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Rectificatie 
In de vorige editie van Zaans Erfgoed (nr. 33) werden bij het 
vraaggesprek met emeritus hoogleraar Joop Goudsblom twee bij-
schriften verwisseld. De foto op bladzij 11 toont niet de papier-
molen De Mol, maar de hennepklopper De Blauwe Arend. De 
Mol is afgebeeld op bladzij 12 en werd daar abusievelijk De 
Blauwe Arend genoemd.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of worden opgenomen in een elektronisch  
databestand zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ik ben al 42 jaar Zaankanter en daar 
ben ik trots op. Niet alleen omdat er 
de afgelopen 42 jaar zoveel moois in 
de Zaanstreek is gebeurd, maar vooral 
ook omdat de Zaanstreek vóór mijn ge-
boorte zo’n bijzondere streek was met 
een bijzondere geschiedenis. Gelukkig 
hebben de twintigduizend Zaankanters 
die nauw betrokken zijn bij een histori-

sche vereniging, hierover met mij dezelfde mening. Die geschie-
denis blijkt uit de prachtige industriële gebouwen langs de Zaan 
en het bijzondere landschap, het karakter van de Zaankanters, 
of ons actieve verenigingsleven. En natuurlijk zijn er ook de 510 
monumenten die de stad rijk is, en de talloze overige monumentale  
panden. Helaas kunnen we niet alle oude panden in oorspron-
kelijke luister herstellen of zelfs maar behoeden voor verval. We 
hebben financieel, juridisch en technisch simpelweg niet de 
middelen. Veel panden zijn er nu eenmaal niet op gebouwd om 
honderden jaren te blijven staan en te worden aangepast aan de 
eisen van deze tijd, want in de stad moet ook gewoond, gewerkt 
en geleefd worden. We moeten daarin dus keuzes maken, en dat 
zijn niet de makkelijkste keuzes. Bij het maken van keuzes zijn 
voor mij twee zaken belangrijk. Dat betreft ten eerste de intrin-
sieke waarde van de panden, zoals de architectuurhistorische 
en cultuurhistorische waarde. En er zijn zaken zoals de steden-
bouwkundige waarde, gaafheid, herkenbaarheid en zeldzaam-
heid. Ten tweede is voor mij ook de cultuurhistorische toekomst 
van groot belang. Kunnen we ons erfgoed klaarmaken voor de 
toekomst, zodat mijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
ook nog kunnen genieten van de streek waarop ik trots ben? Dat 
kan betekenen dat we aanpassingen moeten doen, zodat panden 
niet alleen de geschiedenis vertellen, maar ook een functie in de 
toekomst kunnen hebben en onderdeel kunnen blijven uitmaken 
van onze maatschappij. Dit najaar komt de eerste aanzet van het 
nieuwe monumentenbeleid uit. We hebben het afgelopen jaar 
in het beheer van ons erfgoed een grote slag gemaakt, zoals een 
beschrijving van alle monumenten in de Zaanstreek en een betere 
afstemming tussen de afdelingen bouw- en sloopvergunningen en 
de afdeling monumenten. Nu lopen we als gemeente voorop in 
het formuleren van een nieuw MoMo-proof monumentenbeleid 
en de uitvoering hiervan. Dit betekent niet dat er nooit meer 
iets mis zal gaan, maar wel dat we meer instrumenten in handen 
hebben om dit te voorkomen, of om illegale sloop aan te pak-
ken. En we kunnen een actievere rol spelen in het conserveren 
van ons erfgoed en het klaarmaken voor de toekomst, waarbij 
we overigens dankbaar gebruik zullen maken van het Nationaal 
Programma Herbestemming en de dag van de Herbestemming, 
die in Noord Holland onlangs voor de eerste keer is gehouden. We 
hebben straks een breed scala aan instrumenten om ons Zaanse 
erfgoed klaar te maken voor de toekomst. En dat vind ik heel 
belangrijk. Want ik wil dat de kinderen van mijn kinderen op 
hun 42ste ook nog kunnen zeggen: ik ben al 42 jaar Zaankanter 
en trots op de geschiedenis van mijn streek.
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Jeroen Olthof is loco-burgemeester van Zaanstad en wethou-
der van Financiën, Wonen, Sport en recreatie, Monumenten, 
Belastingen en verzekeringen en het stedelijke vernieuwings- 
programma Noorderwelf.
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 4   Achter het buurtcentrum De Lorzie ligt aan het 

Marktplein te Wormerveer een ietwat verscholen cultuur-

historische parel. Het is de uit 1868 daterende begraaf-

plaats van het dorp – de begraafplaats West, die niet meer 

in gebruik is. De Historische Vereniging Wormerveer 

nam deze onder haar hoede en knapte deze ‘laatste  

rustplaats’ op. 

 8   De Zaanstreek was een houtgebied bij uitstek en dat 

bepaalde mede het uiterlijk van de streek. Talrijke  

zaagmolens deden er hun werk en overal lagen stam-

men te wateren om het hout goed zaagbaar te maken. 

De infrastructuur van het gebied werd mede door havens 

en haventjes bepaald. 

 12   Jaap Schipper (Zaandam 1915) de founding father van 

de Zaanse Schans, is jongstleden september overleden. 

Een drietal van zijn vele vrienden gedenkt hem.

 14   Tijdens de werkzaamheden aan de Waakzaamheid bleek 

zich onder de dansvloer van de grote zaal een betonnen 

kolfbaan te bevinden. Na een zoektocht werd duidelijk 

dat de kolfpalen van deze baan zich in Andijk bevonden. 

Voor even kwamen ze terug naar Koog.

16  De Jedelooschool aan de Zaandamse Westzijde verloor  

zijn onderwijsfunctie. Het hoofdgebouw werd gerestau- 

reerd, heringericht en heet nu het Jedeloo Woongebouw. 

Daaraan ging een lang proces vooraf. 

20   Schuin tegenover meelmolen De Bleeke Dood in 

Zaandijk werd een Rijksmonument door een particulier, 

Frans Wytema, gerestaureerd. Het pand waarin voorheen 

onder meer een slachterij en een fietsenzaak waren geves-

tigd, heeft nu een horecabestemming: De Smuiger.  

23   Dat Zaanse kooplieden gebruik maakten van Zaanse 

boeiers om onder meer naar de beurs van Amsterdam 

te gaan is bekend. Maar dat er nog een ander, kleiner  

Zaans scheepje werd ontwikkeld is minder bekend. Dat 

INHOUD
is het Zaanse hekjachtje. Een particulier, Cees van der 

Meer, bouwde het nauwkeurig na. 

25   In de collectie van het Zaans Museum bevindt zich een 

bijzonder portretje van het meisje Guurtje Baan. Zij had 

klompvoeten en leed aan hevige pijnen. Zij werd liefdevol 

verzorgd in het wees- en armenhuis van Oostzaandam.

27   Na de grote aandacht die de Waakzaamheid kreeg door 

de deelname aan de wedstrijd ‘Het mooiste pand van 

Nederland’ en de nipt verloren finale, hield de restauratie 

van de voormalige herberg niet op. De Waakzaamheid 

wordt onderdeel van een groter plan: het herstel van het 

historische ensemble van Zaanse houtbouw rondom de 

gedempte Koogersluis. 

30   Mosterdmolen De Huisman op de Zaanse Schans 

krijgt een nieuwe bestemming, of beter: de molen krijgt 

een oude bestemming terug. Matthijs Ero en Martin 

Schaap van De Zaansche Molen namen het initiatief de 

molen weer in te richten voor het malen van specerijen. 

Bezoekers kunnen er straks de geuren opsnuiven. 

35   Kroniek. Zaans gebeurtenissen in het tweede kwartaal  

van 2010.

38   Erfgoededucatie voor jongeren en kinderen is al langere 

tijd een van de activiteiten van het Zaans Museum. Nieuw 

is dat nu ook de allerjongsten met het Zaanse Erfgoed in 

contact worden gebracht. Het Honig Breethuis zette een 

project op voor kleuters. 

40   Boekennieuws. Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek 

belicht.

43   Verenigingsnieuws. Berichten over ‘de eigen club’ die 

ook anderen kunnen interesseren. 

44   Agenda. Tips voor cultuurhistorische uitjes en het aan-

bod van tal van Zaanse culturele instellingen.
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Boven: De grafstenen van de begraafplaats kenmerken zich door een grote verscheidenheid in soorten. Linksonder: Grafsteen van de familie Bakker.  

Rechtsonder: Detail van een van de bijzondere grafmonumenten.
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DE BEGRAAFPLAATS

IN WORMERVEER

Over begraven in de oudste tijden in de Zaanstreek is maar 

weinig bekend. In vóór-christelijke tijden werden doden vaak 

gecremeerd; hun asresten werden in urnenvelden bijgezet. De 

zompige veengrond en de vele overstromingen maakten bewo-

ning en ook begraven hier moeilijk. Pas met de ontginning van 

het gebied en de komst van de eerste kerkgebouwen rond de elfde 

eeuw vinden we hier sporen van begraafplaatsen. 

2!.'%.�%.�34!.$%.

Tot het begin van de negentiende eeuw werd er in heel Nederland 

op twee manieren begraven. De allerrijksten werden begraven in 

de kerk, al dan niet in een bestaand familiegraf. Dat was maar 

voor een kleine groep weggelegd. De meeste overledenen werden 

begraven op het kerkhof. Net als bij leven golden er ook hier 

rangen en standen: de duurste plaatsen waren die vlak tegen de 

kerk, de allerarmsten lagen aan de rand. Joodse inwoners hadden 

hun eigen begraafplaats, buiten de stadsmuren. Keizer Napoleon 

verbood per decreet van 12 juni 1804 het begraven in kerken; 

toen Nederland een deel van het Franse keizerrijk werd, gold 

dit verbod ook in ons land. Na korte tijd weer in gebruik te zijn 

geweest, werd begraven in kerken in 1827 bij Koninklijk Besluit 

per 1 januari 1829 definitief verboden. Dit werd het begin van 

(gemeentelijke) begraafplaatsen, die veelal buiten de toenmalige 

stadsgrenzen kwamen te liggen. Het besluit was mede ingegeven 

doordat kerkhoven binnen de stad méér dan vol raakten en het 

ontbindingsproces niet bevorderlijk was voor de volksgezond-

heid. Zo waren er klachten over stank en dreigde gevaar voor de 

kwaliteit van het grondwater. Tot in de achttiende eeuw werden 

welgestelden vaak ’s avonds begraven; toen dit verboden werd, 

bleef men dit gebruik soms nog handhaven, ondanks de geheven 

boetes. Vooral Amsterdamse patriciërs hielden deze gewoonte 

nog aan: de stoet met lantaarns die zich in het donker over de 

gracht begaf, vormde een indrukwekkend maar ook enigszins 

macaber gezicht dat ontzag inboezemde. 

"%'2!&%.)3"533%.

Wie zich dat kon permitteren, werd lid van een begrafenisbus, 

een fonds. Dit was een een vorm van onderlinge verzekering 

en een voorloper van onze uitvaartverzekering, en voorzag zo-

doende in de kosten van de laatste gang. Er waren tal van fondsen, 

die buiten de Zaanstreek vaak waren ontstaan uit de gilden. 

Het Gemeentearchief Zaanstad (GAZ) bewaart nog het register 

van het Begrafenisfonds van Wormerveer. Het bevat behalve de 

namen van leden en bestuurders ook een overzicht van financiële 

zaken. In het jaar van oprichting (1773) waren er vierhonderd 

leden. Het fonds kende een aantal klassen; het grootste deel 

van de leden hoorde tot de tweede, derde en vierde klasse. Het 

eerste jaar bedroeg de balans 327 gulden. Opvallend is een post 

uitgaven van enige tijd later: voor ‘Consumtie der Directeuren 

& de boekhouder byt houden der Comparitiën’ werd een be-

drag van dertien gulden en tien stuivers uitgetrokken. Blijkbaar 

werd er tijdens vergaderingen het een en ander genuttigd. In de 

daaropvolgende jaren liet de balans grotere bedragen zien, in 

overeenstemming met het aantal overledenen. Een busbegrafe-

nis stond destijds voor vijftig gulden in de boeken. In de loop 

van de negentiende eeuw werden steeds meer begrafenisbussen 

opgeheven of omgezet in een reguliere verzekeringsvorm. 

%%.�.)%57%�"%'2!!&0,!!43

Tot in de negentiende eeuw werd er in Wormerveer begraven 

in en rond de Nederlands-hervormde kerk aan het Noordeinde. 

Maar ruimtegebrek eiste zijn tol en in 1866 besloot het ge-

meentebestuur tot aanleg van een nieuwe begraafplaats, aan-

gezien de ‘tegenwoordige begraafplaats (…) gelegen rond het 

Kerkgebouw in de kom der gemeente (…) binnen weinige jaren 

zelfs by gewone sterften (…) ontoereikend zal zyn’, aldus het 

raadsbesluit. In 1869 kwam er een nieuwe begrafeniswet tot 

stand. Wellicht daarop vooruitlopend werd in 1868 de oude 

begraafplaats vervangen door een nieuwe, Begraafplaats West 

geheten en gelegen aan het eind van de Marktstraat. Dit was 

destijds het eind van het dorp. Het Gemeente Archief Zaanstad 

(GAZ) bewaart een transcriptie van het raadsvoorstel waarin 

het besluit genomen werd. Voor de nieuwe begraafplaats was 

een bedrag uitgetrokken van 17.000 gulden. Daarbij kwam nog 

3.330 gulden voor aankoop van de benodigde grond. Die werd 

verkregen van de polder Westzaan en de eigenaren Pieter Veenis 

en de Waterlandsche Doopsgezinde Gemeente. De toegang liep 

via een brug en een ijzeren hek. Het hekwerk was geleverd door 

<\e�m\iYfi^\e#�dfeld\ekXc\�[f[\eXbb\i
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IJzergieterij De Prins van Oranje te ’s-Gravenhage. Deze firma 

genoot destijds mede bekendheid door de vele gietijzeren bo-

venassen voor molens die men maakte; zeer waarschijnlijk zijn 

er ook nog Zaanse molens (geweest) met een dergelijk bovenas. 

Het GAZ bewaart tekeningen van de leverancier, waarop diverse 

modellen te leveren hekwerk zijn afgebeeld. Uiteindelijk koos 

men voor model nummer twee. 

³"%34�9:%2´

In een brief uit 1868 beloofde de gieterij alles te leveren ‘van 

best yzer naar den aard van het werk vervaardigd’. Daarnaast 

gaf de gieterij de verzekering dat alles ‘goed en solide werk’ was, 

dat niets te wensen overliet. Op 28 mei 1867 werd het aanbeste-

dingscontract voor de aanleg opgemaakt: de aannemers waren 

Maarten Stam voor het timmerwerk en Pieter Stelling voor het 

metselwerk. Inbegrepen waren de plaatsing van een doodgravers-

huisje, zand voor de benodigde ophoging en de aanleg van de 

toegangsweg. Omdat de begraafplaats destijds nog grensde aan 

open polderwater, was er aan de achterzijde nog een steigertje, 

zodat men eventueel ook met een boot met daarop de lijkkist 

kon aanmeren. Een uitgebreid bestek schreef onder andere voor 

de dorpels van het huisje hardsteen en voor de vensters ‘half wit 

Fransch glas’ voor. De prijs voor de aanleg bedroeg bijna 15.000 

gulden. Daarnaast kwam er een uitgebreid protocol voor de 

beplanting. Aan de toegangsweg moesten bomen van voldoende 

hoogte komen, op vier ellen (2,5 meter) afstand van elkaar ge-

plant. Voorgeschreven werden onder meer 44 zwarte of bruine 

beuken, 42 kastanjes en verder platanen, iepen en struikheesters 

voor de beplanting rondom. De leverancier was een helaas niet te 

identificeren hovenier uit Aalsmeer. De totale kosten bedroegen 

228 gulden. Bij de aanleg werd tevens bedongen, dat er een ka-

tholiek deel moest komen. Daartegen rezen veel bezwaren, zodat 

tenslotte persoonlijk ingrijpen van de toenmalige burgemeester 

nodig was om dit deel alsnog te realiseren. 

2%',%-%.4

De gemeente stelde een uitgebreid begrafenisreglement op, dat 

werd vastgelegd in de raadsvergadering van 15 mei 1868. Er 

waren drie klassen en een begrafenis kostte tussen de dertig en 

twintig gulden. Nachtbegrafenissen waren uiteraard verboden; 

de reguliere uren voor het begraven waren tussen acht en tien 

uur in de ochtend en tussen twee en vier uur in de middag. Het 

luiden van de klok kostte voor vijf minuten vijftig cent en ook 

voor zaken zoals een door de gemeente beschikbaar gesteld lijk-

kleed  gold een toeslag, net als voor het plaatsen van hekken en 

monumenten rond en op graven. Veel monumenten staan nog 

altijd en geven de begraafplaats een bijzonder aanzien. Andere 

Zaanse gemeenten bleven niet achter: Koog aan de Zaan kreeg 

in 1869 een eigen begrafenisreglement en Zaandam in 1870. 

(5)$)'%�3)45!4)%

Uiteindelijk bleek begin jaren ’60 de Wormerveerse begraafplaats 

opnieuw te klein. De oorzaak daarvan was onder meer dat het 

terrein, dat oorspronkelijk aan de polder Westzaan grensde, door 

de toenemende bebouwing rondom steeds meer ingesloten was 

geraakt. Verdere uitbreiding was hierdoor onmogelijk. Er werd 
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Boven: De sfeer van de begraafplaats wordt mede bepaald door monumentale bomen.
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een nieuwe begraafplaats aangelegd, de huidige begraafplaats 

Noord. Sindsdien wordt er op de Begraafplaats West niet meer 

begraven. Dat had onder meer tot gevolg, dat de begraafplaats 

lange tijd nauwelijks werd onderhouden. Enige tijd werden er 

regelmatig daklozen en verslaafden in het doodgraverhuisje 

aangetroffen, reden om het toch al niet beste huisje te slopen. 

Tegenwoordig heeft de Historische Vereniging Wormerveer de 

oude begraafplaats onder zijn hoede genomen. Er is al veel werk 

verricht aan het oudste, historische deel: verzakte stenen zijn naar 

boven gehaald, andere zijn rechtgezet en monumentale graven 

zijn waar mogelijk hersteld. De vereniging probeert al enige 

tijd de status van monument voor de begraafplaats te krijgen. 

Er is een werkgroep binnen de vereniging die zich bezig houdt 

met klein onderhoud en restauratie. Daarnaast doet men his-

torisch onderzoek naar degenen die er begraven liggen. Verder 

is er eenmaal per jaar, op de laatste vrijdagavond van oktober, 

‘Lichtjesavond’ waarbij op de begraafplaats honderden kaarsen 

en waxinelichtjes worden geplaatst en ontstoken. Dat was ook 

in  oktober 2009 weer het geval. Verder worden er historische 

rondleidingen gegeven.

:/%+4/#(4%.

Wie nu via het hek en de brug het terrein betreedt, komt op het 

oudste deel. Bij een restauratie enige jaren geleden werden de 

toegangsbrug en het toegangshek gerestaureerd. Daarbij kregen 

de pilaren van het hek weer hun bekroning terug, die in de loop 

der tijd was verdwenen. Na vergeefse zoektochten vond Dick 

Zwart van de Historische Vereniging Wormerveer in een antiek- 

en curiosawinkel twee vergelijkbare gietijzeren granaatappels, 

die niet alleen perfect op de pilaren pasten, maar ook binnen het 

budget vielen. Links bevindt zich het monumentaalste deel (vak 

A) met onder andere het grafmonument van de familie Laan en 

andere van ouds bekende Zaanse ondernemers en industriëlen. 

De eerste overledene die op de begraafplaats werd bijgezet was 

ook een Laan, en wel Jan Laan, die overleed in 1868. De familie 

Laan was tevens schenker van een bedrag van vijfduizend gulden 

voor de aanleg van de begraafplaats. Hoewel herstel nodig is, 

heeft dit familiegraf nog altijd een zeer monumentaal aanzien. 

