grond dringen’. Volgens 
de auteur leek de toren als het ware om zijn as te draaien. Na 
de torenval trokken de plaats waar de toren had gestaan en de 
puinhopen grote aantallen bezoekers. Volgens meermalen aan-
gehaalde tellingen kwam kwamen twintigduizend bezoekers 
zich aan de restanten van de Westzaanse toren vergapen. Verdonk 
bood zijn hulp aan bij de berging van de slachtoffers, maar dat 
aanbod werd afgewezen. 
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Al snel na het ongeval verschenen er dichtstukken waarin 
het omvallen van de toren werd beschreven en de slachtoffers  
werden betreurd. Een aantal ervan werd gebundeld onder de 
titel: ‘Verzameling van dichtstukken. Betrekkelijk, den Torenval 
te Westzaan. Op den eersten Januarij 1843.’ Veel stukjes  
werden geschreven door amateur-dichters. Zo schreef een ze-
kere S. Kok: ‘Het zwak gevaart/dat Eeeuwen stond/En prijkte 
als Kerkklokstoren/Sloeg met eene’ rukwind naar den grond/
En ’t Achttal [slachtoffers] was verloren.’ En de toen dertien-
jarige Guurtje de Vries dichtte: ‘Dit trotsch en sterk gebouw/Is 
nu te neêr gestort!/Westzaan is in de rouw/Die nooit vergeten 
wordt.’ Guurtje besloot haar treurzang met: ‘Dat God ons voorts  
behoed!/Zulks ongeval te treffen!/Zijn wil is wijs en goed/Mogt 
ieder dit beseffen.’ Naast de gedichten verschenen er ook diverse 
pamfletachtige vlugschriften, waarin de ramp werd betreurd. 
Onder titels zoals ‘Verschrikkelijke gebeurtenis; voorgevallen 
op den eersten Januarij te Westzaan’ werden de ramp en het lot 
van de slachtoffers beschreven. Ook dichterbij onze tijd trok het 
instorten van de toren aandacht: in 1991 werd in de Nederlands 
Hervormde Kerk in Westzaan het theaterspektakelstuk ‘De 
Torenval’ voor gemengd koor, fanfareorkest, drumband en orgel 
opgevoerd. De muziek was van de hand van Simon Burgers, de 
tekst van Marianne Buitenhuis.
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De val van de toren van Westzaan was vermoedelijk het gevolg 
van een combinatie van diverse factoren: de zachte bodem, de 

slechte fundering en de ondeskundigheid bij pogingen tot her-
stel speelden alle een rol. Ook de houding van de Westzaanse 
bestuurders had mogelijk invloed. Net als bij de recente (2009) 
ramp met het stadsarchief in Keulen sloegen in Westzaan be-
stuurders waarschuwingen in de wind. In hoeverre dit een rol bij 
de torenval speelde, is niet meer na te gaan. Maar bij het lezen van 
de oude verslagen, dringt zich de conclusie op, dat het gemeente-
bestuur op de hoogte was van het dreigende gevaar. Economische  
motieven speelden mogelijk een rol bij het op z’n beloop laten 
van de verslechterende staat van de toren. Zoals vaker voorkomt, 
werd gekozen voor een goedkope, niet afdoende oplossing. Of de 
ramp te voorkomen was geweest, is niet duidelijk. Vermoedelijk 
waren de technische middelen destijds ontoereikend om de  
bestaande toren te ondersteunen en een nieuwe fundering aan 
te brengen. Nog altijd negeren overheden soms waarschuwingen 
voor gebreken aan wegen, gebouwen en voorzieningen, of voor 
uit de hand lopende infrastructurele projecten. In die gevallen 
waar bestuurders in hun ivoren toren blijven zitten, loopt de zaak 
soms uit op een fysieke, bestuurlijke of financiële ramp.
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STRIJKEN
ZONDER IJZER

Deze bolle klomp glas uit de Koog is een strijkglas. Zoals de 
naam al zegt werden strijkglazen gebruikt om mee te strijken 
– om kleren mee te strijken om precies te zijn. In feite is het de 
voorloper van de strijkbout. Ze werden vooral gebruikt voor  
het strijken van kleine linnen of katoenen kleding(delen) zoals 
kragen, geborduurde bloesjes of kant. De kleding werd vochtig 
op een strijkplank geplaatst en net zolang gewreven totdat het 
gewenste resultaat werd bereikt. Maar de strijkglazen werden niet 
verhit zoals een strijkbout. Door het wrijven ontstond wrijvings-
warmte waardoor de stof gestreken werd. Om een glanzend effect 
aan het kledingsstuk te geven, wreef men was of Arabische gom in 
de stof. Door textiel of wol met was in te wrijven werd een water- 

en winddicht effect verkregen. Kant doopte men soms in stijfsel 
om het stijf te maken. Ook gebruikte men strijkglazen voor het 
modelleren van vilten hoeden. Naast het strijken gebruikte men 
deze glazen ook voor het fijnwrijven van zoutkorrels en specerijen 
(peper, kruidnagelen). Tenslotte dienden ze als onderlegger om 
sokken op te stoppen. Het deel van de sok met het gat erin werd 
over het glas getrokken. De sok kon nu gestopt worden zonder 
dat de dame die dit deed in haar vingers kon prikken.

/0'2!6).'%.

Strijkglazen behoren tot de oudste glazen voorwerpen die in 
Noordwest-Europa in gebruik waren. De eerste kwamen al in 

Jki`ab^cXj1�mffi�c`ee\e�\e�bXkf\e�

Boven: afb. 3, presse papiers: strijkglazen met daarin een versiering in de vorm van luchtbellen en gekleurd glas. De presse papier linksvoor heeft nog de vorm van  

een strijkglas.
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Links: afb. 1, het in Koog gevonden strijkglas. Rechts: afb. 2, de bovenzijde van het strijkglas uit de bouwput van het Zaantheater is uitgehold door  

kleine putjes.  

an  

de tweede of derde eeuw na Christus voor, maar pas vanaf de 
achtste eeuw werden ze algemeen gebruikt. De Vikingen ge-
bruikten de glazen om hun kleding water- en winddicht mee te 
maken, wat wel handig was tijdens hun zeereizen in hun open 
schepen. Bij opgravingen van de achtste- tot twaalfde-eeuwse 
nederzettingen bij Tiel en in Dorestad (Wijk bij Duurstede) zijn 
tientallen fragmenten van strijkglazen gevonden. Maar de meeste 
strijkglazen stammen uit de zeventiende en achttiende eeuw. In 
de negentiende eeuw verdwenen ze langzaam door de opkomst 
van de ijzeren strijkbout. Naast het strijkglas uit de Koog zijn 
er, voor zover bekend, nog vijf strijkglazen of fragmenten van 
strijkglazen in de Zaanstreek gevonden. Uit de bouwput van het 
Zaantheater aan de Hogendijk in Zaandam, kwamen één gaaf 
strijkglas (afb. 2) en één half strijkglas, beiden van donkergroen 
glas, dat door irisatie (glasroest) geel uitgeslagen is. Het gave 
strijkglas heeft een diameter van 7,9 cm. en een dikte van 3,2 
cm. De bolle bovenzijde is enigszins uitgehold door honderden 
kleine putjes (afb. 2) en ook de zijkant heeft dit soort putjes. De 
putjes zijn hetzelfde als die op het strijkglas uit Koog. Het halve 
strijkglas heeft een diameter van iets meer van 6,5 cm. gehad 
en is 3,1 cm. dik. Ook dit exemplaar heeft enige putjes op de 
bovenzijde en de zijkant. Tijdens graafwerkzaamheden aan de 
Kerkstraat in Assendelft kwam een blauwzwart, niet geïriseerd 
strijkglas tevoorschijn met een diameter van 7,7 cm. en een dikte 
van 4 cm. Ook dit glas heeft op de bovenzijde en aan de zijkant 
kleine putjes. Uit Wormer komt een half blauwzwart strijkglas, 
waarvan de maten niet bekend zijn. Het is opvallen dat op dit 
glas nauwelijks putjes zijn te zien.

054*%3

Van het laatste exemplaar, eveneens slechts een half strijkglas, 
is niet bekend uit welk deel van de Zaanstreek het komt. Het is 
gemaakt van donkergroen glas en heeft een diameter van 7,5 cm. 
en een dikte van 3,8 cm. Door irisatie is er een dikke, geelbruine 
korst glasroest op het oppervlak ontstaan, waardoor niet duidelijk 

is te zien of op dit strijkglas ook putjes aanwezig zijn op de boven-
zijde en zijkant. De putjes zijn een raadsel. Werden strijkglazen 
ook gebruikt om bijvoorbeeld een naald of speld door stugge stof 
of leer te slaan? Of zijn de putjes veroorzaakt door het strijken 
van kledingstukken waar ijzeren haakjes of knoopjes op zaten, 
die de strijkstenen beschadigden? Of hebben brokken zout, die 
met behulp van strijkglazen zijn geplet, de putjes veroorzaakt? 
In ieder geval hebben de putjes niets te maken met een nieuwe 
functie die de strijkglazen kregen, nadat ze in de loop van de 
negentiende eeuw niet meer werden gebruikt om mee te strijken. 
De afgedankte strijkglazen werden toen gebruikt om in kantoren 
en op buro’s op losse vellen papier te leggen, zodat deze op hun 
plaats bleven liggen. ‘Presse papiers’ werden ze toen genoemd. 
Deze werden zo populair dat er zelfs strijkglazen – of liever: presse 
papiers  – werden gemaakt met ter versiering luchtbellen erin of 
slierten gekleurd glas (afb. 3). Deze voorwerpen zijn nog steeds 
te koop in gespecialiseerde winkels. Zo blijkt maar weer dat 
een eeuwenoud gebruiksvoorwerp een heel nieuwe functie kan 
krijgen. De oude functie wordt dan vergeten. Want wie in een 
dure winkel een presse papier koopt, weet niet dat hij eigenlijk 
gewoon een oude strijkbout aanschaft.
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‘IK BEN DOOR EN DOOR 
NOORD-HOLLANDER’

Daar stond hij dan. Even later kon hij alsnog naar binnen. ‘Er 
ging een schuifraam open’, vertelt hij, ‘en een man vroeg: ‘‘Zeg 
Jan, wat is er?’’ In tranen legde ik het hem uit, en ik noemde de 
namen van enkele Zaanse streekhistorici die ik al persoonlijk 
kende – J. W. van Sante, P. Boorsma, en uiteraard D.H. van 
Vliet.’ Al snel behoorde Joop Goudsblom zélf ook tot de trouwe 
groep archiefbezoekers. Zo was hij tijdens de herfstvakantie stipt 
om negen uur ’s ochtends aanwezig, en hij werkte door tot vijf 
uur ’s middags. Eén keer ging hij zó in zijn onderzoekingen op, 
dat hij de tijd vergat en werd ingesloten. Hij werd bevrijd na een 
telefoontje naar de brandweer. 

(%..%0+,/00%23

Joop Goudsbloms interesse voor geschiedenis begon dichtbij huis. 
Toen hij met zijn ouders van zijn geboorteplaats Bergen was 
verhuisd naar Krommenie, waar zijn vader onderwijzer aan de 
ulo-school was, kwam hij al spoedig te wonen aan de Molkade 
– een naam die hem intrigeerde. Hij vernam van de heer Van 
Vliet dat deze kade was vernoemd naar de molen De Mol, een 
hennepklopper en later papiermolen. Joop ging vervolgens zelf op 
onderzoek uit en de weerslag daarvan publiceerde hij. Vanaf 1947 
werden in de plaatselijke krant de Krommenieër en later ook in 
het Dagblad voor de Zaanstreek De Typhoon artikelen van zijn 
hand geplaatst. In 1949, toen hij zestien jaar oud was, publiceerde 
hij in het maandblad ‘De Zaende’ een studie over de hennepklop-
pers van Krommenie, die geldt als een belangrijke bijdrage aan 
de kennis van de Krommeniese zeildoekweverij. Goudsbloms 
artikelen werden gewaardeerd; Margaretha Verkade nam er de 
nodige gegevens uit over in haar proefschrift ‘De opkomst van 
de Zaanstreek. De ontwikkeling van Holland benoorden het IJ 
als factor in de wordingsgeschiedenis van de Zaandorpen’. Zij 
nodigde Joop Goudsblom daarom uit haar promotie bij te wonen, 
en was verrast toen zij hem ontmoette: een jongen van zestien – die 
ook die dag een korte broek droeg. Dat hij al op zo’n jonge leeftijd 
over de Zaanstreek publiceerde, wekte de nodige sympathie voor 
hem op. Goudsblom: ‘Een aantal mensen die bij De Zaende wa-
ren betrokken, onder wie Van Sante en zijn vriend Simon Hart, 
vonden het machtig dat een jongen van vijftien, zestien jaar zich 

interesseerde voor geschiedenis en onderzoek deed. Van Sante en 
Hart lieten zich inspireren door de Franse ‘‘Annales’’. De historici 
die tot deze groep behoorden, propageerden de geschiedenis van 
het gewone leven. Zij schreven niet over beroemdheden maar 
over bijvoorbeeld de graanprijzen en de gevolgen van wijzigingen 
daarvan voor gewone mensen.’

$2)%�345$)%3

Met zijn vroege interesse voor het verleden, leek het voor de 
hand te liggen dat Joop Goudsblom na zijn middelbare school 
geschiedenis zou gaan studeren – op zijn eindexamenlijst van 
het gymnasium prijkten voor dat vak twee tienen. ‘Maar ik had 
gehoord, dat er aan de Gemeente Universiteit in Amsterdam een 
nieuwe faculteit was opgericht en die werd me sterk aangeraden. 
Ik besloot voor twee studies tegelijk te kiezen. De hoogleraar 
sociale pedagogiek T.T. ten Have meende dat dat goed mogelijk 
was, en gaf me zijn zegen.Daarna ging ik naar de historicus Jan 
Romein, maar die wilde mij als aankomend eerstejaars niet op zijn 
spreekuur toelaten. Dat kwetste mij kennelijk zó, dat ik dacht: 
‘‘Als hij mij niet wil zien, dan hoef ik hem óók niet te zien.’’’ Zo 
kwam Joop uit bij de studierichting sociale psychologie in de 
nieuwe Faculteit der Politieke en Sociale Wetenschappen. Hij 
studeerde aan deze Faculteit van 1951 tot 1957. Onderwijl zat 
hij ook in de redactie van het studentenweekblad Propria Cures, 
was hij een van de oprichters van het literaire tijdschrift Tirade en 
verscheen van zijn hand ‘Pasmunt’, een boekje met aforismen dat 
later is opgenomen in de bundel ‘Reserves’ (1998). Na de studie 
sociale psychologie ging hij zich toeleggen op de sociologie, de 
wetenschap van de samenleving, die onderzoekt hoe groepen 
binnen de samenleving zich organiseren en manifesteren, en hoe 
de samenleving zich ontwikkelt. ‘Van die keuze heb ik geen spijt 
gehad. Ze heeft me in staat gesteld me te bewegen op de raakvlak-
ken van sociale psychologie, sociologie en geschiedenis ’ 

