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Op 7 oktober jl. trad een nieuw bestuur 

van de Stichting De Zaanse Schans aan. 

Wie zijn de nieuwe bestuursleden en wat 

willen ze? Het voormalige bestuur van de 

Schans (Corrie Noom, wethouder van 

Zaanstad, en Ronald Ootjers en Hans 

Luiten, beiden voormalig wethouder) trad 

7 oktober af, nadat het drie nieuwe be-

stuursleden had benoemd: Sharona Ceha 

(voormalig wethouder uit Amsterdam Oost, die als directiesecretaris 

van Ahold de Zaanstreek leerde kennen, Hans Gerson (voormalig 

wethouder van Amsterdam en daarvóór onder meer directeur van 

het Havenbedrijf in Amsterdam, die de regio bestuurlijk goed kent), 

Maarten Voster (ooit Zaandammer en voormalig vice-voorzitter van 

Kontakt Milieubeheer Zaanstreek, voormalig voorzitter van het stads-

deel Amsterdam Westerpark en nu weer inwoner van Zaandam).Deze 

drie ‘onafhankelijke’ bestuursleden benoemden vervolgens als mede-

bestuursleden: Jaap Hulscher (directeur Stadsherstel Zaanstreek), Ko 

Kraakman (voorzitter Ondernemersvereniging Zaanse Schans), Piet 

Middelhoven (voorzitter Zaans Museum) en André Drost (voorzitter 

Vereniging de Zaansche Molen). Deze bestuursleden hebben hun 

bedrijf, instelling of gebouwen op de Zaanse Schans. Het nieuwe 

bestuur is een maand begonnen, maar heeft het al ‘druk zat’. We 

weten inmiddels, dat we vooral als taak hebben het erfgoed op de 

Zaanse Schans te bewaren. Wat ons betreft dus geen grote ingrepen 

of nieuwbouwplannen op de Schans. Wél willen we er graag nog een 

paar stukjes erfgoed bij halen, zoals bijvoorbeeld een rijtje achttiende-

eeuwse arbeiderswoningen en een schuilkerk. Oók worden de beide 

entrees (bij het Zaans Museum en de Julianabrug) verbeterd en zo 

komen er nog wat kleine aanpassingen. Bovendien willen we graag de 

Schans als mooi erfgoed laten zien, omdat we er best trots op zijn. We 

vinden het dus prima als vele mensen van over de hele wereld naar de 

Schans komen. De Zaankkanters zélf zien we ook graag op de Schans, 

liefst wat vaker dan één keer. Daarom willen we meer verscheidenheid 

en diversiteit bieden: hopelijk komt het Molenmuseum naar de Schans. 

Verschillende bestaande activiteiten zoals rond Sinterklaas, de boeken-

markt en dergelijke evenementen willen we versterken en uitbreiden. 

Vanuit de Schans kunnen straks vaartochten over de Zaan en door de 

Kalverpolder worden gemaakt, evenals fietsroutes door de streek (met 

een ‘tom-tomsysteem’). Dat laatste is onderdeel van een opgave die 

de gemeente samen met diverse Zaanse instellingen en bedrijven wil 

oppakken: méér toeristen vanuit de Zaanse Schans verder kennis laten 

maken met de Zaanstreek. Naast die bescheiden, maar mooie ambities 

zijn er vele dagelijkse besognes: de Schans moet ‘schoon, heel en veilig’ 

zijn, de winkels en horeca op de Schans moeten kunnen renderen, maar 

ook bijdragen aan een goed beeld van de Schans (dus niet ‘te veel’ en 

niet ‘te schreeuwerig’), we vormen een ‘Historische Commissie’ als 

adviesorgaan voor het bestuur enzovoort enzovoort. Eén belangrijke 

zaak is nog niet aan de orde geweest: de communicatie. Het bestuur 

wil vooral ook in contact zijn met betrokkenen bij de Schans: de onder-

nemers, bewoners, historische werkgroepen en gemeenteraadsleden, 

maar ook heel veel andere betrokken Zaankanters. In het begin van 

het nieuwe jaar organiseren we een bijeenkomst met vele betrokkenen, 

om samen na te denken over een aantal zaken die de Zaanse Schans 

kunnen versterken, of waarmee we knelpunten kunnen oplossen. Als 

het succesvol is, zullen we dat vaker doen. Kortom, graag tot ziens.
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Voorzitter Zaanse Schans, tel. 075 - 7711564, mail: m.voster@chello.nl
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 4   De Zaanse afdeling van de Archeologische Werk-

gemeenschap Nederland viert een jubileum. De vereni-

ging bestaat vijftig jaar en kan terugkijken op een rijke 

geschiedenis. 

 7   In 1825 werden de Zaanstreek en andere gebieden 

getroffen door een zware watersnood met grote scha-

de als gevolg. In Koog werd de dijk overspoeld, in de 

Zaandamse Oostzijderkerk werd tijdelijk vee gestald en 

de Wijde Wormer transformeerde tot een binnenzee. 

 13   Zij waren een wonderlijke verschijning in Zaandam: de 

Aziatische zeelieden, zogenoemde ‘Laskaren’, die rijst uit 

de Oost naar de rijsthaven van Zaandam vervoerden. 

De Engelse leraar aan het Zaanlands Lyceum, door zijn 

leerlingen ‘Mr. Yes’ genoemd, schreef een gedicht over 

de van verre gekomen bezoekers.

 17   De Zaanstreek was een houtgebied bij uitstek. Het hout 

werd naar de streek vervoerd uit onder meer Archangel 

en Zweden waar het in zes kwaliteitsklassen werd gesor-

teerd. Een belangrijk product was wagenschot, dat ook 

in de Zaanstreek werd geproduceerd. 

21  Plaatjesalbums waren niet typisch Zaans, maar er waren 

wél veel Zaanse bedrijven die deze albums produceerden 

en bij hun producten plakplaatjes bijvoegden. De plaat-

jesalbums van Verkade leven vooral in de herinnering 

voort, maar tal van andere Zaanse bedrijven lieten ook 

hun producten van plakplaatjes vergezeld gaan.

24   Het pakhuis Asia maakt deel uit van het historische 

ensemble rondom de voormalige Koogersluis. Leden 

INHOUD
van de Vereniging Zaans Erfgoed kregen tijdens de 

jaarvergadering de gelegenheid het voormalige vleethuis  

te bezichtigen. 

27   Zaanstads stadsarcheoloog Piet Kleij deed onderzoek 

naar de Nederlands-hervormde kerk van Westzaan.  

Er kwamen werkputten en er werden boringen verricht. 

Een verslag. 

30   Kroniek. Zaanse gebeurtenissen in het derde kwartaal 

van 2010. 

33   Het jaar 1672 ging de geschiedenis in als het Rampjaar. 

De Republiek werd belaagd door Fransen, Engelsen en 

in het oosten van het land door Munster en Keulen.

Het Rampjaar trok ook ramptoeristen, onder wie de 

Zaandijkse koopman Claes Caescoper. Terwijl zijn 

handel kwijnde, maakte hij diverse uitjes richting de 

gebieden waar gevochten werd.

36   In februari 1920 meldden zich in Koog zestig man voor de 

werkverschaffing. Zij verdienden iets extra’s door zakjes 

te plakken in de zogenoemde plakschuur. Dat verliep 

niet zonder spanningen: er braken rellen uit. 

39   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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Linksboven: Ook in de winter wordt door de AWN-leden bodemonderzoek verricht. Middenboven: Niet al het archeologische onderzoek vindt buiten in het veld 

plaats. Rechtsboven: Enige AWN-leden bijeen tijdens een bijeenkomst op de wekelijkse werkavond in de voormalige school aan de Tuinstraat te Zaan. Linksmidden 

en linksonder: Archeologische onderzoek kan ook binnen een pand worden verricht. Rechtsmidden 1: Vroeg bodemonderzoek te Assendelft (1962). Rechtsmidden 

2: W. Prinsze en en E.J. Helderman gelden als pioniers van de AWN. De foto toont onderzoek door hen in Wormer. Rechtsonder: Bijeenkomst van AWN-leden in de 

voormalige school aan de Tuinstraat te Zaandijk.



:AANS�%RFGOED�������������ADVERTENTIE

$E�!RCHEOLOGISCHE�7ERKGEMEENSCHAP�VOOR�.EDERLAND�!FDELING�:AANSTREEK��7ATERLAND�EN�/MSTREKEN�VIERT�DIT�JAAR�ZIJN�VIJFTIGJARIG�

BESTAAN��$E�:AANSE�AFDELING�WERD����SEPTEMBER������OPGERICHT�EN�BEWEES�INMIDDELS�ZIJN�WAARDE�

DOOR�*ELUS�-ATSER�

&OTO´S��ZIE�DE�BIJSCHRIFTEN

EEN GESCHIEDENIS
VAN VIJFTIG JAAR

Vóór 1955 leek er archeologisch in de Zaanstreek weinig tot niets te mel-

den. Volgens de toen algemeen heersende opvatting zou archeologisch 

onderzoek in de Zaanstreek niets opleveren. Er werd aangenomen, dat 

in de prehistorie en zelfs nog later op deze woeste, moerassige gronden 

bewoning onmogelijk was. Wél was er al kennis over de ontginningsge-

schiedenis die omstreeks 900 na Chr. een aanvang nam; er moet toen 

dus ook al middeleeuwse bewoning zijn geweest. Niettemin schonk 

de professionele, universitaire archeologie (nog) geen aandacht aan 

de Zaanstreek, noch zag zij aanleiding onderzoek naar dit tijdperk 

te doen. De na-oorlogse wederopbouw en de daaruit voortkomende 

gemeentelijke uitbreidingsplannen in onder andere Krommenie en de 

latere ruilverkavelingen in het Assendelver veenweidegebied, gingen 

gepaard met graafwerk, aanleg van opspuitkades, en meer van derge-

lijk grondverzet. In deze nieuw opgeworpen tijdelijke woestenij begon 

de geschiedenis van de AWN Zaanstreek. 
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In 1955 zochten Egbert Helderman en Walter Prinsze, die in zekere 

mate nog altijd actief zijn binnen de vereniging, uit belangstelling voor 

‘oudheidkundige dingen’ langs uitgegraven bouwgrond. In opgewor-

pen aarde van een rioolsleuf bij de Volwerf in Krommenie ontdek-

ten zij ongeglazuurde, vrij zacht gebakken grijze aardewerkscherven. 