Ook in andere opzichten is de begraafplaats een afspiegeling 

van de Zaanse samenleving. Anders dan bijvoorbeeld op Friese 

(dorps)kerkhoven, waar de stenen vaak een enigszins eenvormig 

aanzien hebben, vinden we hier veel types stenen en bijbeho-

rende namen en teksten. De Zaanse bevolking kenmerkte zich 

destijds door een diversiteit van bevolkingsgroepen: uit het hele 

land kwamen werkkrachten naar de Zaanstreek, die in de snel 

groeiende industrie kwamen werken. Er is een grafsteen die de 

afbeelding van een gebroken tandwiel draagt. De overledene 

was waarschijnlijk werkzaam geweest in de machinebouw of 

een aanverwante bedrijfstak. 

.!4552

De begraafplaats is ook in andere opzichten bijzonder: op, maar 

ook rond het terrein, staan een aantal grote en monumentale 

bomen. Daarvan zijn er vijfendertig die ten tijde van de aanleg 

zijn geplant. Aan het pad tussen vak A en de uitbreiding van 1897 

staat nog een monumentale plataan. Wie vanaf het Marktplein 

kijkt, zou wellicht denken dat zich op deze plaats een openbaar 

wandelpark bevindt. Er staan hier eiken, beuken en platanen en 

het terrein valt aan te merken als een van de weinige boomrijke 

gebieden in de Zaanstreek, waar vanouds weinig hoog opgaand 

geboomte was, vooral omdat molenaars hier niets van moesten 

hebben – hoge bomen vangen immers veel wind. Er zijn ooit 

plannen geweest om van de toen al gesloten begraafplaats een 

openbaar wandelpark te maken, maar die zijn gelukkig verijdeld. 

Op het terrein staat nog het dode restant van een sequoia, die hier 

ooit is geplant. De stam biedt nu onderdak aan een specht, reden 

waarom plannen om het boomrestant te rooien zijn afgeblazen. 

Verder hebben vleermuizen, vanouds geassocieerd met de dood 

en begraafplaatsen, hier hun jachtgebied en bieden de bomen 

nestplaatsen voor de vele reigers uit de omgeving. Zo heeft het 

terrein ook nu nog een functie.

Literatuur:

Register Begrafenisfonds Wormerveer 1773 - 1808. GAZ, bibl. inv. Nr. PA-116; 

H.L. Kok: Funerair Lexicon. Encyclopedisch woordenboek over de dood. 

Maastricht, 2002. Met dank aan Dick Zwart van de Historische Vereniging 

Wormerveer, alsmede aan het Gemeentearchief Zaanstad. Verder raadpleegde 

ik de websites www.genealogiebont.nl en Stichting Dodenakkers.nl  (bijdrage 

van Leon Bok).  

Boven: Op de begraafplaats rusten verscheidene vooraanstaande Wormerveerse 

industriëlen, onder wie Jan Laan.
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Linksboven: Afb. 3: De in 1650 gegraven Nieuwe Haven met insteekhavens langs de Hogendijk. Rechtsboven: Afb. 2:Voorbereidingen in de achttiende eeuw bij 

paltrokmolen De Wildeman in het Westzijderveld voor een houtveiling in Zaandam. De te veilen balken zijn half op de wal getrokken om te worden opgemeten 

en gemerkt. Midden: Afb. 1: Houtvlotten bij de Oude Schans te Amsterdam, gefotografeerd door J. Olie in 1863. De foto maakt duidelijk dat het water gevuld 

was met balken en daardoor nauwelijks was te bevaren. Onder: Afb. 6: De lengte van de huizen in het Blaauwe Hof werden bepaald door de standaardmaten van 

de balken en planken.
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BALKENHAVENS

Balkenhavens hadden een tweeledig doel. In de eerste plaats 

waren zij bedoeld als ligplaats voor de tot vlotten samengevoegde 

losse balken die uit de schepen waren gelost. Ten tweede waren zij 

een ligplaats voor de uit Dordrecht of Vreeswijk naar Amsterdam 

en Zaandam aangevoerde vlotten. Voorafgaand aan de veilin-

gen werden de balken in deze steden gesorteerd naar lengte en 

diameter in maatbalken, onder- en bovenmaatse balken. Jacob 

Olie maakte in 1863 een panoramafoto van de Oude Schans te 

Amsterdam, vanaf de Montelbaanstoren (Afb. 1). De congestie 

van vlotten in deze gracht is duidelijk te zien. De balken waren 

aan het worteleinde van merken voorzien; wellicht kwamen die 

overeen met de veilingnummers. Op een bekende prent uit de 

achttiende eeuw van de paltrokzaagmolen ‘de Wildeman’ die 

stond in het Zaandamse Westzijderveld, zijn de voorbereidingen 

te zien van de destijds eveneens te Zaandam gehouden veilingen. 

De daarop te veilen balken zijn half op de wal getrokken om te 

worden opgemeten en gemerkt. Een molenaarsknecht meet met 

een duimstok de diameter van elke balk op, terwijl rechts op de 

prent de plank te zien is waarop op een onderlinge afstand van 

twee voet latjes zijn gespijkerd, waarmee hij de lengte van iedere 

balk kon bepalen (Afb. 2).

3/24%2%.�%.�/06,/44%.

Na de veiling werden de door de houtzagers gekochte balken weer 

door hun personeel naar lengte in maats-, onder- en bovenmaatse 

balken gesorteerd, opgevlot en naar een balkenhaven gevaren. 

De op Amsterdamse veilingen gekochte balken moesten zo de 

lange reis naar Zaandam maken. De hoeveelheid stammen die 

nodig was om een molen continue te laten zagen was zeer groot, 

temeer omdat destijds in de wintermaanden de aanvoer van hout 

over zee verboden was.1 

De vlotten lagen een half jaar of langer in de balkenhavens om de 

groeisappen (voornamelijk bestaand uit zetmeel en suikers) in het 

water uit te logen. Al in de zeventiende eeuw liet Jochum Pietersz. 

Kat in het buitendijks land langs de Zuiddijk te Zaandam in 

1636 het Oosterkattegat en in 1647 het Westerkattegat uitgra-

ven tot houthavens. Het waren nog betrekkelijk smalle kana-

len. Daarentegen was de Nieuwe Haven, die in 1650 langs de 

Hogedijk werd uitgegraven. In dit zestig meter brede water en 

de daarlangs aangelegde insteekhavens konden vlotten langdurig 

blijven liggen (Afb. 3). Een kadasterkaart uit 1830 laat zien, 

dat de vlotten bij de binnendijks gelegen zaagmolens alleen een 

ligplaats konden vinden in de omringende poldersloten en kleine 

insteekhavens. De kaart toont ook, dat de opleving in de zaag-

industrie na 1815 ertoe leidde dat in de onmiddellijke nabijheid 

van enkele zaagmolens, zoals ‘de Vergulde Zalm’ en ‘de Witte 

Star’, de balkenhavens al vele malen groter waren dan bij de 

overige zaagmolens in het Westzijderveld. Deze ontwikkeling 

zou zich gedurende de gehele negentiende eeuw voortzetten, zo-

wel bij de zagerijen in het Westzijder- als in het Oostzijderveld. 

Vooral na de verstoming van de meeste zagerijen in de periode 

1870-1890, waarbij de zaagcapaciteit enige malen werd vergroot, 

moesten de balkenhavens in de onmiddellijke nabijheid van de 

zagerijen worden uitgebreid door het tot water vergraven van 

de omringende weilanden. Dat is bijvoorbeeld te zien op een 

luchtfoto van de zagerij- en houthandel van de firma Engel van 

de Stadt (Afb. 4). 

Na het gereedkomen van het Noord-Hollands Kanaal in 1824 dat 

van Nieuwediep via Alkmaar en Purmerend naar Amsterdam liep, 

ontstond de mogelijkheid om in het door Wormerveerse fabrikan-

ten aangelegde Kogerpolderkanaal bij Westgraftdijk zeilschepen, 

geladen met graan of hout te lossen. Na de lossing van de hout-

schepen werden de flensvlotten naar de Poel bij Haaldersbroek 

gevaren. Hier bleven ze, gesorteerd naar eigenaar en lengte, liggen 

totdat ze voldoende gewaterd waren (Afb. 5). Daarna werden 

ze door vlotvaarders naar de zaagmolens in het Westzijderveld 

vervoerd. Na de voltooiing van het Noordzeekanaal in 1876 kon 

de lange weg voor zeil- en stoomschepen naar Amsterdam sterk 

worden bekort. Maar Zaandam bleef tot 1879 voor diep geladen 

stoomschepen onbereikbaar. In dat jaar werd het buitendijks land 

De Hem langs de Zuiddijk doorgraven, zodat er rechtstreeks 

toegang kwam tot de Wilhelminasluis nabij de Dam. Vanaf 

de zuidelijke punt van dit kanaal werd de Voorzaan verbreed 

en verdiept, zodanig dat hier met hout geladen stoomschepen  

hun vracht konden lossen. Het meest noordelijke deel werd als 

vlot- en balkenhaven met de nodige remmingwerken ingericht. 

Deze zeehaven bleef tot de opening van de Dr. J.M. den Uylbrug 

(1990) in gebruik.

5)47)*+%.  

In het laatste decennium van de negentiende eeuw was de aan-

voer van kapbalken echter zo groot dat veel houtschepen naar 

Amsterdam moesten uitwijken. Een oplossing bleek de aanleg 

in 1911 van de Nieuwe Haven voor zeeschepen ten westen van 

de Hembrug, waarbij wederom een afzonderlijke balkenhaven 

werd aangelegd. Na de Eerste Wereldoorlog, in 1918, daalde de 
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aanvoer van kapbalken zó snel dat deze haven nooit aan haar 

doel heeft beantwoord. Na de vestiging van de firma Bruynzeel 

in 1922 te Zaandam is deze houthaven in de loop der jaren weer 

grotendeels gedempt en tot fabrieksterrein bestemd.2

(!.$%,�%.�(!.$%,3'%"25)+%.

De handel tussen de houtleveranciers in de verschillende landen 

en de Hollandse kopers gaf aanleiding tot allerlei tegenstellin-

gen. Ten eerste op het gebied van de maten. De in alle landen 

gebruikelijke lengtemaat, de voet, vertoonde grote verschillen, 

zelfs binnen onze landsgrenzen. Eerder waren deze door stede-

lijke overheden vastgesteld. Ook in Nederland mat men vóór 

de invoering van het metrieke stelsel in 18203 in voeten. De 

Amsterdamse voet was 28,3 cm, de Utrechtse 26,8 cm, de Bossche 

28,7 cm en de Rijnlandse voet was 31,4 cm. Daarnaast waren 

in Friesland nog de houtvoet van 29,4 cm, de scheepsvoet van 

gemiddeld 28,1 cm en de koningsvoet van 32,6 cm bekend. De 

machtspositie die de grootste afnemers van het Noorse hout, 

Engeland en Nederland, voor 1800 innamen ten opzichte van de 

noordelijke landen, zal ertoe geleid hebben, dat beide landen het 

hout volgens hun eigen voetmaat bleven kopen, namelijk 30,5 en 

28,3 centimeter. Pas na 1915 schikte men zich in Nederland naar 

het Engelse maatsysteem van de Engelse voet. In andere delen 

van de wereld, waar de Hollandse handelsgiganten de V.O.C, 

en de W.I.C. handel dreven, bedienden de Hollanders zich van 

de Rijnlandse voet van 31,4 cm, die slechts 9 millimeter van de 

Engelse voet afweek, tegen 22 millimeter van de Amsterdamse 

voet. Na 1970 is internationaal overgegaan op het metrieke stelsel, 

maar Engeland, Canada, Noord- en Zuid-Amerika en Australië 

deden daar niet aan mee.

!,,%2,%)�,%.'4%.

Om aan de vraag van het bouwbedrijf te voldoen wensten de 

Hollandse inkopers stammen van allerlei lengten in te kopen. Dit 

was echter in het nadeel van de verkopers. Als de jonge stammen 

enige jaren later werden geveld, leverde dit langer en dus duurder 

hout op. Het algemeen belang bracht mee dat hout korter dan 

18 voet maar met mate mocht worden uitgevoerd. In Frankrijk 

was het al in de Middeleeuwen verboden om hout langer dan 10 

voet (de hoogte van een verdieping) voor de bouw van woningen 

te benutten. Langer hout mocht slechts voor de scheepsbouw 

worden bestemd.4 De lengtemaat van 18 voet was ook bepalend 

voor de hoeveelheid waarin het hout werd verkocht, namelijk 

de ‘tuit’. Deze bestond uit 12 balken van 18 Amsterdamse voet, 

dus totaal 216 voet.5 Bij de verkoop werden de lengten van de 

ondermaatse en bovenmaatse balken omgerekend naar de hoe-

veelheid van 216 voet van de tuit. De lengte van 18 voet als 

minimale maat van kapbalken heeft grote invloed gehad op het 

bouwen van woningen, zowel in de steden als ten plattelande. 

Ook in de scheepsbouw werden planken van 18 voet veel gebruikt 

voor de bouw van pramen en sloepen. De aanvoer per schip uit 

Scandinavië had een hoge prijs van het hout tot gevolg, zodat 

Boven: Afb. 4: Na de verstoming van de meeste Zaandamse houtzagerijen in de jaren 1870-’90 nam de productiecapaciteit van de bedrijven fors toe, zoals blijkt 

uit een luchtfoto van de zegerij en houtgandel van de firma Engel van de Stadt. 

B
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jkt Boven: Afb. 5: Na het lossen van houtschepen werden flensvlotten getransporteerd naar de Poel om daar te wateren.

voor de balklagen van woningen meestal de goedkoopste balken 

van 18 voet werden gekozen. Om vervolgens een houten huis 

rondom waterdicht te maken, werden de langs-gevels gedicht 

met horizontaal aangebrachte planken. Om zo breed mogelijke, 

overal even brede, planken uit een stam van 18 voet te zagen, 

was het voordeliger de planken twee voet korter af te zagen. Dit 

leidde ertoe dat, waar de kostprijs een rol speelde, de lengte van 

het huis afgestemd was op deze planken van 16 voet. De diepte 

van een pand werd als gevolg hiervan bepaald naar het aantal 

benodigde planken van 16 voet. hetgeen leidde tot een maatreeks 

van 1-1, 5-2-2, 5-3 planken, met een lengte van respectievelijk 

16, 24, 32, 40 en 48 voet. Naar Amerika geëmigreerde land-

genoten namen deze gewoonte in de zeventiende eeuw mee en 

lieten door de notaris aldaar de lengtemaat van hun huis in het 

aantal planken vastleggen.6 Zowel in Nederland als in Amerika 

hielden de plaatselijke houtzagers kennelijk een voorraad aan 

van balken van 18 voet en planken van 16 voet voor vloeren en 

buitenwanden. Uit deze voorraden konden de huistimmerlieden 

voor de burgerman snel woningen bouwen, mits men zich aan de 

courante maten hield. In de Zaanstreek hebben bijvoorbeeld de 

pandjes die behoren tot het ‘Blauwe Hof ’ aan het Hennepad te 

Wormerveer, dat in 1766 werd gesticht door de papiermaker Dirk 

Blaauw (Afb. 6) ten naaste bij deze afmetingen. In de panden die 

na 1961 zijn overgebracht naar de Zaanse Schans woonde echter 

het meer welgestelde deel van de Zaankanters. Deze konden het 

zich veroorloven om het duurdere bovenmaatse hout te laten ge-

bruiken. Hoe vreemd het ook mag klinken, aan zeer veel stenen 

panden in Amsterdam en in andere grote en kleinere Nederlandse 

steden, is de uitwendige maat van 18 x 32 voet terug te vinden. 

Omdat deze panden meestal uit drie of vier woonlagen beston-

den waren grote hoeveelheden vloerbalken van dezelfde lengte 

nodig. Ditzelfde gold voor de vloerdelen, die (liefst met zo weinig 

mogelijk zaagverlies gelegd) de diepte van het pand bepaalden. 

Anderzijds was men al sinds de Middeleeuwen in Amsterdam, 

door ruimtegebrek binnen de stadswallen gedwongen om smalle 

panden met een breedte van slechts 13 tot 17 voet te bouwen. 

Hiervoor konden de ondermaatse vloerbalken worden benut, die 

hierdoor vaak duurder waren. Maar welgestelden konden zich 

bredere panden met vloerbalken van 20-28 voet veroorloven.

Noten

1  In 1687 werd de vaart van houtschepen van en naar Noorwegen en door de 

Sont tussen 20 september en 10 april verboden  op een boete van 1000 gul-

dens. 

2  De opkomst van de Zaanstreek, 1952, M.A. Verkade, p. 193. 

3 Bruynzeels Gedenkboek, p. 25 e.v.

4  Eén meter is circa een miljoenste deel van de omtrek van de aarde, gemeten 

over de polen.

5 Architecture in wood, Hans J. Kansen, 1971, p. 125-147.

6 Hout en trouw, P. J. Middelhoven, 1975, p.58.

7  Earley Records of the City and county of Albany and the Colony of 

Rensselaerswijck, J. Pearson, 1916.
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Liefhebbers van de Zaanse geschiedenis gaven vervolgens de 

aanzet tot de oprichting van ‘Stichting De Zaanse Schans’, 

waarin verscheidene Zaanse gemeenten en particulieren samen-

kwamen. Ondersteund door het rijk, de provincie, Zaanse 

gemeenten en bedrijven én de actieve vereniging ‘Vrienden van 

de Zaanse Schans’ werd de historische Zaanse buurt tussen 1961 

en 1976 gerealiseerd op een terrein van ongeveer acht hectare in 

de Kalverpolder (Zaandam-Oost). Daarnaast verrezen er onder 

Schippers verantwoordelijkheid in de Zaanse Schans ook andere 

gebouwen, waaronder het verplaatste voormalige weeshuis van 

Westzaan (restaurant ‘De Walvis’, met daaraan gebouwd een 

voormalig vleethuis), enkele pakhuizen en verscheidene ande-

re voorbeelden van historische Zaanse houtbouw, waarvan een 

aantal werd ingericht als museum. Jacob Schipper was daar-

naast van 1948 tot 1982 actief als particulier architect. Hij reali-

seerde zo’n duizend woningen in Zaandam, Velsen, Amsterdam 

en Rotterdam en tekende óók voor onder meer een viertal  

bejaardenhuizen in de Zaanstreek (Mennistenerf, Groenland, 

Parkzicht en d’Acht Staten). Voorts was hij verantwoordelijk 

voor de restauratie van vier synagogen aan het Amsterdamse  

J.D. Meyerplein en van hervormde en Lutherse kerken in verschei-

dene gemeenten, waaronder Zaandam, Koog en Westzaan. 

Jaap Schipper is mede-auteur van de boeken ‘Gebouwd in de 

Zaanstreek’ en ‘Van wind naar stoom, een eeuw industrie- 

cultuur in de Zaanstreek’. Enkele Zaankanters halen herinne-

ringen aan hem op.

7!2-%�62)%.$3#(!0

‘Vanaf het moment dat ik Jaap Schipper leerde kennen stond 

de architectuur en de cultuurhistorie centraal. Mijn eerste grote 

opdracht als architectuurhistoricus was zijn archief. De tentoon-

stelling “In harmonie met stad en land” in het Molenmuseum 

over zijn werk bij zijn 75ste verjaardag betekende een  

verdere intensivering van de contacten met hem en zijn vrouw 

Bix. Contacten die konden uitgroeien tot een warme vriendschap 

dankzij de muziek en in het bijzonder door een reeks muziek-

avondjes die ik thuis organiseerde, waar Jaap en Bix bijna altijd 

aanwezig waren. Eén van die avondjes herhaalden we nog eens 

voor de Rotary in Zaandam bij gelegenheid van de tachtigste 

verjaardag van Jaap. We gingen vaak samen samen naar concer-

ten en tentoonstellingen. Zo was er ook dat leuke weekend in 

Antwerpen dat mijn vriend en ik Jaap en Bix aanboden voor 

hun vijftigjarig huwelijk in 2004. Jaap begon toen al een beetje 

slechter ter been te raken, maar bij trappetjes namen we hem dan 

gewoon gezamenlijk onder de arm. Zo zijn er tal van momen-

ten, dat ik met grote warmte aan Jaap en Bix terugdenk. Het is 

voor mij een voorrecht geweest hen gekend te hebben, dankzij 

die prachtige opdracht om zijn archief te ordenen en te beschrij-

ven. Iedereen kan nu zien dat zijn betekenis veel verder reikt dan 

de Zaanse Schans, want ook als nieuwbouwarchitect heeft hij 

gebouwen weten te realiseren die misschien wel de status van 

Rijksmonument verdienen. De foto van de door hem ontwor-

pen Emmauskerk in Rutten siert nu al de omslag van één van de 

delen die aan de Monumenten in Nederland is gewijd. 