6552

In 1960 promoveerde hij cum laude in de sociologie op de stu-
die ‘Nihilisme en cultuur’. In 1974 was er veel aandacht en lof 
voor zijn boek ‘Balans van de sociologie’, waarin hij vier ver-
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eisten uitwerkte waaraan sociologisch onderzoek volgens hem 
moet voldoen: precisie, systematiek, reikwijdte en relevantie. 
Daarna volgde een lange reeks nieuwe publicaties, te veel om 
op te noemen. Wie Joop Goudsblom op Google zoekt, krijgt 
1200 resultaten. Een uitvoerig overzicht van zijn publicaties is 
te vinden op www.sociosite.net/topics/goudsblom.php. ‘Als ik er 
op terugzie’, zegt Goudsblom, ‘valt me op dat de oorsprong van 
mijn publicaties altijd een soort historische nieuwsgierigheid is. 
Hoe zijn dingen die we nu kennen zo geworden?’ Destijds was 
het ook al die nieuwsgierigheid die hem deed uitzoeken hoe de 
Molkade aan z’n naam kwam, en welke rol de hennepkloppers 
speelden in Krommenie. Zoals het eveneens zijn historisch ge-
richte nieuwsgierigheid was, die hem inspireerde tot zijn lange 
reeks sociologische onderzoeken en publicaties – van artikelen tot 
lijvige boeken. In 1992 verscheen zijn boek ‘Vuur en beschaving’. 
Goudsblom: ‘Er is geen enkele andere soort dan mensen, die vuur 
kan beheersen. Dat is begonnen in het Paleolithicum, de oude 
steentijd, het vroegste stadium in de menselijke geschiedenis. 
Onze verre voorouders hadden toen wel al enige ervaring met 
elementair gereedschap, en met behulp daarvan leerden ze vuur 
te gebruiken als wapen en om te koken. Vuur maakte later de 
opkomst van landbouw mogelijk en nog weer later de industria-
lisatie, en het werd een onmisbaar onderdeel van alle menselijke 
samenlevingen. Dergelijke ontwikkelingen hebben ook altijd 
een prijs. Voor vuur moesten mensen offers brengen – ze moes-

ten bijvoorbeeld brandhout verzamelen. In onze tijd halen we 
fossiele brandstoffen uit de bodem. Vuurbeheersing is helemaal 
een collectieve instelling geworden. Tegenwoordig kennen vele 
kinderen vuur misschien alleen nog maar via de open haard en 
de barbecue.’
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Joop Goudsblom werd internationaal een vooraanstaand so-
cioloog, maar, vertelt hij: ‘Ik ben nog altijd door en door een 
Noord-Hollander. Uitgezonderd de periodes dat ik in het bui-
tenland werkte en woonde, onder meer in de Verenigde Staten, 
woonde ik altijd in Noord-Holland. Nu is dat in Amsterdam, 
maar het échte Noord-Holland is voor mij toch het gebied boven 
het Noordzeekanaal, het gebied waar de mensen nog altijd een 
beetje zangerig spreken. De Zaanstreek raakt wel steeds sterker 
met Amsterdam verweven. Het havengebied van Zaandam is 
nu deel van het Amsterdams havengebied; en, zoals u zegt, de 
Zaanse Kamer van Koophandel maakt deel uit van de Kamer 
van Koophandel van Amsterdam. Er is evolutie van de menselijke 
soort én van de maatschappij.’ Over evolutie schreef Goudsblom 
het boek; ‘Stof waar honger uit ontstond. Van biologische evolutie 
naar sociaal culturele ontwikkeling.’ De titel ‘Stof waar honger 
uit ontstond’ is ontleend aan een gedicht van Chr. J. van Geel. 
Goudsblom koos diens dichtregel als embleem voor het leven 
in het algemeen en in het bijzonder voor de menselijke samen-

Boven: papiermolen De Mol was eerder een hennepklopper. Dat merkte Joop Goudsblom toen hij als jongen onderzocht hoe de Molkade, waar hij woonde, aan 

zijn naam kwam. 
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levingen, die nu groter en ingewikkelder zijn dan ooit tevoren. 
Goudsblom: ‘Er is een ongekende economische groei, een onge-
evenaard vernietigingspotentieel, en een wijdverbreide morele en 
intellectuele verwarring.’ Dat lijken verschillende ontwikkelin-
gen, maar Goudsblom wijst op hun onderlinge samenhang. 
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Van de grotere ingewikkelde menselijke samenlevingen gaat het 
gesprek over naar de kleine Zaanstreek, die na gemeentelijke 
samenvoegingen in 1974 (Zaanstad) en 1991 (Wormerland) nog 
uit drie gemeenten bestaat – Oostzaan is het enige nog zelf-
standige Zaanse dorp. Ook de Zaanstreek kreeg te maken met 
bestuurlijke schaalvergroting, die – vooral in Krommenie en 
Assendelft – tot grote tegenstand leidde. Kan van Krommenie 
(en andere voorheen zelfstandige Zaanse dorpen) worden gezegd, 
wat Goudsbloms collega-socioloog Abram de Swaan schreef in 
zijn boek ‘Het lied van de kosmopoliet’: ‘Dorps en kleinsteeds 
willen de mensen leven. Tenminste dat beweren ze. Gelukkig 
menen ze er niets van. In feite vergapen ze zich aan tv-series ver-
vaardigd in een wereldworstfabriek, vermeien zich met muziek 
die voor alle continenten per maat gefabriceerd wordt en kopen 
producten die overal op aarde gelijk over de toonbank gaan. 
Wereldburgers zijn ze al, maar dorpelingen willen ze blijven.’ 
Joop Goudsblom: ‘Abram de Swaan was mijn naaste collega en 
in ‘Het lied van de kosmopoliet’ heeft hij prachtige stukken over 

globalisering geschreven. Toen de samenvoeging tot Zaanstad 
gaande was, merkte ik dat die in Krommenie werd betreurd. Maar 
het verlies van de gemeentelijke zelfstandigheid van het dorp was 
niet de enige verandering. Er hebben zich veel nieuwkomers in 
Krommenie gevestigd en er zijn nieuwe wijken gebouwd.’ Ook in 
dat opzicht was er dus sprake van schaalvergroting, maar dat wil, 
wat Joop Goudsblom betreft, niet zeggen dat ‘alles er op achteruit 
is gegaan.’ ‘Het valt mij bijvoorbeeld op, dat de oude gevels in 
Krommenie beter zijn onderhouden dan in mijn jeugd. Hier is 
niet, zoals in vele dorpen in Overijssel, in de laatste decennia in 
de dorpskern bijna alles afgebroken. Maar ik moet ook erkennen, 
dat Krommenie inmiddels wat verder van mij afstaat, ook al ben 
ik lid van de historische vereniging van Krommenie en lees ik 
de kroniek die deze uitgeeft. Maar ik ben geboren in Bergen, 
mijn ouders kwamen uit Langendijk, ik heb twee jaar op school 
in Wormerveer gezeten, ging daarna naar het Zaans Lyceum in 
Zaandam en vervolgens als spoorstudent naar de universiteit in 
Amsterdam, de stad waar ik nu al meer dan een halve eeuw woon. 
Ik was en bleef een Noord-Hollander. Er zijn tegenstellingen 
tussen stad en platteland, natuurlijk. Maar eigenlijk is het toch 
onzin om te doen of Amsterdam en Noord Holland verschillende 
werelden zijn. Amsterdam ligt in Noord Holland, Amsterdam is 
een Noordhollandse stad.’

ON

Boven: de hennepklopper (ook wel: beukmolen) De Blauwe Arend aan het Noordeinde van de dijk langs de Nauernase Vaart werd gesloopt in 1913. Krommenie 

telde in totaal twaalf hennepkloppers. Joop Goudsblom schreef erover in het maandblad De Zaende.
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De machinefabriek P.M. Duyvis & Co in Koog werd in 1885 
gesticht. P.M. Duyvis, de oprichter van de machinefabriek, 
stamde uit een geslacht van olieslagers. Zijn broer, E.G. Duyvis, 
erfde de olieslagerij. P.M. Duyvis studeerde werktuigbouw in 
Delft en trad na zijn studie in dienst van de Hollandse Yzeren 
Spoorwegmaatschappij. Hij bezocht onder andere de Berlijnse 
locomotievenfabriek Borsig, die stoomlocomotieven leverde aan 
Nederlandse spoorwegmaatschappijen. Tuberculose onderbrak 
P.M. Duyvis’ loopbaan; hij vertrok naar het Zwitserse Davos om 
daar te kuren. Vervolgens werd hij afgekeurd voor het werk bij de 
spoorwegen en trad hij in dienst van de ijzergieterij Ledeboer in 
Borne. In 1882 ging hij werken bij een van Nederlands grootste 
machinefabrieken, Gebr. Stork in Hengelo. Met D.W. Stork, zoon 
van een van de fabrieksdirecteuren, ontwikkelde hij het plan in 
de Zaanstreek een machinefabriek te stichten. De Zaanse wind- 
molenindustrie en scheepvaart verstoomden en er ontstond 
behoefte aan een werkplaats waar stoommachines konden worden 
gerepareerd. De partners die de fabriek oprichtten, gaven deze 
de naam ‘Twente’ en kochten een stuk grond van de firma Van 
Waveren & Dekker op de Koger Hem (een schiereiland in de 
Zaan). De ‘reparatiewinkel’ ging al snel aan de Zaanse industrie 
werktuigen leveren, zoals pelstoelen, kollergangen en hijswerk-
tuigen. In 1904 en 1909 werd de fabriek uitgebreid. Het aantal 
producten groeide gestaag; er werden zaagramen, hydraulische 
oliepersen, kapokpersen, hijswerktuigen, ‘orkanen’ (droogin-
richtingen), liften, elevatoren, bruggen, metaalpersen, inpak-
machines en cacaopersen geproduceerd. De fabriek breidde in 
fasen steeds verder uit. Door het dempen van een stuk van de 
Zaan in 1930 werd het fabrieksterrein aanzienlijk vergroot. Op 
de nieuwe kade werd een kraan geplaatst.1 Het ontwerp ervan 
is negentiende-eeuws; mogelijk was het een kraan die tweede-
hands werd gekocht.

+2!.%.�")*�:!!.3%�).$5342)%

Bij alle grote Europese steden aan het water stond, vaak al vanaf 
de middeleeuwen, een grote houten havenkraan. Deze draaide, 
net zoals standerd- en paltrokmolens, om een verticale spil in de 
grond en werd door rollers gesteund. Het hijsen vond plaats met 

behulp van één of meer tredmolens. In het Noorderkwartier ston-
den dergelijke kranen onder andere in Alkmaar en Haarlem. Ze 
werden gebruikt voor het lossen van vaten wijn en molenstenen. 
De Zaanstreek kende nooit zulke kranen, maar wél hadden veel 
Zaanse molens (met name olie- en zaagmolens) in de negentiende 
eeuw een houten kraan met een handlier. In de negentiende eeuw 
werden de houten stadskranen vervangen door ijzeren exem- 
plaren.2 Toen er Zaanse stoomfabrieken kwamen, maakten die 
gebruik van hijstorens, glijgoten en Jacobsladders. De mees-
te beurtvaartschepen hadden eigen laadgerei; daarnaast werd 
gebruik gemaakt van sjouwarbeiders die werkten in losse ploegen. 
In de metaalindustrie waren er loopkranen op hoge kraanbanen. 
Op de werf van de Zaanlandsche Scheepsbouwmaatschappij 
stonden een derrickkraan en een torenkraan. Verder werd bij het 
laden en lossen van zware stukken vaak gebruik gemaakt van 
drijvende bokken van de Amsterdamse rederij Goedkoop. 

6!.�(/54�.!!2�)*:%2

De eerste kraan van de machinefabriek Duyvis is te zien op een 
foto van 18 april 1904. Het was een vaste draaikraan die in feite 
een ijzeren variant was op de houten kranen die bij veel molens 
werden gebruikt. Deze eerste kraan van Duyvis is ook vast- 
gelegd op een in 1930 genomen luchtfoto. Daarop is goed te 
zien dat de oude kraan zijn functie had verloren. De foto toont 
op de nieuwe kade een nieuwe ijzeren kraan op een betonnen 
voet. Het betreft een zogenoemde spildraaikraan, die op hand-
kracht werd aangedreven. De gebogen vorm van de kraan duidt 
erop, dat deze een vaste vlucht had. In de negentiende eeuw werd 
bij de bouw van kranen geëxperimenteerd met het gebruik van 
ijzer. Aanvankelijk leken de meeste ijzeren kranen nog sterk op 
de houten exemplaren. In 1850 kreeg William Fairbairn een 
patent voor een ijzeren kraan, waarin de nieuwe mogelijkheden 
van smeedijzer maximaal werden benut. Fairbairn, een Schotse 
boerenzoon, behoort tot de belangrijkste Britse ingenieurs van de 
negentiende eeuw. Hij werd in 1789 in Kelso geboren en begon 
zijn loopbaan als leerling-molenmaker in Newcastle upon Tyne. 
Daar sloot hij vriendschap met de geestelijke vader van de stoom-
locomotief, George Stephenson. In 1813 verhuisde Fairbairn naar 

/P�HET�TERREIN�VAN�DE�MACHINEFABRIEK�0�-��$UYVIS���#O��IN�+OOG�AAN�DE�:AAN�STAAT�EEN�MERKWAARDIGE�GEBOGEN�IJZEREN�KRAAN�DIE�
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Linksboven:  de 10-tons walkraan van P.M. Duyvis, gefotografeerd 12 januari 2010. Personeel van P.M. Duyvis restaureerde de kraan onlangs (Foto: Jur Kingma). 

Rechtsboven: de havenkraan van Haarlem (Foto: Beeldbank Noord Holland). Midden:  verf- en krijtmolen Het Gekroonde Zeepaard (gesloopt in 1886) ten zuiden 

van de Weelsloot te Koog, met schuren en links aan de sloot een takel of kraan. Tekening van Jan Kruyver, 1886 (GAZ). Linksonder:  detailtekening van een takel 

of molenkraan. Tekening van Klaas Leguit (GAZ).  Rechtsonder: detail van de kraan van Duyvis. Goed is te zien hoe deze kraan in segmenten is geklonken. Met 

handkracht kon tien ton worden opgehesen. Om dit mogelijk te maken waren de kamwielen nodig. Deze zorgden voor de vertraging (Foto: Jur Kingma).
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Links:  William Fairbairn, de Britse ingenieur die de Fairbairnkraan ontwierp. Rechts: de oudste kraan van P.M. Duyvis, 18 april 1904 (Foto: GAZ).

Manchester om zich daar in een werkplaats verder te bekwamen. 
Vier jaar later begon hij in deze stad met een partner zijn eigen 
machinefabriek. 

$%�&!)2"!)2.�+2!!.

Fairbairn groeide uit tot een van de belangrijkste construc-
teurs van spoorbruggen, stoomketels en stoomlocomotieven in 
Engeland. Tot  zijn uitvindingen behoort de Fairbairn kraan. 
Deze kraan, met een kraanarm van een gebogen smeedijzeren 
koker, maakte het mogelijk om vanaf een kade over een hoog 
gelegen scheepswand goederen in een ruim te hijsen. Dat was een 
belangrijke vernieuwing in die tijd. De eerste serie kranen was 
bestemd voor de Engelse marine-etablissementen in Keyham en 
Devonport. Deze kranen hadden een hijshoogte van 9,1 meter en 
een draairadius van 9,8 meter. Met handkracht kon twaalf ton 
worden gehesen. Later maakte de handkracht plaats voor stoom-
aandrijving. Verscheidene constructeurs van kranen gebruikten 
het patent van Fairbairn. In Bristol staat een stoomkraan uit 
1878 die is gebouwd door Stothert & Pitt. Deze kraan had een 
hijscapaciteit van 35 ton en werd eigenlijk alleen gebruikt voor 
zware lasten. In de tweede wereldoorlog werd hij nog gebruikt 
bij de bevoorrading van de vloot van D-Day. Vanaf 1976 is deze 
kraan een monument. In Middelburg staat een kraan van het 
Fairbairntype die in 1861 is gemaakt door de IJzergieterij de 
Prins van Oranje in Den Haag. Deze kraan, die werd gebruikt 
om vaten wijn te hijsen, heeft een monumentenstatus. Een verge-
lijkbare kraan werd in 1866 in Zutphen geplaatst. In 35 jaar 
tijd maakte de Prins van Oranje 25 Fairbairn kranen.3 Ook de 
Helmondse gieterij en machinefabriek Begeman bouwde enige 
tijd dergelijke kranen.

%%.�:!!.3%�&!)2"!)2.�+2!!.

De kraan bij P.M. Duyvis is niet voorzien van een plaat die de 
naam van de maker onthult. Het archief van P.M. Duyvis heeft 

tot nu toe ook niet prijsgegeven waar deze kraan vandaan komt. 
De oudst bekende foto in het archief van P.M. Duyvis & Co. 
waarop de kraan is te zien, is gedateerd op 8 december 1908.4 
Deze kraan heeft alle kenmerken van het kraantype dat is ontwor-
pen door Fairbairn. Nader onderzoek is nodig om vast te stellen 
of deze kraan al vanaf de stichting van de machinefabriek P.M. 
Duyvis  aanwezig was, of dat deze later is aangeschaft. Mogelijk 
is de kraan bij Duyvis een tweedehands exemplaar, dat eerder 
elders in gebruik was en door Duyvis werd overgenomen. 