Daarnaast vonden zij ook middeleeuws scherfmateriaal, hetgeen gezien 

de reeds genoemde kennis van de ontginningsgeschiedenis goed was te 

plaatsen. Dit grijze (i.t.t., het bekende middeleeuwse) scherfmateriaal 

was niet eerder gezien of onderkend. Het werd opgestuurd ter determi-

natie naar de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te 

Amersfoort (ROB). Dr. P.J.R. Modderman die was verbonden aan deze 

dienst, stelde vast dat dit materiaal afkomstig was van een inheemse 

bevolking uit de periode rondom het begin van onze jaartelling. Deze 

ontdekking leidde tot een grote verrassing: de Zaanstreek was veel eerder 

bewoond dan tot dat moment was aangenomen. Meerdere nu zeer 

geïnteresseerde Zaanse amateurarcheologen trokken er in hun vrije tijd 

op uit om ook op andere plaatsen waar het mogelijk was waarnemingen 

en onderzoek te doen. Daardoor ontstond een ‘stroomversnelling’. Er 

vormde zich een Zaanse werkgroep die aansluiting vond bij de AWN 

afdeling Amsterdam. Na enige jaren van voorgezet onderzoek, waarbij 

ook de Universiteit van Amsterdam, van het Instituut voor Pre- en 

Protohistorie, betrokken was, resulteerde onder meer in een opgraving 

van een grote boerderij (24x 6,5 meter) uit de eerste eeuw na Christus, 

die door de amateurarcheolgen was ontdekt in het plan Rosarium achter 

de Jan Blankenschool te Krommenie. Het zou te ver voeren om in dit 

bestek nog vele vindplaatsen en opgravingen te noemen. De literatuur-

opgave aan het eind van dit artikel geeft er een indruk van. Het is belang-

rijk om vast te stellen dat het contact en de samenwerking met genoemde 

instituten (waarvan de naam en/of organisatiestructuur veranderde) 

tot op heden in stand is gebleven én het belang van veldverkenningen

en onderzoek door de amateurarcheologen beklemtoonde. Het 

was duidelijk, dat de  archeologie van de Zaanstreek aan het begin 
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stond van een grote ontwikkeling. Men besloot daarom een eigen, 

zelfstandige afdeling op te richten binnen de landelijke AWN. Op 17 

september 1960 was de installatie van de AWN Afdeling Zaanstreek, 

Waterland en omstreken, afdeling nr. 3 (van de nu 24 afdelingen over 

het gehele land) een feit. Als werkgebied werden de regio’s Zaanstreek, 

Waterland, de Zeevang, Groot-Schermer, Wijde Wormer, Purmer en 

Beemster, de gemeenten Graft de Rijp, Akersloot en Uitgeest door het 

hoofdbestuur van de AWN aan de nieuwe afdeling toegewezen. De al 

genoemde Mr. E. Helderman en W. Prinsze waren mannen van het 

eerste uur binnen het toenmalige afdelingsbestuur.

6%,$�%.�3,//4+!.46%2+%..).'%.

Decennia lang organiseerden de amateurarcheologen systematische 

veld- en slootkantverkenningen in met name het Assendelftse veen-

weidegebied. Na de jaarlijkse verplichte slootschouw werd in kleine 

groepjes de opgeworpen bagger langs de slootkanten onderzocht op 

scherfmateriaal en daarbij werden waarnemingen op het land verricht. 

Bevindingen werden en worden in een nauwkeurige vindplaatsenad-

ministratie gedigitaliseerd en met bijbehorende landkaarten vastgelegd. 

Voor zowel amateur- als professionele onderzoekers werd dit een belang-

rijke bron van informatie. Zo ontstond een totaalbeeld van vindplaatsen 

die tot ieders verassing een aaneengesloten, bewoningspatroon lieten 

zien: vanaf de Assendelver Zeedijk bij het Noordzeekanaal naar het 

noorden tot aan de spoorlijn Krommenie-Assendelft en vervolgens ten 

westen langs Krommenie. De dateringen van bewoningsfasen werden 

verder teruggebracht tot zo’n zeshonderd jaar voor Christus; de vroege 

ijzertijd, waarbij verdere onderscheidingen (midden ijzertijd, late ijzer-

tijd en Romeinse tijd) konden worden vastgesteld. Uit de Romeinse 

tijd stamden ondermeer ook de vondsten van het zogenoemde Terra 

Sigilata, Romeins aardewerk. Het was spectaculair dat zich onder het 

latere sportveldencomplex bij de Zuiderham te Krommenie (archeolo-

gisch bekend als ‘het ’Hain’) een trapeziumvormige palissade bevond, 

met daarbinnen resten van zware palenparen die de omtrek vormden 

van een klein gebouwtje. Binnen deze omheining lag een groot aan-

tal zo genoemde slingerkogels – eivormig van gebakken aardewerk 

van zo’n 4x2 cm. Mogelijk was dit een vooruitgeschoven Romeinse 

wachtpost. Later werd dit vermoeden nog versterkt door de opgraving 

van een Romeins vlootcastellum bij Velsen. Nu zijn alles bij elkaar zo’n 

honderd vindplaatsen van de vroege ijzertijd tot in de Middeleeuwen 

geregistreerd. 
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Het hiervóór geschetste beeld van de afdeling en haar ontwikkeling tus-

sen de jaren ’60 en ’90 van de twintigste eeuw – waarin actieve, gravende 

leden zelfstandig veldonderzoek en opgravingen konden uitvoeren – 

kwam omstreeks het jaar 2000 nationaal en Europees ter discussie te 

staan.‘De Wet van Malta’ (zoals deze bekend staat) diende zich aan. In 

het kort gezegd, houdt deze wet in, dat in alle gevallen archeologisch (dus 

bodemverstorend) onderzoek verboden is als er geen dwingende reden 

voor is. Men gaat ervanuit, dat het zogenoemde bodemarchief veilig is, 

tót er noodzakelijk grondverzet uitgevoerd moet worden – bijvoorbeeld 

voor bouwwerkzaamheden, waardoor de zich in de bodem bevindende 

archeologische objecten en of sporen vernietigd zullen worden. In feite 

kwam het er na de invoering van deze Europese geldende wetgeving 

op neer, dat de AWN niet zonder meer nog een schep in de grond 

mocht steken. Min of meer in deze zelfde tijd werd drs. Piet Kleij in 

2000 als gemeentelijk archeoloog aangesteld. Deze houdt toezicht op 

de nalevering van wetgeving en voert binnen het kader daarvan zijn 

onderzoekswerk uit Dan kun je maar beter als AWN-afdeling met het 

bevoegd gezag een goede verstandhouding opbouwen.
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Het lijkt erop dat de aanloop van de laatste tien jaar naar de invoering 

van de wet van Malta, een onverwacht positief effect had op het reilen 

en zeilen van onze afdeling. De wekelijkse werkavonden op maandag 

worden drukker bezocht dan ooit. Waar de oudere generatie nog met 

de schep over de schouder het veld introk, schaart zij zich nu gezellig 

maar serieus om de werktafels. Zij buigen zich over de nog liggende 

hoeveelheden materiaal om te bestuderen, determineren en verder uit 

te werken. Ik zie het enthousiasme bij jongere en nieuwe leden die dit 

zó leuk en interessant vinden, maar die geen weet hebben van de tijd 

dat de oudere leden nog zelfstandig konden opgraven. Dit is nu dus aan 

strikte regels gebonden, maar kán in bepaalde gevallen op verzoek en/of 

met toestemming van de gemeentelijke archeoloog. Soms speelt ook de 

Rijksdienst hierin een rol. Het kristalliseert zich nu goed uit en dat geeft 

vertrouwen voor de toekomst. Nieuwe ontwikkelingen in wetgeving 

die (zo werd hier en daar gevreesd) het einde van de amateurarcheologie 

zou betekenen, leidden door een positieve houding en aanpassing tot 

een wederzijdse samenwerking met de gemeentelijk archeoloog. Dit 

resulteerde onlangs nog in een mooie tentoonstelling over de opgravin-

gen aan de Hogendijk te Zaandam (1998-1999) in het Molenmuseum, 

met steun van de gemeente Zaanstad. Die toonde het resultaat van een 

grootschalig archeologisch onderzoek na de ontdekking door AWN-

verkenners van sporen die wezen op historische scheepswerven op de 

plaats waar destijds het Zaantheater en het wooncomplex Sarabande 

verrezen. Zo heeft de AWN Zaanstreek méér en méér aansluiting met de 

buitenwacht, wat ook tot uiting komt door de educatieve activiteiten.