Johan Jacobs, architectuurhistoricus.
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Toen ik in 2003 als bouwkundige in dienst kwam bij de  

Stichting De Zaanse Schans ervoer ik al heel snel dat de bijzon-

dere panden stuk voor stuk ook aan de binnenzijde tot in detail 

zorgvuldig zijn bewaard of gereconstrueerd. Ook over de setting 

is zorgvuldig nagedacht. Er werd binnen de stichting dan ook met 

respect over de oprichters van de Schans gesproken; met name 

over Jaap Schipper, die als jong en veelbelovend architect in 1947 

de Prix de Rome won en een studie verrichtte aangaande het 

behoud van het Zaans Erfgoed. Hiermee gaf hij de aanzet voor 

de Schans. Dit respect was er in 2003 nog steeds. De toenmalige 

directeur Victor Moussault nodigde de heer Schipper met enige 

regelmaat uit om zijn mening te vragen. Dat betrof bijvoorbeeld 

de situering van het Jisperhuisje, waarbij molen De Windhond 

verplaatst zou worden. Oriënterend zoals het hoort: de keuken 

op het noorden gericht. Advisering ging verder dan alleen het 

pand: ook het omliggende terrein aankleden met streekeigen 

beplanting, waarvoor Jaap Schipper een plantenlijst van zijn 

neef Piet Kelder aanleverde. Regelmatig nam de heer Schipper 

ook enkele bouwfragmenten uit z’n eigen collectie mee naar de 

Schans. Worvels, grendels of duimgehengen, die bij renovatie 

op de Schans goed van pas kwamen. Maar ook de uitbreiding 

van de Catharina Hoeve met een bepande kapberg in 2006 was 

gebaseerd op een voorstel van Jaap Schipper. Een verzoek in 2009 

om een ventilatiekap op het uurwerkmuseum te mogen plaatsen 

was voor de stichting geen discussiepunt, omdat ook hier Jaap 

*ACOB�3CHIPPER��:AANDAM�����	�IS�OVERLEDEN��)N�DE�:AANSTREEK�WORDT�HIJ�BOVENAL�HERINNERD�ALS�GEESTELIJK�VADER�VAN�DE�:AANSE�
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Boven: Jaap Schipper op de Kalverringdijk met op de achtergrond huizen van de Zaanse Schans.

Schipper zelf een voorstel tekende, en dus was het goed. Nu de 

stichting van plan is diverse aanpassingen aan de Schans plaats 

te doen vinden, is het zaak voor de deskundigen waakzaam te 

blijven, om de goede sfeer te behouden. 

Pieter Gravesteijn en Piet van Nugteren

*!!0�3#()00%2�%.�$%�:!!.3%�).$5342)Ç,%�-/.5-%.4%.

De economische recessie van jaren tachtig, leidde tot de sluiting 

en sloop van vele fabrieken in de Zaanstreek. Op 15 oktober 1980 

was de eerste ledenvergadering van vereniging MBTZ, de vereni-

ging tot behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek in de 

Zaanstreek. In 1981 werd Jaap Schipper actief in MBTZ. Hij was 

al betrokken bij de stichting Pal tegen Verval. Verder was hij voor-

zitter van de monumentencommissie van de Culturele raad van 

de provincie Noord Holland. De eerste vergadering van de werk-

groep Gebouwen was op het kantoor van Jaap Schipper. In 1982 

werden de criteria voor de inventarisatie van Zaanse fabrieksge-

bouwen opgesteld. Jaap is toen aan het werk gegaan. In 1992 werd 

de 'inventarisatie houten bedrijfspanden' aan Provincie Noord 

Holland aangeboden. Dat was ook het jaar van het rapport van 

het Monumenten Inventarisatie Project over de Zaanstreek. In 

1995 volgde nog het PIE-rapport ‘Industrielandschap De Zaan’ 

van het Projectbureau Industrieel Erfgoed. Jaap Schipper had het 

plan opgevat om op basis van zijn verzamelde kennis een boek 

te gaan maken over de Zaanse fabrieksbouw.  Al spoedig kreeg 

hij hulp van de architectuurhistoricus Maura Huig. Het heeft 

bijna 15 jaar geduurd voordat het boek “Van wind naar Stoom” 

af was.  Maar het boek heeft ons belangrijke nieuwe inzichten 

gegeven. Aanvankelijk bleef de plattegrond van de windmolen 

bewaard, maar voor de nieuwe “stoomfabriek” werd een apart 

stenen gebouw tussen de molenschuren geplaatst. De vorm- 

geving was gebaseerd op bestaande vormen van architectuur uit 

de huizenbouw. Amsterdamse architecten vervulden een belang-

rijke rol. Maar ook Zaanse aannemers, architecten en molen-

bouwers hebben fabrieken ontworpen. Er is in de Zaanstreek 

vrijwel geen navolging van de Engelse fabrieksbouw zoals in de 

Twentse textielindustrie. Nieuwe materialen zoals ijzer, staal en 

beton maakten nieuwe vormen van fabrieksbouw mogelijk. In de 

Zaanstreek is volop met nieuwe vormen geëxperimenteerd. Jaap 

Schipper heeft een belangrijke rol gespeeld bij de herwaardering 

van de Zaanse fabrieksarchitectuur.
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Het afgelopen voorjaar kwam tijdens werkzaamheden in de 

Waakzaamheid door Bouwbedrijf Somass de betonnen kolfvloer 

tevoorschijn, die onder de dansvloer lag. Dat was de aanzet tot 

een zoektocht naar de kolfpalen van deze baan, die al 55 jaar 

niet meer in gebruik is. De kolfsport is vanaf minstens 1823 tot 

1955 in De Waakzaamheid beoefend. Eerst op een lemen vloer, 

later op asfalt en tenslotte, vanaf 1905, op beton. Meermalen is 

hier het Nederlands kampioenschap kolven georganiseerd. Dat 

waren grote evenementen. Naast de driedaagse kolfstrijd was er 

ook een biljartwedstrijd en werden voor de kolvers uitstapjes geor-

ganiseerd, zoals een boottocht op de Zaan en museumbezoeken. 

Na de prijsuitreiking volgde de slotavond met voordrachten en 

muziek. In 1902 werden de deelnemers door de fanfare van het 

station afgehaald en naar de Waakzaamheid begeleid. De begro-

ting bedroeg 650 gulden, waaronder prijzengeld (fl. 200), huur 

boot (fl. 70 en muziek (fl. 100). 
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Het Algemeen Handelsblad schreef zaterdag 17 november 1951: 

‘De meeste kolvers spelen met gummiballen, maar er zijn er 

ook nog, die de ouderwetse sajetballen gebruiken. De sajet, ja 

precies die jullie moeder ook wel gebruikt om te stoppen, die 

sajet dus wordt om een vaste kern gewonden en wel zó stijf, dat 

de bal keihard wordt. Om deze sajetbal wordt nu met koper-

draad een gelooid bokken- of geitenhuidje genaaid. Een gemzen-

huidje is het beste, maar ook het duurste (…). Een sajetbal loopt 

zwaarder en de ‘sajetters’ vinden het manlijker om met deze 

bal te spelen. Vroeger werd de sajetbal op een soort komfoortje 

‘‘vóórverwarmd’’ opdat hij mooi rond zou zijn tijdens het spel.’ 

Kolvers lieten hun kliek en hun sajetbal naar eigen inzicht vervaar- 

digen of ‘vermaken’. Men speelde met ‘een kolfje naar zijn hand’. 

Hendrik Ero, de uitbater van De Waakzaamheid tussen 1918 en 

1941 en zelf een begenadigd sajetter, adverteerde met ‘het maken 

van snelloopende sajetballen of het nieuw overtrekken van oude’. 

Aangezien wedstrijden soms ver van huis werden gespeeld zette 

men de kolfstokken en -ballen daags tevoren op transport, omdat 

deze door de organisator van de wedstrijd verwarmd moesten 

worden. Voor deze transporten hadden de verenigingen hun 

eigen kolfkist. Op een foto van Dick Breeuwer uit 1950 staat 

de kist van de vereniging ‘Hendrik Ero/Mik Wis’ links achter 

in een hoek.

(%2/02)#(4).'

Hendrik Ero kwam niet terug uit de oorlog; hij werd in 1943 

in Berlijn vanwege verzetsactiviteiten gefusilleerd. Zijn dochter 

Netty en haar man Dick Breeuwer werden de nieuwe eigenaren 

van De Waakzaamheid. De Kolfvereniging Koog-Zaandijk werd 

opnieuw opgericht en kreeg als naam ‘Hendrik Ero/Mik Wis’. 

‘Mik Wis stond voor: ‘Altijd Raak’. Er kwam ook een Hendrik 

Ero-prijs die jaarlijks op het NK werd uitgereikt aan de speler 
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Boven: Dick Breeuwer in de kolfbaan, met kliek, sajetbal en kolfkist (1950).

  (Foto: archief Jeroen Breeuwer)
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Links: De kolfpaal terug in De Waakzaamheid, op zijn oorspronkelijke betonnen sokkel (14 april 2010). Op het moment van de foto werd in allerijl voor de andere 

paal een nieuwe metalen sokkel gesmeed. (Foto: Jeroen Breeuwer) Rechts: De kolfkist met het logo ‘Hendrik Ero/Mik Wis’, gefotografeerd in het huis van Dirk 

Spijker (Foto: Jeroen Breeuwer).

die in de eerste twee slagen de meeste punten behaalde en toch 

buiten de prijzen viel. Er werd nog enige jaren wekelijks in De 

Waakzaamheid gespeeld door de kleine vereniging. Maar het was 

een zware klus om eerst de dansvloer te verwijderen, om deze na 

een avondje met weinig omzet de volgende ochtend weer terug 

te leggen. Dat was niet meer lonend. Bij een verbouwing in 1955 

werd dan ook besloten de kolfbaan definitief af te dekken met 

een nieuwe, permanente dansvloer. De kolvers verplaatsten hun 

verenigingsavond naar het Moriaanshoofd in Wormer, waar de 

kolfpalen onder het podium in de opslag kwamen te liggen. 

Het waren unieke, met koper beslagen exemplaren, die op 15 

april 1900 door de Koger dr. C.W. Vrendenberg waren geschon-

ken. De schenker was toentertijd voorzitter van de KNKB. 

Inscriptieplaatjes op de palen getuigen daarvan.

0!,%.�.!!2�.)%57%�.)%$/20�

In Nieuwe Niedorp brandde In 1975 dorpshuis en kolfzaal ‘De 

Prins Maurits’ af. Er volgde herbouw en dankzij contacten binnen 

de kolfbond vond men de kolvers uit Wormer bereid de oude palen 

van De Waakzaamheid voor de nieuwe baan ter beschikking te 

stellen. Sinds 1976 worden deze daar weer wekelijks gebruikt. 

De waard van het Moriaanshoofd wist ook te vertellen dat één 

van de bij hem spelende kolvers nog twee oude kolfkisten had 

staan. Dirk Spijker van de kolfbond, mocht er wel eentje overne-

men. Hij ontdekte, dankzij de foto uit 1950, dat hij de kist van 

‘Hendrik Ero/Mik Wis’ had verworven. Spijker knapte de kist 

op en voorzag deze van een geschilderde tekst en het logo van 

de Andijker kolfvereniging. Hij biechtte op, dat het logo met de 

twee kolfstokken rechtstreeks is afgekeken van dat van de voor-

malige Koogse vereniging. Dit logo is dan ook terug te vinden 

op oude kolfmedailles.

4%25'�6//2�bb.�$!'

Toen de Waakzaamheid in de loop van 2009 verzeild raakte in 

de competitie ‘Het mooiste pand van Nederland’ en doordrong 

tot de laatste ronde, die nipt werd verloren, mochten de oude 

kolfpalen voor één dag worden geleend van De Prins Maurits en 

de kolfvereniging uit Nieuwe Niedorp. Met mijn oudste broer 

Henk, die de bal en kliek van Pa Breeuwer bewaart, ben ik die 

gaan halen. Voor het eerst sinds 1955 stonden de palen weer even 

op hun oude plek. De tv-presentator, Henk-Jan Smits, sloeg voor 

de show een balletje op de oude vloer, met de kliek en de sajetbal 

van Dick Breeuwer.      

Met dank aan: Dirk Spijker (Andijk), KNKB (Noord Scharwoude) 

en De Prins Maurits (Nieuwe Niedorp).
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HET JEDELOO

WOONGEBOUW

Dit artikel is een bewerking door Simon Zuurbier van een 

aanmerkelijk langere tekst die Cees Kingma samenstelde.  

Het sluit aan op het in Zaans Erfgoed 33 opgenomen  

artikel over gesubsidieerd nijverheidsonderwijs (blz. 31 e.v.).  

Kingma’s volledige tekst is te vinden op de website zaans- 

industrieel-erfgoed.nl. 
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De Jedelooschool is gebouwd rond een driehoekig plein. Het  

voorste deel van het gebouw, aan de Westzijde, heeft drie bouw-

lagen. De vleugel daarachter (met onder andere de praktijkloka-

len) had twee bouwlagen en was van een dermate slechte kwaliteit, 

dat herbestemming volgens de restauratiearchitect geen optie was. 

In overleg met de opdrachtgever werd besloten deze vleugel te 

slopen. Het (inmiddels voormalige) schoolgebouw is aan de kant 

van de Westzijde opgetrokken uit gele baksteen en heeft in de 

voorzijde betonnen en granieten decoraties. Tegen de zuidelijke 

hoek van het voorste deel bevindt zich de woning van de conciër-

ge. ‘Het gehele complex is een mooi voorbeeld van een vlak vóór  

de Tweede Wereldoorlog gerealiseerd schoolgebouw’, concludeer-

de Hooyschuur. 
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De website van Projectontwikkelaar Parteon en Heddes Vastgoed 

meldde in maart 2008 verheugd, dat zou worden begonnen met 

de werkzaamheden aan en rondom de school: 

‘Er moet immers dringend iets gebeuren. De oude school takelt 

snel af. Er is verscheidene malen brand gesticht. Langer wach-

ten brengt het gebouw in gevaar.’ Parteon kreeg op 30 januari 

2008, toen de bezwaarprocedure nog liep, vergunning voor de 

verbouw en gedeeltelijke sloop van de Jedelooschool. De gemeente 

Zaanstad en Parteon wilden snel met de werkzaamheden begin-

nen, om de verpaupering van de school en de directe omgeving een 

halt toe te roepen. Maandag 17 maart startten de werkzaamheden 

in het gebouw en werd begonnen met de sloop van de vleugels. 

Daarmee ontstond de ruimte om vanaf het binnengebied met hijs-

kranen zowel de vóór- als achterkant van het hoofdgebouw te reno-

veren. Zo konden de statige populieren aan de Westzijde worden 

ontzien en werd de overlast voor de omwonenden beperkt.

0!24)*%.

Bij de herontwikkeling van de voormalige ambachtsschool waren 

verscheidene partijen betrokken. De gemeente Zaanstad gaf de 

vergunningen af en speelde een sturende rol bij het ontwikke-

len van de plannen met betrekking tot ‘binnenstedelijk bouwen 

in het algemeen’ en met het ontwikkelen en bebouwen van het 

complex ‘Jedelooschool’ in het bijzonder. De woningcorporatie 

Parteon was als eigenaar van het complex opdrachtgever aan de 

diverse uitvoerende partijen die werkten aan de herontwikkeling 

van de school. Van het begin af aan werden de projectontwikke-

laar en de gemeente kritisch gevolgd door de ‘Bewonersvereniging 

Schilders- en Waddenbuurt en Koog Bloemwijk’, die zich zorgen 

maakte over de negatieve gevolgen voor de leefomgeving – voor-

al omdat veel bestaand groen werd opgeofferd, maar ook omdat 

men vreesde dat de parkeerdruk in de buurt zou toenemen. De 

bewonersvereniging verweet de gemeente en de projectontwik-

kelaar onzorgvuldig en gebrekkig te communiceren, en maakte 

regelmatig gebruik van juridische procedures om haar belangen 

veilig te stellen. Dit leidde tot grote vertragingen in het werk.

/6%2%%.+/-34

Naast Parteon en de gemeente Zaanstad werden verschei-

dene partijen bij het project betrokken, waaronder project-

ontwikkelaar Heddes Vastgoed, die meestal voor eigen 

rekening en risico woningen en commercieel vastgoed ontwikkelt.  

Bij de Jedelooschool verleende Heddes deze diensten aan  

Parteon Projectontwikkeling. Heddes en Parteon onder- 

tekenden 15 september 2009 de aannemingsovereen-

komst voor de verbouw van de Jedelooschool, met Heddes 

Bouw als de aannemer. Hooyschuur architecten bna 

ontwierp het plan voor de herbestemming van het school- 

complex. Woningbouwcorporaties manifesteren zich, óók  

in de Zaanstreek, steeds vaker als redders van beeld- 

bepalende monumenten. 
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Rechtsboven: Detailering in de gevel. Midden: Interieur van bouwnummer 25 in het woongebouw. Rechtsonder: De voorgevel waarop lange tijd de naam 

‘Jedelooschool’ stond. Nu prijkt er als naam ‘Jedeloo Woongebouw’ op. Overige afbeeldingen: Details van het interieur.
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Boven: Situatieschets Jedeloo Woongebouw. De Bewonersvereniging 

Schilders- en Waddenbuurt en Koog Bloemwijk verzette zich vanaf haar  

oprichting op 6 augustus 1991 hevig tegen de in haar ogen ernstige aantasting  

van de leefomgeving. Uit de situatieschets blijkt dat de contouren van het  

vroegere omsloten schoolplein nog wel zijn aangegeven. Rondom de school 

is veel groen verdwenen, waarvoor in de plaats woningen zijn gebouwd en  

parkeerplaatsen zijn aangelegd. 

02)*362!!'

Zaanstads dienst Stadsontwikkeling (sector Grondbedrijf ) 

schreef in juli 1998 aan Heddes Vastgoed, dat de gemeente van 

plan was de ‘J. de Looschool’ (!) te vervreemden en te laten herbe-

stemmen, en bereid was mee te werken aan de wijziging van de 

bestemming van het terrein onder aantekening, dat het bestaande 

schoolgebouw behouden diende te blijven. Als bijzondere kwali-

teiten van het gebouw werden de vormgeving van de gevels, de 

entrees, de schaal van het gebouw en de sfeer van het binnenter-

rein genoemd. De gemeente stelde eisen aan de woningdifferen-

tiatie: dertig procent van de woningen moest in de sociale bouw 

worden gerealiseerd; de overige zeventig procent mocht worden 

gerealiseerd in de vrije sector. Op basis van deze brief werd Heddes 

Vastgoed uitgenodigd vóór 1 oktober 1998 vrijblijvend een schets-

matig bebouwingsvoorstel en een voorstel voor een aankoopbe-

drag te sturen naar de dienst Stadsontwikkeling. Vijf partijen 

kregen een soortgelijke aanbiedingsbrief. Toen er over deze aanbe-

stedingsprocedure vragen werden gesteld, sprak Zaanstads college 

in haar antwoord van ‘een prijsvraag’. Op de uitnodigingsbrief 

gingen drie projectontwikkelaars in met een bod op het terrein 

en de opstallen. Eén daarvan werd afgewezen als ‘te laag’ – de 

twee overige partijen werden uitgenodigd een nieuw bod uit te 

brengen. Prozes (een voorganger van Parteon) bracht het beste 

bod uit en werd gekozen. 

#/--%2#)Ç,%�%80,/)4!4)%

Prozes wilde 52 woningen bouwen. Na bezwaren van de omwo-

nenden werd dat aantal in 2007 teruggebracht tot 36. Deze 

aanpassingen hadden gevolgen voor de kostprijs van het onroe-

rend goed. In eerste instantie bedroeg het bod ruim 3,2 miljoen 

gulden, na de wijzigingen in het bouwvolume werd dat bedrag 

bijgesteld naar iets meer dan twee miljoen euro. Op 9 oktober 

2008 ondertekenden Zaanstads college en Parteon het koop-

contract. Al snel werd duidelijk dat ‘kostendragers’ nodig waren 

voor de realisatie van de doelstellingen: de renovatie van een oud 

schoolgebouw, het bouwen van moeilijk te financieren huurwo-

ningen en het bouwen van een aantal woningen in de vrije sector, 

die een gelimiteerde verkoopprijs moesten krijgen. De kostendra-

gers werden onder andere gevonden in de bouw van een aantal 

grondgebonden eengezinswoningen op het voormalige school-

plein. Bovendien moest een aantal moeilijk te bestemmen gebou-

wen, zoals de praktijklokalen, worden afgebroken om meer ruimte 

voor nieuwbouw te vinden. 