Uit het ‘ijzeren tijdperk’ van de negentiende eeuw is in de 
Zaanstreek niet veel bewaard. Vrijwel alle oude ijzeren bruggen 
zijn vervangen. De ijzeren draagconstructies in de pakhuizen van 
de Zaanwand in Wormer en andere fabrieken zijn slechts zicht-
baar in de gebouwen. Bij P.M. Duyvis staat de ijzeren kraan, die 
meer dan een eeuw oud is, nog steeds aan de kade. Het is daarmee 
de oudste Zaanse kraan en een van de oudste Nederlandse ijzeren 
kranen. In de rest van Europa zijn waarschijnlijk maar weinig 
19de eeuwse ijzeren kranen over. Behalve de kraan in Bristol is er 
nog een in Sevilla in Spanje. Deze kraan in Koog aan de Zaan, 
die de eerste generatie ijzeren kranen vertegenwoordigt, verdient 
een monumentenstatus.

Noten

1  Klaas Woudt, Honderd jaar machinebouw aan de Zaan. B.V. Machinefabriek 

P.M. Duyvis, Koog aan de Zaan 1885-1985 (Koog aan de Zaan, 1985).

2  De eerste daarvan was in 1844 gemaakt voor de gemeente Deventer door de 

firma de Nering Bögel. Zie W.H.P.M.van Hooff, In het rijk van Vulcanus. De 

Nederlandse machinenijverheid 1825-1914 (Amsterdam 1990) p. 213

3  Van Hooff p. 213.

4  Met dank aan Gerard Jacobs
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‘LA ZAAN-HOLLANDE’

Van de oude situatie, die schilders in het verleden inspireer-
de, is tegenwoordig weinig terug te vinden. Het deel van de 
Noordervaldeursloot nabij de Zaan is gedempt; het resterende 
deel ervan ligt in wat nu de wijk Kogerveld is, en loopt vanaf de 
St. Jozef kerk tot aan de Gouw. Nabij de Zaan herinnert de naam 
van de Noorder Valdeurstraat nog aan de sloot, maar waar eens 
de molens stonden, bevinden zich langs het talud van de spoor-
lijn naar Enkhuizen nu andersoortige bedrijven.

6%2$7%.%.

Het schilderij van Franz Courtens lijkt te zijn geschilderd vanuit 
een bootje dat middenin de vaart lag, maar in werkelijkheid zat 
de schilder waarschijnlijk op de kade van het sluisje dat de water-

wegen in het Oostzijderveld van de Zaan afsloot. Het is nog 
niet bekend wanneer het schilderij werd gemaakt, maar vrijwel 
zeker moet dit zijn gebeurd tussen 1878 en 1896. In die periode 
woonde Courtens in Nederland, in de voor hem gebouwde villa 
‘Rust Roest’ in Vogelenzang. In 1897 waren in ieder geval twee 
van de vijf afgebeelde molens al verdwenen. 

Franz Courtens, geboren in Dendermonde (België) als zoon van 
een beurtschipper, wist al op jonge leeftijd dat hij schilder wilde 
worden. Zijn opleiding aan de Koninklijke Academie voor de 
Schone Kunsten beëindigde hij in 1875 met de eerste prijs voor de 
schilderkunst. Vooral door zijn landschappen was hij al snel een 
succesvol kunstenaar. Zijn tijdgenoten (kunstcritici en -schilders) 

9`aqfe[\i\�XXen`ejk�QXXej�Dlj\ld

Boven: La Zaan-Hollande. Na het schoonmaken van het schilderij kwamen de heldere kleuren tot hun recht.
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Linksboven: de Noordervaldeursloot met de molen De Sluiswachter. Rechtsboven: de schilder Franz Courtens in 1900. Onder: de Noordervaldeursloot door 

de ogen van Frans Mars. 
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Boven:  de stadia van het schoonmaken en het verwijderen van oude vernislagen.

zagen hem als een van de fakkeldragers van het impressionisme. 
Men noemde hem ‘de Rubens van de landschapsschilderkunst’.

30/4.!!-

Het impressionisme, een vernieuwingsbeweging in de schilder-
kunst, ontstond in Frankrijk rond 1860. De schilderstijl en de 
realistische, soms banale onderwerpkeuze waren voor die tijd 
gewaagd. Werken zoals ‘de Absinthdrinker’ of ‘Déjeuner sur 
l’herbe’ van Manet veroorzaakten grote schandalen en werden 
door de toonaangevende salons in Parijs geweigerd. Dit leid-
de tot exposities van de impressionisten in hun eigen ‘Salon 
des Refusés’.  De impressionisten noemden zich aanvanke-
lijk illuministen (verlichten), maar nadat in 1874 een groeps- 
expositie van de illuministen een journalist inspireerde tot de 
spotnaam ‘impressionisten’, naar het geëxposeerde schilderij van 
Claude Monet ‘Impression, soleil levant’ (Indruk, zonsopgang), 
nam de beweging deze spotnaam in 1877 als eretitel over. Vóór het  
impressionisme werden landschappen in ateliers geschilderd, 

eventueel aan de hand van eerder gemaakte schetsen. De impressi-
onisten werkten daarentegen veelal in de buitenlucht en probeer-
den de invloed van het licht op dat moment en de sfeer rond hun 
object vast te leggen. De Nederlandse impressionist Willem Maris 
zei bijvoorbeeld: ‘Ik schilder geen koeien, maar licht op koeien- 
ruggen.’ De schilderstijl van de impressionisten was volstrekt 
anders dan men tot dan toe gewend was. In snelle verfstreken 
en ook wel in stippen werden heldere kleuren naast elkaar op het 
doek gezet, om als het ware de breking van het natuurlijke witte 
licht in vele kleurfacetten weer te geven. Van een afstand gezien 
mengden deze zich weer tot een harmonieus geheel. Details waren 
minder belangrijk; het ging om de sfeer van het moment, die het 
schilderij opriep. Dit stond lijnrecht tegenover de realistische en 
gedetailleerde klassieke schilderstijl van die tijd.

7/,+%.�%.�,)#(4

In het laatste kwart van de negentiende eeuw bezochten diverse 
bekende impressionisten Nederland om hier te werken. Zij lieten 
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zich inspireren door het land met zijn wijde wolkenluchten en 
het wisselende licht. Ook de Belg Courtens vond de weg naar 
Nederland – eerst naar Brabant en Zeeland en later naar meer 
noordelijke gebieden. Courtens woonde geruime tijd deels in 
Brussel en deels in Vogelenzang, waarvandaan hij ongetwijfeld 
zijn schilderuitstapjes naar de Zaanstreek maakte. In Brussel 
schilderde hij geregeld in het park van het paleis te Laken. Hij was 
een goede bekende van de koninklijke familie, waarvan hij ook 
portretten schilderde. In 1922 werd hij in de adelstand verheven 
en mocht hij zich voortaan ‘baron’ noemen. Zijn kunstzinnige 
talenten gaf hij door aan twee van zijn zonen, die respectievelijk 
schilder en beeldhouwer werden. Laatstgenoemde maakte een 
bronzen standbeeld van zijn vader, dat in Dendermonde werd 
onthuld door de Belgische koningin Elisabeth.

:7!!2�6%265),$

Het schilderij La Zaan Hollande met de rij molens langs de 
Noordervaldeursloot is geschilderd in oostelijke richting. Van 

rechts naar links toont het de verfmolen de Sluyswachter (waarvan 
de naam is ontleend aan het nabij gelegen sluisje) en de oliemolens 
Het Kaar en de Quak, met meer naar achteren de Zeef en links 
daarvan de Kaver. Het doek van 110 bij 156 cm, met een monu-
mentale gouden lijst, was lange tijd in particulier bezit, ondermeer 
bij een tabaksfabrikant. Dat wetende is het niet zo verwonderlijk 
dat het doek zwaar was vervuild toen het museum het aanschaf-
te. De lucht was geel en ook de rest van het schilderij had zijn 
briljante kleuren verloren. In het bekende restauratie-atelier van 
Boeijink & Boekel in Haarlem, dat ook het geschilderde behang 
in het Honig Breethuis restaureerde, werd het oppervlaktevuil 
verwijderd en het resultaat is werkelijk verbluffend. 

Werk van Courtens is behalve in België ondermeer te zien in 
musea in Melbourne, Praag, München en Venetië en nu dus 
ook in ons eigen Zaans Museum, waar ‘La Zaan-Hollande’ als 
het ware terug is op zijn ‘thuisbasis’ en terecht een prominente 
plaats kreeg.

Boven: de Noordervaldeursloot met nog het authentieke rijtje molens (GAZ).
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De monumentale bomen van Krommenie staan in de oude 
kern van de voormalige gemeente. Enkele ervan verwierven 
een plaats op de monumentenlijst van De Bomenstichting. Dat 
betreft onder meer de linde en de paardekastanje bij de verma-
ning aan de Zuiderhoofdstraat. De linde werd geplant in 1816. 
Dat blijkt uit een rekening die zich bevindt in het archief van 
de Doopsgezinde Gemeente over ‘de aankoop van een zwaare  
lindeboom voor de somma van 3,10 stuivers’. De kastanjeboom 
werd vermoedelijk ook omstreeks die tijd geplant. De linde en 
de kastanje zijn dus beide bijna tweehonderd jaar oud. Voor 
een boom in de bebouwing, die geen last heeft van graafwerk-
zaamheden of strooizout, is dat niets. Als het meezit, kan de 
linde achthonderd jaar halen – er zijn in Europa zelfs lindes  
van 1500 jaar.

0!!2$%+!34!.*%�%.�"25).%�"%5+

In de tuin van Kerkplein 9 staat een honderdjarige paarde-
kastanje, een geweldige, mooie boom voor die leeftijd, die er 
nog prima uitziet. Nog ouder is de bruine beuk in de achtertuin 
van Noorderhoofdstraat 26. Die wordt waarschijnlijk wel zo’n 
250 jaar. Daarvoor bestaat geen bewijs, maar gezien de leeftijd 
van het huis is het aannemelijk. Voor een exacte datering zou 
je de boom moeten kappen en de jaarringen tellen, maar dat is 
natuurlijk absurd. Deze oude knar steekt in het straatje naast 
het oude postkantoor boven de schutting uit. Verscholen achter 
het postkantoor staat nog zo’n oudje: een taxus van 120 jaar. 
Bij het ophogen van de binnenplaats is het stukje grond waar de 
taxus in staat ongemoeid gelaten. Het hoogteverschil bedraagt 
daardoor 80 centimeter. Veel bomen kunnen er niet tegen als 
er zo’n laag grond bovenop het wortelgesteld wordt gestort. De 
druk wordt te groot en dat verstoort de waterhuishouding van 
de boom, waardoor deze snel zou sterven. Ondanks het hoogte- 
verschil is de toekomst van de taxus toch ongewis: de plannen van 
de huidige eigenaar van het pand zijn nog onbekend. Hopelijk 
is het een bomenliefhebber. In dat geval kan de taxus nog jaren 
mee; hij kan wel 800 jaar oud worden.

(%4�����"/-%.�0,!.

In 1973 vierde de firma Knijnenberg z’n honderdjarig bestaan, 
onder het motto ‘Knijnenberg staat ‘‘eeuwig’’ voor u klaar.’ 
Ter gelegenheid daarvan werd de ‘Stichting 1000 bomen voor 
Krommenie’ in het leven geroepen. Het initiatief speelde in op het 
groeiende milieubewustzijn en kreeg veel publiciteit. Radioman 
Bert Garthoff, bekend van de slogan ‘Alles wat groeit en bloeit en 

Boven: de oudste boom van Krommenie, een bruine beuk in de achtertuin van 

Noorderhoofdstraat 26, vermoedelijk rond de 250 jaar oud.
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Linksboven: Perzisch ijzerhout aan het Sinderpad. Rechtsboven: de laatste telg van het 1000-bomenplan. Hoek Zuiderhoofdstraat/Badhuislaan. Linksmidden: 

een omgevallen perzikboom. Rechtsmidden: twee nieuwe bomen voor het voormalige pand van Knijnenberg. Aanvankelijk stonden daar de eerste exemplaren van 

het 1000 bomen-plan. Linksonder: moerbeibomen op stam in Verblifastraat. Rechtsonder: de taxus op diepte, achter het oude postkantoor. 
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ons steeds weer boeit’, schonk er aandacht aan in zijn zondagse 
programma ‘Weer of geen weer’. Er werd ruim 23.000 gulden 
ingezameld en Krommenie kreeg er 689 bomen bij. De actie 
stopte in 1976 met het planten van de laatste boom op de hoek 
Zuiderhoofdstraat/Badhuislaan. Helaas is sindsdien menig 
boompje gesneuveld.

(%2$%.+).'3"/-%.

Op het H.D. Arinkplein stond bijna honderd jaar de geboorte-
boom van Prinses Juliana. De Julianaboom, een linde, was in 
1909 geplant en werd in 2007 vervangen door een nieuwe. De 
hoek Badhuislaan/Weverstraat kreeg in 1938 een Beatrixboom, 
die geen lang leven was beschoren. In de winter van 1945  
werd hij omgezaagd en opgestookt. Op de plaats ervan staat 
nu de Bevrijdingsboom, een kastanje die in 1955 werd geplant 
door mevrouw Provily, de echtgenote van de toenmalige  
burgemeester (van 1947 tot 1965) J.C.A. Provily, ‘omdat wij tien 
jaar bevrijd zijn’.

")*:/.$%2%�"/-%.

Op het Sinderpad staat een struikachtig boompje: Perzisch 
ijzerhout. Deze bloeit vroeg in het voorjaar op het kale hout 
en heeft prachtige herfstkleuren. In de Verblifastraat staan 
moerbeibomen op stam. De grond onder de kroon (de boom- 
spiegel) is in augustus rood gekleurd van de moerbeivruchten. De 
mammoetboom in de binnentuin van het verzorgings-centrum 
Rosariumhorst mag je ook niet missen. Deze ‘Sequoia gigantum’ 

n: 

an 

Links: de mammoetboom bij Rosariumhorst. Rechts: vrouwelijke ginkgo in het Agathepark.  

werd in 35 jaar tijd zo’n twintig meter hoog; de stamdoorsnee is 
negentig centimeter. De boom is te zien door het hek tegenover 
de ingang van het zwembad. In Californië zijn mammoetbomen 
van vierduizend jaar oud te vinden. De reus kwam in Krommenie 
toen J. Tanger, hoofd van de plantsoenendienst Zaandam, begin 
jaren ’70 drie jonge exemplaren kocht. Hij sloeg ze voorlopig op 
in de stadskwekerij in Zaandam om ze later op bijzondere plek-
ken in de stad te kunnen gebruiken. De eerste ging in 1974 naar 
de hof van de Rosariumhorst. Sindsdien is het zorgcentrum twee 
keer gerenoveerd, maar de mammoetboom is gebleven. Van de 
twee andere mammoets is er één teruggekocht door de leverancier. 
De andere mocht bij het opheffen van de stadskwekerij blijven 
staan, maar overleefde niet de bouw van een nieuwe woonbuurt 
op die plek. Behalve de reus bij Rosariumhorst telt Krommenie 
een tweede mammoetboom. Deze is ‘particulier’ en staat in een 
voortuin in de Leonofstraat. Bijzonder en waardevol is ook de 
perzikboom in de Snuiverstraat. Deze valt meteen op. Ooit viel 
de boom om, waarna de kroon onvervaard weer naar boven groei-
de. Dan zijn er nog de zwarte walnoot bij het Forbo-monument 
aan de Padlaan, de hazelaars op stam in de Linoleumstraat en 
een vrouwelijke ginkgo tussen de muziektent en de vogelkooi in 
het Agathepark. De vruchten van de laatstgenoemde zijn olie-
houdend en stinken naar pis. Daarom worden in woonbuurten 
alleen mannelijke ginkgo’s geplant.