³%2&'/%$�Æ�,!�#!24%´

Een mooi voorbeeld van educatie is de deelname aan het provinci-

aal onderwijsproject ‘Erfgoed á la Carte’, waardoor de afgelopen jaren 

wekelijks talloze basisschoolleerlingen theoretisch en praktisch kennis 

maakten met de lokale archeologie en bewoningsgeschiedenis. Ook het 

voortgezet onderwijs wordt regelmatig door onze vrijwilligers welkom 

geheten. Traditioneel zijn er altijd nog vier à vijf lezingen per jaar, die 

voor iedereen gratis toegankelijk zijn. ‘Grondspoor’, het afdelingsblad, 

komt nog altijd met een ijzeren regelmaat uit, niet in het minst dankzij 

onze redacteur Kees van Roon. De AWN Zaanstreek heeft een eerbied-

waardige leeftijd bereikt, is springlevend en geeft en heeft vertrouwen 

in een toekomst voor ons cultureel erfgoed.

Bron: E.J. Helderman, in Grondsporen. Veertig jaar archeologisch on-

derzoek in de Zaanstreek. Wormerveer 2000, p. 6-9.
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DE WATERSNOOD
VAN 1825

Gerrit Jan Honig schreef in zijn inleiding hoe zijn grootvader 

het dagboek samenstelde: hij gebruikte niet alleen zijn eigen 

aantekeningen, maar ook berichten uit kranten en tijdschrif-

ten. Het geheel geeft een bijzonder, indringend beeld van de 

angstige maanden die de inwoners van de Zaanstreek door-

maakten. Het slechte weer begon al in november 1824.  Jan 

Jacobszoon Honig noteerde 15 november hoe stormachtig de 

noordwestelijke wind was. De veerschuiten naar Amsterdam 

voeren niet vanwege de hoge waterstand. Honig slaagde erin 

naar het Tolhuis bij de Willemsluis in het huidige Amsterdam-

Noord te komen. Het scheepvaartverkeer in het toen net 

nieuwe Noord-Hollands kanaal was gestremd doordat de sluis 

door de extreme waterstand niet bediend kon worden. Een op 

de Amsterdamse marinewerf gebouwd fregat dat door het ka-

naal naar Den Helder moest om daar te worden afgebouwd en 

getuigd, kon pas op 13 december aan de tocht beginnen. De 

weersomstandigheden waren buitengewoon: Honig schreef hoe 

‘geweldig hard’ het waaide: ‘De oliemolens gingen zonder zeil en 

vier houten [dit zijn windborden] af, en somtijds acht houten af.’  

/6%2342/-).'%.

De winter van 1825 was bijzonder nat. De maand januari begon 

stormachtig, met  zuidwestelijke en westelijke wind. Toen de 

wind naar het oosten draaide, kon een groot aantal schepen, 

dat in het Nieuwe Diep (Den Helder) lag, na lang wachten op 

gunstige wind uitvaren. Het einde van de maand bracht vorst – 

waardoor de Zaan enkele dagen dicht lag –, maar op 1 februari 

was de vorst verdwenen en 5 februari werd het gezin van Honig 

in de nacht ‘om half één geklopt’ [=gewaarschuwd], ‘alzoo het 

water over den Dam liep’. Honig wilde naar Zaandam om de 

situatie te bekijken, maar het extreem slechte weer dwong hem 

terug te keren. De volgende dag ging hij met zijn kinderen naar 

Zaandam, waar al veel schade was. In de Hogendijk was een 

gat geslagen en ook de binnenkant van de dijk was niet vrij van 

schade. Ook Oostzaandam was door het water getroffen: Honigs 

zuster Maartje en haar man zochten hun toevlucht in het huis 

van de ouders van Jan en Maartje.

"%:/%+�6!.�$%�02).3

Zoals veel door rampen getroffen gebieden, kreeg men koninklijk 

bezoek: op 1 februari werden de Zaanstreek en de Wijde Wormer 

bezocht door Z.K.H. de Erfprins – de prins van Oranje, de 

latere koning Willem II). De extreme waterstand had gevolgen 

voor het sociale en economische leven. Een vergadering van het 

Brandassurantiecontract van papiermakers trok maar een hand-

jevol leden. Kerken bleven leeg of werden gebruikt voor noodop-

vang van vee uit ondergelopen gebieden. Halverwege de maand 

ging Honig naar ‘de molen’ (De Vergulde Bijkorf) om daar de 

situatie op te nemen. Men was er al aan het schoonmaken, maar 

een partij papier die in het magazijn lag, was voor de onderste 

helft nat geworden en onverkoopbaar. 5 februari werd de situ-

atie zeer ernstig. Door een doorbraak in de dijk bij Durgerdam 

had het water uit de Zuiderzee vrij spel. Het stroomde de dijk in 

Oostzaandam over, waarna het water over de Kalverdijk begon 

te lopen. Dit had gevolgen voor de waterstand in de Zaan. Honig 

schreef, dat nu ook de weg vóór zijn huis onder stond en dat er een 

gat in de weg werd geslagen. Waarschijnlijk was een verzwakking 

in de dijk bij Durgerdam oorzaak van de doorbraak. De aanleg 

in 1799 van een stenen ‘beer’, een soort bastion dat diende om 

de opmars van de Franse troepen te verijdelen, had mogelijk de 

dijk aangetast. De volgende dag brak de Wormerdijk door en liep 

de Wijde Wormer vol. Op de plaats van de doorbraak ontstond 

het zogeheten ‘Wormer Gat’, dat jaren later werd benut als het 

natuurbad Wijdewormer. Tegenwoordig is daar een golfbaan. 

Die dag schreef Honig hoe hij de koeien over de dijk bij het 

Herenhuis zag lopen. Er verdronken vijf mensen; bij reddings-

werkzaamheden kwamen nogmaals drie mannen om het leven. 

Twee dagen later liep Honig met zijn kinderen over een intussen 

over de weg en dijk aangelegd plankier om de toestand te bekijken: 

op en nabij de Gortershoek in Zaandijk waren diverse gaten in de 

weg geslagen. Honig, die ook Wezenvader (weeshuisbestuurder) 

was, kwam samen met zijn confraters en besloot tot een uitdeling 

van spek, gort en ‘brand’ (turf) aan buitenwonende armen. ‘De 

kerk staat vol koeien’, schreef hij (welke kerk is onduidelijk) en 

‘op het kerkhof staan schapen.’ 

8e^jk`^\�dXXe[\e�`e�Effi[$?fccXe[
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Linksboven: Overstroming van de Lagedijk te Koog. Rechtsboven: Overstroming van de Westzijde te Zaandam bij korenmolen de Ruijter. Midden: Overstroming 

bij de hervormde kerk te Koog, met links en rechts woonhuizen. De prenten werden voor 20 cent per stuk verkocht. Linksonder: Het bezwijken van een stenen 

beer in de Waterlandse dijk bij Durgerdam. Rechtsonder: Grote belangstelling bij de Dam te Zaandam. In de havenkom liggen enkele schepen. 
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Anders dan in onze tijd kwam nieuws maar langzaam door: 

op 10 februari waren de berichten over het gat in de dijk bij 

Durgerdam nog onzeker. Ondertussen kwamen de gemeenteraad 

en bestuurders van Zaandijk bij elkaar om een hulpplan op te 

stellen; er werden enkele commissies samengesteld voor uitde-

ling van voedsel en andere hulp, en een aantal Zaanse notabelen 

besloot een renteloos voorschot te geven. Jacob Vis, Jacob Honig 

Jansz., Jan Couwenhoven, Adriaan Honigh en anderen stelden 

bedragen tussen de 250 en vijfhonderd gulden beschikbaar. 

Anderen maakten misbruik van de situatie: er werden ‘stropers’ 

(plunderaars) gesignaleerd.

6//2*!!2

Begin maart leek de wateroverlast te verminderen: 1 maart was 

het mooi weer en begon het water te zakken. Honig kon voor 

het eerst weer lopend naar de molen gaan. De volgende dag 

wakkerde de wind aan en werd het water opgestuwd; lopen werd 

weer onmogelijk en het begon ook weer te regenen. Ondertussen 

werd men in Amsterdam ongerust door de waarschuwing in 

de Haarlemsche Courant voor een naderende springvloed. Een 

kleine week later ging Honig met zijn vrouw, een peettante en 

zijn jongste dochtertje Guurtje met het tentjachtje naar de Wijde 

Wormer om de situatie daar te bekijken. Door een gat in de 

dijk voeren ze de ondergelopen droogmakerij binnen. Een aantal 

boerderijen stond onder water en Honig zag de bij dergelijke 

rampen bekende taferelen van drijvende huisraad en kadavers van 

omgekomen vee. Het water begon weer te zakken, maar het weer 

bleef buiig en later kwam er weer vorst. Maart bleef wisselvallig: 

goed weer met noordoostenwind en buiig weer met een stevige 

noordwester wisselden elkaar af. Op 22 maart bezocht Honig de 

molen die toen weer kon draaien na vanaf 3 februari te hebben 

stilgestaan. Zoals veel moleneigenaren werd ook Honig door de 

ramp getroffen. De stilstand kostte ongetwijfeld veel aan verloren 

productie en schade aan de molen zélf. Ook de werknemers in 

de papier- en andere molens werden getroffen. De gezamenlijke 

papiermakers besloten ‘het werkvolk, daar dezelve nu van de 

verdienste verstoken zijn, degenen die vast geld hebben, het volle 

te betalen en ook de scheppers, die dit dan naderhand kunnen in-

winnen’. Blijkbaar kregen deze laatsten een voorschot. De schep-

pers waren hiermee geholpen, maar tegelijkertijd werd een wissel 

op hun toekomstige verdiensten getrokken. Halverwege februari 

kwam er weer vorst. Aan het eind van die maand bezocht Honig 

opnieuw de Wijde Wormer, die toen nog vol water stond. Het 

weer bleef voor het ondergelopen land gunstig: er viel geen regen. 