'%%.�&/2-%,%�"%3#(%2-).'

Eerder, in juli 1998, nam de gemeente Zaanstad in een brief een 

passage op over de toekomst van de Jedelooschool: ‘Wanneer de 

keuze valt op sloop moet dit leiden tot een verbetering van de 

bestaande situatie.’ Dit wekte de schijn dat de gemeente Zaanstad 

nog zocht naar de juiste manier om een algemeen gewaardeerd 

cultureel monument (waarvan zijzelf de eigenaar was) voor de 

toekomst te behouden. Uit een verslag van een openbare verga-

dering van de monumentencommissie van donderdag 22 maart 

2007 bleek de Jedelooschool geen beschermde status te hebben: 

‘Ondanks het in 2003 door de monumentencommissie uitge-

brachte advies tot plaatsing op de gemeentelijke monumenten-

lijst van de volledige school, is dit niet gebeurd. Indertijd is geen 

officieel integraal besluit tot plaatsing op deze lijst aan het college 

voorgelegd. De raad heeft ook niet aangedrongen op plaatsing in 

verband met de financiële haalbaarheid. Het pand staat nog wel 

op de lijst van potentiële gemeentelijke monumenten. Het plan 

is nu om te beginnen met het verbouwen van het hoofdgebouw. 

Ambtelijk is geadviseerd deze verbouwing af te wachten alvorens 

een procedure tot plaatsing op te starten. De wethouder stemt in 

met dit advies, omdat de verbouwing verder verval van het pand 

zal voorkomen en het pand behouden zal blijven.’

0/4%.4)%%,�-/.5-%.4

Op de in februari 2010 op internet geraadpleegde monumenten-

lijst van de gemeente Zaanstad (gedateerd 10 april 2007) stond de 

Jedelooschool nog steeds aangemerkt als een potentieel gemeente-

lijk monument. De fractie van Democratisch Zaanstad stelde 11 

maart 2008 schriftelijke vragen aan het college over onder meer de 

monumentenstatus van het complex: ‘De Monumentencommissie 

heeft destijds een voordracht gedaan het gehele gebouw tot monu-
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Boven: Het hoofdgebouw van de Jedelooschool bestaat uit vier woonlagen. De 

woningen aan de linkerkant van het gebouw (niet zichtbaar op de foto) zijn via 

de hoofd-entree bereikbaar. In de voorgevel aan de Westzijde zijn twee nieuwe 

entrees gemaakt. De roestvrijstalen omlijsting van de hoge glazen deur in deze 

nieuwe entrees zorgt hierbij voor een mooi contrast. Aan de achtergevel, naast 

de oude poort, is de vierde entree. Hier bevindt zich nog de oorspronkelijke 

trappartij. Dit is onder andere de toegang tot de woning rechts bovenin.
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ment te benoemen. Wethouder Kroesen vroeg na ontvangst van 

dit voorstel de Monumentencommissie de monumentale status te 

beperken tot de voorzijde. De Monumentencommissie wees dit 

af en handhaafde haar voorstel voor de gehele school. Wethouder 

Kroesen liet de raad officieel weten dat alleen de voorzijde van 

het pand monumentwaardig was. Op de voordracht van de 

Monumentencommissie werd geen antwoord gegeven.
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In juni 2003 was de meerderheid van de raadsfracties voor behoud 

van het totale gebouw geweest. Tijdens die vergadering stelde 

de wethouder voor om de financiële gevolgen van de alterna-

tieven met de raad te bespreken. In december 2006 meldde de 

Monumentencommissie, op verzoek van de bewonersvereniging, 

dat het college het advies van de commissie niet had overgeno-

men. In het voorjaar van 2007 reageerde de bewonersvereniging 

ontstemd over de besluitvorming door de gemeente wat betreft 

de bescherming van het schoolgebouw. Op 30 januari 2008 kreeg 

Parteon de sloopvergunning voor de panden aan de achterzijde 

van het schoolcomplex. De enige keer dat het college een besluit 

nam over de monumentenstatus van de Jedelooschool was op 21 

augustus 2007, toen werd besloten om de Monumentencommissie 

na de verbouwing opnieuw om advies te vragen. 
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Het project ‘Jedelooschool’ kenmerkte zich volgens een aantal 

fracties in Zaanstads gemeenteraad door lange besluitvormings-

trajecten. Er leefden veel vragen over de besluitvorming en de vanaf 

circa 1998 gevolgde procedures. In de raadsvergadering van 2 juli 

2009 werd een initiatiefvoorstel van de PvdA voor het opstellen 

van een ‘feitenoverzicht van de besluitvorming’ overgenomen. 

Het onderzoek werd uitgevoerd door een onafhankelijke partij: 

RegioPlan Beleidsonderzoek. Naast de standaardvragen over de 

gevolgde procedures en de mogelijke invloed van de gemeenteraad 

op de besluitvorming, werden ook vragen gesteld over de manier 

waarop de buurtbewoners bij het project betrokken waren. Omdat 

hierover vragen onbeantwoord bleven, werd bij de behandeling 

van het rapport op 15 oktober 2009 in de gemeenteraad besloten 

een aanvullend onderzoek te laten uitvoeren. Dit leverde onder 

andere nieuwe informatie op over de communicatie tussen de 

bewonersvereniging en de gemeente. Daarnaast werden juridische 

dossiers van de advocaten van de bewonersvereniging bestudeerd. 

Eén van de te beantwoorden vragen was of de gemeente zich had 

beperkt tot het geven van informatie. Of kregen de bewoners ook 

echt inspraak over de veranderingen in hun buurt? Ofschoon de 

gemeente in april 2003 de samenwerking met de bewonersvereni-

ging formeel had opgezegd, blijkt er nadien wel degelijk contact 

te zijn geweest tussen beide partijen. 
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Voor de architect was het geen gemakkelijke opgave om met het 

pakket van eisen en wensen in het achterhoofd een monumentaal 

pand opnieuw in te richten. Die eisen en wensen hadden onder 

meer betrekking op de verdeling van de beschikbare woonruim-

ten, maar de architect wilde ook zijn respect voor de architec-

tuur van het pand kunnen tonen en binnen het budget blijven. 

Dankzij de grote ervaring met het restaureren van diverse panden 

en complete complexen in de stijl van de Amsterdamse School 

lukte het Hooyschuur architecten met een harmonische combi-

natie van de bestaande architectuur en nieuwe vormentaal de 

uitstraling van het gebouw te versterken. Het zou mooi zijn als 

de Monumentencommissie van Zaanstad het gebouw alsnog een 

monumentale status kan toekennen. De voormalige school is 

weer een mooi, stoer gebouw geworden op een unieke plek in 

Zaandam. Dit soort goed geslaagde renovaties geeft de Westzijde 

allure. Hoewel het eindresultaat van deze verbouwing geslaagd 

mag heten, wordt uit de lange voorgeschiedenis duidelijk dat het 

niet altijd meevalt om een dergelijk project tot een goed einde te 

brengen, zeker niet als er veel partijen bij zijn betrokken.

Noot 

1  Een kozijnneg is het vlak/de maat tussen de buitenkant van de gevel en 

het kozijn.
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Linksboven: Restant van de oude fundering. Rechtsboven: Smuiger uit circa 1722 in de voorkamer na verwijdering van de zeventiende-eeuwse tegels. Rechtsmidden: 

De ‘blauwe kamer’ op de eerste verdieping met de originele achttiende-eeuwse verflagen. Linksonder: De smuiger in de winkelruimte werd gevonden achter schot-

hout en voorzien van achttiende-eeuwse tegels. Het tableau toont het Salamonsoordeel. Rechtsonder: De voor- en zijgevel na de restauratie.
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Archiefonderzoek maakte duidelijk dat het pand aan Lagedijk 

7/9 is gebouwd in 1684 door Garmet Symonsz, met als waar-

schijnlijke bestemming een slachterij met woonhuis. In 1733 

werd het pand aangeduid als slachthuis. In 1772 vond een ingrij-

pende verbouwing plaats: de met riet gedekte sporenkap werd 

vervangen door een met dakbeschot en pannen gedekte gordin-

genkap, terwijl de fundering werd uitgebreid. De werkruimte 

werd verhoogd, de schouw in de woonkamer werd vervangen 

door een betegelde smuiger en er kwam in de noordoosthoek een 

tweede betegelde smuiger. Omstreeks 1900 werd een winkelpui 

aangebracht. Het monument werd in zijn voortbestaan bedreigd 

en verkeerde technisch in een slechte staat: decennialang was er 

nauwelijks onderhoud aan het pand verricht. De vorige eigenaar 

was wel begonnen met het herstel van wanden, goten en kozij-

nen, maar het werk was veel te omvangrijk. 

3#(%%&34!.$

Na anderhalf jaar observatie van de grondwaterspiegel bleek dat 

de paalkoppen en kespen (verbindingsbalken) permanent boven 

het gemiddelde grondwaterpeil stonden. Ernstige verzakking en 

scheefstand door grondwaterpeilverlagingen en verrotting van 

paalkoppen en kespen waren daar het gevolg van. De negen-

tiende-eeuwse aanbouw was vrijwel niet onderheid en verrot. 

Deze stond boven op een zeventiende-eeuwse waterput en trok 

de achtergevel naar beneden. Om het pand te behouden was een 

ingrijpende en complete restauratie noodzakelijk. Het interieur 

van het pand is bijzonder gaaf en volledig. Het heeft belangrijke 

decoratieve elementen, die echter zwaar beschadigd waren. De 

originele vloeren en plafonds uit de zeventiende-eeuwse woon-

kamer en gang en de achttiende-eeuwse werkruimte en winkel 

waren nog aanwezig, maar in slechte staat. Ook werden er twee 

zeldzame betegelde smuigers uit 1772 en oorspronkelijke wanden 

aangetroffen: eiken wagenschot uit de achttiende eeuw en grenen 

wanden uit de zeventiende en achttiende eeuw, soms met de origi-

nele verflagen nog in het zicht. Ook hier was een ingrijpende, maar 

respectvolle restauratie noodzakelijk. Onder het pand bevinden 

zich twee waterputten met plavuizen vloer en een geheel met 

plavuizen betegelde kelder met een pekelbak. De kelders ston-

den vol water en de grootste put was lek en gevuld met puin en 

water. Deze is eruit getakeld en met een nieuwe bak erom heen 

weer teruggezet, zodat hij kan worden gebruikt. Deze bijzondere 

karakteristieken tezamen maken het pand uniek.
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De houten vierkantconstructie met zadeldak wordt beëindigd 

door twee wolfseinden. Op het dak stonden oorspronkelijk twee 

schoorstenen, waarvan er één in de loop der tijden is verdwenen. 

Van dit type houten panden bestaan er nog maar twee: Lagedijk 

7/9 en Lagedijk 13. Bijzonder is dat deze monumenten zich op 

korte afstand ter weerszijden van de provinciale weg (Guisweg) 

bevinden. Het zijn daarmee zeldzame exemplaren van Zaanse 

houtbouw. Het rijksmonument Lagedijk 7/9 is zeer beeldbepa-

lend door de ligging. Het staat op een unieke plek schuin tegen-

over de nieuwe provinciale Julianabrug naar de Zaanse Schans 

in een historisch ensemble met de zeventiende-eeuwse molen 

n: 

ot-

*ONGSTLEDEN�JUNI��WERD�EEN�MONUMENT�GEOPEND��WAARAAN�JARENLANG�IS�GEWERKT��$IT�ARTIKEL�GEEFT�EEN�VERSLAG�VAN�DE�
RESTAURATIE�VAN�HET�BEELDBEPALENDE�HOUTEN�RIJKSMONUMENT�,AGEDIJK�����TE�:AANDIJK��WAARIN�VOORHEEN�DE�FIETSENWINKEL�

VAN�-OLENAAR�WAS�GEVESTIGD��$EZE�ZORGVULDIGE�RESTAURATIE�NAM�ZEVEN�JAAR�IN�BESLAG�EN�IS�INMIDDELS�VOLTOOID�

DOOR�&RANS�7YTEMA
)LLUSTRATIES��7'�0RODUCTIONS

RESTAURATIE

RIJKSMONUMENT
MffidXc`^\�]`\kj\en`eb\c�el�i\jkXliXek

Boven: Eiken wagenschot. Het bovenste deel is nog in originele staat.
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De Bleeke Dood, huizen en pakhuis De Baars, deels rijks-,  

deels gemeentelijk monument. Dit ensemble maakt het geheel 

nog waardevoller. 
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De restauratie werd uitgevoerd met respect voor de wordings-

geschiedenis. Dat hield onder meer in: het zorgvuldig uitpellen 

en lezen van de bouwsporen en bouwhistorisch onderzoek in de 

archieven. Hierdoor kon de bewonings- en de gebruiksgeschiede-

nis worden achterhaald.Er werd gekozen voor het behoud van de 

oorspronkelijke fundering. Dat betekent dat er onder de authen-

tieke vloeren moest worden gewerkt in moeilijke omstandighe-

den. De vloeren konden daardoor gespaard blijven. Er werden in 

totaal 368 houten palen vijftig centimeter ingekort. Daarna werd 

het ernstig verzakte, scheefstaande en geschrankte pand rechtge-

zet, en in de loop der tijden verwijderde constructieve onderdelen 

werden weer aangebracht. De fundering werd opnieuw gemet-

seld, met oud materiaal.
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Door het vrijwel uitsluitend hergebruiken en restaureren met 

oude, antieke bouwmaterialen bleef niet alleen de sfeer bewaard, 

maar werd ook het milieu gespaard. Hergebruik in plaats van sloop 

is volgens sommige berekeningen de meest ecologische oplossing, 

omdat de in het gebouw opgeslagen energie (die bij sloop vernie-

tigd wordt) behouden blijft. Worden daarnaast oude bouwma-

terialen hergebruikt zoals hier in hoge mate gebeurde, dan kan 

gesproken worden van een hoge ecologische waarde. Deze metho-

de is uiterst arbeidsintensief en tijdrovend maar heeft ook als voor-

deel dat alle authentieke details behouden kunnen blijven.
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Tot circa 1990 was Lagedijk 7/9 een woon-/winkelpand. Het 

pand was al een rijwielherstelplaats met woningen vanaf 1918. 

Doelmatig herbestemmen is maatwerk en een complexe onderne-

ming. Lange tijd is gezocht naar een passende bestemming met 

een publieke functie. Daardoor kunnen de plaatselijke bevolking 

en de vele toeristen die op weg naar de Zaanse Schans passeren 

van dit prachtige erfgoed genieten. De bijzondere karakteristieken 

van het pand werden blootgelegd en ingepast in het totaalconcept. 

Deze werden leidraad bij de zorgvuldige restauratie en herbestem-

ming, zodat het monument passend gemaakt kon worden voor 

een eigentijds gebruik door een nieuwe generatie.

4/%+/-34 

Na lang zoeken werd een goede chefkok gevonden die een bras-

serie/restaurant, laagdrempelig met hoge kwaliteit, in het monu-

ment exploiteert onder de naam ‘De Smuiger’. Daarmee is een 

goede toekomst voor het pand blijvend verzekerd. Deze bestem-

ming past ook uitstekend in het beleid van de gemeente Zaanstad 

om het toerisme en het economisch leven in Zaandijk te bevorde-

ren. Nu de restauratie in Zaandijk is voltooid, is Zaandijk weer 

een prachtig monument rijker. Een cultuurhistorische aanjager 

voor de Zaanstreek, een prachtige plek en een bijzonder pand dat 

voor iedereen toegankelijk is.
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Deze restauratie valt samen met de herbouw en restauratie van 

de zeventiende-eeuwse molenaarswoning van de voormalige 

meelmolen ‘De Blijdschap’ uit Assendelft. Dit tot dusverre niet 

beschermde pand met zeldzaam complete constructie en interi-

eur kon nog één dag voor de sloop worden gered en wordt op het 

aangrenzende terrein herbouwd. Het is aangewezen als gemeente-

lijk monument. Er is sprake van revitalisering en herontwikkeling 

van het zuidelijkste stukje beschermd dorpsgezicht van Zaandijk, 

dat op zich deel uitmaakt van een groter historisch ensemble dat 

zeer de moeite waard is en het aandachtsgebied is van de stichting 

Zaan en Dijk die ten doel heeft dit gebied te beschermen.
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Er is met de restauratie van Lagedijk 7/9 sprake van binnenstede-

lijk bouwen, stedenbouwkundige vernieuwing in een historisch 

gebied versterking van het monumentale karakter. Daarmee is 

de restauratie een goed voorbeeld van het toepassen van de nota 

‘Belvedere’. Deze beleidsnota over de relatie tussen cultuurhistorie 

en ruimtelijke inrichting werd in de zomer van 1990 uitgebracht 

en ondertekend door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieu, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, en van Verkeer 

en Waterstaat. De doelstelling van de nota is de cultuurhistorische 

waarde meer prioriteit te geven bij de inrichting van Nederland. Er 

moet gezocht worden naar een nieuw evenwicht tussen behoud en 

ontwikkeling. Voor oude landschappen en bouwwerken moeten 

nieuwe gebruiksmogelijkheden worden gezocht, want zonder 

vitale functies gaat het cultuurhistorisch erfgoed verloren. 

Boven: Achttiende-eeuwse smuiger in de voorkamer na restauratie. De zeven-

tiende-eeuwse kleur van het plafond is teruggevonden en weer aangebracht.



De replica van het VOC-schip ‘Amsterdam’ ligt normaal bij 

het Nederlands Scheepvaartmuseum in Amsterdam, maar kreeg 

in verband met een verbouwing nu tijdelijk een plaats bij het 

wetenschapsmuseum NEMO in Amsterdam. Dit schip was vele 

malen het boegbeeld bij de intocht over het Noordzeekanaal van 

de Tallships bij Sail-In. Het doel van het bezoek aan Cees van 

der Meer was niet zijn verhaal over de bouw van deze replica te 

horen. Het gesprek ging over de door hem zelf gebouwde replica 

van een historisch Zaans hekjachtje.
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Cees, geboren in 1930, werd in eerste instantie opgeleid als 

scheepstimmerman. Maar zijn doel was niet alleen het timme-

ren aan schepen, maar ook het varen erop. Cees timmerde dus 

op zee. Naast het timmeren hadden toen ook al vele andere tech-

nische zaken zijn aandacht. Cees werd verliefd, verloofde zich en 

trouwde. Dit luidde het einde in van zijn varende carrière. Zijn 

vrouw zag hem liever op de wal aan schepen timmeren dan op 

zee en Cees ging werken bij scheepswerf Doornbos in Landsmeer, 

waar hij met alle facetten van de scheepsbouw in aanraking kwam 

– zaken die hem in zijn latere functies goed van pas kwamen. 
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Toen er een recessie ontstond in de scheepsbouw, kwam Cees van 

der Meer als hoofd timmerwerkplaats terecht bij de Hollandsche 

Beton Groep (HBG). Daar was hij vele jaren in functie, tot ook 

in deze sector de recessie zich aankondigde. De timmerwerkplaats 

bij de HBG werd opgeheven en voor Cees werd een andere baan 

gezocht. Hem werd gevraagd of hij bereid was om als scheeps-

bouwmeester de leiding te nemen bij de bouw van de replica 

‘Amsterdam’ en hij ging deze uitdaging aan. Tijdens de bouw 

van de ‘Amsterdam’ ontvlamde zijn liefde voor het historische 

Zaans hekjachtje. Door de ligging van de replica ‘Amsterdam’ bij 

het Ned. Scheepvaartmuseum, kwam Cees veel over de vloer bij 

dit museum. Hij passeerde er vele keren per dag een schaalmo-

del van het Zaans hekjachtje, dat daar werd tentoongesteld. Hij 

vond het model eenvoudig van lijn en, zoals hij zegt: ‘Harmonieus 

klopte het helemaal.’ Na de voltooiing van zijn uitdagende klus 

‘de Amsterdam’ vroeg hij de directeur van het museum of hij 

het schaalmodel op ware grootte mocht nabouwen. Onder voor-

waarde dat dit eenmalig en voor hem zélf was, kreeg hij hier 

toestemming voor. De auteursrechten bleven in handen van het 

scheepvaartmuseum.
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Cees ging meteen aan de slag en zette een lijnenplan en een zeil-

plan op papier. Hierover vertelt hij dat ‘het drukkingspunt van 

het zeil en het drukkingspunt van het lateraal (het onderwater-

schip waartoe ook het roer en de zwaarden behoren) niet meer 

dan vijftien procent mogen afwijken, uit elkaar liggen’. Het is 

voor Cees nog steeds een grote vraag hoe men over deze kennis 

al aan het einde van de zeventiende eeuw beschikte. In 1992 kon 

Cees dankzij zijn contacten met directeur Van Amerongen van 

:AANS�%RFGOED��������������

Boven: Het schaalmodel van het hekjachtje. 