Loek Vlaanderen is bomenexpert van Kontakt Milieubeheer 

Zaanstreek
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Na zijn fraaie boek over de Heren van 
Assendelft zette Bert Koene zijn speur-
tochten in de archieven voort. Het 
resultaat ervan is een fraai uitgegeven 
geschiedenis van Assendelft vanaf zijn 
ontstaan rond het jaar 1000 tot aan het 
eind van de Gouden Eeuw. Het boek 
bestaat uit twee delen: de Middeleeuwen 
(die hij voor Assendelft laat eindigen 
met het vertrek van de Spaanse bezet-
ting in 1576) en de Gouden Eeuw zélf. 
Koene koos voor die indeling omdat 
tot het einde van de zestiende eeuw  
het bronnenmateriaal uitermate schaars 
is en vooral afkomstig is van de feo-
dale machthebbers van buiten het dorp. 
Daarna zijn er veel méér gegevens uit 

het dorp zélf beschikbaar en ontwikkel-
de Assendelft zich van een gesloten, con-
servatieve en agrarische gemeenschap  
tot een plaats waar werd gepro- 
fiteerd van alle nieuwe ontwikkelingen  
die de zeventiende eeuw bood. De  
eindgrens is 1717. In dat  jaar teis-
terden grote stormvloeden het hele 
Noorderkwartier, gevolgd door veepest- 
epidemieën. Hierdoor verviel Assendelft 
tot diepe armoede. 

Door het weinige schriftelijke materiaal 
uit de beginperiode van Assendelft te 
combineren met de archeologische 
vondst van het eerste kerkje, maakt 
Koene aannemelijk dat de ontginning 
van dit stuk veenmoeras ten oosten van 
het Kennemer duinlandschap vanaf 
ongeveer 950 een door het feodale grafe-
lijk gezag gecoördineerde onderneming 
was, én dat de meeste kolonisten geen 
vrije boeren waren, maar horigen. Nog 
heel lang bestond er in de rechtspraak, 
benoemingen en belastingheffing onder-
scheid tussen welgeborenen of goede 
luiden, en dienstlieden of gemene onder-
zaten. De volgens Koene snel verlopen 
ontginning licht hij toe met kaartjes, 
waarop goed is te zien hoe de verkave-
lingspatronen liepen. 

De waterhuishouding werd al snel een 
probleem: in de twaalfde en dertiende 
eeuw zetten grote stormvloeden het hele 
westelijke deel van de ontginningen 
blank. Kleisedimenten wekken het 
vermoeden dat dit gebied niet meteen 
werd terugveroverd op het water. 
Waarschijnlijk was de concentratie van 
de bewoning aan de Dorpsstraat in de 
twaalfde en dertiende eeuw – inclusief 
de verplaatsing van de kerk naar de kerk-
buurt – óók een gevolg van de storm-
vloeden. Rond 1300 werd in het 
Noorderkwartier een samenhangend 

stelsel van dijken en dammen aangelegd 
waardoor Krommenie, Assendelft en 
Westzaan één dijkgebied werden. Het 
onderhoud van de dijken en de beheer-
sing van de waterstand met spuisluisjes 
(de eerste watermolens kwamen pas in 
de zeventiende eeuw) vormden een 
voortdurende bron van conflict. 

Door Koene’s keuze voor materiaal, dat 
vooral van de bestuurders afkomstig is, 
is dit boek zeker ook een institutionele 
geschiedenis, met antwoorden op vragen 
zoals: wie waren nu eigenlijk de macht-
hebbers, hoe gebruikten zij hun macht 
en wat waren de gevolgen daarvan voor 
de samenleving in het dorp? De heren 
van Assendelft bezaten sinds 1313 de 
ambachtsheerlijkheid als leengoed van 
de graaf van Holland, maar zij waren 
niet de eigenaren van de grond. Zij 
ontleenden aan hun positie allerlei mate-
riële rechten, zoals de korenmolen en de 
visrechten. Uit de verpachting daarvan 
trokken zij inkomsten. Het dagelijks 
bestuur, waarin geen sprake was van 
onze moderne scheiding der machten, 
lieten zij over aan de door hen benoem-
de schout en schepenen. Die waren 
verantwoordelijk voor de inning van 
belasting, de lagere rechtspraak en 
traden ook op als dijkgraaf en heemra-
den. Zware misdrijven en zaken waarbij 
lieden van edele geboorte waren betrok-
ken, vielen niet onder hun competentie 
– daarvoor moest men naar de baljuw. 
Vanaf 1400 werd Assendelft een eigen 
baljuwschap en dat bleef het tot 1795. 

Het voornaamste middel van bestaan 
was het zuivelbedrijf. De meeste boeren 
pachtten hun grond, die vaak in eigen-
dom was van kerkelijke instellingen in 
Haarlem, terwijl ook de kerk van 
Assendelft grondeigenaar was. De 
belangrijkste afzetmarkt voor de zuivel 
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was het via het veer van Buitenhuizen 
relatief gemakkelijk te bereiken Haarlem. 
Andere beroepen komen in dit eerste 
deel van Koene’s boek nauwelijks aan  
de orde: in een bijzin is sprake van  
schuitenvoerders; de molen werd uiter-
aard bediend door een molenaar en er 
waren kroegbazen die net als nu  
vaak afhankelijk waren van de leveran-
ciers van hun bier. 

De Odulphuskerk, afgebeeld door vader 
en zoon Saenredam, was het vanzelf-
sprekende middelpunt, en de pastoor 
was net zo’n belangrijk man als de 
schout. Tijdens het Spaanse beleg van 
Haarlem (1572-’73) werd Assendelft een 
garnizoensplaats, tot schrik en schade 
van de omgeving, maar ook van 
Assendelft zélf.  De beschrijving van de 
Gouden Eeuw begint Koene met een 
overzicht van de inrichting van het  
dorp. Uiteraard waren de gevolgen van 
de reformatie ingrijpend. Weliswaar 
omarmde niet méér dan vijf procent van 
de bevolking de nieuwe religie, maar de 
kerk kwam in handen van de protestan-
ten en het kerkelijk bezit verviel aan de 
dorps-gemeenschap. De katholieken 
werden gedoogd, hoewel de Staten van 
Holland af en toe aandrongen op scher-
per optreden. 

Nieuwe bedrijfstakken – zoals de walvis-
vaart, haringvisserij, kleine scheeps-
bouw, zeildoekweverij, de eerste water-
molen en wat industriemolens – brachten 
een frisse wind. 

Voor zowel de Middeleeuwen als de 
Nieuwe Tijd doet Koene een poging de 
bevolkingsomvang te schatten. Via inge-
wikkelde berekeningen van de hoeveel-
heid land die een boerengezin nodig 
had, komt hij rond het jaar 1000 op 400 
à 450 mensen. Voor het midden van de 
zestiende eeuw telt hij 1500 zielen, in 
pakweg 250 huizen. In het midden van 
de zeventiende eeuw waren dat er 2500. 
Maar het wordt niet duidelijk waar die 
mensen vandaan kwamen. Alleen 
natuurlijke aanwas? Vast niet. Ook over 
de samenstelling van de huishoudens 
tasten we in het duister. En zo blijven er 
meer vragen onbeantwoord, bijvoorbeeld 
over de inrichting van het zuivelbedrijf, 

dat ook in de zeventiende eeuw nog  
het belangrijkste middel van bestaan 
was. Maar wie dat aanvullende onder-
zoek wil doen, moet toch eerst naar 
Koene’s prachtige overzicht van 
Assendelft in de Middeleeuwen en de 
vroege Nieuwe Tijd. 

Bert Koene, Goede luiden en gemene 

onderzaten. Assendelft vanaf zijn ontstaan 

tot de nadagen van de Gouden Eeuw. 

Hilversum, Verloren, 2010. ISBN 978 90 

8704 143 4 (CvS) 
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In november 2009 startte het Waterlands 
Archief in samenwerking met Uitgeverij 
Waanders een thematische reeks geschie-
denisboekjes onder de verzameltitel 
‘Waterland, waar blijft de tijd’. 
Vooruitlopend op een bespreking van de 
hele serie, wordt hier nu alvast de 
aandacht gevestigd op deel 5: ‘Wieken 
en stoom’ van de hand van Cees 
Kingma. Daarin komt de ontwikkeling 
van de industrie vanuit het molenbedrijf 
aan de orde, die zich voor een belangrijk 
deel afspeelde op plaatsen en in bedrij-

ven die net zo goed Zaans als Waterlands 
kunnen heten. Om te beginnen was daar 
de in 1980 gesloten papierfabriek Van 
Gelder in Wormer. Ook de levensmid-
delenindustrie ontwikkelde zich, zij het 
niet uitsluitend in de Zaanstreek. Een 
van de eerste bedrijven die verstoomde 
was de meelmalerij van de firma Laan, 
met de stoommeelfabriek De Vlijt in 
Wormerveer (1865). Wessanen en Laan 
ontwikkelde zich tot een multinational 
die ook op groot-industriële schaal olie 
perste en rijst pelde. Hun fabriekspan-
den maken deel uit van de monumentale 
Zaanwand in Wormer. Ook de stijfselin-
dustrie was een Zaanse bedrijfstak. In 
zijn bespreking daarvan legt Kingma het 
accent op het bedrijf van de Oostzaanse 
firma Brat. De kalksteen en tufindustrie 
concentreerde zich in Waterland. 

In het begin van de twintigste eeuw 
werden de dorpen in het zuiden 
van Waterland geannexeerd door 
Amsterdam, dat behoefte had aan een 
industriegebied ten noorden van het IJ, 
en in het kielzog daarvan ook aan woon-
ruimte voor de arbeiders die daar werk-
ten. Vooral de moderne scheepsbouw 
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speelde er een belangrijke rol.  Het boek-
je biedt een aantrekkelijk overzicht in 
vogelvlucht, met heldere tekst, goed 
gekozen voorbeelden van de bedrijfstak-
ken waarom het om gaat, en een vracht 
aan fraaie en verduidelijkende illustra-
ties, waaronder foto’s van de auteur. 
Waterlanders én Zaankanters zullen 
gecharmeerd zijn van dit deel van de 
serie. Zoals gezegd komen we daar in 
een volgende boekbespreking op terug. 

Cees Kingma, Waar blijft de tijd 

Waterland deel 5 Wieken en stoom. 

Zwolle/Purmerend, Uitgeverij Waanders/

Waterlands Archief 2010 ISBN978 90 

400 2212 8. (CvS)
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Opnieuw stelde Ron Couwenhoven een 
uitvoerig, op archiefonderzoek gebaseerd 
(jaar)boek vol verhalen over de Zaanse 
molens samen. Liefst veertien molens 
van uiteenlopende soort komen langs. 
Bij de watermolen van het Barndegat 
laat Couwenhoven zien aan welke regels 
de molenaars, die met deze molen 
verantwoordelijk waren voor de water-
huishouding van de Oostzanerpolder, 
allemaal moesten voldoen. In de ver-
halen over de bedrijfsmolens vormt de 
versnippering van eigendom (waartoe de 
partenrederij kon leiden) de gemeen-
schappelijke noemer. Gezamenlijke eige-
naren probeerden het overzicht te behou-

den door rederijcontracten op te stellen; 
dit gebeurde onder andere bij papier-
molen De Herder aan de Zaandijkse 
Watermolensloot. Dat dit niet altijd 
soepel verliep, blijkt uit de vete die 
ontstond tussen de families van Vasterd 
Vas en Jan Dekker over de schelpzand-
molen De Schenker. 

Een fraai stukje technische geschiedenis 
komt aan bod in het verhaal over de 
klapmuts, de metalen bus die het 
middelpunt van het kruis van de roeden 
beschermt tegen weer en wind. De 
smederij van Claas Cornelisz Stoffel 
ontwikkelde zich in het midden van de 
achttiende eeuw tot dé ijzergieterij waar 
de klapmutsen werden gefabriceerd. Van 
het Vliegend Hert, houtzager in 
Westzaan, bleven winst- en verlies- 
rekeningen bewaard, die de achteruit-
gang van de Zaanse industrie in de acht-
tiende eeuw goed illustreren. Zo staat 
het boek vol met gegevens en ook 
vragen. Was het een poging om het tij te 
keren dat de Gecommitteerde Raden 
van het Olieslagerscontract probeerden 
te voorkomen dat hun personeel, met de 
nodige vakkennis, naar de buitenlandse 
concurrentie vertrok? Daarnaast leren 
we hoe de Os, die al 246 jaar aan de 
Kalverringdijk staat, van trotse olie-
molen veranderde in een enigszins sneue 
doofpot. Maar hij stáát er nog, en dat 
blijft kansen bieden op herstel. Heel wat 
slechter liep het af met papiermolen de 
Hobbezak die in 1871 met al zijn toe-
behoren werd geveild en vervolgens 
gesloopt, omdat de bedrijfsvoering 
onmogelijk was geworden door de aanleg 
van de spoorlijn Zaandam-Uitgeest, 
dwars door de plek waar de lange molen-
schuur stond.
 
Uit de rederij van de Blauwe Hengst, 
gestart in 1701 met zeven aandeel-
houders die elk 2000 gulden stortten als 
beginkapitaal voor een blauwselmakerij 
in Westzaan ontwikkelde zich het bedrijf 
van Avis, dat tot ver in de twintigste 
eeuw bestond. Al met al levert Couwen-
hoven weer een fraai overzicht van het 
Zaanse molenbedrijf in zijn hoogtij- 
dagen, dat hij extra toegankelijk maakt 
met een index van de namen van alle 
molens die in de tekst voorkomen. Dat 
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zijn er veel méér dan de molens die het 
hoofdonderwerp van een van Couwen-
hovens verhalen zijn. 

Ron Couwenhoven, Zaanse verhalen 

2009. Berichten uit het rijke molenleven. 

Zaandam, z.j. [2009] Stichting Archief 

Ron Couwenhoven. ISBN 978 94 90 492 

01 4 (Huibert Latenstein, CvS)
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Als je bladert door het aardige boekje 
‘Buiten Amsterdam, Kleine geschiedenis 
van de metropoolregio’ valt het vooral 
op, dat er iets voorbij de directe stads-
rand nog zo veel wind en water is. De 
stad werd er groot van, in wisselwerking 
met haar omgeving. Dit boekje gáát over 
die omgeving. Vooral de veelsoortig-
heid van deze (ruime) omgeving van 
Amsterdam is opmerkelijk. Haarlem is 
een heel andere stad dan Hilversum, de 
waterleidingduinen is een heel ander 
gebied dan de Beemster. De vijftien 
genoemde plaatsen moeten het elk doen 
met drie of vier bladzijden, die nog voor 
een groot deel uit foto’s bestaan. Fraaie 
foto’s, dat wel. De Zaanstreek wordt 
samengevat onder de titel ‘Gort en 
Beton’. Gort staat daarbij voor de levens-
middelenindustrie die zich hier vanaf 
het einde van de negentiende eeuw 

ontwikkelde, en beton voor de voor die 
tijd revolutionaire fabrieksgebouwen, 
waarvoor nu met wisselend succes nieu-
we bestemmingen worden gezocht.

ADVERTENTIE

Koen Kleijn, Buiten Amsterdam, Kleine 

geschiedenis van de Metropoolregio. 

Bussum, Uitgeverij THOT 2010. ISBN 

978 90 6868 535 0 (CvS)
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De Zaanse architect Jaap Schipper won 
in 1957 een prijsvraag voor het ontwerp 
van een nieuw stadhuis op de Zaandamse 
Burcht. Het ontwerp werd nooit uitge-
voerd. Wél bleef een maquette bewaard 

van een klokkentoren met carillon, die 
naast het gemeentehuis op de Burcht 
moest verrijzen. Voor de maquette wordt 
nu een mooi plekje gezocht, bij voor-
keur in een openbaar gebouw. Dagblad 
Zaanstreek roept zijn lezers op met sug-
gesties te komen. De maquette is 33 
centimeter hoog en heeft een vierkante 
omtrek van 18 centimeter. De schaal van 
het model is 1:100.

��*!.5!2)

Het Wormer- en Jisperveld wordt de 
komende drie jaar op grote schaal uit-
gebaggerd. De mega-operatie is onder 
meer noodzakelijk om de dichtgeslibde 
vaarroutes weer toegankelijk te maken. 
Het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier moet voor het einde 
van 2012 circa 300.000 kuub bagger ver-
wijderen uit het waterrijke natuurgebied. 
Het betreft het westelijke en noordelijke 
gedeelte van het Wormer- en Jisperveld. 
Daaronder vallen de Merken, de Poel en 
het Zwet.