Dat had wel gevolgen voor de drinkwatervoorziening: hoewel 

men inmiddels weer droge voeten had gekregen, werd drinkwater 

schaars doordat regenwaterbakken (die voor veel huishoudens van 

belang waren voor de voorziening van schoon drinkwater) droog 

kwamen te staan. Men was nu aangewezen op waterschepen die 

drinkwater aanleverden. 

34//--!#().%

Juli 1825 was extreem droog, hetgeen er voor zorgde dat de over-

stroomde gebieden, zoals de Wijde Wormer, droogvielen. Maar 

de schade van de wateroverlast was groot: boerderijen waren 

verwoest en het land was bedekt met een droge, witte korst die 

waarschijnlijk was ontstaan door zoutresten uit het water van de 

Zuiderzee. Opmerkelijk is Honigs vermelding van een stoom-

machine om het gebied droog te malen: dit moet ongetwijfeld 

een noviteit zijn geweest. Pas enkele decennia later deden de 

eerste stoommachines hun intrede in de molenindustrie. Het 

Haarlemmermeer, een veel grotere watervlakte, werd pas tussen 

1849 en 1852 met behulp van drie stoomgemalen drooggemaakt. 

Honig vermeldde, dat er nog andere machines geplaatst zouden 

worden. De hulpstoommachines waren afkomstig uit België, 

waar in Wallonië de industrialisatie al volop aan de gang was. In 

augustus waren er volgens Honig vijf stoomwatermolens aan de 

gang. Uiteindelijk werden er tien (mobiele?) stoom-vijzelpompen 

geplaatst. Pas in juni 1826 was er weer sprake van een droge 

polder. 

).:!-%,).'%.

Net zoals in onze tijd werd er voor de getroffen gebieden en 

de bewoners ervan op allerlei manieren geld ingezameld. Het 

Gemeentearchief Zaanstad bewaart een intekenlijst voor een 

schilderij ter herinnering aan de ramp. Op het schilderij is te 

zien hoe mensen en vee zijn ondergebracht in de hervormde 

kerk te Oostzaandam (nu Oostzijderkerk). De opbrengst was 

voor hulp aan de getroffenen, die op 20 februari door het opko-

mende water hun huizen hadden moeten verlaten. Bij die datum 

schreef Honig dat in de middag ds. A.J. Berkhout in de men-

nonietenkerk predikte, ‘staande er nog koeien in de kerk alhier’. 

De handgeschreven lijst werd uiteindelijk op 26 februari 1829 

afgesloten. Het schilderij, van de hand van de schilder J.D. Rijk, 

werd op 4 juli 1830 in de kerk geplaatst. Een in 1828 door P.G. 

van Os (1776-1839) gemaakt schilderij toont een vergelijkbare 

situatie. Dit schilderij is nu nog te zien in het Honig Breethuis, 

in het tussenvertrek vóór de Zaankamer. Het laat zien hoe boe-

ren en hun vee ten tijde van de watersnood in de Zaandamse 

Boven: Interieur Oostzijderkerk Zaandam, pentekening. De kerk bood een 

vluchtplaats aan mensen en vee.
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Boven: Een schilderij van J.D. Rijk toont vluchtelingen en vee in de Zaandamse Oostzijderkerk.

Oostzijderkerk werden ondergebracht. Ook later, bij de overstro-

ming van 1916, werden kerken als noodopvang gebruikt. Zo was 

de doopsgezinde kerk aan de Zaandamse Oostzijde (‘de Doofpot’, 

nu Het Apostolisch Genootschap) in gebruik als noodhospitaal. 

Verder werden er ook prenten vervaardigd, die taferelen uit het 

rampgebied weergaven. Zo gaf A.J. Maij uit Koog aan de Zaan 

een tweetal prenten uit met voorstellingen van dijkdoorbraken 

te Zaandijk aan de Lagedijk en Koog aan de Zaan. Ze werden 

voor 20 cent verkocht en een deel van de opbrengst kwam ten 

goede aan de getroffenen. Een collecte voor getroffen inwoners 

van Noord-Holland bracht ruim tweeduizend gulden op, voor ge-

dupeerden in andere delen van Nederland werd achttienhonderd 

gulden bijeengebracht. Later in het jaar, in december, deed zich 

nog een bijzondere vorm van inzameling voor. Honig beschreef 

hoe iemand ‘genaamd Duivenvoorde, woonachtig te Hillegom’ 

had laten omroepen dat hij wilde gaan hardlopen tussen de her-

bergen De Waakzaamheid in de Koog en de (Jonge) Prins in 

Wormerveer. Er was grote publieke belangstelling en iemand met 

een collectebus haalde geld op. Sponsorlopen zijn er dus al langer 

dan in onze tijd! Toen in 1826 de balans van alle schenkingen 

werd opgemaakt, was het voor die tijd enorme bedrag van ruim 

1,6 miljoen gulden bijeengebracht. Onder de schenkers waren 

Koning Willem I en de Russische tsaar Alexander I die beiden 

een gift van honderdduizend gulden deden. 

(%234%,

De overstroming had grote gevolgen voor de infrastructuur. Net 

als ook nu bij vergelijkbare rampen, werden wegen onbegaanbaar 

doordat er grote gaten in waren geslagen of zelfs delen geheel 

verdwenen. Vanaf het begin van de zomer 1825 werd er met man 

en macht gewerkt om de schade te herstellen: wegen en dijken 

werden gerepareerd en in juni schreef Honig dat op veel plaatsen 

de binnensluizen waren opengezet om het overtollige water uit 

te laten, daarbij geholpen door de lage waterstand van de Zaan. 

De maand november 1825 was opnieuw stormachtig; hoogwater 

had gezorgd voor een verzakking in de dijk bij Durgerdam. De 

vrees voor een doorbraak was groot, maar een nieuwe ramp bleef 

uit. In 1826 vervolgde Honig zijn dagboekaantekeningen; de 

herstelwerkzaamheden waren in het voorjaar nog altijd aan de 

gang. Pas op 1 juli was de Wijde Wormer helemaal drooggeval-

len en op 20 juli kon het gezin Honig door de Wormer naar de 

Beemster rijden. 

Bronnen

Jan Jacobszoon Honig: De Overstrooming in Zaanlanden in het jaar 1825. 

Medegedeeld door Gerrit Jan Honig, Koog-Zaandijk, 1916; Gerrit van Dalsem: 

Viering 375-jarig bestaan droogmakerij Wijde Wormer, in: ANNO  1961, 

oktober 2001, nr. 159; De website www.wijdewormer.nl
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In een winkel probeert een van de Laskaren zonder succes iets te 

verkopen. Als de baldadige jeugd steeds verder opdringt, strui-

kelt een klein joch. Een van de Laskaren troost hem en geeft 

het ventje de kostbaarheid die hij in de winkel wilde verkopen: 

een gekleurde schelp. In de laatste twee coupletten ziet de dich-

ter zich zélf als een Laskaar van het woord. De mensen vinden 

hem maar een brabbelaar en een schooier. Zijn gedichten worden 

versmaad, zoals de schelp van de Laskaar. Maar zijn beloning 

is, dat hij zijn dromen vol pracht met kinderen mag delen.2 Het 

gedicht roept de nodige vragen op. Wie was de dichter? Wat zijn 

Laskaren? En hoe kwamen ze in Zaandam terecht? 

$)#(4%.$%�,%2!!2

Het gedicht werd in 1912 geschreven door Willem van Doorn, 

die sinds 1903 leraar Engels was op het Zaanlands Lyceum. Van 

Doorn werd in 1875 in Arnhem geboren en bracht zijn jeugd 

door in West-Brabant. In 1893 werd hij onderwijzer in Breda. 

Daarna kwam hij via Hilversum, waar hij de acte middelbaar 

onderwijs behaalde, in Zaandam. Hij was actief in de SDAP en 

schreef onder andere in ‘de Volkstribuun’. In 1932 promoveer-

de hij en een jaar later werd hij privaatdocent aan de Gemeente 

Universiteit in Amsterdam. Hij was boekcriticus van de Groene 

Amsterdammer en schreef jeugdboeken, bloemlezingen en een 

leerboek Engels. In 1939 ging hij als leraar met pensioen.3

:%%,)%$%.

Laskaren zijn Aziatische zeelieden. De Portugezen maakten al 

in de vijftiende eeuw gebruik van hen als loods. De naam van 

de Laskaren komt waarschijnlijk van het Perzische woord ‘lash-

kar’, dat ‘militair’ betekent. De Engelse ‘East India Company’ 

had al Laskaren in dienst. Dat van Doorn zich door Aziatische 

zeelui in Zaandam liet inspireren, is niet zo vreemd. Zaandam 

was tot aan de Eerste Wereldoorlog een belangrijke invoerha-

ven van rijst uit Oost-Azië. In het gedicht komen namen voor 

als Rangoon, Bassein, Bombay en Madras. Dat waren ook de 

namen van nieuwe pakhuizen die in de Zaanstreek verrezen. In 

de Havenbuurt van Zaandam zijn naast de Archangel-, Riga-, 

en Wiborgstraat, ook de Rangoon-, Bangkok- en Basseinstraat 

te vinden. Pakhuizen in de monumentale fabriekswand aan de 

Zaan in Wormer dragen namen als Saigon, Bassein en Java. 