Foto: Ned. Scheepvaartmuseum Amsterdam.
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de werf ‘Kromhout’ in Amsterdam aan de slag met het hekjacht. 

In het blad ‘Spiegel der Zeilvaart’ werd in het meinummer van 

1999 een beschrijving van de bouw opgenomen. Oók door zijn 

relatie indertijd met houtkoper Porsius van houthandel Van de 

Stadt in Zaandam leerde hij het nodige; deze wist waar Abraham 

de mosterd, oftewel het juiste hout, vandaan moest halen. De 

inspoor van de zwaarden (drie procent van de waterlijnlengte) is 

ten opzichte van het schaalmodel in de praktijk wel wat aange-

past. Sindsdien loopt het scheepje bij het zeilen spatrecht’, vertelt 

hij trots. 

()34/2)%

In zijn boek over jachten en schepen van 1650 tot 1900 omschrijft 

G.C.E. Crone het hekjachtje als ‘het eenigst bekende model van 

een naar den open spiegel genoemd hekjacht, of naar zijn tuiga-

ge meer bekend als bezaanjacht, dat dateert vermoedelijk uit het 

laatste der zeventiende eeuw en kwam van de Zaanstreek.’ Nadat 

Crone het model twaalf jaar in zijn bezit had, ging het in 1919 

over naar het Nederlands Historisch Scheepvaart Museum.

De afmetingen van het model zijn in centimeter over steven 61 

cm, wijd 26 cm en hol zeven cm. Crone noemt het ‘een eenvou-

dig scheepje. Geen kunstzinnig versierd jacht van een rijken 

Amsterdammer, meer ten genoege van een zeiler bij wie uiterlijke 

weelde niet als noodzaak gold.’ Daaraan voegde Crone toe: ‘Wel 

fraai van vorm en lijn’ en ‘De algemeene vorm en het oploopen-

de boord doen ons dit vaartuig kennen als een laat zeventiende 

eeuwsch model der oudere speeljachten, die in de geschiedenis 

van onzen jachtbouw zoo eene voorname plaats innemen, want 

in deze worden wij verondersteld ons oudste soort pleziervaar-

tuig te zien.’ Ook schrijft hij dat ‘het speeljacht een bijzondere 

beteekenis voor de geschiedenis van den Nederlandschen bezaan 

heeft, want op deze scheepjes is dit zeil ontstaan en heeft zich 

daar over andere vaartuigen verbreid.’

(%4�'2)--%,$%�/0�(%4�9

In zijn vier pagina’s lange artikel schreef Crone onder andere ook 

nog dat ‘het grimmelde op het Y van speeljachten en sloepen zoals 

ene Dapper in 1663 schrijft.’ Bekender zijn de spiegelgevechten ter 

ere van Czaar Peter in 1697 en 1717. ‘Het Hollandsche speeljacht 

was dus ons pleziervaartuig bij uitnemendheid, maar op den duur 

hebben zij het niet kunnen volhouden tegen de boeiers, die tegen 

het einde der zeventiende eeuw in zwang kwamen en weldra de 

fraaie jachtjes verdrongen.’ Eén jachtje is er dus nog wél, name-

lijk de Eva, die in bezit is van en gebouwd is door Cees van der 

Meer. De thuishaven van het jachtje is erfgoedpark ‘De Hoop’ 

in Uitgeest, waar deze foto is genomen. De maten van het jachtje 

zijn: lengte tussen beide stevens: 6,30 meter. Lengte achterste-

ven incl. boegspriet: 11 meter. Breedte buitenkant zwaarden: 2,6 

meter. Breedte binnenkant berghout: 2,2 meter. Zeiloppervlak 

18m2 volgetuigd.

Boven: Cees van der Meer op het water met zijn hekjachtje.
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Het schilderijtje is 49 bij 38 centimeter groot en toont een jonge 

vrouw die zit op een matrasje op een houten stoel met wieltjes – 

een soort vroege rolstoel. De benen van de vrouw rusten op een 

andere stoel. Tussen de stoelen staat een blauwe kist en achter 

haar is een rond tafeltje waarop wat voorwerpen liggen. De 

vrouw kijkt niet echt blij en heeft daar ook alle reden toe, want 

ze is door haar klompvoeten duidelijk aan deze plek gekluis-

terd. Het is de vraag wat een kunstenaar als Rienk Jelgerhuis 

(1729-1806) bezielde om deze trieste voorstelling af te beel-

den. Jelgerhuis was een bekende Friese schilder, tekenaar en 

graveur, die het hele land doorreisde om portretten te schilde-

ren van de gegoede burgerij. Hij bezat de gave om in een korte 

tijd een goed gelijkend portret te maken; volgens zijn eigen 

opgave tekende hij in totaal 7763 portretten, waarvan vele in 

craijon. Maar het geportetteerde meisje maakt niet de indruk de 

dochter van een rijke Zaanse ondernemer te zijn. Een aparte bij 

het portretje horende ‘VERKLAARING van de bovenstaande 

AFBEELDING’ maakt duidelijk wie de afgebeelde persoon is 

en waarom zij werd vereeuwigd.
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Het meisje is Guurtje Baan, die 31 jaar oud was toen zij in 1804 

werd afgebeeld en volgens de tekst ‘zedert ruim 12 Jaaren door 

pijnlijke en kwaadaardige Zweeren aan den Rechter Arm en 

beide Beenen, zodanig is gefolterd geworden, dat zy die te vooren 

eens anders werk verrichten kon, daar door in den allerjammer-

lyksten toestand is gedompeld en van liefdaadige giften door 

Heeren Regenten van het Wees- en Armenhuis te Oostzaandam 

moet verkwikt en onderhouden worden.’ Volgens de tekst had 

Guurtje Baan veel pijn en was er geen hoop op verbetering. Toch 

was zij kennelijk niet zwaarmoedig en leefde zij opgeruimd en 

dankbaar. Zij zat dagelijks op deze stoel, en als het koud was, 

werd een stoof in de blauwe kist geschoven. Op het tafeltje 

naast haar staan de spullen die ze nodig had voor haar verzor-

ging: zalf, windsel, een mesje en linnen lapjes. Haar rechterarm, 

waarvan elleboog en vingers verstijfd waren, kon zij daarbij niet 

meer gebruiken. De lappen op de grond zijn volgens de verkla-

ring haar kousen.

39-"//,

De reden dat Guurtje en haar leed werden afgebeeld, was dat zij 

waarschijnlijk een symbool moest vormen voor de liefdadigheid. 

Chirurgijn en apotheker Balthus Hendrik van Ree droeg het 

portret ‘Tot Dankbaarheid en uit Vriendschap’ op aan de vier 

regenten van het wees- en armenhuis. Misschien is het portret-

je opgehangen in het huis, zodat iedereen het kon zien en de 

verklaring kon lezen. Aan de onderkant van het schilderijtje 

staat ook nog een gedichtje van W. Sommelij, waarin Guurtje 

als het ware zélf van haar dankbaarheid voor de goede zorgen 

getuigt. De tekst luidt:

‘Toen Kunst van Artseny voor mij geen uitkomst zag

En ’t af gefolterd Lijf ten veege Sponde lag 

Behoeftig in dien nood: Sloeg ’t oog van Mededoogen

Der Arm-bezorgers, op mij Lijdend Schepsel neer 

’K kreeg hulp in mijne nood, verkwikkelijk keer op keer 

Dank zij hun trouwe zorg, en ’t Godlijk Alvermoogen.

0!34%,+2)*4

Nu resteert nog de vraag waarom een dergelijke interessante 

afbeelding zo in het donker staat. Het schilderijtje is uitge-

voerd met pastelkrijt, een techniek waarmee op een schilder-

achtige wijze getekend wordt. Krijttekeningen werden al ver in 

het verleden gemaakt, waarbij staafjes gekleurde – meest rode 

– klei werden gebruikt. Leonardo da Vinci vermeldde in 1495 

modern gebruik ervan door de Franse kunstenaar Jean Perreal. 

Deze maakte zelf krijtstiften door het vermengen van kalk of 

gips, pigmenten en als bindmiddel Arabische gom. Méér of 

minder bindmiddel had invloed op de zachtheid van de teken-

stift. In de achttiende eeuw werden pastels erg populair, waarbij 

vooral voor portretten vaak de mengtechniek pastelkrijt-goua-

che (een dekkende waterverf) werd toegepast. Hoewel de naam 

anders doet vermoeden kunnen met pastelkrijt ook felle tinten 

worden gemaakt. Ook het ‘schilderen’ in lagen is mogelijk, waar-

bij het tussentijds meer of minder fixeren van een laag bepaalt 

in hoeverre nog kleuren kunnen worden gemengd. De fixatief, 

een soort lak, werd met een pijpje over de tekening geblazen, 

nu gebeurt dit met een spuitbus. Het nadeel daarvan is, dat het 
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de kleuren iets donkerder maakt, maar daarmee kan vooraf al 

rekening worden gehouden. Zonder deze conserverende laag 

zou de minste beweging of schuring de tekening kunnen doen 

vervagen. Een tweede gevaar voor het behoud van pastels is licht. 

Omdat er over het algemeen weinig bindmiddel bij de pigmen-

ten wordt gebruikt, zijn pastels gevoelig voor daglicht. Sommige 

kleuren, waaronder bepaalde roodtinten, verbleekten al binnen 

een paar weken, een reden voor de vroegere kunstenaars om die 

kleuren dan maar niet te gebruiken. Tegenwoordig speelt dat 

probleem minder sterk. 

2%0,)#!´3

Voor een effectieve conservering van pastels is bewaren in het 

donker de enige oplossing, maar dan ziet niemand de voor- 

stelling. In woonhuismuseum het Honig Breethuis is er daar-

om gekozen voor replica’s van alle in pastel uitgevoerde familie-

portretten. Zo blijft de authentieke sfeer van het huis bestaan  

en lopen de oorspronkelijke portretten geen risico. Voor de  

pastel van Guurtje Baan verkoos het Zaans Museum het  

origineel te tonen, maar dan op een wijze waarbij het minste 

risico bestaat: achter uv-licht werend glas en in het halfdonker. 

Dat is dus de verklaring waarom deze bijzondere afbeelding zo 

verstopt staat.

Bronnen

Hester Wandel, conservator Zaans Museum en een

artikel uit ‘Anno’ van C. de Jong en A. van Diepen.

Boven: Guurtje Baan, afgebeeld toen zij 31 jaar oud was.
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OMGEVING KOOGERSLUIS

VERANDERT INGRIJPEND

De mensen van Somass – naast Gé en Gerrit verzetten Somass-

medewerkers Barry Huitema en Rikus van Assema bergen werk 

– werden gesterkt door een initiatief uit de Zaanse samenleving. 

‘Na de verloren finale werden we benaderd door de Zaandijker 

Ron Sman’, vertelt Gé Sombroek. ‘Hij bood ons zijn hulp aan. 

Vervolgens werd de al opgerichte ‘‘Stichting De Waakzaamheid’’ 

versterkt met een aantal doorgewinterde bestuursleden. Het 

oprichten van een stichting was een van de eisen die SBS 6 stelde 

om mee te mogen doen aan de wedstrijd ‘‘Het mooiste pand van 

Nederland’’.’ Ook aan de andere eisen die SBS6 stelde, voldeden 

we. Zo was de Waakzaamheid al een Rijksmonument en moest 

het pand een openbare bestemming krijgen. Oorspronkelijk 

waren wij van plan er kantoren in te vestigen, maar dat veran-

derde door het televisieprogramma. Al gauw waren we het eens, 

dat het veel mooier zou zijn als de Waakzaamheid zijn herberg-

functie weer zou terugkrijgen.’

"%34552

Ron Sman werd interim-voorzitter, later nam Zaanstads oud-

wethouder Piet Keijzer de voorzittersfunctie over. Sabine Scholtes 

is penningmeester en Edwin Winkelaar verzorgt de public  

relations. ‘Met elkaar hebben we een hartstikke goed bestuur’, 

zegt Gé. ‘Alleen de functie van secretaris moet nog worden inge-

vuld. De Stichting De Waakzaamheid neemt de opstal over. 

Daardoor bestaat er, afgezien van de restauratie, geen belang 

tussen de Waakzaamheid en Somass.’

$5""%,%�3-5)'%2

De deelname aan ‘Het mooiste pand van Nederland’ leverde 

uiteindelijk 25.000 euro op. ‘Wij moesten een deel van de restau-

ratie bedenken en uitvoeren’, zegt Gé, ‘en SBS filmde dat. Toen 

we de fundering bekeken, ontdekten we het oude tongewelf 

waar de oorspronkelijke stookplaats had gezeten. Aan de hand 

van de tegels die we rondom de fundering vonden, bleek dat er 

oorspronkelijk een dubbele schouwkap had gezeten en dat deze 

later was gewijzigd in de bekende smuigervorm. Wij besloten 

daarom de dubbele smuiger weer terug te plaatsen. Geweldig om 

Nederland kennis te laten maken met de smuiger, die eigenlijk 

alleen maar in de Zaanstreek voorkwam en een naam had die 

buiten de streek voor veel mensen moeilijk was uit te spreken. Ik 

wist dat de gemeente bijbelse tegels in opslag had, die ooit tijdens 

een expositie in het Zaans Museum waren getoond. Die wilden 

wij graag in de Waakzaamheid gebruiken en in eeuwigdurende 

bruikleen krijgen. Dat zagen wij min of meer als een vorm van 

compensatie. De gemeente kon de restauratie niet subsidiëren en 

de Rijksdienst voor Monumentenzorg liet óók weten dat wij geen 

subsidie kregen.’ Tijdens het werk nam het enthousiasme van de 

bouwers steeds verder toe. ‘Niet alleen de houten Waakzaamheid 

maar ook de stenen ‘‘Waak’’ heeft een enorm verleden’, zegt Gé. 

‘De grote zaal is indrukwekkend, met z’n getoogde plafond en 

de kolfbaan die we onder de vloer aantroffen.’

$%�"5524�³+//'%23,5)3´

Door de tv-uitzendingen kreeg de Waakzaamheid in Nederland 

en zeker ook in de Zaanstreek grote aandacht. Tijdens de uitzen-

ding van de finale zag de dijk zwart van de mensen. Dat de 

restauratie van de Waakzaamheid, een van de oudste gebouwen 

in Koog, onderdeel was van een groter project, sneeuwde daar-

bij wat onder. ‘Het hele plan betreft de buurt ‘Koogersluis’, zegt 

Gé. ‘De sluis zélf werd al tientallen jaren geleden gedempt, maar 

daaromheen bevindt zich een ensemble met historische, waar-

devolle panden. Het eerste dat wij aanpakten was pakhuis Asia, 

een vleethuis waar ooit attributen voor de walvisvaart werden 

opgeslagen. Wij vermoeden dat Asia omstreeks 1725 is gebouwd, 

maar toen was het korter dan nu. Het verschil kun je nog zien 

aan de constructie. Op twee-derde van de voorkant zit een licht 

gebint zonder korbelen.1 Het wurmt2 had ook twee verschillen-

de vormen. Eén is schuin en de ander is rechthoekig. De verlen-

ging is misschien van een halve eeuw later. Asia was een slecht 

pand, een ontzettende zooi. Nu staat het er weer prachtig bij en 

wacht het op een nieuwe bestemming als kantoor en wellicht als 

woonruimte. Omwille van de veiligheid van het hele terrein zou 

@ek\im`\n�d\k�>��JfdYif\b
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Boven: Overzicht van het complete complex rondom de Koogersluis. In de tuin links van het midden zijn de contouren van de vroegere sluis te herkennen.  

Onder: De aanbouw achter de herberg gaat doorlopen tot aan de Zaan. Daarachter komt een steiger. 
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het wenselijk zijn om bewoning mogelijk te maken. We hebben 

Asia iets verschoven en het naar de Zaan getrokken, waardoor 

het weer solitair staat, net zoals vroeger.’ 

³+2!#(4)'�%.�(//'´

Asia was ooit in gebruik bij de Zaanlandse Zakkenhandel, evenals 

een groot stenen pand dat nu nog aan de dijk staat. ‘Dat kunnen 

we voorlopig gebruiken als werkplaats en kantine’, zegt Gé’, ‘maar 

uiteindelijk wordt het gesloopt’ en komt er een traditioneel Zaans 

pand voor in de plaats. Han van Leeuwen gaf aan, dat het een 

krachtig en hoog pand moet worden, een replica van een gebouw 

zoals het er zou kúnnen hebben gestaan. Een voorbeeld daarvan 

is het houten huis dat in het verleden bij de Mallegatsluis stond. 

Bij de bouw van het nieuwe Zaanse pand kunnen we de funda-

tie van het stenen gebouw van de Zakkenhandel benutten. Op 

langere termijn is het voor het beeld van de omgeving van de oude 

sluis noodzakelijk dat er ook aan die kant van de sluis iets moois 

wordt gebouwd – het stenen pand is zo ongelooflijk lelijk.’

0!!2�*!!2�"%:)'

De ontwikkeling van het gebied rondom de vroegere sluis is een 

zaak van lange adem. ‘We zijn zeker nog een paar jaar bezig’, 

zegt Gé. ‘De Stichting De Waakzaamheid benadert overheden, 

het bedrijfsleven en fondsen. Daarnaast organiseerden en orga-

niseren we acties. Eén daarvan is ‘Behout de Waakzaamheid’, 

waarbij mensen een plank voor de weeg3 van het houten deel 

van de oude herberg kunnen schenken. En we zijn nu begon-

nen met de verkoop van houten broodplankjes, die bijvoorbeeld 

bij het Zaanse Bakkertje in Zaandijk kunnen worden aange-

schaft. Het is geweldig dat zoveel mensen een binding met de 

Waakzaamheid hebben. Dat moet zo blijven – de Waakzaamheid 

moet van iedereen worden. Wij willen het goed aanpakken. 

De begroting van Somass is ook nog beoordeeld door een extern 

bureau. Het eigendom van de houten Waakzaamheid komt straks 

in handen van “Stichting De Waakzaamheid”. We hebben goede 

hoop dat we in februari kunnen beginnen met de restauratie van 

het houten pand, allereerst met het herstel van het casco en daarna 

de afbouw met het terras. Dan gaat het weer écht leven. Daarna 

moet worden begonnen met de aanpak van de stenen aanbouw die 

doorloopt tot de Zaan. Deze wordt ingrijpend gerestaureerd en de 

binnenruimte kan plaats bieden aan een culturele bestemming en 

zakelijke dienstverlening, praktijkruimtes en ateliers.’ 

³'%7%,$)'�$!4�$)4�+!.´

Gé: ‘De Stichting De Waakzaamheid zoekt inmiddels een exploi-

tant voor de herberg, zorgt voor voldoende geld voor het onder-

houd, en kan mogelijk andere projecten ondersteunen. Als wij 

klaar zijn met bouwen, gaat de stichting dóór. Ik vind het echt 

geweldig dat dit allemaal kan. Twintig jaar geleden zei Zaanstad: 

‘‘Het verleden is geweest; we moeten vernieuwen’’.’ Inmiddels 

wordt daar anders over gedacht. Dat Piet Keijzer de Stichting 

voorzit, is tekenend voor die omslag.’ De afgelopen jaren reali-

seerde Somass verscheidene panden en kleine buurtjes in Zaanse 

houtbouw. ‘Maar wij zijn gelukkig niet meer de enige’, zegt Gé. 