��*!.5!2)

Het nieuwe logo van Zaanstad bestaat uit 
de letters ZNSTD waarbij de N min of 
meer een verbeelding is van de walvissen 
uit het gemeentewapen. Zaanstads bur-
gemeester Faber presenteerde het nieuwe 
logo gisteravond tijdens de drukbezochte 
nieuwjaarsreceptie.

��*!.5!2)

‘Een raar verhaal met een ‘happy end’. 
Dat zeggen Ali en Reinder Wanja over de 
twee graftrommels die verdwenen van de 
begraafplaats Oostzaan, maar nu weer in 
hun bezit zijn en werden gerestaureerd. 
‘Het gaat hier wel om unieke graftrom-
mels’, zegt de Oostzaanse wethouder Peter 

Visser. Graftrommels zijn een bijzondere 
uiting binnen de grafcultuur. Het zijn zin-
ken of ijzeren trommels die zijn afgedekt 
met een glasplaat waaronder bijvoorbeeld 
een krans, foto’s of bloemen zijn te zien. Ze 
werden geplaatst als gedenkstenen.

��*!.5!2)

Wethouder Ronald Ootjers wil dat 
Zaanstad het centrum wordt van de arche-
ologie in de omgeving. Het plan is al aardig 
op weg. Zaanstad telt enkele bedrijven die 
in segmenten van de archeologie zijn ge-
specialiseerd, heeft een eigen archeoloog 
én een eigen depot voor bodemvondsten. 
Vooral de rijke historie maakt Zaanstad 
in archeologisch opzicht bijzonder. De 
gemeente heeft sinds vorige maand het 
archeologiebeleid op papier staan. Dat 
was nodig omdat nieuwe wetgeving dat 
vereist, maar óók omdat Zaanstad een 
gedegen archeologiebeleid waardig is.

���*!.5!2)

Na ruim drie jaar opent De Groote Weiver 
de deuren van de nieuwe locatie aan de 
Industrieweg. Door samenwerking met 
Zaanstad en woningcorporatie ZVH kan 
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De Burcht met het door de Purmerendse stadsarchi-

tect W.A. Scholten ontworpen raadhuis dat in 1848 

door de gemeente Zaandam werd betrokken.
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De Groote Weiver zijn werkzaamheden 
hervatten. In juli 2006 moest De Groote 
Weiver, die actief is op cultureel en maat-
schappelijk gebied, vanwege bodemver-
vuiling vertrekken uit de voormalige gas-
fabriek aan het Weiver in Krommenie.

���*!.5!2)

Dorpsbewoners in Neck verzetten zich 
massaal tegen de sloop van de eeuwen-
oude stolpboerderij ‘De Kolk’ aan de 
Noorderweg. ‘Hier dreigt een histori-
sche blunder, waar ze spijt van krijgen.’ 
De Stichting Behoud Cultuurhistorie 
Wijdewormer komt tegen de sloop in het 
geweer met een boze brief en een oproep 
aan alle tegenstanders om de barricaden 

op te gaan tegen de sloop. ‘Deze stolp is 
beeldbepalend en wordt door de dorpsbe-
woners zeer gewaardeerd. ‘Sloop is eeuwig 
zonde en doet afbreuk aan het historische 
karakter van Neck.’

���*!.5!2)

‘Heel erg triest, maar het is niet 
anders.’Secretaris Henk Dupon van de 
Onze Lieve Vrouwekerk aan de M.L. 
Kingweg legt zich noodgedwongen neer 
bij de opheffing van de parochie. In de 
beginperiode van de kerk werden de dien-
sten heel goed bezocht. Er waren toen een 
pastoor en twee kapelaans. Maar dat is 
al lang verleden tijd. Dupon: ‘We heb-

ben nu nog zo’n vijftig parochianen. Voor 
het bisdom Haarlem is dat reden om de 
parochie op te heffen en het kerkgebouw 
te verkopen.’

��&%"25!2)

De Zaanse Schans kreeg subsidies van in 
totaal 1,9 miljoen euro. De Europese Unie 
investeert bijna 900.000 euro in de toe-
ristische attractie aan de Zaan en de pro-
vincie Noord-Holland legt daar nog eens 
een miljoen euro bij. Rinske Kruisinga, 
de Gedeputeerde Europa van de provincie 
Noord-Holland, maakte dit gisteren op de 
Zaanse Schans bekend. Eerder zegden de 
Stichting Zaanse Schans en de gemeente 
Zaanstad al ruim twee miljoen euro toe, 
zodat er nu bijna vier miljoen euro be-
schikbaar is voor toeristische vernieuwin-
gen op de Zaanse Schans.

��&%"25!2)

Op verzoek van de gemeenteraad van 
Zaanstad wordt Walraven van Hall toege-
voegd aan de belangrijke Zaankanters van 
wie de namen op bordjes worden vermeld 
in de raadszaal van het nieuwe gemeente-
huis. De schilder Frans Mars komt ook in 
de band van namen. Dat zegde wethouder 
Ronald Ootjers gisteravond toe toen de 

raadscommissie de voorgestelde namen-
lijst besprak. Een commissie maakte een 
lijst met 37 namen en selecteerde daaruit 
twintig personen. Onder de 37 zijn drie 
nog levende mensen. Hun namen wil de 
raad in ieder geval niet in het gemeente-
huis vermelden.

���&%"25!2)

‘Zicht op de Zaan’. Zo heet het schilde-
rij dat het Zaans Museum kocht bij het 
veilinghuis Christie’s in Amsterdam. Het 
is van de hand van de Vlaamse impres-
sionist Franz Courtens (1854-1943) en 
lijkt sterk op het schilderij ‘Moulin en 
Hollande’ (1871) van Claude Monet dat 
in mei 2000 werd geveild bij Christie’s. 
Op beide schilderijen zijn de molens in 
het Oostzijderveld (het Valdeurpad) te 
zien. Courtens behoorde in zijn tijd tot 
de belangrijkste vertegenwoordigers van 
de Belgische schilderkunst.

���&%"25!2)

De ‘Docent van Morgen 2009’ geeft les 
op het St. Michael College. Scheikunde-
docent Ramon Busch kreeg gisteren de 
onderscheiding van uitgeverij Malmberg 
uitgereikt. Busch ontwikkelde een op-
dracht ‘Spelchemie’, die wordt gespeeld 
door eindexamenkandidaten. Met het 
spel wordt een groot deel van de schei-
kundekennis op een bijzondere wijze 
opgefrist. Leerlingen worden uitgedaagd 
hun creativiteit te gebruiken.

���&%"25!2)

De vondst van twee walvisbotten in de 
oever langs de Zaan kan wel eens een 
ander licht werpen op de geschiedenis 
van Wormerveer. Het Wormerveerse  
gemeenteraadslid Ruud Pauw vond afge-
lopen zaterdag een groot stuk kaakbeen 
van een walvis aan het Noordeinde. 
Maandag vond Pauw met stadsarcheo-
loog Piet Kleij nog een tweede walvis-
bot. In het bot zijn twee geboorde gaten 
te zien. Volgens Pauw heeft het bot daar 
waarschijnlijk ooit aan gehangen om de 
walvisolie eruit te laten lopen.

���&%"25!2)

De sloop van de schoorsteen van Verkade 
vormt voor de Vereniging Zaans Erfgoed 
aanleiding aandacht te vragen voor 
het behoud van de overige schoorste-
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nen in de Zaanstreek. ‘Dat zijn er niet 
veel’, zegt Wikje van Ritbergen van de 
Vereniging Zaans Erfgoed. ‘Slechts twee 
of drie. Hoeveel precies, dat moeten 
we nog uitzoeken.’ Tegen de sloop van 
de Verkadschoorsteen is volgens haar 
niets te ondernemen. De omliggende 
Verkadegebouwen hebben een monu-
mentenstatus, maar de schoorsteen niet. 
Volgens voorzitter Arjan Barnard van de 
landelijke Stichting Fabrieksschoorstenen 
stonden er in de Zaanstreek naar schat-
ting alleen al in Zaandam bijna honderd 
fabrieksschoorstenen.

��-!!24

Het veelbesproken wandelpad door het 
Euverenweggebied in Westzaan gaat na 
het broedseizoen open. Dat meldt woord-
voerder Peter Valkema van de Dienst 
Landelijk Gebied. Deze organisatie laat 
momenteel de laatste hand leggen aan het 
pad, dat ruwweg tussen de rotonde bij de 
Watertoren en de Middel bij de snelweg 
A8 ligt. Het pad is onverhard en op som-
mige plaatsen verhoogd, waardoor wan-

Schoorsteen van de oude zeepfabriek van Hilko aan 

de Zaandamse Oostzijde.

delaars over het riet heen kunnen kijken. 
Boswachter Eric van Gerrevink noemt het 
pad daarom het ‘Riettoppad’.

���-!!24

Er bestaan plannen om het Schanszicht-
pad vanuit de Kalverpolder door te trek-
ken naar Haaldersbroek. Het nieuwe voet- 
pad moet via een tunneltje onder de Leegh-
waterweg aansluiten op de (nu dood- 
lopende) Haaldersbroekerdwarsstraat. 
Het idee is om toeristen en wandelaars 
die de Zaanse Schans en de Kalverpolder 
bezoeken vanuit het toekomstige be-
zoekerscentrum een mooi wandelrondje 

te kunnen bieden door het pittoreske 
Haaldersbroek. Maar de bewoners van 
Haaldersbroek zitten niet te wachten op 
deze ‘aantasting van hun leefomgeving’.

���-!!24

Een persoonsbewijs, een distributiekaart, 
herdenkingstegels en nog enkele persoon-
lijke bezittingen. Deze oogst werd zater-
dag door dorpsbewoners binnengebracht 
bij het Historisch Genootschap Assendelft 
dat in samenwerking met het 4-mei her-
denkingscomité en de Aircraft Recovery 
Group 1940-1945 een tentoonstelling op-
zet over de oorlogsjaren in het dorp.

���-!!24

Wat hij niet voor mogelijk hield, is waar: 
onder de vloer van De Waakzaamheid ligt 
wel degelijk een kolfbaan uit het begin 
van de vorige eeuw. ‘Ik ben nog nooit zo 
blij geweest dat ik ongelijk heb’, zegt Gé 
Sombroek van restauratiebedrijf Somass. 
Hij is tevens voorzitter van Stichting De 
Waakzaamheid. De monumentale horeca-
zaak aan de Hoogstraat in Koog staat door 
de deelname aan het SBS6-programma 
‘Het mooiste pand van Nederland’ lan-
delijk in de belangstelling. 

���-!!24

Bestuurders van Zaanstad trekken mor-
gen in het kader van de landelijke NL 
Doedag de laarzen aan. De vrijwilligers 
van de Kalverpolder krijgen bij het riet- 
vrij maken van het veenweidegebied  
gemeentelijke steun. Door de lange  
winter is er achterstand in het onderhoud. 
Met het broedseizoen voor de boeg is hulp 
zeer welkom.

���-!!24

Bij restauratiewerkzaamheden aan verf-
molen de Kat aan de Kalverringdijk zijn 
twee stenen oliekelders onder de molen-
schuur blootgelegd. De oudste daarvan 
dateert waarschijnlijk van 1781, toen de 
Kat na een brand werd herbouwd. De 
leeftijd van de tweede oliekelder is niet 
bekend. Fred Havik van de molenmakerij 
Saendijck vermoedt dat deze aan het einde 
van de negentiende eeuw is aangelegd. 
‘Toen veranderde de prijs van de olie nogal 
eens. Het was voor de zaken soms beter de 
olie te bewaren tot de prijs steeg.’

���-!!24

Hij had geen moment rust. Veehouder 
John de Leeuw uit Assendelft gaf gister-
middag ongeveer tweehonderd liter melk 
weg. Hoewel: ‘De mensen gaven gul, ze 
wilden niet voor een dubbeltje op de eerste 
rang zitten.’ De Leeuw gaf de melk weg 
omdat hij bijna over zijn melkquotum 
heen is. Gisteren tussen één en vier uur 
’s middags was het zo ver op de boerderij 
aan de Communicatieweg-West. ‘Ik heb 
de hele dag getapt’, zei De Leeuw na zijn 
actie. De kleinste hoeveelheid die hij gaf 
was een liter; de grootste afnemer ging met 
bijna dertig liter huiswaarts. ‘De mensen 
waren hartstikke enthousiast’.

NI
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Zoals de eerste ronde van de Zaanse industrialisatie op gang 
kwam door windkracht, zo werd de tweede fase van de Zaanse 
industrialisatie gedragen door nieuwe technieken zoals stoom-
kracht en daarbij behorende aandrijfmechanieken én door het 
gebruik van nieuwe materialen zoals staal en later gewapend 
beton. Aan de intensivering en versnelling van de productie droe-
gen verbeterde organisatiemethodes, logistiek en onderzoek bij. 
Deze veranderingen in de techniek en het gebruik van nieuwe 
materialen deden zich op internationaal niveau voor en hadden 
vakinhoudelijk grote gevolgen voor de arbeid. Bepaalde arbeid 
verdween door de invoering van de stoommachines, andere 
kwam daarvoor in de plaats. Machinisten en onderhoudsmon-
teurs werden onmisbare schakels in de fabrieksmatige productie. 
De reeks innovaties vereiste de ontwikkeling van nieuwe kennis 
en vaardigheden. Er ontstonden nieuwe beroepsorganisaties en in 
toe-nemende mate werd de noodzaak van passend beroepsonder-
wijs ingezien. Daarbij speelde de ‘miniaturisering’ van de stoom- 
machine mede een rol. Deze ontwikkeling maakte stoomkracht 
ook bruikbaar voor bijvoorbeeld de voortstuwing van schepen 
en treinen, en in de landbouw voor het gebruik van locomobie-
len, verplaatsbare stoommachines. De technische veranderingen 
verschilden per bedrijfstak. Bij het ontbreken van opleidingen 
kwam een beroepsgroep op van voornamelijk ‘selfmade’ inge-
nieurs, zoals instrumentenmakers en constructeurs. Zij volgden 
de technologische ontwikkelingen door het lezen van boeken en 
andere publicaties. Ook kon er sprake zijn van plagiaat en zelfs 
van bedrijfsspionage. 

0!24)#5,)%2�).)4)!4)%&

In Engeland werd in 1828 het ‘Institute of Civil Engineers’ 
opgericht. In navolging daarvan kreeg Nederland in 1847 het 
‘Koninklijk Instituut van Ingenieurs’. Beide instituten zetten zich 
in voor bijvoorbeeld de status van de beroepsgroep, salariëring 
en opleiding. Naarmate de technieken complexer werden, achtte 
men de scholing binnen bedrijven in toenemende mate ontoe-
reikend en inefficiënt. In het midden van de negentiende eeuw 
kwamen in Amsterdam en Utrecht de eerste particuliere tech-

nische opleidingen tot stand. Deze moesten al snel de deuren weer 
sluiten; het dagonderwijs met het daarbij behorende theoretische 
onderwijs was voor de leerlingen in de ‘nijvere stand’ nog een brug 
te ver. De eerste succesvolle technische school werd de in 1859 
begonnen Marine Machinistenschool, in 1878 gevolgd door de 
Kweekschool voor Machinisten in Amsterdam. Technisch onder-
wijs werd in deze tijd nog voornamelijk overgelaten aan particu-
liere initiatieven. In de grote steden waren het vaak werkgevers 
die zich daarvoor beijverden. Bij de avondtekenscholen waren met 
name aannemers actief betrokken. Deze werkten soms samen met 
genootschappen zoals de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 
of de Maatschappij voor den Werkende Stand. De basis voor de 
laatstgenoemde maatschappij was al in 1853 gelegd tijdens een 
vergadering van een werkbaas, een timmerman, een metaalgieter 
en een schilder. Zij besloten tot de oprichting van de vereniging 
‘Maatschappij tot verbetering van den werkende stand’. 11 januari 
1854 werd deze vereniging daadwerkelijk opgericht met het doel 
‘betere regelingen te treffen in het belang van bazen en knechts 
der onderscheidene vakken’. In 1861 werd de naam veranderd in 
‘Maatschappij van den Werkende Stand’ en in 1868 definitief in 
‘Maatschappij voor den Werkende Stand’. 