De stoomrijstpellerij was een van de belangrijkste takken van 

nijverheid in de Zaanstreek. Dit is nu grotendeels vergeten, 

ofschoon Lassie Toverrijst nog steeds uit Wormer komt. Omdat 

een belangrijk deel van het Zaanse industriële erfgoed stamt 

van de stoomrijstpellerij, wordt de Zaanse geschiedenis van rijst 

opnieuw beschreven.4

!:)Ç��7%2%,$$%%,�6!.�$%�2)*34

De geschiedenis van Europa staat volgens de historicus Braudel in 

het teken van tarwe, meel en brood. De Aziatische beschavingen 

worden door hem de ‘beschavingen van de rijst’ genoemd.5 Maar 

in de loop van de eeuwen verwierf rijst zich ook een aandeel in 

het voedselpakket van de Europeanen, als een versterkend middel 

voor zieken en als lekkernij. In de eerste helft van de negentiende 

eeuw werd de rijstconsumptie geleidelijk groter, maar zij was nog 

niet van grote betekenis.6 In de periode 1825-1829 importeerde 

Nederland per jaar gemiddeld 9.000 ton ongepelde rijst. Vanaf 

1828 werd op de Amsterdamse beurs ook rijst uit Java verhan-

deld. De eerste stoomrijstpelmolen werd in 1831 in Amsterdam 

in gebruik genomen. Tot 1850 steeg de invoer tot 21.000 ton 

per jaar. In periodes met slechte aardappeloogsten trof men in 

die tijd Nederlandse zeilschepen aan in de rijstuitvoerhavens 

van Birma. In 1852 was de jaarlijkse productie van de grootste 

Amsterdamse pellerij 7.000 ton; vier jaar later was deze produc-

tie verdrievoudigd, maar na de Krimoorlog werd tussen 1865 

en 1867 de rijstconsumptie gehalveerd door de komst van goed-

koop Russisch graan. 

"2)43%�62)*(!.$%,3:/.%

Vanaf ongeveer 1870 vormde het Britse keizerrijk – met India en 

haar steunpunten Singapore en Hong Kong – een vrijhandelszo-

ne. In die zone was rijst het belangrijkste handelsproduct. Birma 

kwam ook in de Engelse invloedssfeer; er werd daarvandaan 

steeds meer rijst naar Engeland verscheept. In Europa werd rijst 

vooral gebruikt voor veevoer, stijfsel en de bereiding van alcohol. 

Omdat Engeland een grote importeur van Amerikaans graan 

was, werd de wereldhandelsprijs van rijst gekoppeld aan die van 

graan.7 Bij de Zaanse pellers lijkt de nadruk te hebben gelegen op 

)N������VERSCHEEN�DE�DICHTBUNDEL�³EEN�4UIN�OP�´T�.OORDEN´�WAARIN�HET�TIEN�COUPLETTEN�LANGE�GEDICHT�³,ASKAREN�IN�:AANDAM´��WERD�

OPGENOMEN��)N�HET�EERSTE�COUPLET�WORDEN�DRIE�SCHAMEL�GEKLEDE�!ZIATISCHE�ZEELUI�VOORGESTELD��DIE�LOPEN�OVER�DE�:UIDDIJK�IN�
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Linksboven: Laskaren zijn Aziatische zeelui uit het hele gebied van de Indische Oceaan, maar vooral uit India. Zij maakten een belangrijk onderdeel uit van de 

bemanningen van de Engelse stoomschepen die op lijndiensten naar het Verre Oosten voeren. Zo kwamen zij ook in Zaandam. Uit: Railways, ships and Aeroplanes, 

Londen 1940. Rechtsboven: Een grote Engelse lijnboot lost balen rijst in de Zaandamse haven. Het is waarschijnlijk dat de Laskaren van het gedicht van een der-

gelijk stoomschip afkomstig waren. Linksmidden: Zelfs Japanse zeeschepen brachten rijst naar Zaandam. Bij het lossen speelde de spierkracht van de bootwerkers 

een belangrijke rol. Om het schip heen liggen tjalken die de rijst verder zullen vervoeren. Rechtsmidden: Tjalk afgeladen met balen ongepelde rijst op weg van de 

Zaandamse zeehaven naar een Zaanse pellerij. De foto zou uit 1890 zijn.  Onder: Tegeltableau uit 1915, het jaar waarin het gedicht ontstond. Het symboliseert de 

globalisering aan het begin van de twintigste eeuw. Te zien zijn het planten en oogsten van de rijst in Azië, het vervoer met de paddieboten op de rivier in Birma, 

de zeeschepen die de ongepelde rijst naar Europa brachten, de Zaanse windpelmolens en ten slotte de stoomrijstpellerij van Kamphuys in het centrum. Het tableau 

werd aangeboden aan de directie van stoomrijstpellerij Kamphuys door het personeel. Het bevindt zich in de kantine van de Meypro in de Oostzijde van Zaandam. 

Foto: Henk van 't Loo, 1987.



windmolen ‘Het Prinsenhof ’ te Westzaan. De eerste windrijst-

pelmolen in de Zaanstreek was ‘De Jonge Voorn’ van Albert Vis 

in Wormerveer. De Zaanstreek telde een groot aantal pellers die 

zowel gort als rijst pelden in een windmolen. Een aantal koop-

lieden beproefde zijn geluk met stoomrijstpelmolens. Niet al die 

bedrijven was een lang leven beschoren, maar dat betrof niet ‘de 

grote vijf ’: Wessanen & Laan, Bloemendael & Laan, Alb. Vis, 

Cornelis Kamphuys en Klaas Blans.

$%�:!!.$!-3%�2)*34(!6%.

In 1876 werden aan het Nieuwe Diep 200.000 balen rijst van 

honderd kg. voor de Zaan overgeslagen.10 Na de opening van 

de Zaandamse zeehaven in 1884 werd de rechtstreekse aanvoer 

van ongepelde rijst in de Zaanstreek steeds belangrijker. In 1891 

mochten pellerijen zich in een goede afzet verheugen; in dat jaar 

kwamen in de Zaandamse zeehaven achttien schepen uit Brits-

Indië, twee uit Japan, twee uit Duitsland en één uit Engeland 

met rijst aan. In totaal werden er 595.341 balen rijst gelost.11 

In 1907 was er een slechte rijstoogst in Japan; het land moest 

in plaats van exporteren, rijst uit Birma importeren. Hoewel de 

prijs van ongepelde rijst omhoog ging, was 1907 een recordjaar 

voor de Zaanse rijstpellers. Over 1909 werd vermeld dat er in 

Nederland drie miljoen balen rijst werden ingevoerd, waarvan 

1,2 miljoen via de haven van Zaandam. De concurrentie op de 

afzetmarkten werd moeilijker door beschermende maatregelen 

van importlanden, maar de resultaten bleven gunstig. Na de 

opening van de Wilhelminasluis te Zaandam konden ook grote 

binnenvaartschepen met rijst uit andere zeehavens lossen bij de 

pellerijen. 1911 werd een topjaar doordat door grote droogte 

in Europa een grote vraag ontstond naar alternatief voedsel en 

veevoer. De enorme Europese vraag leidde in een aantal rijstpro-

ducerende landen tot uitvoerverboden. Er werd nu ook ongepel-

de rijst aangevoerd uit Midden Amerika. Het jaar 1912 was nog 

beter. Zaandam werd de grootste rijstinvoerhaven van Europa.

De grootste aanvoer kwam uit Rangoon, gevolgd door Bassein, 

Moulmein, Bangkok en Saigon. In 1913 was er opnieuw een 
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de productie van tafelrijst; de toename van rijst in het voedselpak-

ket ging ten koste van boekweit en gerst. De stoomrijstpellerijen 

waren aanvankelijk gevestigd in Amsterdam. In de Zaanstreek 

gingen gortpelmolens rijst pellen. Tijdens de bloeiperiode van 

de Amsterdamse stoomrijstpellerij was er in de Zaanstreek één 

stoomrijstpellerij, die in 1852 was opgericht. 

:!!.3%�7).$'/24-/,%.�!,3�"!3)3�

De gortpellerij in de Zaanstreek ontstond in de zeventiende eeuw. 

In 1639 kwam de eerste gortpelmolen in Koog in bedrijf. Blijkbaar 

was dit bedrijf zó lonend, dat er na enige tijd 121 pelmolens in 

de Zaanstreek werkzaam waren. Hun product werd niet alleen 

in het binnenland afgezet, het diende eveneens als proviand voor 

de zeevaart en werd ook uitgevoerd. Een pelmolen lijkt op een 

korenmolen. Maar in plaats van maalstenen maakt men in een 

pelmolen gebruik van pelstenen. Deze stenen ontdoen de korrel 

van zijn dop zonder hem te vermalen. Het werkende oppervlak 

van de pelsteen is zijn omtrek. De draaiende steen (de loper) is 

omgeven door een kuip van pelblik. Dat is dun plaatijzer waar-

in gaatjes zijn geslagen met de punten naar binnen. De gerste-

korrels worden in de nauwe ruimte tussen pelsteen en pelblik 

meegesleurd door de snelheid van de draaiende steen, maar afge-

remd door de puntjes van het pelblik. Om te voorkomen dat de 

korrels tussen de pelsteen en de legger worden vermalen, bevat 

de pelsteen aan de onderzijde windkerven die een luchtstroom 

opwekken van het middelpunt van de steen naar de rand. De 

pelsteen van een gortmolen is van zandsteen; voor het pellen van 

rijst gebruikt men een iets hardere steensoort. Voor het pellen is 

een grote snelheid en veel vermogen noodzakelijk.8 Ongepelde 

gerst ondergaat het pelproces zes maal; het passeert zes ‘sneden’. 