‘De Zeug en Bart Nieuwenhuis doen hetzelfde, en dat kan ook 

worden gezegd van Frans Wytema.’

Noten

1  Korbelen zijn schuine verstijvingsbalken tussen de skeletstijl en de gebintbalk.

2  Het wurmt is een in de lengterichting van een pand aangebrachte balk over 

de skeletstijlen.

3 De weeg is de buitenwand van een pand.

ADVERTENTIE

n. 
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Boven: Maquette van De Huisman aan de Kalverringdijk. Linksonder: Elektrische aandrijving van het oude molenmechaniek. Rechtsonder: Indiës Welvaren 

aan het Blauwe Pad.
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NIEUW GROOT PROJECT

DE ZAANSCHE MOLEN

Zoals de meeste molens op de Zaanse Schans, is ook De 

Huisman van elders gekomen. Het molenlijf en de kap werden 

geplaatst op de onderbouw van het toen al aan de Kalverringdijk  

aanwezige achttiende-eeuwse papierpakhuis De Haan. De 

molen (een klein model) stond eerder aan het Blauwe Pad in 

Zaandam-West en had een lange geschiedenis achter zich. Hij 

werd aanvankelijk gebouwd als windmolen. Vanaf 1786 werd 

er snuiftabak en mosterd geproduceerd. Later werd de molen 

met een gas- en vervolgens een elektromotor aangepast aan 

de nieuwe tijd. Daarna kwam de molen in gebruik als hout- 

zager, en in de Tweede Wereldoorlog werd De Huisman inge-

zet als ‘elektriciteitscentrale’, die met behulp van windkracht 

stroom opwekte.
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Toen de omgeving van het Blauwe Pad moest worden gesa-

neerd, werd de molen in 1955 gesloopt, naar het nieuwe ‘hout-

bouwreservaat’ aan de Kalverringdijk overgebracht, en daar  

op het dak van De Haan geplaatst. Uit die tijd dateert ook het 

bord met de cryptische tekst dat de molen siert: ‘Hier kreeg 

een kippevrijer een huisman tot berijder.’ De Huisman kreeg 

ook een nieuw maalwerk, dat oorspronkelijk afkomstig was 

uit de kleine specerijenmolen Indiës Welvaren (eveneens een 

slachtoffer van sanering), die nu als papiermolen De Jonge 

Dirk in het Westzijderveld staat. Vanaf 1960 was De Huisman 

in gebruik als mosterdmolen Hoewel de molen en de schuur  

geregeld werden onderhouden, was de conditie ervan sterk 

achteruitgegaan, mede doordat het pakhuis op traditionele wijze 

was gefundeerd, met poeren en dunne paaltjes ‘op de kleef ’. Dit 

laatste houdt in, dat de weerstand van de omringende grond 

en opwaartse druk het draagvermogen bepaalden. De molen  

rustte dus niet op een vaste zandlaag. De gekozen fundering 

bleek niet toereikend voor het extra gewicht van de molen en 

zeker niet voor de extra krachten die er tijdens het draaien 

bijkwamen. Dan stond de molen te schudden op het gebint van 

het pakhuis, dat allengs van zijn poeren afzakte. Er werd daarom 

een nieuwe fundering aangebracht van dragende palen tot op 

de zandlaag, met daar bovenop een betonnen plaat. Vervolgens 

kon het pakhuis worden rechtgezet. Het werd gerestaureerd en 

de bekleding van het molenlijf werd vervangen. Nu deze tijde-

lijk op het Glop achter de schuur staat, is de slechte staat ervan 

duidelijk te zien. 

2%#/.3425%2%.

Feitelijk is het werk aan De Huisman méér dan alleen een restau-

ratie. Het werk biedt ook de mogelijkheid om de oude situa-

tie rond De Huisman, in de tijd dat deze nog aan het Blauwe 

Pad stond, te reconstrueren. Aan dit pad stond de molen op 

een hogere onderbouw en aan de andere kant van de schuur.  

Die situatie wordt nu ook weer gerealiseerd. Een voordeel daar-

van is, dat de hogere onderbouw méér windvang garandeert. 

Nu de Zaanse Schans is volgebouwd met huizen (wat in 1955 

nog niet het geval was) verhuist de molen naar de noordkant 

van het voormalige pakhuis. Daar verrees inmiddels het nieu-

we onderstuk, dat op traditionele wijze werd gebouwd door 

het timmerbedrijf van Bart Nieuwenhuis. Twee vrijwilligers 

van de molenvereniging waren nauw bij het project betrokken: 

Martin Schaap (vanaf mei dit jaar vice-voorzitter van vereniging  

De Zaansche Molen en ondermeer molenaar van houtzaagmo-

len de Poelenburg) en bouwkundige Matthijs Ero (vrijwillig 

molenaar en sinds 2009 bestuurslid van de molenvereniging) 

kunnen er uren met enthousiasme over vertellen. Matthijs nam 

al het tekenwerk voor zijn rekening. 

Na zijn HTS-opleiding en zelf opgegroeid op een molen (De 

Os), wilde hij wel eens ‘iets met een molen doen’. Hij maakte 

op zijn computer diverse modellen en kwam al schuivend op 

het idee van de nieuwe ombouw. Het bleek een hoop gepuz-

zel om aan de hand van oude foto’s de historische werkelijk-

heid zoveel mogelijk te benaderen. Het pakhuis en onderbouw 

staan bijvoorbeeld ‘uit de haak gebouwd’. De gevels lopen niet 

in één lijn, omdat de loop van de dijk moest worden gevolgd. 

Een andere moeilijkheid was, dat de oude onderbouw aan het 

Blauwe Pad tegen een woonhuis was aangebouwd. De verdie-

pingshoogtes verschilden, met als gevolg ‘dat je ‘vreemd’ met de 

ramen uitkomt. Maar het wordt evengoed een prachtige kloon’, 

zegt Matthijs, die ook aangeeft dat hij door al dit uitzoeken en 

tekenen veel extra kennis over de Zaanse houtbouw opdeed. 

JkiXbj�^XXe�kf\i`jk\e�e`\q\e[�[\�JZ_Xej�fm\iË
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Matthijs vond het opvallend, dat er zoveel verschillende ramen 

in het oorspronkelijke bouwwerk zaten. ‘Het ziet er dan wel 

een beetje uit als een zootje, maar het is een getrouwe naboot-

sing’, zegt hij. Martin vult aan: ‘In de arme Zaanstreek werd 

vaak oud materiaal hergebruikt. Daar was de vroegere molen 

De Huisman een schoolvoorbeeld van. Als er iets gerepareerd 

of verbouwd moest worden, greep men wat voorhanden was. 

Martin wijst op een ‘ijselijk groot’ 40-ruits venster, de onderling 

verschillende schuiframen en de geteerde deuren zonder kozij-

nen. Volgens Matthijs biedt het pand daardoor de mogelijk-

heid er veel over te vertellen aan geïnteresseerden. Het vertoont 

diverse bouwhistorische ontwikkelingen en verschilt daarmee 

van de rest van de Zaanse Schans, waar de huizen consequent 

zijn gereconstrueerd volgens een bepaald tijdsbeeld en waar de 

historische ontwikkelingen binnen een pand niet meer zijn te 

zien. Martin Schaap kreeg de schone taak om de bestuursleden 

en 3700 leden van de vereniging ervan te overtuigen dat het er 

heel anders moest gaan uitzien en ook het daarvoor benodigde 

geld rond te krijgen. Hij vindt dat ze geluk hebben gehad, dat 

de verschillende commissies die over de verbouwing moesten 

beslissen, het ontwerp goedkeurden en begrip hadden voor de 

interessante aspecten van deze molen. De schaal ervan is precies 

één op twee ten opzichte van de andere industriemolens aan 

de Kalverringdijk. Deze maat was gebruikelijk voor specerijen-

molens. Er was minder kracht nodig voor het malen en er was 

gauwer voldoende productie: ‘Tien kilo peper raak je niet zo 

snel kwijt.’ Daarom was er vaak een combinatie met een andere 

bedrijfsvoering, zoals snuif- en verfmalerij. Hiervan staat nog 

een voorbeeld in Rotterdam. Om van product te kunnen wisse-

len hadden de molens meerdere koppels stenen. 

$%-/.342!4)%3

Als het ambitieuze project ‘De Huisman’ omstreeks het najaar 

van 2011 klaar is, krijgt de molen een nieuwe, maar ook een 

oude functie. Er zal mee worden gedemonstreerd hoe specerij-

en werden vermalen. Specerijen zijn een aansprekend product, 

over de hele wereld bekend en in Nederland gerelateerd aan de 

VOC. Er is een historische link die is door te trekken tot onze 

huidige tijd. Dit thema wordt uitgewerkt in een expositie in het 

voormalige pakhuis, dat ook gaat fungeren als informatiecen-

trum over de andere molens op de Schans. De molen zal, net 

als vroeger, zowel met windkracht als elektrisch kunnen malen 

en vertegenwoordigt daarmee de overgangsfase in de ontwik-

keling van de industriële productie. Het is jammer, dat er niet 

echt geproduceerd mag worden. Wetgeving op het gebied van 

de verwerking van voedingsmiddelen verhindert dat. Maar de 

maaldemonstraties, waarbij vooral veel specifieke geuren vrijko-

men, zullen toch een goede indruk geven. Martin zegt lachend: 

‘Ze hebben het tegenwoordig altijd over ‘‘experience’’. Nou, dan 

krijgen ze hier een echte peper-experience en gaan onze bezoe-

kers straks niezend de Schans over.’

+,/00%.$

Martin Schaap en Matthijs Ero noemen de plannen voor de 

Huisman om een drietal redenen bijzonder: Bouwkundig gezien 

is het interessant om al die oude details terug te halen. Toeristisch 

gezien wordt er een nieuw en informatief element aan de Zaanse 

Schans toegevoegd, en de molen komt weer meer tot zijn recht 

door de hogere plaatsing en kan daardoor beter functioneren.

‘Het is zo'n mooi plan’, zegt Matthijs. ‘Het is een enorm ingrij-

pende verbouwing. De Huisman is een samenvoegsel, maar het 

is allemaal wél historisch verantwoord en kloppend.’

Links: Kantstenen in De Huisman. Rechts: De opbouw van de molen aan de Kalverringdijk (Foto: collectie S. van Leeuwen).
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‘Meubels van de molen’. Zo heet de  

presentatie die 3, 4 en 5 april plaats-

vindt in molen Het Jonge Schaap. De 

meubels zijn gemaakt door leden van de 

Werkplaats, een meubelmakerscollectief 

uit Wormer. Het hout voor de meubels 

is gezaagd door Het Jonge Schaap. De 

collectie bestaat naast meubels ook uit 

kleinere gebruiksvoorwerpen, zoals kan-

delaars. De producten zijn met de hand 

gemaakt van in Nederland gekapt en op 

‘Zaanse’ windkracht gezaagd hout. De 

ontwerpen van de meubels zijn onder 

andere van Henk Dogger.

��!02),

De rooms-katholieke kerken in de 

Zaanstreek gaan samenwerken onder de 

noemer ‘Regio-vorming’. Dit initiatief 

moet eraan bijdragen dat de katholieke 

aanwezigheid in de Zaanstreek voor de 

toekomst blijft behouden. Het aantal 

betrokken katholieken in de Zaanstreek 

is aanzienlijk gedaald, meldt het paro-

chiebestuur van de Sint Bonifatiuskerk 

in Zaandam. Negen parochies te-

kenden voor deze samenwerking een  

intentieverklaring. De H. Odulphuskerk 

in Assendelft en de Sint Bonifatiuskerk 

gaan verder als zogenoemde sacramen-

tele kerken, dat wil zeggen: kerken  

waar iedere zondag de heilige eucharistie 

wordt gevierd.

��!02),

De Waakzaamheid aan de Hoogstraat 

is als eerste door naar de finale van het 

SBS6 tv-programma ‘Het mooiste pand 

van Nederland’. In de finale, woensdag 

14 april, wordt bepaald wie de hoofdprijs 

van één miljoen euro mag incasseren. ‘We 

wisten van niks’, zei de aangenaam verras-

te Gé Sombroek van bouwbedrijf Somass, 

dat de Waakzaamheid restaureert. ‘We 

dachten dat de finalisten pas in de uitzen-

ding van 7 april bekend zouden worden 

gemaakt.’

��!02),

Gedeputeerde Sascha Baggerman van 

Cultuur overhandigt vandaag symbolisch 

de bijdrage die de provincie schenkt voor 

het opknappen van twee kerken in Beets 

en Jisp. De kerken horen bij de Stichting 

Oude Hollandse Kerken en worden ge-

restaureerd. De provincie ondersteunt de 

restauraties financieel, het Rijk.geeft ook 

een bijdrage en de kerken hebben hun 

eigen inbreng. Deze combinatie maakt de 

restauraties mogelijk. Bij de kerk van Jisp 

wordt de functionaliteit van het gebouw 

verbeterd. Zo is er al een nieuwe keuken 

geplaatst en wordt er gewerkt aan nieuwe 

sanitaire voorzieningen. Daarnaast komt 

er een vergaderruimte. De kerk wordt re-

gelmatig gebruikt voor culturele evene-

menten, waaronder concerten.

���!02),

Het nieuwbouwproject Rietvelden in 

Wormerveer-Noord aan de Kerkstraat, is 

in trek. Dat blijkt uit de ruim 650 geïnte-

resseerden die zich meldden via de web-

site woneninrietvelden.nl. Rietvelden 

wordt een wijk met een variatie aan wo-

ningen. Ruim 150 bezoekers kwamen 

zaterdag op de verkoopdag langs in het 

Parteonkantoor in Wormerveer voor in-

formatie. In het plan komen onder an-

dere negen luxe woonblokken te staan 

aan de naar molens vernoemde straten 

de Zevenster en de Bonte Ruiter.

DOOR�*AAP�DE�+ONING���&OTO�S��7IM�DE�*ONG��'!:	
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Het voortbestaan van openluchtzwem-

bad De Crommenije is tot 2014 gered. 

De gemeente zegde toe het zwembad 

in Krommenie jaarlijks met maximaal 

30.000 euro te subsidiëren. Het voort-

bestaan van het openluchtzwembad was 

de afgelopen jaren steeds opnieuw onze-

ker. De particuliere stichting, die het bad 

beheert, hikt telkens weer aan tegen de 

hoge kosten van onderhoud, personeel 

en energie. Vorig jaar werd al bekend dat 

De Crommenije zonder steun van de ge-

meente niet open kan blijven.

���!02),

Stichting Windy Miller, Stichting 

Platform Zaanse Geschiedschrijving en 

Stichting Natuur en Milieu Educatie 

Zaanstreek ontvangen op 20 mei in de 

Heemtuin samen 10.000 euro uit het 

Jacob Stinsfonds. Windy Miller krijgt 

5.000 euro om een DVD te maken over de 

renovatie van mosterdmolen de Huisman. 

Het Platform Zaanse Geschiedschrijving 

krijgt 2.500 euro om een nieuw overzicht 

van de Zaanse geschiedenis samen te 

stellen en Natuur en Milieu krijgt 2.500 

euro voor renovatie en uitbreiding van de 

Heemtuin in Zaandam.

����!02),

Voorzitter J. Neijzing van de afdeling 

West van Rabobank Zaanstreek verblijd-

de deze week het Historisch Genootschap 

Assendelft met een cheque ter waarde van 

2882 euro. Het geld is bestemd voor de 

aanschaf van computerapparatuur die het 

digitaliseren en opslaan van historische 

foto’s en documenten mogelijk maakt.

��-%)

Eindelijk is het zover: iedereen kan met 

een auto over busbrug De Binding rijden 

zonder daarvoor een boete te krijgen. Er 

reden al auto’s over de brug terwijl de 

wegwerkers nog bezig waren. De ope-

ning van de brug is gepland op 1 juni. 

Daarvóór moest de brug nog in orde wor-

den gemaakt. De belemmeringen moes-

ten worden verwijderd en de weg moest 

opnieuw worden ingericht en stil asfalt 

krijgen. Het weghalen van de inklapbare 

piramides was voor veel automobilisten 

een soort startschot. Aan de opening 

van de brug gingen jaren van procederen 

vooraf. Uiteindelijk won het belang van 

het verkeer het van het belang van de di-

rect omwonenden.

���-%)

De dodenherdenking en viering van de 

bevrijding van vorige week waren voor 

Ton Brinkman de laatste in zijn functie 

als voorzitter van het 4 en 5 mei comité. 

Brinkman werd in 1982 voorzitter van het 

comité. Hij was toen namens het CDA 

wethouder in Zaanstad. Ook daarna bleef 

Brinkman de voorman van het plaatse-

lijke comité dat de dodenherdenkingen 

en bevrijdingsbijeenkomsten organiseert. 

Dat laatste gebeurde in samenwerking 

met het voormalige verzet. De rol van de 

verzetsmensen is de laatste jaren steeds 

meer overgenomen door hun kinderen.

���-%)

De bediening van de bruggen aan 

weerskanten van de Wilhelminasluis is 

weer in handen van de sluiswachters, 

zoals dat ook het geval was tot 1 janu-

ari 2007. Vanaf die datum werden de 

Beatrix- en Wilhelminabrug, net als de 

andere bruggen over de Zaan, bediend 

’van afstand’ vanuit een centrale post in 

het Zaangemaal. Nu zijn de sluiswach-

ters ook weer brugwachters geworden. 

Nadat de brugbediening was overgegaan 

naar de centrale post, kwam er veel kritiek 

van sluiswachters en binnenvaartschip-

pers. Zij vonden dat de bediening van 

afstand voor vertraging in en rond de  

sluis zorgde.

���-%)

De Maria Magdalena kerk in het Kalf was 

gisteren omringd met camera’s en geluids-

apparatuur. De kerk diende als filmset 

van de nieuwe dramaserie ‘Overspel’ van 

de televisie-omroep Vara. De serie is vanaf 

begin volgend jaar op de buis te zien. In 

de kerk werd een begrafenis opgenomen. 

Tientallen figuranten werden ingescha-

keld om de zaal te vullen, onder wie ook 

enkele Zaandammers.

���-%)

Voor de restauratie van de uit 1625 date-

rende houten herberg De Waakzaamheid 

is een bedrag van 1,1 miljoen euro nodig. 

Om dat bedrag bijeen te krijgen wordt een 

beroep gedaan op de provincie Noord-
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Holland, de gemeente Zaanstad en lande-

lijke en Zaanse fondsen. Ook het Zaanse 

bedrijfsleven en het Zaanse publiek wor-

den nauw bij de werving betrokken.

���-%)

De Contactcommissie Jisp wil dat de weg-

sloot in het dorp een officiële monumen-

tale status krijgt. Dan kan er beter sub-

sidie worden verkregen voor behoud van 

de sloot onderaan de dijklichamen van 

het Weiver en de Dorpsstraat. Raadslid 

Herman Al van Liberaal Wormerland 

bracht dit ter tafel tijdens een voorronde 

van de gemeenteraad. 

���-%)

De luilakvuren waren eens een traditie in 

de Zaanstreek. Inmiddels zijn er steeds 

minder plaatsen waar deze nog mogen 

worden ontstoken. Het beleid van de ge-

meente Zaanstad is erop gericht het aantal 

locaties waar nu nog ‘gefikt’ mag worden, 

af te bouwen. In heel Zaanstad zijn er 

nu nog acht plaatsen over waar een vuur 

mag branden.

��*5.)

De schrijfster Ellen Stoop is winnaar van 

de Hotze de Roosprijs. Zij kreeg de prijs 

gistermiddag op de Zaanse boekenmarkt 

op de Zaanse Schans uit handen van 

Zaanstads wethouder van cultuur Leny 

Vissers-Koopman. 

���*5.)

Concerten, tentoonstellingen, lezingen, 

recepties, seminars, voorstellingen, cur-

sussen, vergaderingen en repetitieruimte 

voor muziek- en toneelgezelschappen. 

De stichting Doopsgezinde Vermaning 

Wormerveer heeft grootse plannen om 

de vermaning om te vormen tot een 

multicultureel centrum. De Historische 

Vereniging Wormerveer is sinds eind de-

cember 2009 eigenaar van de vermaning 

aan de Zaanweg, die inmiddels is onder-

gebracht in een onafhankelijke stichting. 