´3�,!.$3�%%234%�!-"!#(433#(//,

In Amsterdam stichtte de maatschappij als een van haar eerste 
afdelingen de ‘straatreiniging’, een werkverschaffingsproject. In 

<\e�XdYXZ_kjjZ_ffc�`e�[\�QXXejki\\b�

Boven: de Jedelooschool kort na de oplevering; de Westzijde was ter hoogte van 

de school volledig boomloos. Links de conciërgewoning.
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Boven: oorkonde uit 1932 voor de beste leerling van de school. De prijs werd beschikbaar gesteld door dr. E. van de Stadt. De oorkonde bestaat uit een gedrukte 

tekst en onder een afbeelding van de school en een jongen die een wapenschild draagt.
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1877 nam de gemeente die over en zo ontstond de ‘Stadsreiniging’. 
In 1861 richtte de ‘Maatschappij van den werkende stand’ de  
afdeling ‘Ambachtsscholen’ op. Nog in datzelfde jaar, op 15 
januari, werd de eerste ambachtsschool van Nederland geopend 
op de hoek Weteringschans/Vijzelgracht in Amsterdam. De 
Amsterdamse fotograaf Jacob Olie was van 1867 tot 1890 als 
directeur aan deze school verbonden. De tweede ambachts-
school werd eveneens in Amsterdam geopend, in 1884. Aan beide  
scholen werden avondtekenscholen voor werklieden verbonden. 
 
6!+/.$%27)*3�).�$%�:!!.342%%+

Als gevolg van een Koninklijk besluit uit 1817 was er in 
Zaandam in 1827 een ‘Stadstekenschool’ gesticht. Zes kinde-
ren van minvermogende ouders kregen hier drie avonden per 
week gratis les. Kinderen van meervermogende ouders betaal-
den 25 cent per les aan de directeur. In 1849 werd L.J. Immink, 
de stadsarchitect van Zaandam, hoofd van de Stadstekenschool. 
In Koog en Wormerveer gaf de ‘Vereeniging Volksonderwijs’ 
in de wintermaanden avondonderwijs in bouwkundig tekenen 
en in meet-, natuur- en scheikunde. Later werd in deze dorpen 
ook les gegeven in timmeren en smeden. Zaandam kreeg in het 
begin van de twintigste eeuw een Gemeentelijke Avondschool 
voor Nijverheidsonderwijs, waarvan de architect S.B. van Sante 
(zoon van de Zaandamse aannemer Jb. van Sante) van 1914 tot 
1929 directeur was. Van Sante werkte vóór hij zijn eigen bureau 
oprichtte bij verscheidene architectenbureaus. Hij ontwierp onder 
meer het pakhuis ‘Nederland’ voor de rijstpeller C. Kamphuys 
en het St. Jansziekenhuis in Zaandam en in 1917 de stoommeel-
fabriek ‘De Vrede’ in de Achtersluispolder voor C. Kamphuys’ 
fabrieken.

:!!.3%�!-"!#(433#(//,�

In navolging van het initiatief van de Maatschappij voor de 
werkende Stand in Amsterdam, dat in 1861 leidde tot de eerste 
ambachtsschool in Nederland, werden er in de periode 1861-
1900 op particulier initiatief in twintig Nederlandse gemeenten 
ambachtsscholen gesticht. Het gemeentebestuur van Zaandam 
volgde in 1862 het Amsterdamse voorbeeld met de oprichting van 
de Gemeentelijke Ambachtsschool. Deze moest na een jaar zijn 
poorten alweer sluiten. In de ‘Wet op het Middelbaar Onderwijs’ 
uit 1863 van minister J.R. Thorbecke was geen plaats ingeruimd 
voor door de overheid gesubsidieerd vakonderwijs. Thorbecke 
meende, dat les in handvaardigheid geen bijdrage kon leveren 
aan intellectuele vorming. Maar op den duur kon de overheid 
het resultaat van en de waardering voor deze particuliere scholen 
niet langer negeren. In 1919 kwam de wet op het gesubsidieerde 
Nijverheidsonderwijs tot stand. Al daarvóór zette de ‘Vereniging 
voor Volksonderwijs in de Zaanstreek’ in 1908 de eerste stappen 
om te komen tot vorming van een inrichting voor nijverheids-
onderwijs in de Zaanstreek. Er werd een bestuur gevormd en 
tijdens een oprichtingsvergadering op 19 januari 1909 werden de 
statuten voor een ‘Centrale Ambachtsschool voor de Zaanstreek’ 
vastgesteld. Vervolgens gebeurde er tot 1916 echter niets. Dankzij 
Zaandams burgemeester K. ter Laan (die kennis had van het wets-
ontwerp dat leidde tot de nieuwe wet uit 1919) en de fabrikant en 
handelaar J.A. Laan (die vijftigduizend gulden voor het initiatief 

beschikbaar stelde) kon een nieuw bestuur onder leiding van E.G. 
van de Stadt de opdracht geven voor de bouw van een tijdelijke 
school. Op 3 november van dat jaar werd een houten gebouw 
aan de Herengracht in Zaandam geopend. De eerste directeur 
werd W. van der Elst. In dat eerste jaar werden er 61 leerlingen 
ingeschreven, van wie er 29 werden opgeleid tot bankwerker, 
zestien tot elektricien en zestien tot timmerman. De leerlingen 
waren afkomstig uit Assendelft, Koog, Wormer, Wormerveer, 
Zaandam en Zaandijk. Leerlingen uit Zaanse gemeenten die de 
school niet subsidieerden, werden afgewezen. 

$!'�%.�!6/.$3#(//,

De houten school deed betrekkelijk kort dienst. In 1932 (midden-
in de economische crisis!) werd de nieuwe Ambachtsschool aan 
de Westzijde in Zaandam geopend. Er waren 24 lokalen beschik-
baar voor dagonderwijs in timmeren, smeden, elektrotechniek, 
handtekenen en lijntekenen, en daarnaast voor een aantal theo-
retische vakken. Aan de school was vanaf het begin ook een 
avondschool verbonden. In het oprichtingsjaar 1932 telde de 
dagschool 321 leerlingen en de avondschool 204 leerlingen. Het 
schoolgebouw werd ontworpen door de architect Jan Schipper 
(Westzaan 1889-Zaandam 1967). Hij won als particulier archi-
tect de besloten prijsvraag voor de Centrale Ambachtsschool. In 
1961 werd de ambachtsschool omgedoopt tot ‘Jedelooschool’, 
naar het zeer gewaardeerde bestuurslid P.W. Jedeloo, de fabrieks-
chef van de firma E.G. Verkade & Zn. Het aantal leerlingen van 
de school bleef stijgen tot 644 in 1975. In februari 1976 besloot 
de ledenvergadering op voorstel van het schoolbestuur de P.W. 
Jedelooschool over te dragen aan de gemeente Zaanstad met het 
doel deze samen te voegen met de twee gemeentelijke nijverheids-
scholen voor meisjes tot één scholengemeenschap.

te 

Boven: de architect Jan Schipper (Westzaan 1889-Zaandam 1967) ontwierp de 

Jedelooschool. Hij won als particulier architect een besloten prijsvraag voor de 

Centrale Ambachtsschool. Een ander ontwerp van zijn hand was in 1930 het 

gemeenteziekenhuis van Zaandam.
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Het tijdschrift informeert zijn lezers over een 

breed scala aan onderwerpen, 

zoals archeologie, houtbouw, industrieel 

erfgoed, molens, musea, de geschiedenis van 
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door lid te worden van de 
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Linksboven: afb. 1, een fluitschip met zijpoorten. Dit type schepen werd aanvankelijk gebruikt voor houttransport.  Rechtsboven: afb. 2, de stranding van de 

bark Henriëtte Maria (1874), op de kaart aangegeven met een ster. Onder: het kofschip van J. Simonsz (1840).
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VAN ZEILSCHEPEN 
NAAR STOOMBOTEN

Het Noorse hout werd in de negentiende eeuw tot omstreeks 
de jaren 1870 met kleine houten zeilschepen naar Nederland 
vervoerd. De Hollandse houtimporteurs zullen destijds voor dit 
vervoer naar de veilingen in Amsterdam gebruik hebben gemaakt 
van de katschepen, koffen, barken, brikken en zeegaande tjal-
ken, die eigendom waren van Hollandse reders1. Eerder waren 
dat Fluitschepen (afb. 1). Ook in de Zaanstreek woonden reders, 
onder wie C.E. Smit en Zonen te Koog aan de Zaan, die in de 
periode 1811-1844 al 21 schepen in de vaart hadden. Daarnaast 
bezat J. W. Köhne te Zaandam in de periode 1823-1828 vier 
vrachtschepen. Direct belanghebbende Zaanse houtzagers en 
-handelaren zagen voordeel in het vervoer met eigen schepen 
van het door hen gekochte hout. Onder hen was Engel van de 
Stadt en Zonen, een bedrijf dat in de periode 1827-1838 zeven 
schepen bezat. Na de aanleg van het Noord-Hollands Kanaal in 
1824 vestigden N. Brantjes en Co. te Purmerend in de periode 
1847-1892 een rederij met zeventien schepen. 
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De door ondiepten rond Pampus slechte bereikbaarheid van de 
haven van Amsterdam deed Edam opkomen als invoerhaven 
voor houtschepen. In 1828 stichtte William Pont met Jacob Boot 
en Comp. in deze plaats een al snel goed florerende houthan-
del met een eigen rederij. Van 1846-1882 voeren elf schepen 
onder de eigenaresse, de weduwe W. Pont en van 1865-1888 
zes schepen onder de naam van William Pont. Ook verschei-
dene Zaanse houthandelaren/houtzagers bezaten één of meer 
zeilschepen, zoals de firma Wed. Stadlander & Middelhoven 
te Zaandam, die in de periode 1870-1879 over twee bark- 
schepen beschikte. Dit waren ‘de Delft’ (bouwjaar 1855 en 735 
ton groot, verkocht in 1879) en de ‘Henriëtte Maria’ (bouw-
jaar 1855 en 801 ton groot). Met dit laatstgenoemde schip liep 
het slecht af. (afb. 2). In 1874 voer het in ballast naar Quebec 
in Canada, waar het een lading grenen en eiken kapbalken 
innam, benevens een deklast. Op de terugreis werd het schip 
in de monding van de St. Laurensrivier bij het Magdalen-eiland 
overvallen door zwaar weer, waardoor het strandde. De beman-
ning ging in de boten. De boot waarin de stuurman en vijf man 
zaten sloeg om, de bemanning verdronk jammerlijk. De overige 
bemanning werd gered door het stoomschip ‘Mathew Cay’. Ook 

het kofschip van J. Simonsz verging omstreeks 1840 (afb. 3). Met 
de verzekeringspenningen kocht Simonsz een houtzaagmolen en 
startte hij de later bekend geworden houtzagerij.
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De opening van het Noordzeekanaal in 1876, de aanleg van 
Zijkanaal G en het uitdiepen van de Zaan in 1885, boden 
mogelijkheden om houtboten met een groot laadvermogen 
in Zaandam te lossen. Dit was reden voor de Edamse hout- 
handel William Pont om zijn bedrijf naar Zaandam te verplaatsen 
naar het zogenoemde ‘Eiland’, dat was ontstaan was bij de door-
graving van het Kattegat. De aanvoer van voornamelijk hout uit 
Rusland, Finland en Zweden geschiedde nu met stalen stoom-
schepen van verschillende nationaliteiten. Naast dit bulkvervoer 
van hout met grote stoomschepen waren er allerlei redenen om 
hout aan te blijven voeren met kleinere schepen. Aanvankelijk 
werden de zeilende zeegaande brikken en barken uitgerust met 
hulpmotoren. Blijkbaar waren deze scheepstypen zo handzaam 
bij het kleinschalige houttransport van aan fjorden liggende 
havens naar de aan binnenwater liggende Nederlandse havens, 
dat zij al spoedig in ijzer en later in staal werden uitgevoerd. 
Masten en rondhout werden voortaan eveneens van staal vervaar-
digd, terwijl de verstaging bestond uit staaldraad dat was voorzien 
van ijzeren wantspanners in plaats van de houten jufferblokken. 
Hetzelfde gebeurde met de uitgebreide vloot houten binnensche-
pen. De tjalken, aken en klippers werden ook van ijzer gebouwd 
en meestal van een hulpmotor voorzien. In 1938 werden door de 
Zaanse houthandelaren Pont, Middelhoven en Simonsz, onder 
leiding van Jan Tavenier, een tweetal stalen kustvaarders (de 
‘Tilly’ en de ‘Lena’, elk van ca. 400 ton) in de vaart gebracht. 
Na de Tweede Wereldoorlog zette Tavenier zijn rederij met een 
tiental motorschepen tot 1982 voort. De firma Pont hield na de 
oorlog nog een vijftal schepen in de vaart.

7%+%.�7!#(4%.

Bij het lossen van gezaagd hout en de sortering naar eigenaar, 
afmeting en aantal, zoals dit gebruikelijk was in de haven van 
Zaandam, was de hulp noodzakelijk van een door de Kamer 
van Koophandel beëdigde meter, teller en weger. Het is duide-
lijk dat zijn zorgvuldige werk bijzonder tijdrovend was, hetgeen 
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gevoegd bij het lossen met de hand, de ligtijd verlengde. Vooral 
de grotere stoomschepen met hout voor verschillende af- 
nemers lagen soms wekenlang in de havens. Behalve naar eigenaar 
werden de aangevoerde kapbalken ook naar lengte gesorteerd en 
tot een vlot samengesteld. Men onderscheidde in het Noorse hout 
maatbalken, ondermaatse balken en bovenmaatse balken.2 Een 
vlot maatbalken bestond uit drie lagen van tien balken met een 
lengte van 18 Amsterdamse voet (één Amsterdamse voet is 0,283 
meter) met een topdiameter van 10-11 duim (één Amsterdamse 
duim is 2,573 centimeter), terwijl een balk van deze lengte 
kruiselings daarover was aangebracht. Zo'n vlot bestond dus uit 
3x10+1=31 balken (afb. 4). De kortere ondermaatse balken van 
14-17 Amsterdamse voet met een topdiameter van 8-9 duim, 
werden in vier lagen van 10 balken gevlot en daarop weer een krui-
selingse balk, zodat deze vlotten uit 4x10+1=41 balken beston-
den. De bovenmaatse balken van 20 Amsterdamse voet en langer, 
met een topdiameter van 12 tot 14 duim, werden in drie lagen 
van 9 balken plus een kruiselingse balk erop gevlot. Deze vlotten 
bestonden uit 3x9+l=28 balken. Op de kruiselings aangebrachte 
balken werd met een ritsijzer (gereedschap voor het merken ofte-
wel ritsen) het aantal, de lengte en de topdiameter van de balken, 
waaruit het vlot bestond, aangegeven.
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Ten slotte moet hier nog een uitzonderlijke wijze van vervoer van 
kapbalken worden genoemd: het vervoer per vlot over zee. Het is 

duidelijk dat normale vlotten snel door de golfslag op zee uit elkaar 
zouden worden geslagen. Het meest recente voorbeeld van een 
dergelijke onderneming was de reis van een vlot van 4565 balken 
uit Nordmaling bij Umea (Zweden) naar de Nieuwe Haven van 
Zaandam, dat aankwam op 10 juli 1933.3 (afb. 5). Midden in de 
wereldcrisis van de jaren ’30 werd gezocht naar middelen om de 
vervoerskosten, die een aanzienlijk deel van de kostprijs van het 
gezaagde hout uitmaakten, te drukken. Het vervoer per vlot over 
zee was er daar één van. Het vlot uit Nordmaling werd gesleept 
door de Zweedse sleepboot ‘Prins Bernadotte’ (afb. 6). Na het 
Kielerkanaal te zijn gepasseerd werd het in verband met het ruwe 
water van de Noordzee vanaf Brunsbüttel tot IJmuiden geas- 
sisteerd door een Duitse sleepboot. In het Noordzeekanaal moest 
het op last van de waterpolitie door vier sleepboten worden getrok-
ken: de Prins Bernadotte en drie boten van Goedkoop. Het vlot 
was eigenlijk bestemd voor Amsterdam. Daar werd echter de eis 
gesteld dat het vlot slechts uit drie lagen mocht bestaan. Ook 
was het havengeld in Amsterdam hoger dan in Zaandam, zodat 
het vlot in de Nieuwe Haven van Zaandam werd afgemeerd. 
Het vlot had een lengte van negentig meter bij een breedte van 
negen meter en bestond uit een enorme bundel stammen die 
door zware kettingen bijeen werden gehouden. De heer W.E.J. de 
Mie, die mij veel inlichtingen over scheepsbewegingen verschafte, 
maakte mij er echter op attent dat in 1918, direct na de Eerste 
Wereldoorlog, er ook een groot gebrek aan scheepsruimte was. 
Dat was de reden dat een vlot (‘de Refant’) werd samengesteld, 
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Linksboven: afb. 4, het vlotten van balken.  Rechtsboven: afb. 5, het grote houtvlot Refant. B
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dat van Haparanda in Finland naar Kopenhagen werd versleept. 
Het vlot had de vorm van een schip met een scherpe voorsteven, 
de lengte was 111 meter bij een breedte van 15,30 meter en een 
hoogte van 7,70 meter. Het was zorgvuldig geconstrueerd met 
overhoeks aan-gebrachte lagen planken, die het geheel de nodi-
ge sterkte verleenden. De reis verliep niet geheel zonder averij. 
Omdat men gebrek aan steenkool vreesde bij één van de twee 
stoomsleepboten, koos men de kortere weg tussen het eiland 
Ø1and en de vaste wal. Een afhangende ketting van het vlot 
sleepte echter over de bodem van de doorvaart en raakte daarbij 
een telefoonkabel, wat storingen veroorzaakte. Desondanks was 
de tocht van het vlot financieel gezien een succes, zodat in 1919 
nogmaals een dergelijk als een schip vormgegeven vlot, bestaande 
uit een enorme bundel stammen, de reis over de Noordzee van 
Trondheim naar Ipswich in Engeland volbracht. Dit vlot was 
ongeveer van dezelfde lengte, namelijk 102 meter maar slanker, 
met een breedte van 11,90 meter en een diepgang van 3,10 meter. 
Het werd getrokken door de sleepboot ‘Racia’. Op zee ging het 
vlot zo te keer, dat de runners gedwongen waren op de sleepboot 
over te stappen.