Het proces begint met rijst een voorbewerking op een kleine 

maalsteen, het zogenoemde ‘paddiën’. Daarna passeert de rijst 

drie sneden. Na het pellen wordt de rijst gepoetst en gesorteerd op 

grootte. Desgewenst kan er nog verdere veredeling plaats vinden. 

Een rijstpelmolen heeft voorts een doppensteen die doppen tot 

meel kan vermalen.9 Het pellen van gerst is nu nog te zien in de 

Fragmenten uit Van Doorns gedicht over de Laskaren 

’n Sjoofle, – ’n schunnige, een met een boord.

En ze koetren zo gek, ieder grinnikt die t hoort.

Alle drie – riet; stengelknopen zo smal

Zijn d’r schouder en heup… En ze doen hier zo mal,

Tussen pet en boezroen, jekker, stevel en klomp,

Tussen ’t Zaanlandse werkvolk, fors, blond, plomp,

Die tengere donkere Laskaren,

Met ’r koopren kalotje, ’t gekste van al,

Als kroon op hun kroezige haren

En ruk van de jouwe, jij dichter, dat floers!

Herken die Laskaren; die drie – zijn je broers!

Jij, van ’t blonde, van ’t harde, van ’t heersende ras,

Die Rangoon en Bassein, en Bombay en Madras

Slechts in dromen aanschouwde, Laskaar van ’t woord. 

Boven: Het planten van rijst in de sawa’s van Azië; de afbeelding zal zijn gebruikt

voor reclamemateriaal. Glasplaatnegatief in het archief van Bloemendaal en Laan.
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grotere omzet, maar er verschenen wolken aan de horizon: Siam 

exporteerde voor het eerst rijst naar Europa en Balkanoorlogen 

bemoeilijkten de export. Een apocrief Zaans verhaal wil, dat 

aan het begin van de twintigste eeuw de wereldhandelsprijs van 

rijst werd vastgesteld aan de Zaanweg in Wormerveer, waar de 

‘rijstkoning’ Cees Laan woonde en de kantoren van Wessanen & 

Laan, Bloemendael & Laan en de firma Albert Vis waren geves-

tigd. Deze anekdote is tekenend voor het belang van de Zaanse 

rijstpellerij die aan het begin van deze eeuw de aloude houtzage-

rij en olieslagerij in belang was voorbijgestreefd.

'%45)'%.�6!.�$%�',/"!,)3%2).'

Veel stoomvaartlijnen stuurden hun stoomschepen, die met 

Europese industrieproducten naar Azië voeren, op de terug-

weg langs Birma of Thailand om rijst als retourlading te laden. 

Daardoor kwamen allerlei schepen van grote Duitse en Engelse 

rederijen in Zaandam. De Zaandamse haven werd verder niet 

door lijnschepen aangedaan, maar door wildevaartschepen die 

vooral hout brachten. De Engelse lijnrederijen hadden moeite 

om voldoende schepelingen te vinden. Die vond men in India, 

vooral voor de smerigste baantjes aan boord, zoals dat van stokers 

en kolentremmers. Daarmee komen we terug bij de Laskaren, 

die ook bij Nederlandse rederijen in dienst waren. De Laskaren 

uit het gedicht van Willem van Doorn kwamen ongetwijfeld 

van een van de Engelse lijnboten met rijst voor de Zaanse pelle-

rijen. De Laskaren op de Zuiddijk en de rijstboten in de haven 

waren de zichtbare uitingen van de globalisering aan het begin 

van de twintigste eeuw. De grote pakhuizen aan de Zaan getui-

gen daar nog van.

Noten

  1  Willem van Doorn, ’n Tuin op ’t Noorden. Verzamelde gedichten, uitga-

ve Amsterdam S.L. van Looy, 1917. De meeste gedichten waren eerder  

gepubliceerd in ‘De Arbeid’ of ‘De Beweging’. Een exemplaar van deze dicht-

bundel is te vinden in het Gemeentearchief Zaanstad.

  2  Marjan Schuddeboom, Bekend en onbekend 2. Een aantal biografieën 

van bekende en onbekende auteurs van jeugdboeken (Zoetermeer 2008)  

p. 63-68. 

  3  In de Nieuwsbrief van MBTZ en in ‘Met Stoom’ heb ik in de jaren 1986-1992 

in verschillende artikelen de geschiedenis van de verschillende stoomrijstpel-

lerijen beschreven. Deze uitgaven zijn in kleine oplage verschenen en voor de 

meeste lezers van Zaans Erfgoed onbekend. 

   4  F. Braudel, Beschaving, economie, kapitalisme. Deel 1 (Amsterdam, Uitgeverij 

Contact 1987), p.97 en 136.

  5  J. Kingma , De Zaanse stoomrijstpellerij: Opkomst en neergang. in: Jaarboek 

voor de geschiedenis van bedrijf en techniek. Zesde deel (Utrecht,1989).

  6  A.J.H. Latham, From Competition to Constraint: The International Rice 

Trade in the Nineteenth and Twentieth Centuries in: Business and economic 

history Vol. 17 (1988) p. 91-102.

  7  P. Boorsma, Duizend Zaanse Molens (Amsterdam 1967) p. 38-42.

  8  G. Husslage, Windmolens (Amsterdam 1968) p. 88-91.

  9  Th. van Tijn, Het Noordhollands zeehavengebied voor en na de openstelling 

van het Noordzeekanaal, Tijdschrift voor Geschiedenis (1966) no. 3 p. 301.

10  GAZ, Jaarverslagen Kamer van Koophandel Zaanland, 1891-1913. 

11  Themanummer rijsthandel van het Duitse tijdschrift Tropenpflanzer  

augustus 1912.

Links: Naast de stoomschepen voeren er ook nog lang grote zeilschepen met rijst van Birma naar Europa. Ze hadden waarschijnlijk ook Laskaren als schepeling. 

De Britse bark, ‘Aladdin’ werd gebouwd in 1885 en kwam op 16 november 1891 aan in de haven van Zaandam met een lading rijst uit Brits Indië. Het schip van 

1689 bruto register ton was gebouwd in Southampton en had Liverpool als thuishaven. Rechts: Foto uit het monsterboekje van een Brits-Indische zeeman. Vóór 

de Tweede Wereldoorlog bestond een kwart van het aantal schepelingen op Britse schepen uit zogenoemde Laskaren uit de gebieden van het British Empire aan de 

Indische Oceaan. (Afbeelding via Dennis Afeary, vrijwilliger op de Elfin). 
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De ‘Hernösand rules’ maakten onderscheid in zes kwaliteiten 

hout. In het Zweeds waren dat ‘prima’, ‘sekunda’, ‘tertia’, ‘kvarta’, 

‘kvinta’ en ‘utskott’. Deze aanduidingen kwamen overeen met de 

Engelse benamingen ‘I firsts’, ‘II seconds’, ‘III thirds’, ‘IV fourths’, 

‘V fifths’ en ‘VI sixths’1. Maar in de verkoop resulteerde dit in de 

sorteringen: ‘ongesorteerd’ (o/s). Hierin moesten de sorteringen I, 

II, III en IV in een bepaalde verhouding aanwezig zijn, naast de 

sorteringen ‘V kvinta’ en ‘VI Utskott’. Een aantal jaren later, in 

1937, werden deze sorteringen verder uitgewerkt, waarbij ziektes 

zoals ‘blauw’ en toelaatbare gebreken zoals wankanten, scheuren, 

grote en kleine kwasten enzovoort per sortering werden beschre-

ven en ook in kleur werden afgebeeld. Deze wijze van selectie 

gaf de afnemers meer rechtszekerheid. Ook werd als regel door-

gevoerd, dat elke balk, rib en plank aan de beide kopeinden met 

rode verf moest worden gemerkt met het logo van de zagerij en 

het nummer van de sortering (Afb. 1). Het Russische vurenhout 

werd enigermate op dezelfde wijze gesorteerd, namelijk in: onge-

sorteerd (o/s), eerste, tweede, derde en vierde soort (querta). Elke 

balk en plank werd aan beide kopeinden voorzien van een met 

een hamer ingeslagen merk.
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In de zeventiende en achttiende eeuw werden lange dennenbomen 

die waren bestemd voor bewerking tot masten en molenroeden, 

aangevoerd uit Narva in Estland. Uit de Noord-Russische stad 

Archangel konden alleen van mei tot en met oktober lange, sterke 

en zeer fijndradige masten worden betrokken. Vanaf 1680 tot het 

midden van de achttiende eeuw verkregen Amsterdamse kooplie-

den van de tsaar de zogenoemde ‘Mastenpacht’ – het monopolie 

op de belastingvrije uitvoer van lange scheepsmasten, waarvan 

$E�3CANDINAVISCHE�LANDEN�.OORWEGEN��:WEDEN�EN�&INLAND�ZIJN�OP�VELERLEI�GEBIED�VERSCHILLEND��MAAR�ZE�HANTEERDEN�IN�DE�

NEGENTIENDE�EEUW�OVEREENKOMSTIGE�REGELS�WAT�BETREFT�DE�SORTERING�VAN�HOUT��!LS�GEVOLG�VAN�DE�LANDELIJKE�EN�PLAATSELIJKE�
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STANDAARDMATEN
EN WAGENSCHOT
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Boven: Afb. 1. Het Zweedse systeem om in het hout zes kwaliteiten te onderscheiden, werd in de Verenigde Staten overgenomen.
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zij er jaarlijks honderdvijftig tot tweehonderd in Amsterdam ter 