De Doopsgezinde Gemeente droeg het 

gebouw over voor het symbolische bedrag 

van één euro onder de uitdrukkelijke wens 

dat het pand een openbare functie krijgt 

voor de Noord-Zaanse gemeenschap.

���*5.)

Forbo, Albert Heijn, Loders Croklaan 

en de Rabobank gaan meedoen met de 

Stichting Marketing Zaanstreek om het 

imago van de streek te verbeteren. De 

stichting wil de Zaanstreek aantrekke-

lijker maken als gebied om te werken, 

te wonen en te bezoeken. Naast de be-

drijven zitten de gemeenten Zaanstad, 

Oostzaan en Wormerland en de Kamer 

van Koophandel in de stichting. 

Burgemeester G. Faber van Zaanstad is de 

komende drie jaar de voorzitter. Er wordt 

nog gezocht naar een marketingdeskun-

dige die gaat uitvinden hoe de streek zich 

beter kan verkopen. Deze heeft daar drie 

jaar voor.

���*5.)

Al jaren een doorn in het oog van de 

buurt; Kalfbewoner Milo Oehler is niet 

de enige die zich ergert aan de verloede-

ring van het houten huis aan Kalf 86, dat 

al dik twintig jaar rijksmonument is. ‘Als 

ik mijn huis mooi wil maken, moet ik 

hemel en aarde bewegen om toestemming 

te krijgen. Maar een monument laten ver-

ruïneren, is geen punt’, zegt Oehler. Het 

huis aan Kalf 86 is volgens woordvoer-

ster Elly Klut van de gemeente Zaanstad 

gebouwd tussen 1875 en het begin van de 

vorige eeuw. Het is sinds 5 juli 1988 of-

ficieel een Rijksmonument. Ruim zes jaar 

geleden onderstreepte ‘Vrienden van het 

Zaanse Huis’ al dat de eigenaar van een 

monument niet kan worden gedwongen 

onderhoud te plegen. Pas als er een sloop-

vergunning wordt aangevraagd, kan iets 

worden ondernomen.

���*5.)

De restauratie van de voormalige fiet-

senwinkel van Molenaar aan de Lagedijk 

7-9 nadert zijn voltooiing. Het werk aan 

het rijksmonument nam ruim zeven 

jaar in beslag. Eigenaar Frans Wytema: 

‘Restaureren is als een spannend jon-

gensboek. Tijdens het uitpellen ontdek 

je verborgen schatten en kom je steeds 

weer nieuwe dingen tegen waarvan je 

je afvraagt waarvoor ze dienden.’ Het 

monument is een houten vierkantcon-

structie met zadeldak, beëindigd met 

twee wolfseinden en twee schoorstenen. 

‘Van dit type houten panden bestaan er  

nog maar twee in de Zaanstreek. Het 

andere staat vlakbij, op nummer 13. Dat 

is bijzonder.’

���*5.)

De walvisvaart met schommelende 

scheepjes, deinende golfjes en een zwem-

mende walvis. Dit leuke ‘theatertje’ is de 

nieuwste aanwinst van het Museum van 

het Nederlandse Uurwerk aan de Zaanse 

Schans: de Wylandklok. De ruim twee 

eeuwen oude klok is, samen met een uur-

werk in de Verenigde Staten, de enige met 

een dergelijk walvismotief. Morgen wordt 

het object ‘onthuld’, samen met andere 

nieuwe aanwinsten.
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KLEUTERS BEZOEKEN

HONIG BREETHUIS

Het Honig Breethuis wordt betreden via een mooie houten deur, 

waarop een ramskop is aangebracht. Daarachter een prachtig 

interieur met beschilderde behangsels, een originele Zaanse 

smuiger, kasten vol serviezen, een rijk gedecoreerde tuinkamer 

met een staand horloge, een miniatuur tentjachtje en ande-

re prachtige voorwerpen. Voor het educatieteam in het huis 

waren dit de ingrediënten om een nieuw programma te beden-

ken en te maken, dat speciaal is gericht op kleuters, maar dat 

ook geschikt kan zijn voor oudere, moeilijk lerende kinderen. Er 

zijn in Nederland maar een paar musea die extra aandacht schen-

ken aan de jongste bezoekers. Engeland, Canada en Zweden 

zijn daar veel verder in. Dat mocht ik zelf ervaren en het heeft 

me nooit losgelaten. Zou het ook iets voor het Honig Breethuis 

kunnen zijn? Het team ging aan de slag en drie maanden later 

was het zover.

42)*.4*%�")*

De hoofdpersoon voor de jonge bezoekers werd ‘Trijntje Bij’, 

vernoemd naar de dochter Trijntje van Cornelis Honig en Stijntje 

Claas Caeskoper uit Koog. Trijntje vertelt over de families Honig 

en Breet, hoe deze vroeger woonden in het mooie huis, en ze 

laat de bezoekers met behulp van gekleurde opdrachtkaarten 

kennismaken met verschillende voorwerpen en objecten die het 

Honig Breethuis uniek maken. Voor de introductie (de kennis-

making met Trijntje) werd een open poppenhuis gemaakt, dat 

het huis van de familie Honig voorstelt. Daarin zijn in mini-

atuur de belangrijkste objecten te zien die ook in het Honig 

Breethuis aanwezig zijn, zoals de houten schooltas van Trijntje, 

een staand horloge, een kookruimte met smuiger en een kookpot, 

het beschilderde behang en meubilair. Zo begint Trijntje haar 

verhaal. Voor een rondgang door het huis maakten we setjes van 

zes opdrachtkaarten voor een groepje van vijf kinderen en een 

volwassene die voorleest en het groepje begeleidt. Door middel 

van interactie met de kinderen worden vergelijkingen gemaakt 

met hoe deze zélf wonen. Een van de opdrachten bestaat uit het 

versieren van een ‘tegeltje’ naar eigen inzicht, maar op de wijze 

waarover Trijntje vertelde bij de introductie. Dit tegeltje heeft de 

vorm van een kaart met daarop een vierkant ter grootte van een 

tegel. Alleen het blauwe kleurpotlood mag worden gebruikt. 

³*5&&)%3´

De eerste groepen van 25 kinderen ontvingen we in september 

2009. De kinderen vonden het geweldig en de ‘juffies’ waren 

ook razend enthousiast. Dat was natuurlijk leuk om te horen, 

maar wij vonden het in het huis wel wat druk. Dat was voor-

al doordat wij in verband met de veiligheid niet met de kleine 

ukkies naar de bovenverdieping wilden gaan. We maakten ook 

kennis met een nieuw fenomeen: het pauzehapje. Dit hapje 

houdt verband met voor- en naschoolse opvang. De kinderen 

komen soms al ’s morgens om zeven uur op school en vallen 

om tien uur om van de honger. Dan moet er wat gegeten en 
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gedronken worden, maar daar is het Honig Breethuis helemaal 

niet op ingesteld. Na twee groepen te hebben ontvangen, gingen 

we voor de andere drie groepen naar de school met een aange-

past programma. Inmiddels ontvingen wij het bericht dat we 

in verband met de veiligheid bij het kleuterprogramma ‘Trijntje 

Bij’ en het programma ‘Erfgoed á la Carte’ voor de oudere groe-

pen met niet meer dan tien kinderen tegelijk in het gehele huis 

aanwezig mochten zijn. Wat nu? Zo konden we geen groepen 

meer ontvangen, vooral doordat de schoolklassen tegenwoordig 

gemiddeld uit 26 kinderen bestaan. We moesten op zoek naar 

een extra ruimte die geschikt was voor het creatieve gedeelte 

van beide genoemde programma’s. De oplossing lag dichtbij: 

het Weefhuis, dat schuin tegenover het Honig Breethuis aan 

de Lagedijk staat, zo’n vijftig stappen verder. In het program-

ma voor de oudere groepen is een zoektocht over de Lagedijk 

opgenomen. 

.)%57%�!!.0!33).'

Het kleuterprogramma werd voor de derde keer opnieuw aange-

past. De introductie met het poppenhuis vindt nu voor de gehele 

Boven: Trijntje Bij in het glazen jachtje dat deel uitmaakt van de collectie van het Honig Breethuis.

groep plaats in het Weefhuis. Daarna wordt de groep gesplitst: de 

ene helft bezoekt het Honig Breethuis om met eigen ogen alles 

in werkelijkheid te bekijken, de andere helft maakt een ‘tegel’ 

met behulp van stickers en kleurpotloden en/of leert schrijven of 

tekenen op een lei, net zoals Trijntje dat destijds leerde. Na twin-

tig minuten vindt er een wisseling plaats. Volgens de leerkrachten 

is dit een prima combinatie. Aan het einde van het program-

ma ontvangt de leerkracht voor iedere leerling een zogenoemd 

Terugkomkaartje, waarmee hij of zij onder begeleiding van een 

betalende volwassene een vriendje of vriendinnetje mag meene-

men. Op deze wijze kunnen zij dan ook de bovenverdieping 

bezichtigen. De setjes met de opdrachtkaarten worden nu ook 

voor de individuele bezoeker beschikbaar gesteld. Deze kan een 

tasje huren waarin alle benodigdheden (potloden, kaart, krijtje 

en een lei) om de opdrachten te maken. In het eerste kwartaal 

van 2010 mochten we nog eens veertien groepen ontvangen voor 

‘Trijntje Bij’. Voor het nieuwe seizoen is het aantal aanvragen 

verdubbeld. Voor ons is het een uitdaging en een extra stimu-

lans om op verantwoorde en speelse wijze ons Zaanse erfgoed 

aan de jongsten over te dragen.
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Piet Kleij is sinds een aantal jaren stads-

archeoloog van Zaanstad en voor trou-

we lezers van Zaans Erfgoed geen on- 

bekende. Hij kwam op de aardige 

gedachte een aantal verhalen over 

meestal kleine vondsten in de Zaanse 

bodem te bundelen. Enkele hiervan 

verschenen eerder in ons blad. Het 

resultaat van de bundeling is een prach-

tig vormgegeven boek. De schrijver 

begint met een inleiding over de 

geschiedenis van de Zaanstreek vanaf 

oeroude tijden: van het oerlandschap tot 

de veenontginning, van de strijd tegen 

het water met de aanleg van dammen en 

dijken, van de landbouw naar veeteelt 

en de uitwijk naar visserij en handel, tot 

en met het ontstaan van eerst de molen- 

en later de moderne industrie. Daarna 

volgt een chronologisch overzicht van 

zeventien bijzondere opgegraven objec-

ten. De vindplaatsen ervan staan aange-

geven op een kaart van de Zaanstreek 

uit 1794 van de hand van Klaas Sem. 

Geen van de beschreven objecten vertelt 

een groot verhaal. Van een aantal objec-

ten blijft het ook de vraag hoe ze terecht 

zijn gekomen op de plek waar ze werden 

gevonden. Dat geldt voor de scherven 

van aardewerk uit de IJzertijd, de 

Romeinse periode en vroege Middel-

eeuwen, die werden aangetroffen op 

plekken in wat ooit veenmoeras was, 

toen dat volgens alle gangbare theorieën 

helemaal nog niet werd bewoond. Het 

vermoeden is dat boeren die aan de 

randen van dat moeras woonden in de 

zomer daar hun vee lieten grazen en 

enig huisraad meenamen naar hun 

zomerverblijven. Bijzonder is bijvoor-

beeld ook de zeer zeldzame kan van 

Spaans Goudlustermajolica van rond 

1500, die in Oostzaan is gevonden. In 

heel Europa zijn maar drie andere van 

zulke kannen bekend, twee in Spanje en 

een in het Victoria en Albert museum 

in Londen. Op deze vindplaats in 

Oostzaan zijn geen andere kostbaar-

heden gevonden. 

Veel minder zeldzaam zijn de talloze 

vondsten van walvisbotten, die tezamen 

het verhaal van het Zaanse aandeel  

in de zeventiende- en achttiende-eeuwse 

walvisvaart vertellen. Grappig is de op- 

somming van wat er zoal onder molen-

fundamenten vandaan kan komen, van 

dun afgesleten molenstenen tot piep-

kleine glazen knoopjes waarmee in  

de negentiende eeuw wit ondergoed 

(grondstof voor wit papier), werd dicht-

geknoopt. De laatste vondst die Piet 

Kleij beschrijft, werd gevonden op het 

terrein van de zoetwarenfabriek van 

Goedhart aan de Lagedijk in Zaandijk. 

Toen die werd gesloopt om plaats te 

maken voor een aantal door Somass te 

bouwen woonhuizen in Zaanse stijl, 

werd een aantal proefsleuven gegraven 

om te onderzoeken of er op die histori-

sche plek nog iets te vinden was dat licht 

zou kunnen werpen op de vroegste 

geschiedenis van Zaandijk. Helaas bleek 

dat bij de bouw van de fabriek de grond 

dusdanig was omgewoeld dat er geen 

archeologische eer meer aan viel te 

behalen. Maar er kwamen wel een paar 

objecten uit de geschiedenis van de 

fabriek te voorschijn die (als latere gene-

raties alleen nog maar weet hebben van 

volslagen geautomatiseerde productie) 

de moeite van het beschrijven en bewa-

ren waard zijn: de aardewerken, lood-

geglazuurde mallen voor snoepgoed. De 

laatste foto in het boek laat duidelijk 

zien hoeveel vakkennis er komt  

kijken bij het vak van een archeoloog: 

een verzameling net opgegraven 

‘rommel’, nog ongewassen en onge-

sorteerd. En daar is dan een heel mooi 

boek van te maken. 

Piet Kleij, Vondsten uit het Zaanse veen. 

Veen, glas, molens, molens hout en 

handel. Hoorn, Uniepers Uitgevers 2010. 

ISBN 978-90-8741-020-9. Archeologie 

in Noord Holland 3. (CvS) 
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Pakweg honderd jaar geleden werd de 

Rosmolenbuurt gebouwd, gedeeltelijk 

als uitbreiding van de oude paden haaks 

op de Oostzijde, gedeeltelijk als nieuw-

bouw. De huizen waren bedoeld voor 

het groeiende leger arbeiders (op klom-

pen), dat nodig was in de Zaanse indu-

strie die toen volop in ontwikkeling 

was. Het waren naar onze maatstaven 

kleine huizen die dankzij de woningwet 

van 1901 toch aan betere eisen voldeden 

dan de volkshuisvesting van daarvóór. 

Een van de oud-bewoners van de wijk, 

Piet Seijsener, heeft, nu de stadsvernieu-
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wing in de wijk toeslaat en er volop 

wordt gesloopt en geherstructureerd, de 

geschiedenis van deze oude wijk vastge-

legd in een aardig boekje. Een belang-

rijk element is dat tot ongeveer 1950 de 

bewoners zélf niet spraken van 

‘Rosmolenbuurt’. De wijk was opge-

deeld in subbuurten, elk gebouwd door 

de woningbouwvereniging van de eigen 

zuil: Leo XIII, Goed Wonen, Patri-

monium en Zaandams Volkshuisvesting 

(ZVH). Binnen die verzuilde structuren 

speelde het dagelijkse leven zich af. Het 

grote katholieke gezin, waarin Piet 

Seijsener een van de elf was, kwam in 

1925 in de Belgische Straat wonen. Piet 

weet nog precies hoe het kleine huisje 

was ingedeeld, om ieder een plekje aan 

tafel en een bed te geven. Dat was 

passen en meten. Spelen op de Demp is 

een van de dingen die Piet zich ook 

herinnert. Met ‘de demp’ wordt de 

gedempte sloot bedoeld, die achter de 

woningen aan de noordzijde van de 

Belgische straat lag en voor veel stank-

overlast zorgde. Diepriool kwam pas 

veel later; lange tijd bestond de afvoer 

uit een beerput die eens in de zoveel tijd 

moest worden geleegd. Seijsener 

beschrijft het wel en wee van de buurt 

tot omstreeks 1950, vanuit de gedachte 

dat er na die tijd zo’n enorme cultuur-

omslag plaatsvond, dat binnenkort 

niemand meer weet hoe het gewone 

leven in de eerste helft van de twintigste 

eeuw eruit zag. Het is een warm, preten-

tieloos boekje geworden, waar ook dege-

ne die niet uit de Rosmolenbuurt komt 

wat van opsteekt. 

Piet Seijsener, Aan de overkant van de 

Zaan lopen ze op klompen. Hoe woning-

bouwverenigingen en bewoners hebben 

bijgedragen aan de woningbouw en woon-

cultuur van de Rosmolenbuurt. Almere/

Enschede, Uitgeverij Van de Berg 2010, 

ISBN 978-90-5512-321-6. (CvS)

$!-�4/4�$!-

Eenenvijftig jaar geleden werd een Dam 

tot Dam race gehouden: een wedstrijd 

wie, op wat voor manier dan ook, het 

snelst van de Dam in Zaandam naar de 

Dam in Amsterdam kon komen. Maar 

het doel van dat overigens spectaculaire 

evenement, was niet de wedstrijd zélf – 

het ging erom nog eens de aandacht te 

vestigen op de gebrekkige en vooral tijd-

rovende verbinding over de weg en met 

de Hempont tussen Amsterdam en 

Zaandam. Die opzet slaagde. In 1961 

werd begonnen met de aanleg van de 

Coentunnel, waarover al zo lang was 

gedelibereerd. In 1966 was die klaar en 

in 1968 volgde de IJtunnel. Uit die tijd 

dateren ook de eerste plannen bij Le 

Champion om een Dam tot Dam loop 

te houden, van Amsterdam naar 

Zaandam door de IJtunnel. Na aanvan-

kelijke tegenstand van Amsterdam ren-

den in 1985 de eerste 4300 deelnemers 

van Dam tot Dam onder veel enthou-

siaste belangstelling langs vooral het 
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Zaanse deel van het parcours. In het 

boek dat naar aanleiding van de 25ste 

Dam tot Dam loop in 2009 verscheen, 

is te volgen hoe de race sindsdien is 

uitgegroeid tot een evenement waar de 

internationale professionele en de recre-

atieve hardloopwereld niet meer om 

heen kan. Het parcours heeft wat wijzi-

gingen ondergaan, zodat er een afstand 

wordt gelopen die meetelt in het inter-

nationale wedstrijdcircuit. De recreatie-

ve loper kan individueel starten of in 

het kader van gezondheidsbevorderende 

maatregelen van het bedrijfsleven deel-

nemen aan de businessloop, danwel zich 

laten sponsoren voor de Goede Doelen 

Loop. Voor de schooljeugd is er de 

miniloop. Vorig jaar brachten al die 

onderdelen samen ruim 50.000 mensen 

op de been, naast de 25.000 die meede-

den met de eenmalige Damloop bij 

Nacht. Per jaar is de uitslag van de 

wedstrijd geboekstaafd en laat een keur 

van fotomateriaal zien wat er voor en 

achter de schermen allemaal nodig is 

om ieder jaar weer een succes te maken 

van dit nationaal en internationaal 

stevig verankerde hardloopevenement. 

Intussen is de zesentwintigste editie ook 

al weer geschiedenis: het eerste hoofd-

stuk van de volgende kwart eeuw, die 

hopelijk ook zo vrolijk en fraai vastge-

legd gaat worden. 

Cees Lansbergen en Martin Gerritsen, 25 

jaar Dam tot Dam loop. Utrecht/

Antwerpen Inmerc bv 2009. ISBN 978 

90 66 11 7082 (CvS)
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Achter de bescheiden titel ‘Jubileum-

uitgave KV Koog-Zaandijk’ gaat een 

kloek, fraai vormgegeven boekwerk 

schuil over het wel en wee van honderd 

jaar korfbal in Koog-Zaandijk, keurig 

van jaar tot jaar vastgelegd. Hoofdmoot 

is uiteraard het sportleven met zijn 

successen en tegenslagen. Daarnaast is 

er de nodige aandacht voor het op orde 

houden van de voorwaarden voor dat 

sportleven, voor besturen, en voor de 

accommodatie van de club – van een 

zompig veldje achter het station naar 

kunstgras, en van staanplaatsen en een 

enkel bankje langs de kant tot een goed 

geoutilleerd clubhuis. Veel aandacht is 

er ook voor de gezellige evenementen ter 

versterking van de onderlinge band 

tussen spelers en het omvangrijke vrij-

willigersbestand dat de club draaiende 

houdt. Maar ook de maatschappelijke 

context tegen de achtergrond waarvan 

zich dit allemaal afspeelde, wordt niet 

vergeten. De nog jonge club werd in 

1914 geconfronteerd met de mobilisatie, 

die menig speler van het veld hield. De 

armoede van de crisistijd maakte het 

ook niet makkelijk. 