3)'!!26/2-)'

Ook in Amerika was men door gebrek aan voldoende scheeps-
ruimte vaak gedwongen om hout op de hiervoor beschreven wijze 
over zee te vervoeren.4 De stammen die gekapt werden in het hout-
rijke stroomgebied van de Columbia-rivier (in het noordwesten 

van de Verenigde Staten) en in vlotten deze rivier afdreven, werden 
in de havenplaats Portland in zeewaardige sigaarvormige vlotten 
van 12.000 ton samengesteld. Daarna werden ze zuidwaarts in 
de Grote Oceaan langs de kust over een afstand van 1100 kilo-
meter naar de miljoenenstad San Francisco gesleept. Buiten de 
grote steden bestaat de woningbouw in de Verenigde Staten nog 
steeds voor een groot deel uit vrijstaande houten woningen. Ook 
na de grote brand van 1906 bleef men in de oude binnenstad van 
San Francisco aan deze traditie trouw.

Noten

1 Nederlandse reders, 1800-1890, J. van Sluijs.

2 Hout en trouw, P.J. Middelhoven, p.40 e.v.

3 Vriendelijk medegedeeld door W.E.J. de Mie

4 Het hout, prof Ant, te Vecnel, Zutphen z.j., p.208

Boven: de zeesleper Bernadotte in de Nieuwe Haven van Zaandam (1933).
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Boven: de bedrijfspanden van de Bark. Onder: de heer Bart Aten en op de achtergrond zager Jan Brouwer.
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DE BARK IN HET 
WESTZIJDERVELD

Na de Tweede Wereldoorlog werd de stoomketel afgekeurd en 
werd de Bark voortaan door elektriciteit aangedreven. Het aantal 
werknemers nam af. De Bark was opgezet als bedrijf voor tenmin-
ste tien werknemers, maar aan het einde van de jaren ’60 kwam 
men onder dit aantal. Het werd steeds moeilijker om de zage-
rij te exploiteren en de gemeente Zaandam wilde dat het bedrijf 
vertrok van zijn vestigingsplaats. Daarom werd de Bark in 1970 
geliquideerd; het lege pand werd een jaar later door brandstich-
ting verwoest. 
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Ik kwam in aanraking met de Bark via een advertentie die in de 
zomer van 1965 werd geplaatst in het Dagblad van de Zaanstreek 
‘De Typhoon’, waarin het bedrijf werfknechten voor vakan-
tiewerk vroeg. Ik zat toen nog op de LTS aan de Zaandamse 
Westzijde en deed daar de opleiding timmeren. Ik werkte drie 
weken met plezier in de Bark. Later werkte ik als timmerman en in 
de winter van 1967 begon ik weer in de zagerij, als leerling-zager. 
Met oostenwind en een paar graden vorst was dat een behoor-
lijk koud klusje. De molen stond van voor tot achter open en de 
wind joeg er lekker door. De balkenhaven werd ijsvrij gehouden 
door de stoom uit de oude stoomketel tussen de te zagen balken 
te blazen. De zagerij in het Westzijderveld stond tegenover de 
Schildersbuurt, waar de Hoornse lijn de Provincialeweg kruist. 
Om bij de Bark te komen, moest de spoorlijn Zaandam/Alkmaar 
worden overgestoken. 
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Na een kort gesprek werd ik samen met enkele anderen aangeno-
men. Ik werd aan het werk gezet in de zagerij. Dit werk lag in de 
richting van mijn opleiding en het bedrijf zocht iemand om de 
zager, Jan Brouwer (en later de heer Slinger) te assisteren. Het werk 
begon om zeven uur ’s ochtends en ik meldde mij bij het kantoor 
– een woonboot net over de spoorlijn. Daar werd mij verteld dat 
ik mij moest melden bij de werfbaas, de heer Weeteling, die mij 
vertelde mij dat ik in de zagerij de zager moest bijstaan. Deze gaf 
het te zagen formaat en aantal aan door middel van inkervingen 

op de stammen. Voordat de stammen de molen ingingen, werden 
ze door de bestekzoeker met een mijndetector uit de Tweede 
Wereldoorlog gecontroleerd op spijkers en dergelijke. Deze kon 
niet altijd alle metalen kon vinden. Als die diep in het hout zaten, 
dan vond men ze niet, met alle gevolgen van dien.
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Mijn eerste werk bestond uit het met een lier stammen uit de 
balkenhaven halen. Dat hield in dat ik afhankelijk van de dia-
meter drie à vier stammen op een speciale manier aan de ketting 
sloeg. Vervolgens werden ze met de lier tot het einde van de helling 
opgetrokken om in voeten de lengtes te noteren. Hierna werd een 
stam met behulp van ‘spaken’ op twee karren gerold, waarvan 
de achterste kon draaien en zo gunstig mogelijk het zaagraam 
in kon worden geduwd. Als de stammen op de karren lagen was 
door middel van een lichtbak, die in lijn stond met het zaagraam, 
precies te zien hoe de stam zou worden gezaagd. Toen de zagerij 
werd verplaatst/opgeheven in verband met woningbouw in het 
Westzijderveld/Houtveld, werd de balkenhaven leeg gemaakt. 
De Bark kreeg nu orders om speciale bestekken te zagen, onder 
andere voor restauratiewerken. Dit had tot gevolg, dat er ver- 
scheidene keren andere zagen in het raam moesten worden 
geplaatst. Om het zaagraam te laten draaien werd eerst een grote 
elektromotor aangezet. Daarna moest je de drijfriem van het vrije 
poelie met een grote handel op de aandrijvende poelie trekken. 
Als je dit te snel deed, dan kon je het kot in om de drijfriem weer 
op de beide poelies te leggen. Dat ging niet zo gemakkelijk en 
dus keek je de volgende keer wel uit, want die 20 à 25 centime-
ter brede leren riemen waren vrij zwaar. Het zaagraam was een 
Bolinder die 86 centimeter dikke/brede stammen kon hebben. 
Als je niet op het worteleind lette, liep de stam wel eens vast in 
het raam. Dat is mij ook wel eens overkomen en daarna hadden 
we de grootste moeite om het stuk stam eraf te hakken. 
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De stammen werden eerst tot platen gezaagd. Er stonden dan 
zeven zagen in het raam: twee platen van vier duim en dan enkele 
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delen van één duim, die later werden gekantrecht tot delen van 
verschillende breedte. Later werden de platen tot ribben van vier 
bij vier duim gezaagd. Deze gingen twee keer door het raam en 
daarbij had je ook enkele delen van één bij vier duim. We hebben 
eens een bestek van vier stammen grenen gehad, die (als ik het mij 
goed herinner) dertien meter lang waren. Ze waren bestemd voor 
een mast van een zeilschip. Aangezien het raam maar elf meter 
kon hebben (langer was de geleiding niet), moesten we een oude 
kar uit de hoek van de molen halen, die de stam door de klau-
wen heen kon pakken, én er moest een dichtgespijkerd luik open 
worden gemaakt om de stam er doorheen te steken, de molen uit: 
een heidens karwei. Tijdens het zagen werd er natuurlijk nog wel 
eens een spijker of een ander niet te zagen object geraakt. Dit kon 
tot gevolg hebben dat de zagen moesten worden gewisseld. Zodra 
we hoorden dat er iets anders werd gezaagd dan alleen hout, was 
het rennen naar het zaagraam en ervoor zorgen, dat de door-
voer werd gestopt. Daarna werd geprobeerd langzaam door te 
zagen, of om de stam terug te trekken. Na het vervangen van de 
geraakte zaag werd opnieuw begonnen, natuurlijk nadat de spij-
ker was verwijderd. Het was dan maar te hopen dat het de laat-
ste zaag was, anders moest je alle zagen eruit halen en het geheel 
dan weer, afhankelijk van het aantal zagen, afstellen. De eerste 
zaag zat permanent in het raam, omdat die precies verticaal was 
afgesteld. Vanuit die zaag werden de volgende zagen in het raam 
gezet met de verschillende te zagen diktes in duimen. De zagen 
werden er zó ingezet, dat de breedste zagen aan de buitenkant 
van het raam zaten; naar binnen toe werden ze smaller. 
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Eens zaagden we (met het mooie aantal van zestien zagen) delen, 
wat inhield acht keer twee duim en vier keer één duim. Ik had 
alles keurig afgesteld en aangespannen. En dus het raam dicht 
en zagen maar! Helaas had ik iets vergeten: de grote hamer. Die 
lag nog boven op het zaagraam, de eerste paar slagen ging het 
nog wel maar toen het raam op snelheid kwam knalde de hamer 
door de lichtkoepel boven de zaagmachine. Ik zie hem nog vlie-
gen. Later, in de pauze, heb ik die hamer van het dak gehaald, 
want die zouden we nog wel een keer nodig hebben. Na een paar 
stammen te hebben gezaagd, hadden we een spijker te pakken 
en dus was het ‘stoppen die handel’ en proberen de stam terug 
te trekken. Dat lukte niet en dus moesten we proberen langzaam 
door te zagen. De mensen achter het raam waardeerden dat wel. 
Het bekantrechten gebeurde als er genoeg hout was verzameld 
achter het zaagraam met een zogenoemde bekantrechtbank. Hier 
zaten vier cirkelzagen in waarvan er twee versteld konden worden, 
al naar gelang de breedte die uit de plank kon worden gezaagd. 
Deze planken werden dan buiten, op karren op rails, naar de 
opslag gereden en daar op lat en op maat te drogen gezet. Het 
droge hout werd met een motordekschuit naar een losplaats aan 
de Provincialeweg gevaren en daarvandaan verder vervoerd naar 
de afnemer. 
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Het slijpen van de zagen werd gedaan door de meester (de heer 
Kaas) in de slijperij/werkplaats. Omdat ik had verteld dat ik 
goed zagen kon vijlen, mocht ik ook een paar keer zagen zetten: 

acht keer om en twee keer recht voor het ‘lossen’ van het zaag-
sel. Rond elf uur werd er koffie gedronken. In een ketel werd 
dan een half pond koffie gekookt op een kachel. Dan een paar 
scheppen Buisman erbij en opschenken. Je moest niet het laatste 
bakkie krijgen, want dan had je een bakkie prut. In mijn herin-
nering smaakte die koffie best lekker, vooral als het koud weer 
was. Een paar keer heb ik de ketel mogen stoken met het zaagsel 
uit de zagerij en ander hout. Het zaagsel werd meestal verkocht 
aan boeren voor de stal, maar als de dekschuit vol was, dan moest 
het zaagsel worden verbrand. Toen ik in de zomer vakantie- 
werker was, was het lekker om buiten te schaften, ook al hadden 
we een schaftlokaal. Daar kwam je door over de sloot naar een 
deel van de houtloods te gaan. De brug was een vier duims dikke 
plaat die over de sloot lag en lekker veerde als je erover liep. Eens 
zat een van de jongens op een mooie zomerdag midden op die 
brug te vissen Er stond maar een kleine dertig centimeter water 
in die sloot, dus het was en is me nog niet duidelijk wat hij 
wilde vangen. Ik kwam de molen uit en mijn collega kwam uit 
het schaftlokaal. Op de brug stonden er al twee naar de visser 
te kijken. Ik keek mijn collega aan en we begrepen elkaar, we 
zouden de plank wel eens even testen. Dus liepen we de plank 
op en begonnen te dansen. Dat had tot gevolg dat de plank brak; 
het hele zootje viel in het water Een van die mannen kon niet 
zwemmen en schreeuwde om hulp. Maar die had hij niet nodig, 
want hij zakte niet verder dan tot aan zijn middel in het lauwe 
water. Iedereen klom de sloot uit en haalde droge kleren op het 
kantoor, dat was gevestigd in een woonboot bij het spoor. De 
mensen die daar al zaten keken vreemd op toen die natte gasten 
binnenkwamen. Ik heb mijn overhemd te drogen gelegd op een 
houtstapel en ging weer aan de slag; mijn spijkerbroek zou wel 
drogen tijdens het werk.
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Tijdens werk was er één werfjongen die nogal eens in de schaft 
even weg ging, vooral als het zagen erg goed liep. Later begreep 
ik waarom: even een spijker in een stam slaan en dan kon hij 
het later even rustig aandoen. Ik heb bij de Bark ook nog wat 
timmerwerk verricht. Ik maakte onder andere een rattenval en ik 
voorzag de Oostzaner jol van de baas, de heer Bart Aten, van een 
nieuw stuk eiken in de bodem. In mijn korte tijd bij de Bark heb 
ik met plezier gewerkt voor het bedrijf, en ik heb er veel ervaring 
opgedaan in het zagen van hout. Hier in Vlagtwedde (noordoost 
Groningen) ben ik betrokken bij oude ambachten. Ik zaag nog 
regelmatig met een horizontale raamzaag verschillende houtsoor-
ten, onder andere eiken, essen, beuken en grenen. Ik werk dus nog 
steeds met hout en ik vijl nog steeds mijn eigen zagen.
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Cultureel Centrum De Groote Weiver 
opende een half jaar geleden zijn deuren 
op een nieuwe plek: Industrieweg 1a in 
Wormerveer. Met gevarieerde program-
mering laat de Groote Weiver zien dat op 
de nieuwe locatie voor iedere leeftijdcate-
gorie van alles te beleven valt. Zo is er iede-
re eerste woensdag van de maand (behalve 

in augustus) een Kinderkookcafé. Er zijn 
een kringloopwinkel en een klein filmhuis, 
er komen dichtersavonden en er is veel 
muziek. Bijzonder is de serie ‘Wereld Wijde 
Wijver’, zes concerten met wereldmuziek 
worden verbonden met een passende maal-
tijd of een culturele activiteit. 9 juli speelt 
de Ilita Band uit Ethiopie, daaraanvooraf-
gaand is er een Ethiopische maaltijd. 10 

september speelt Kasha Nasha een com-
binatie van Balkan beat, gipsy, klezmer en 
jazz. www.degrooteweiver.nl 
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Een bezoek aan het in 1898 geopende 
Wormerveerse Wilhelminapark is in elk 

seizoen een bijzondere ervaring. Dat geldt 
zeker ook voor de zomer, als alles in bloei 
staat. Er is een grote verscheidenheid aan 
boomsoorten, waaronder iepen, beuken, 
linden, berken en (rondom de muziektent) 
kastanjes die zorgen voor een goede akoes-
tiek. De onderbeplanting is prachtig. Het 
park wemelt in de zomer van de vogels die 
ieder jaar terugkeren om hier te nestelen 
en te broeden. In de zomer vinden in het 
park bijzondere evenementen plaats:  
29 augustus is er een Culinaire Wereldreis, 
met rondom de muziektent marktkramen, 
waar kan worden geproefd van hapjes en 
gerechten uit allerlei delen van de wereld. 