veiling brachten. Deze handel verliep nadat Sint Petersburg de 

voornaamste in- en uitvoerhaven van Rusland was geworden.2

In Duitsland ontbrak vóór 1870 een centrale regering, met als 

gevolg dat in de vele staten en staatjes verschillende wijzen van het 

sorteren van hout waren voorgeschreven. Dit gebeurde in Pruisen, 

Saksen, Mannheim, Heilbronn, Bohemen, Beieren en Baden.3 

Enkele van deze sorteringen worden hier uitvoeriger vermeld, 

te beginnen met het hout dat vanuit Mannheim in vlotten de 

Rijn afzakte. Er waren vier sorteringen, die op de lengte van de 

balken waren gebaseerd. Ten eerste was dat de ‘Hollander’ van 

achttien meter of langer met een topdiameter van dertig centi-

meter. Daarnaast waren er het ‘Messholz’ van zeventien meter, 

het ‘Mittelholz’ van veertien tot zestien meter en het ‘Kleinholz’ 

van acht tot dertien meter. In Zuid-Duitsland hanteerde men de 

‘Heilbronner’ sortering, die zes klassen telde met een minimum 

dat varieerde van achttien tot acht meter en een topdiameter van 

dertig tot zeven centimeter. In de Pruisische Staatsbossen werden 

de stammen sinds 1905 gesorteerd naar de kubieke inhoud van elke 

stam, variërend van 0,5 meter tot M-2 en meer m3. Het loofhout 

werd in vijf klassen gesorteerd naar de diameter in het midden 

van de stam, variërend van dertig tot zestig centimeter en méér 

en ook op top en voet diameter.

Links: Afb. 2. Doorsnee van een eiken stam. Voor de productie van eiken wagenschot moest het hout beslist buiten het hart en zonder kwasten worden geleverd. 

Rechts: Afb. 3. Klossen uit een eiken stam. Figuur A toont hoe elk kwart van de stam tot planken wordt verzaagd. Figuur B. toont een tijdrovende zaagmethode. 

Voor elke te zagen plank moest de stam op de slede teruggevoerd en gekeerd worden. Figuur C. toont hoe in een enkele arbeidsgang in elk zaagraam een kwart 

stam wordt verzaagd tot planken, maar dit levert minder kwartiersgezaagd en méér halfkwartiersgezaagd hout op.

7!'%.3#(/4

De sortering van eikenhout behoeft een aparte vermelding, met 

als eerste het eikenhout dat werd verzaagd of gekloofd tot wagen-

schot. Het voor Nederland bestemde wagenschot (ook de onge-

zaagde eiken stam werd zo genoemd) werd aangevoerd in buiten 

het hart gekloofde halve stammen, met een lengte van minstens 

veertien Amsterdamse voet (3,96 cm.) en een minimumbreedte 

van dertien duim, een minimumhoogte van veertien duim en een 

zijdelingse bekapping (zijhoogte) van zeven tot acht duim. Dit 

hout moest absoluut buiten het hart en zonder kwasten worden 

geleverd. Het voor Engeland bestemde wagenschot (wainscoat) 

had iets grotere afmetingen, namelijk een lengte van twaalf tot 

achttien Engelse voet (3,66 tot 5,49 meter), een minimum breedte 

van twaalf tot veertien duim, een minimum hoogte van twaalf 

duim en een bekapping van acht duim (Afb.2). In Nederland 

werd het blanke wagenschot in de negentiende eeuw nog zeer veel 

toegepast aan lambriseringen van staande delen, ter hoogte van 

1,20 meter of van een deurhoogte van 2,10 meter. In Engeland 

was bij de toepassing van de geliefde historische stijlen zeer veel 

wagenschot voor panelen, stijl- en regelwerk benodigd in meestal 

hoge vertrekken. Daarvan werden niet alleen de wanden bekleed 

maar zelfs de plafonds – met blank eiken paneelwerk. 
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De meer dan tweehonderd paltrokmolens die in de Zaanstreek 

stonden, werden onderscheiden in balkenzagers en wagenschotza-

gers. In de balkenzagers werd uit eiken stammen constructiehout 

voor het bouwvak en de scheepsbouw gezaagd. In de wagenschot-

zagers werden zorgvuldig op gebreken uitgezochte eiken onder-

stammen (zogenoemde klossen) verzaagd tot dunne planken met 

een lengte van twaalf tot achttien voet. In de eeuwen vóór dit hout 

in windmolens werd verzaagd, werd het wagenschot verkregen 

door de klossen in de lengte te kloven langs de radiaal verlopende 

mergstralen. De tapse plank die zo ontstond, moest daarop aan 

één zijde afgeschaafd worden om een enigszins overal even dikke 

plank op te leveren. De gekloofde zijde toonde bij het doorsnijden 

van de hardere jaarringen een levendig spel van donkere strepen; 

de zogenoemde ‘spiegels’. Door de eiken klossen in windmolens 

tot planken te verzagen in plaats van ze te kloven, bereikte men 

een veel grotere productie, maar een nadeel was, dat een deel van 

de planken weinig of geen spiegels toonde. Over de wijze waar-

op de klossen tot wagenschot werden verzaagd bestaan door het 

ontbreken van mondelinge of schriftelijke bronnen verschillende 

theorieën. Velen veronderstellen dat, nadat de eiken klos in vier 

kwarten was gekloofd of gezaagd, elk kwart van de stam over-

eenkomstig figuur A in Afb. 3 tot planken werd verzaagd. Door 

de onstabiele ligging ervan op de slede van de molen vroeg deze 

methode veel zorg en tijd, maar het leverde de meeste kwartiers-

gezaagde delen op. Ook een zaagmethode volgens figuur B is 

bijzonder tijdrovend, omdat voor elke te zagen plank de stam 

op de slede teruggevoerd en tevens gekeerd moet worden. Bij 

een zaagmethode volgens figuur C ten slotte kan in een enkele 

arbeidsgang in elk zaagraam een kwart stam tot planken worden 

verzaagd, hetgeen echter minder kwartiersgezaagd en meer half-

kwartiersgezaagd hout oplevert, (Afb 3).

³/.6/,-!!+4�3#()0´

Zoals hiervoor al is vermeld, werd eikenhout uit Duitsland vaak in 

halfbewerkte staat naar Nederland uitgevoerd. Daarbij werden de 

stammen over het hart in twee delen gekloofd, terwijl de zijkanten 

tot een bepaalde maat werden behakt. (Afb. 4). De op deze wijze 

voorbewerkte halve stammen konden nu in Nederland of Engeland 

naar behoefte in dunne delen worden verzaagd. Deze gang van 

zaken is afgebeeld op een fraai beschilderd Zaans eiken kinderle-

dikant dat is opgesteld in het Muiderslot te Weesp. Het schot aan 

het voeteneind is beschilderd met een voorstelling van een ‘onvol-

maakt schip’, een schip dat nog in aanbouw is. Het schot aan het 

hoofdeinde draagt een voorstelling van een paltrok (Afb. 4). Op 

de voorgrond is een stapel van twintig eiken klossen te zien, die in 

het land van herkomst al in de hiervóór beschreven handelsvorm 

zijn gebracht. Aanvoer in deze vorm uit Duitsland kan door de 

gemakkelijke wijze van stapelen kostenbesparend hebben gewerkt. 

Maar het is ook mogelijk, dat eiken stammen in de Zaanstreek 

in deze handelsvorm werden gebracht, waarbij de afnemer door 

herzagen zélf de gewenste houtdikten kon bepalen. 

'%3,//04

Historici stelden vast, dat in het laatste kwart van de achttiende 

eeuw in de Zaanstreek een groot aantal paltrok-wagenschotzagers 

werd gesloopt.4 Dit kan zijn veroorzaakt door een verminder-

de vraag, doordat gefineerde eiken kasten in de mode kwamen. 

Anderzijds zijn er berichten dat tezelfdertijd in Dordrecht en 

in Zeeland wagenschotzagers goede zaken deden. Wellicht was 

men daar overgegaan op een snellere wijze van wagenschot zagen, 

terwijl men in de Zaanstreek te lang vasthield aan een duurde-

re wijze van zagen van een minder gevraagde, hogere kwaliteit. 

Daarnaast waren de vervoerskosten naar Engeland in het nadeel 

van de Zaanstreek. Zaankanters gebruikten een langere zeeweg 

via het Marsdiep, terwijl zagers uit Dordrecht vanuit Zeeland een 

korte oversteek maakten.