Prijzenswaardig is de ruime aandacht 

voor verzetsheld Jan Groot. Deze was 

voorzitter van de vereniging van 1920-

1936 en daarna erevoorzitter. Zijn acti-

viteiten tijdens de Tweede Wereldoorlog 

in de Stijkelgroep moest hij met de 

dood bekopen. De aanleiding voor deze 

aandacht was, dat een van de jongste 

leden van de vereniging de tekst las op 

het gedenkteken dat tegenwoordig in 

het clubhuis is aangebracht. Deze vroeg 

zich af wat ‘gefusilleerd’ betekent. Dan 

moet die geschiedenis dus in het 

gedenkboek, bedacht de samensteller. 

Zoiets tilt dit boek uit boven het niveau 

van een simpele jubileumuitgave van 

een sportclub. 

Piet Hein Havik, tekst en red., Jubileum-

uitgave KV Koog-Zaandijk 100 jaar 

1910-2010. Koog-Zaandijk, Korfbal-

vereniging Koog-Zaandijk, 2010. Uitgave 

in eigen beheer, geen ISBN. (CvS) 
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De Archeologische Werkgemeenschap 

voor Nederland (AWN) afdeling 

Zaanstreek, Waterland en Omstreken be-

stond 17 september jl. precies 50 jaar. Sinds 

de oprichting maakten de archeologie en 

de kennis van de bewoningsgeschiedenis 

van deze regio een grote ontwikkeling 

door. We willen niet de indruk wekken, 

dat dit alleen de verdienste zou zijn van on-

ze AWN-afdeling. Wél mogen we zeggen 

dat vanaf het begin de actieve leden een 

belangrijke bijdrage leverden aan het besef 

dat de Zaanstreek leeft en werkt op een bij-

zonder waardevol en rijk bodem-archief. 

Lag het accent aanvankelijk op de prehis-

torie, gaandeweg is de aandacht ook naar 

de middeleeuwen en het recentere verleden 

verschoven. Een goed voorbeeld hiervan 

is het grootschalige archeologische on-

derzoek dat in de jaren 1998-’99 is uitge-

voerd aan de Zaandamse Hogendijk, waar  

later het Zaantheater en het wooncom-

plex Sarabande verrezen. De opgravingen  

werden uitgevoerd door de Universiteit 

van Amsterdam en trokken internationaal 

de aandacht. Ze  waren het gevolg van 

eerdere veldverkenningen door leden van 

de AWN-afdeling Zaanstreek. Deze ver-

kenningen leverden, behalve vondsten die 

wezen op middeleeuwse bewoning aan die 

kant van de Zaan, ook zware scheepshout-

delen, balken en planken op, die vrijwel 

zeker deel uitmaakten van een historisch 

scheepswervencomplex. 

Als gevolg van de melding en publicatie 

hiervan door de Zaanse amateurarcheo-

logen, zagen de gemeente en de provincie 

in, dat het hier om grote archeologische 

waarden ging. Daarna werd de opdracht 

voor het genoemde onderzoek gegeven. 

Dit was voor de AWN Zaanstreek een 

van de hoogtepunten in haar 50-jarig be-

staan, temeer omdat verscheidene leden 

aan deze opgraving  konden meewer-

ken. Ter gelegenheid van ons jubileum-

jaar is dan ook gekozen om hierover een 

tentoonstelling te realiseren in samen- 

werking met het Molenmuseum te Koog 

en de gemeentelijke archeoloog Piet 

Kleij en ondersteund door de gemeente 

Zaanstad, die wij daarvoor zeer erkentelijk 

zijn. De tentoonstelling begint met een 

beknopt overzicht van het werk en de ge-

schiedenis van de afdeling. Hierbij wordt 

vondstmateriaal getoond uit de Zaanse 

prehistorie en middeleeuwen.

Via de recentere geschiedenis van de 

Hogendijk ter plaatse van de opgravin-

gen (het KEG-gebouw, Scheepswerf  

wed. Brouwer) gaat het naar de opgegra-

ven objecten van de historische scheeps-

werven en hellingen: scheepsbouwers- 

gereedschappen, persoonlijke bezittin-

gen, eenvoudige en luxe huishoudelijke 

voorwerpen, aardewerk, porselein en glas. 

Centraal in de tentoonstellingsruimte 

staat een maquette van het werfterrein 

met vier hellingen, waarop schepen in 

verschillende stadia van de bouw zijn te 

zien. Dit toont een reconstructie aan de 

hand van de opgravingsresultaten van een 

vroege fase (omstreeks 1600 – 1620). Ook 

is Aafje Gijsen, dochter van een hout- 

koper en scheepswerfeigenaar, bekend van 

haar dagboek uit 1773 – 1775, te horen  

over tewaterlatingen die ze bijwoonde. 

Een begeleidende brochure is in het 

Molenmuseum verkrijgbaar.

Werven en Scherven, Molenmuseum Koog 

aan de Zaan, 5 september t/m 31 oktober. 

U bent van harte welkom (Jelus Matser 

voorzitter AWN afdeling Zaanstreek, 

Waterland e.o.) 
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Het Historisch Genootschap Crommenie 

geeft in september een nieuw boek uit 

ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan 

van het Genootschap. Het boek met de 

titel ‘Krommenie, gebeurtenissen in de 

20e eeuw’ voert de lezer door honderd 

jaar geschiedenis. Elk jaar bevat een in-

teressant onderwerp, geïllustreerd met 

één of meerdere zwart/wit foto’s. Het is 

een mooi linnen gebonden boek met een 

kleurenomslag, dat 160 pagina’s bevat.  

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 prijs van het boek is  

` 23,50. Voor meer gegevens kunt u  

terecht op onze website www.hgc-krom-

menie.nl. U kunt reageren per e-mail 

(boek@hgc-krommenie.nl) of telefonisch 

(075 6401661). Het boek kan vanaf 6  

september 2010 worden afgehaald in 

Huize Barkeloo, Vlusch 8a, Krommenie. 

Het HGC verzorgt eventueel ook  

de verzending.
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Tot en met 31 oktober

Onder de titel ‘Werven en Scherven’ huis-

vest het Molenmuseum in Koog aan de 

Zaan van 5 september t/m 31 oktober een 

tentoonstelling over de zeventiende-eeuw-

se scheepswerven aan de Hogendijk in 

Zaandam. In de jaren 1998 en 1999 

verrichtte de afdeling Zaanstreek, 

Waterland en Omstreken van de 

Archeologische Werkgemeenschap 

Nederland hier spectaculaire opgravingen. 

In de rubriek Verengingsnieuws (blz 43) 

worden deze uitvoerig beschreven. De 

tentoonstelling in het Molenmuseum werd 

voor een belangrijk deel financieel moge-

lijk gemaakt door de gemeente Zaanstad 

en markeert het vijftigjarig bestaan van de 

Werkgemeenschap. De tentoonstelling 

‘Werven en Scherven’ gaat uitvoerig in op 

de scheepsbouw langs de Zaan. Het 

Molenmuseum is te vinden aan de 

Museumlaan 18 te Koog aan de Zaan. 

Inlichtingen: tel. 075 6288968. 

5 september Japie op de scheepswerf. De 

tentoonstelling van de AWN in het 

Molenmuseum was aanleiding voor een 

kinderactiviteit met als titel ‘Japie op de 

scheepswerf ’. Net als in voorgaande jaren 

kunnen kinderen hier actief aan de slag met 

doe- en denkopdrachten. Op een nage-

bouwde scheepswerf achter molen Het 

Pink, op loopafstand van het museum, 

laten kinderen schepen te water of halen ze 

die juist aan wal. Door – overigens op een 

veilige manier –  een balk te zagen, erva-

ren ze hoe zwaar dit werk kon zijn en hoe 

dankbaar we voor de Zaanse houtzaagmo-

lens moeten zijn. Natuurlijk graven de 

kinderen, net zoals de archeologen, ‘histo-

risch’ materiaal op. Zo maken ze kennis 

met hun leefomgeving en de Zaanse 

geschiedenis. Op zondagmiddag 5 septem-

ber zijn ouders en kinderen welkom en is 

de toegang gratis. Daarbij loopt Japie rond 

in hoogsteigen persoon. De weken daarna 

komen veel Zaanse basisscholen op bezoek. 

Individueel bezoek is mogelijk op woens-

dag- en zondagmiddagen. De ideale invul-

ling van een verjaardagspartijtje. Reser-

veren is noodzakelijk: tel. 075 6288968.

(%2&34�).�(%4�:!!.3�-53%5-

Tot 3 oktober Expositie Cees Dekker, 

kunstenaar bij Verkade. De tijdelijke expo-

sitie sluit prachtig aan bij de permanente 

presentatie van de collectie in het Verkade 

paviljoen. Cornelis (Cees) Dekker werd in 

1923 de eerste vormgever in vaste dienst 

bij de Zaanse fabrieken van Verkade. Met 

de door hem ontworpen affiches, verpak-

kingen, trommels en blikken bepaalde hij 

tientallen jaren het gezicht van het bedrijf. 

Zijn ontwerpen waren vernieuwend, strak 

en kleurig. Hetzelfde gold voor de posters 

en showcards. Heel bekend zijn de recla-

meposters die waxinelichtjes, biscuits en 

lange beschuitjes aanprezen. Ook het 

beschuitbakkertje uit 1931 en de beschuit-

bus met Oost-Indische kers werden heel 

bekend. In zijn vrije tijd maakte Dekker 

tekeningen en schilderijen. 

27 oktober Theatergroep Fien speelt  

‘Het verloren sporen museum’, voor kinde-

ren vanaf zes jaar. Spannend, vrolijk,  

muzikaal en filosofisch. 14 uur, reserveren  

wordt aanbevolen. 

Tot en met 5 december Expositie 

Verkadealbum ‘De bonte wei’. 

5 november tot en met 13 maart ‘Van 

cactus tot voetbalplaatje’. ‘Zaanse bedrij-

ven en hun albums’. Een expositie over 

verzamelen en verzamelalbums. 

14 november ‘Industrieel paradijs  

en provisiekast’, lezing door John Dehé,  

14 uur. 

Iedere zondagmiddag: Museum-

wandeling, 13 uur. 

Iedere woensdagmiddag: Bezoek aan het 

Jisperhuisje voor kinderen. Reserveren 

noodzakelijk. 

17 en 24 oktober De ‘Week van de geschie-

denis’ met gratis rondleidingen voor alle 

leeftijden in het Czaar Peterhuisje, 14 uur. 

(Entree niet gratis). 

-53%5-�6!.�(%4�.%$%2,!.$3%�5527%2+

Tot en met 31 oktober Tentoonstelling 

‘Dierbare vrienden’, ter gelegenheid van het 

25-jarig bestaan van Vriendenvereniging 

VVMNU van het Museum van het 

Nederlandse Uurwerk. Bijzondere verha-

len over de relatie tussen de liefhebber en 

zijn klok. www.mnuurwerk.nl  

Verder zijn er heel veel workshops en ande-

re leuke dingen te doen in en rond het 

Zaans Museum. 

Bezoek de website www.zaansmuseum.nl 

of bel 075 6810000. 

!4%,)%22/54%

9 en 10 oktober Tengel Atelierroute. 

Zestig beeldend kunstenaars stellen hun 

atelier open voor bezoekers. 

www.tengel.nl 

:!!.3�$)#4%%

10 oktober Zaans dictee. Voor de vijfde 

keer, met Zaanse dialogen, foto’s uit het 

verleden en muziek. De Vermaning, 

Zaanweg 57/58 Wormerveer, 14.00 uur.

$!'�6!.�$%�$)!,//'

4 november DeVijfde ‘Dag van de Dialoog’ 

in Zaanstad staat in het teken van het 

thema ‘Mee doen in Zaanstad’. 

5 november Optreden van de  
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Marokkaans/Nederlandse band KASBA, 

feestelijke afsluiting van de dag van  

de dialoog.  

Grote Weiver, Wormerveer, 21.00 uur. 

www.kasba.nl 

:!!.4(%!4%2

Het Zaantheater programmeert ook in het 

nieuwe seizoen een aantal voorstellingen 

van artiesten uit ‘de buurt’ van de 

Zaanstreek. Voor meer informatie: 

www.zaantheater.nl. 

2 oktober Cabaret uit Heemskerk en 

Haarlem: cabaret: Veldhuis & Kemper  

‘We moeten praten’ (reprise) over man/

vrouw verhoudingen. 20.15 uur. 

23 oktober Uit Edam: Jeugdtheater: 

‘Steen, papier, schaar’ door speeltheater 

Holland & Orkaan (5+). Komisch, muzi-

kaal avontuur zonder woorden waarbij  

alles in de voorstelling is gemaakt van 

papier. 15 uur. 

31 oktober Uit de Beemster: Carel 

Kraayenhof, Sexteto Canyengue & Oscar 

Molle. 15 uur. 

9 november Uit Markenbinnen: 

‘Brellando’, een ode aan Jacques Brel door 

Fernando Lameirinhas, Riet Muylaert en 

Paul de Munnik. 20.15 uur. 

18 en 19 november Uit Velsen: ‘Hurricane’ 

van Hans Klok. 20.15 uur. 

20, 21 en 22 november ‘Volendam, de 

musical’, première. Zondag 15 uur, overige 

dagen 20.15 uur. 

'!,%2)%�$%�',/57

Tot en met 31 oktober ‘Een beeld van een 

mens als (k)nuddedier’ van Salwa Jabli. Te 

zien in etalagegalerie De Glouw, Gedempte 

Gracht 113 in Zaandam. 

&),-4(%!4%2�$%�&!"2)%+

24 tot en met 31 oktober (herfstvakan-

tie) ‘Cinekid op lokatie 2010’, filmpro-

gramma met workshops in Filmtheater de 

Fabriek. Alle films beginnen om 14 uur. 

De kaartjes kosten (ook voor volwassenen) 

` 5, meedoen aan de workshops ̀  2, inclu-

sief limonade en chips. 

24 oktober Toy Story 3 (6+). 13 uur  

voorlezen. 

25 en 31 oktober Titanic the Cat (10+). 

31 oktober 15.30 uur. Kijken in de film-

cabine en zien hoe een film wordt gedraaid. 

26 oktober Winnetoons (6+), 13 uur, 

indianentooien maken. 

27 en 28 oktober White Lion (8+). 

27 oktober 15.30 uur striptekenen. 

29 oktober Kerity (6+), 13 uur  

filmposter maken. 

30 oktober Karla en Katrine (8+), 13 uur 

prentenfilm maken. Reserveren is raad-

zaam kinderfilmdefabriek@gmail.com  

of 075 6311993 

www.filmtheaterdefabriek.nl. 

Oktober en november Expositie 

‘Schoonheid van vruchten in verval’ door 

Herman Wieten, deelnemer aan de port-

foliogroep van de bekende Zaanse foto-

graaf Gé Dubbelman. Café Fabriek, Jan 

Sijbrandssteeg 12, Zaandam. 

+5.34#%.425-�:!!.34!$�

Tot en met 9 oktober ‘Karakter’, een 

opmerkelijke duo-expositie van Sabi van 

Hemert en Caroline Serton in 

Kunstcentrum Zaanstad. Beide kunste-

naars maken gebruik van bijzondere mate-

rialen, vormen en kleuren. 

16 oktober tot en met 7 november. In 

het kader van Grid 2010, een internatio-

nale tweejaarlijkse gebeurtenis op het 

gebied van fotografie, organiseert 

Kunstcentrum Zaanstad een grote selectie 

foto’s van Paul Huf. Huf werd bekend door 

zijn glamourportretten van (vaak) bekende 

Nederlanders, maar ook door zijn reclame-

fotografie (Grolsch). 

13 tot en met 30 december ‘Kleur’,  

duo-expositie met kunstwerken van 

Marianne Naerebout en televisiepersoon-

lijkheid Rik Velderhof. 

6 tot en met 13 november Nationale 

Kunstweek www.kunstcentrum.nl 
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Tot en met 21 november ‘Zaanse 

Fantasieën III’, expositie van dertig 

verschillende Zaanse kunstenaars die zijn 

aangesloten bij de Stichting Tengel. Zij 

verbeelden hun persoonlijke kijk op Zaans 

erfgoed. www.honigbreethuis.nl 

-5:)%+�).�$%�+%2+

Kerk in Jisp:

23 oktober Violiste Lisa Jacobs en vrien-

den. 20 november Pianist Paolo Giacometti 

speelt Schumann en Chopin. 18 decem-

ber Uriël ensemble. Concerten bij 

Kaarslicht Jisp, 20.15 uur, info en reserve-

ren Karel Besemer 075 6421571 

www.sohk.nl. 

Zuidervermaning:

21 oktober Gesualdo Consort  

Amsterdam onder leiding van Harry van 

der Kamp speelt psalmen en madrigalen 

van J.P Sweelinck. 5 november Margriet 

Eshuijs met band. 2 december Osmosis, 

romantische muziek voor blazers. 

19 december Koor Kox koraal, kerst-

concert. 30 december La Luna 

Zuidervermaning Westzaan, 20.15 uur, 

info@zuidervermaning.nl of 075 6318279, 

www.zuidervermaning.nl. 

Kogerkerk:

2 oktober Romantisch concert door orga-

nist Peter van Dijk. 6 november Jonge 

Zaanse muziektalenten van Fluxus. 

Kogerkerk, Kerkstraat 14, Koog aan de 

Zaan, vrij toegang, 16 uur.

www.kogerkerk.nl/concerten 

Een overzicht van meer klassieke  

concerten is via doorklikken te vinden 

op www.klassiekindezaanstreek.nl
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DUIJN BLOEM VOSS

A D V O C A T E N

Postbus 1178

1500 AD Zaandam

Burcht 11

T 075 - 635 38 31

F 075 - 635 30 90

E deleeuw@dbv-advocaten.nl

www.dbv-advocaten.nl
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CONNECTIE
ZAANS ERFGOED

IS GEHEEL GEWIJD

AAN DE ZAANSE

CULTUURHISTORIE

Het tijdschrift informeert zijn lezers over een 

breed scala aan onderwerpen, 

zoals archeologie, houtbouw, industrieel 

erfgoed, molens, musea, de geschiedenis van 

bedrijven, verenigingen en instellingen, 

het cultuurlandschap enzovoort.

Kortom alles wat met de cultuurhistorie 

van de Zaanstreek te maken heeft, kan een 

plaats vinden in Zaans Erfgoed. 

U kunt dit blad elk kwartaal ontvangen 

door lid te worden van de 

Vereniging Zaans Erfgoed.
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Ja, ik word lid van de vereniging Zaans Erfgoed voor E 20,- per jaar. 

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

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

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

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

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

ZAANS ERFGOED

IS GEHEEL GEWIJD AAN DE 

ZAANSE CULTUURHISTORIE

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

ARCHEOLOGIE��HOUTBOUW��INDUSTRIEEL�ERFGOED��MOLENS��MUSEA��DE�GESCHIEDENIS�VAN�

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

Kortom alles wat met de cultuurhistorie 

van de Zaanstreek te maken heeft, kan 

een plaats vinden in Zaans Erfgoed. U 

kunt dit blad elk kwartaal ontvangen 

door lid te worden van de Vereniging 

Zaans Erfgoed.

Stuur onderstaand antwoordformulier 

in een enveloppe zonder postzegel aan:

Vereniging Zaans Erfgoed

Antwoordnummer 1854, 1544 ZX  Zaandijk,

of mail naar zaanserfgoed@planet.nl

Zaans Erfgoed is een geweldige in -

formatiebron voor alle inwoners  

van Zaanstad, Wormerland en 

Oostzaan en in feite onmisbaar 

voor iedereen die de Zaanstreek, 

met al z’n cultuurhistorische waar-

den een warm hart toedraagt. Dit 

tijdschrift heeft een omvang van 

48 pagina’s A4 formaat, waarvan 

24 pagina’s in kleur, en verschijnt 

vier keer per jaar. 

Opbergpakhuis 

voor 16 nummers 

Zaans Erfgoed 

`�4.- bij de

Zaanse boekhandel.