Het park heeft ingangen naast Wandelweg 
nr. 53 en Zaanweg nr. 7. Geopend van 8 
en tot 20 uur. 
www.wilhelminaparkwormerveer.nl 
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Een bezoek aan de Poelboerderij in Wormer 
is een leuk en leerzaam uitje. Er worden 
exposities gehouden en de boerderij is het 
vertrekpunt voor veel verschillende, span-
nende en leuke, (vaar)excursies door het 
Wormer- en Jisperveld. In juli zijn er 
bijvoorbeeld excursies gericht op vleermui-
zen, vissen en waterdiertjes. Daarnaast zijn 
er zomeravondexcursies. De Poelboerderij 
is ook een startpunt voor fietstochten om 

het veld. Veerdijk 106, Wormer, 
075 6219100, www.poelboerderij.nl
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Het nieuwe seizoen van het Zaantheater 
begint op 10 en 11 september met een 
magische circusvoorstelling van het 
Canadeese Cirque Éloize. 17 september 
is er De Nacht van het Cabaret, met op- 
tredens van diverse cabaretiers. De presen-
tatie ligt in de handen van Mike Boddé en 
Thomas van Luyn. De avond wordt fees-
telijk afgesloten met de uitreiking van de 
Zaanse Cabaretprijs aan de, volgens bezoe-
kers van het Zaantheater, beste cabaretier 
van het afgelopen seizoen. 26 september 
is er het Festival Klassiek aan de Zaan, met 
een proloog van het laatste deel van het 
omvangrijke project ‘Ooggetuigen van een 
Oorlog’ door het Zaanse jongerenorkest 
Rajakymoes!. Er is een klassieke-muziek-
markt en er zijn diverse presentaties. 
De toegang is gratis. Vanaf 14.00 uur. 
www.zaantheater.nl 
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Dorpstheater Wormer begint aan z’n 
dertigste seizoen en viert dat met een aantal 
feestelijke voorstellingen, te beginnen op 
25 september met ‘Paisajas’, een samen-
voeging van twee gerenomeerde flamenco-
duo’s. De reeks uitvoeringen wordt afge-
sloten in april 2011. Een overzicht van alle 
voorstellingen is te vinden op de website 
www.dorpstheaterwormer.nl.
 

De Stichting Kalverpolder organiseert 
vanuit De Bunker (Kalverringdijk 32 te 
Zaandam) diverse excursies. 11 juli is er 
een schemerexpeditie: vleermuizen en 
nachtvlinders. 12 september is er een 
zoektocht naar trekvogels. 
www.kalverpolder.nl 
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6 augustus op de Dam in Zaandam van 
10 tot 17 uur. www.mikki.nl
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21 augustus. Jaarmarkt en braderie op  
de Lagedijk in Zaandijk en Folkloredag  
op de Zaanse Schans, met oude am- 
bachten, demonstraties, rondvaarten over 
de Zaan en nostalgische attracties. Beide 
van 10 tot 17 uur.
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22 augustus ‘Kaike en Koieremarkt’ op de 
Lagedijk in Zaandijk van 10 tot 17 uur.
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28 augustus De Stichting ‘Vrienden van 
de Appelboom’ organiseert in het Kooger-
park een benefietconcert met optredens 
van onder meer ‘Chaos’, Nederlandse 
wereldmuziek, de Zaanse volkszanger 
René Eshuis, het Kapiteinskoor, Close 
Harmony koor ‘A Handful’ en blues door 
‘Blues Motel’. De opbrengst komt ten 

goede aan kinderen met een meervoudige 
handicap. www.roxyfestival.nl 
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Junior Kamer Zaanstreek organiseert 28 

en 29 augustus een feestelijk culinair 
weekend rondom de Zaandamse Wilhel-
minasluis. De opbrengst komt ten goede 
aan het Jeugd Sport Fonds. Proeven, ruiken 
en kijken naar de culinaire hoogstandjes 
van diverse Zaanse restaurants in een intie-
me sfeer. www.clubculinairzaandam.nl 
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19 september vindt de 26e Dam tot 
Damloop plaats. Naast de wedstrijdloop 
zijn er bijvoorbeeld een ‘mini Dam tot 

Damloop’ voor kinderen, ‘Run2Day’, een 
vrouwenloop en een trimloop, en een  
bruisend Zaandams centrum.
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5 september Eenacters in het Koogerpark 
van 13 tot 17 uur. www.koogerpark.nl 
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11 en 12 september Het thema van Open 
Zaanse Monumentendag is ‘De smaak van 
de 19e eeuw’. In 1987 werd in navolging 
van Frankrijk in Nederland de Open 
Monumentendag geïntroduceerd. Monu-
menten worden gratis open gesteld voor 
publiek met de bedoeling de belangstelling 

voor monumenten en het draagvlak voor 
monumentenzorg te vergroten. De eerste 
editie trok circa 360.000 bezoekers, inmid-
dels is dat aantal opgelopen tot jaarlijks 
circa 800.000 à 900.000. Daarmee is de 
Open Monumentendag een van de groot-
ste Nederlandse culturele evenementen.
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25 september Alle Zaanse Molens worden 
gratis opengesteld voor publiek.
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Tot en met 1 oktober is de Zaanhopper 
in de vaart, een fraai oud en deels overdekt 
sleepbootje dat over de Zaan vaart van de 
Zaandamse Wilhelminasluis naar de 
Wormerveerse Zaanbocht en vice versa. 
Onderweg wordt op diverse aanlegplekken 
gestopt, onder meer bij de Zaanse Schans. 
Voor afvaarttijden en -dagen: 
zie www.varenopdezaan.nl 
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Deze agenda blijkt door veel mensen graag 
te worden gelezen, maar kan alleen maar 
worden gemaakt met uw hulp. Heeft u 
suggesties voor leuke, bezienswaardige of 
interessante optredens, uitjes, concerten, 
exposities of lezingen in de Zaanstreek, 
mail ze dan naar de redactie van  
Zaans Erfgoed, per adres: 
gemeentearchief@zaanstad.nl (bij voor-
keur met bijvoeging van een word- 
document) en eventueel digitaal beeld-
materiaal. Folders en/of programma- 
boekjes kunt u ook bezorgen bij 
Gemeentearchief Zaanstad, Hoogstraat 
34, 1541 KZ Koog aan de Zaan, of opstu-
ren (zonder postzegel) naar Antwoord-
nummer 1000, 1500 VC Zaandam. Voor 
de agenda van oktober, november, decem-
ber kunt u uw reactie uiterlijk insturen op 
1 september a.s.
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Wat is er mooier voor een vereniging 
als Zaans Erfgoed dan het houden van 
een vergadering in een historisch Zaans 
pand? Opnieuw lukte het dit voor elkaar 
te krijgen. De voorjaars-ledenvergadering 
vond 22 april jl. plaats in pakhuis Asia 
in Koog. Dit gerestaureerde voormalige 
vleethuis kwam in beeld door de activitei-
ten rondom de Waakzaamheid. Asia ligt 
verscholen aan de Zaan, schuin achter de 
Waakzaamheid. Het idee de vergadering 
te houden in Asia was één, de realisatie 
ervan een tweede. Aan en in het pand 
werd namelijk nog druk getimmerd. 
Eerst werd er overlegd met Somass, de 
eigenaar en ontwikkelaar van het project 
‘De Waakzaamheid’. Het idee werd en-
thousiast ontvangen door Gé Sombroek, 
lid van Vereniging Zaans Erfgoed en 
met zijn vennoot Van Assema actief in 

Somass. Vervolgens kwam het program-
ma ‘Het mooiste pand van Nederland’ 
van SBS6. De Waakzaamheid werd ge-
nomineerd en ging verder in de strijd. 
Geweldig! Iedereen in de Zaanstreek die 
iets heeft met historie of roots heeft liggen 
in de Waakzaamheid, raakte min of meer 
met het Waakzaamheidvirus besmet, in-
clusief de organisatie van de voorjaars- 
ledenvergadering van Zaans Erfgoed. Stel 
dat ze de finale zouden halen en winnen. 
Wat zou dat een geweldig effect hebben 
op onze vereniging. De keerzijde was dat  
alle vakkundigheid nu werd ingezet voor 
de restauratie van de Waakzaamheid; 
voor Asia was er voorlopig geen aandacht  
meer. Zou het nog lukken in Asia te 
vergaderen? Hoe de strijd om ‘het mooi-
ste pand’ verliep, zal de meesten van u 
bekend zijn: de finale werd gehaald; de 
strijd ging nu nog tussen twee panden. 

Op 14 april was een groot deel van de 
Zaanse bevolking aan de buis gekluis-
terd. Tot grote teleurstelling van ieder, en 
vooral van de Somass-mannen, werd de 
Waakzaamheid uiteindelijk niet de grote 
winnaar. Voor onze vereniging was dit 
‘ongeluk toch ook een geluk. Alle aan-
dacht van Somass ging nu weer uit naar 
Asia. Er waren nog maar vijf dagen te 
gaan vóór de voorjaarsvergadering! De 
medewerkers van Somass deden er alles 
aan om aan de leden van Zaans Erfgoed 
in het vleethuis onderdak te bieden. 
Fantastisch! Toen de jonge Somass-garde 
bekend raakte met de doelstelling van on-
ze vereniging, sloeg de vonk gelijk over. 
Het leidde tot aanmelding als lid en het 
lidmaatschapsgeld werd handje contantje 
meteen betaald. Zij waren graag bij de 
vergadering in ‘hun’ vleethuis aanwezig 
geweest, maar moesten door een verjaar-
dag helaas verstek laten gaan.

Voor de vergadering werden snel nog 
tafels, stoelen en heaters gehuurd; een 
beamer, koffiezetapperatuur en andere 
dingen werden geleend. Het lukte: de 
ingebruikname van Asia was een feit. 
En hoe: ruim honderd leden toonden 
belangstelling. Na het formele deel van 
de vergadering bracht Gé Somroek zijn 
verdere restauratieplannen voor het voet-
licht. Het werd duidelijk met wat voor 
bezieling dit project wordt aangepakt;  
na de rondleiding konden de leden dit  
met eigen ogen zien. Jeroen Breeuwer 
vertelde met verve over zijn jeugd in en 
rond de Waakzaamheid. Met grote te-
vredenheid wordt er teruggezien op een 
zeer geslaagde vergadering in een oud-
heidkundige toplocatie!

Henk Elzenga, Vereniging Zaans Erfgoed
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De website http://zaans-industrieel-
erfgoed.nl/ wordt gearchiveerd en 
voor de lange termijn bewaard door de 
Koninklijke Bibliotheek (KB). Deze nam 
het initiatief een selectie van Nederlandse 
websites te bewaren voor toekomstig  
onderzoek. Websites bevatten vaak waar-
devolle informatie, die niet op andere  
wijze wordt gepubliceerd en door de grote 

‘omloopsnelheid’ het risico loopt voor-
goed verloren te gaan. Dat websites als  
‘digitaal erfgoed’ het behouden waard 
 zijn, is internationaal erkend in het  
‘Unesco Charter on the Preservation of 
the Digital Heritage’ uit 2003. Als na-
tionale bibliotheek is de KB wettelijk 
verantwoordelijk voor het verzamelen, 
beschrijven en bewaren van in Nederland 
verschenen publicaties, al dan niet elektro-
nisch. Ook ons tijdschrift Zaans Erfgoed 
wordt door de KB gearchiveerd. De KB 
ziet het als haar taak om ook websites 
duurzaam te bewaren en raadpleegbaar 
te houden voor toekomstige generaties 
en deze te behoeden voor verlies door 
technologische veroudering en andere 
risico’s. Om die reden archiveert de KB 
de websites van Nederlandse overheden, 
wetenschappelijke instellingen en organi-
saties op het terrein van erfgoed.

()34/2)3#(�'%.//43#(!0�#2/--%.)%

Het Historisch Genootschap Crommenie 
heeft een nieuw boek in voorbereiding, 
dat 4 september a.s. wordt uitgeven ter 
gelegenheid van het vijftienjarig bestaan 
van het Genootschap. Het boek, met 
de titel ‘Krommenie, gebeurtenissen in 
de twintigste eeuw’, voert de lezer door 
honderd jaar geschiedenis. Elk jaar bevat 
een interessant onderwerp, dat wordt geïl-

lustreerd met één of meerdere zwart-wit 
foto’s. Het wordt een mooi linnen gebon-
den boek met een kleurenomslag, dat 160 
pagina’s telt. Zes auteurs beschrijven de 
onderwerpen: Wim Andrea, Wiebe 
Dijkstra, Jan Schots, Cor Smit, Cor Tuijn 
en Jelle v.d. Weide. De vormgeving is 
in handen van Agaat Rijks-Leguijt. De 
winkelprijs van het boek is ̀  23,50. Voor 
verdere gegevens kunt u terecht op onze 
website: www.hgc-krommenie.nl, of per 
e-mailadres boek@hgc-krommenie.nl. 
Ook kunt u bellen met R. Ofman, tel. 
075 6401661.
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Bij het 125-jarig jubileum van de 
Koninklijke Nederlandse Kolfbond 
opende Erica Terpstra officieel het web-
museum www.colf-kolf.nl. In dit museum 
is veel over de historie en ontwikkeling 

van de kolfsport opgenomen: prenten, 
schilderijen, foto’s, video’s, prijzen, sier-
voorwerpen en spelmateriaal zijn hier te 
zien. Uiteraard ook van Zaanse kolfclubs 
uit Wormer, Krommenie, Zaandijk en 
Koog aan de Zaan. Ook wordt aandacht 
besteed aan verwante bal- en stokspelen, 
waaronder ijsklossen. In het webmuseum 
zijn een stok van 177 cm. met een schep-
vormig uiteinde en een houten bal, waarin 

de naam J. Kool is ingegrift, te zien. Deze 
zijn afkomstig uit de collectie van het 
Zaans Museum. Volgens de informatie 
van het Zaans Museum zouden deze bal 
en stok zijn gebruikt bij ijsklossen, waar-
over maar weinig bekend is. De foto’s van 
de bal en de stok geven geen duidelijkheid. 
Wij zouden hier graag meer over weten. 
Mocht u informatie hebben over ijsklos-
sen, de stok en/of de bal, dan houden  
wij ons aanbevolen. U kunt mailen naar: 
D. Spijker (d.spijkerandijk@zonnet.nl).
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Ja, ik word lid van de vereniging Zaans Erfgoed voor E 20,- per jaar. 

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

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

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

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

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

ZAANS ERFGOED
IS GEHEEL GEWIJD AAN DE 
ZAANSE CULTUURHISTORIE
(ET�TIJDSCHRIFT�INFORMEERT�ZIJN�LEZERS�OVER�EEN�BREED�SCALA�AAN�ONDERWERPEN��ZOALS�
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Kortom alles wat met de cultuurhistorie 

van de Zaanstreek te maken heeft, kan 

een plaats vinden in Zaans Erfgoed. U 

kunt dit blad elk kwartaal ontvangen 

door lid te worden van de Vereniging 

Zaans Erfgoed.

Stuur onderstaand antwoordformulier 

in een enveloppe zonder postzegel aan:

Vereniging Zaans Erfgoed

Antwoordnummer 1854, 1544 ZX  Zaandijk,

of mail naar zaanserfgoed@planet.nl

Zaans Erfgoed is een geweldige in -
formatiebron voor alle inwoners  
van Zaanstad, Wormerland en 
Oostzaan en in feite onmisbaar 
voor iedereen die de Zaanstreek, 
met al z’n cultuurhistorische waar-
den een warm hart toedraagt. Dit 
tijdschrift heeft een omvang van 
48 pagina’s A4 formaat, waarvan 
24 pagina’s in kleur, en verschijnt 
vier keer per jaar. 

Opbergpakhuis 
voor 16 nummers 
Zaans Erfgoed 
`�4.- bij de
Zaanse boekhandel.