+2/-(/54

Het voor de scheepsbouw bestemde eiken kromhout werd in grote 

hoeveelheden en in allerlei maten voor de bouw van zeegaande

en binnenschepen aangevoerd. Op de scheepswerven werd het 

kromhout door behakken naar de ronde vormen van het schip 

gefatsoeneerd, wat veel houtafval opleverde. Het was daarom 

lonend om het belangrijke stuk kromhout, nodig voor de verbin-

ding van kiel en steven, al in het bos zoveel mogelijk in de gewens-

te vorm te behakken, zoals te zien is op een gebrandschilderd 

raam in de Oostzijderkerk te Zaandam, dat omstreeks 1690 door 

Boven: Afb. 5. Het Zaanse eiken kinderledikant dat is opgesteld in het 

Muiderslot te Weesp, met een afbeelding van een paltrokmolen op het schot 

aan het hoofdeinde.
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Boven: Balken in de haven van Zaandam, met op de achtergrond de stadsbebouwing.

dertien houtkopers en scheepsbouwers werd geschonken5 (zie 

het omslag van dit tijdschrift). Op een van de ruiten is het vellen 

van de bomen, het vervoer naar de rivier, de opslag van een elftal 

stevens en het vervoer per vlot afgebeeld. Tot slot kan van in het 

laatste kwart van de negentiende eeuw gemaakte foto’s van vlot-

ten die liggende in de grachten rond de Montelbaanstoren in 

Amsterdam (afgebeeld in Zaans Erfgoed 34) en in de balkenha-

ven van William Pont te Zaandam worden vastgesteld, dat in deze 

periode uit de landen van herkomst vierkant bezaagde of behakte 

balken werden aangevoerd.

+!!,3,!'

In de negentiende eeuw emigreerden duizenden mensen naar 

Noord-Amerika, aangetrokken door de aanwezigheid van goud 

en olie in de bodem van de westelijke staten. De gevolgen hier-

van waren velerlei. De noodzaak van een veilige en snelle verbin-

ding tussen de oost- en de westkust van Amerika (3.800 km) 

leidde ertoe dat de huifkarren werden vervangen door stoom-

treinen. Dit stimuleerde de ijzerindustrie, de mijnbouw en de 

bouw van allerlei machinerieën, maar leidde óók tot kaalslag in 

de aanwezige wouden ten behoeve van de fabricage van miljoenen 

dwarsliggers voor de spoorwegen en hout voor de noodzakelijke 

woningbouw. Allerwegen werd gezocht naar oplossingen om de 

tijdrovende handarbeid te vervangen door machinale produc-

tie. In het bouwvak werd dit onder andere bereikt door gesmede 

spijkers te vervangen door machinaal vervaardigde spijkers en 

later door draadnagels. Daarnaast werden vereenvoudigde manie-

ren ontwikkeld voor de constructie van houten panden6, terwijl 

ramen en deuren, of zelfs gehele woningen in gestandaardiseerde 

afmetingen verkocht werden. In 1922 werd door C. Bruynzeel 

Sr. een belangrijke Amerikaanse uitvinding in Nederland geïn-

troduceerd, die handenarbeid verving en tevens kwaliteitsverho-

gend was: het machinaal samenstellen van deuren door middel 

van deuvels.

&).%%2

In het laatste kwart van de negentiende eeuw werd ten slotte 

een houten plaatmateriaal ontwikkeld, triplex, bestaande uit drie 

lagen fineer ter dikte van anderhalve tot drie millimeter aan elkaar 

gelijmd. Zo ontstond een krimpvrij plaatmateriaal van vijf tot tien 

millimeter dikte, dat de deurpanelen met bossingen ging vervan-

gen. Overigens was het maken van fineer van fraaie houtsoor-

ten voor het beplakken van meubels van goedkoop kernhout al 

sinds de zeventiende en achttiende eeuw bekend. Vóór 1830 moest 

dit fineer nog handmatig ter dikte van drie millimeter worden 

gezaagd. Na verlijming, schuren of schaven bleef er dan twee milli-

meter van over. Na 1830 kon het machinaal worden geschild. De 

nieuwe werkwijze bestond erin, dat van een in een stalen frame 

ronddraaiende stam met een scherpe beitel een laag van anderhalve 

tot drie millimeter werd afgeschild. Deze schil fineer werd per jaar-

ring afgesneden. Drie of meerdere van deze schillen werden met 

dierlijke lijm of caseïne onder een pers gelijmd en vervolgens in de 

standaardmaten 122 x 244 centimeter afgekort. Voor watervast 

triplex moesten de fineerbladen onderling met rubberlijm worden 

verlijmd. Dit is het laatste deel van de serie van Jaap Schipper over 

handel, transport en verwerking van hout. Dank aan Jan Pieter 

Blom die de manuscripten van Schipper bewerkte.

Noten

1  Reiersen Tinber Nanual,NicoZai Reiersen, Stockholm, p, 127 e.v.

2  Archangel, Ned. Ondernemers in Rusland, J.W. Veluirankaxap, 2000,  

p.140-146

3  Het hout, A. te Eahtel, z.j., Zutphen. 

4  Het Noorderkwartier, A.M. van der Woude, 1983, p.472 e.v., tabel 5.2  

op p.799

5  De Zaande 1940, nr. 6, p.189/190

6  Voor de ‘Doe-het-hetzelvers’ werden kleine boekjes uitgegeven met afbeeldingen 

van eenvoudige houtconstructies, terwijl timmerlieden methoden bedachten om 

het tijdrovende aanbrengen van pennen en gaten in een houtskelet te vereenvou-

digen, onder andere door een standaardmaatvoering, ‘square rule’ geheten.
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Een bekend album van Hille is dat over het Krugerpark, met 

plaatjes van de bekende Zaanse vogelschilder Rein Stuurman. 

Van het begin van de twintigste eeuw tot heden zijn er ruim 

negentig albums uitgegeven. Verkade spande wél de kroon met 

ruim dertig albums. ‘En die zijn ook nog van een zeer hoge kwali-

teit’, zegt conservator Ellen van Veen in haar enthousiasme over 

de samenstelling van de expositie. Inclusief herdrukken werden 

hier in totaal 3,2 miljoen exemplaren van gemaakt. De Heimans 

en Thijssestichting, die in een artikel over de historie van Verkade 

dit getal noemt, schrijft dat de albumcampagne een marketing-

hoogtepunt in de twintigste eeuw was. 

.%'%.4)%.$%�%%57

Het is nu ondenkbaar, maar aan het einde van de negentiende 

eeuw was reclame in de ogen van de consument een vies woord. 

Men vond dat een goed product werd gekocht om zijn kwaliteit 

en dat het dan ook niet nodig was dit extra onder de aandacht te 

brengen. De familie Verkade dacht daar anders over. Deze moder-

ne ondernemers hadden hun licht al in het buitenland opgesto-

ken en zagen het belang van reclame wél in. De Fransen en de 

Duitsers waren op dat gebied al veel verder. Verkade betrok zijn 

eerste plaatjesboeken dan ook uit Duitsland. Toen Jac. P. Thijsse 

in 1904 door Verkade werd benaderd voor een uitgave in eigen 

beheer aarzelde hij sterk om hieraan mee te werken. Mevrouw 

Thijsse voelde er weinig voor dat haar man als gerenommeerd 

leraar aan een kweekschool zou meewerken aan reclame, schreef 

Marga Coesel in haar boek ‘Natuurlijk Verkade’.

-%%2�:!!.3%�"%$2)*6%.

Naast Hille, Verkade, Albert Heijn en Simon de Wit komen op 

de expositie ook bedrijven zoals Honig, Molenaars Kindermeel, 

Keg en Terwee in beeld. Ook de chocoladefabrieken Grootes, 

Boon, De Jong, Pette en Arriba (v.d. Woude) gaven verzamelal-

bums uit. Keg, een groothandel in ‘koloniale waren’ deed zijn 

naam eer aan met de uitgave van een verzamelboek over de kolo-

nie Nederlands Indië, met als titel ‘Een reis naar Indië’. In het 

voorwoord van dit album wordt onder andere geschreven: ‘Wat 

zou Nederland zijn zonder Indië?’ en ook: ‘de belangrijke plaats, 

die ons kleine land inneemt in het wereld-verkeer, is mede voor 

een groot deel te danken aan de samenwerking Holland-Indië.’ 

Geplaatst in onze tijd heeft dit voorwoord nu een geheel andere 

strekking. Het album over de watersnood van 1916 van Terwee 

geeft weer een heel ander zicht op verzamelplaatjes-albums. In 

zijn inleiding in maart 1917 schreef de geschiedkundige G.J. 

Honig uit Zaandijk: ‘Het is wel opmerkelijk, dat tot heden geen 

officieel Gedenkboek is verschenen over den grooten ernstige 

watervloed, die een aanmerkelijk deel van ons vaderland vorig 

jaar heeft geteisterd. Wel een standaardwerk over overstromin-

gen van 1825 en 1775.’ Honig vond Terwees watersnoodalbum 

.AAR�AANLEIDING�VAN�EEN�BOEK�DAT�0ETER�2OGGEVEEN�SAMENSTELDE�IS�IN�HET�:AANS�-USEUM�EEN�EXPOSITIE�INGERICHT�OVER�
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Boven: Omslag van het Cactus-Album.
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een welkome bijdrage aan de ‘watersnoodlectuur’. Maar daarna 

moest de historicus Honig een flinke scheut water bij de wijn 

doen. Omdat het reclamedoel niet uit het oog mocht worden 

verloren, schreef hij: ‘Het zijn gebeurtenissen, die men nu kalm 

kan bepraten onder het gebruik van een kopje thee, en wel, zoals 

gehoopt en gewenscht wordt door den uitgever, een kopje TER 

WEE’S thee!’

6%2+!$%�%.�+5.34

Het gezin van Ericus Verkade sr. had grote affiniteit met kunst. 

Ericus en zijn kinderen kregen regelmatig in het weekend schil-

derles van L.W.R. Wenckebach. Ook nam Ericus zijn kinderen 

vaak mee naar het Trippenhuis in Amsterdam, de voorganger 

van het Rijksmuseum. Maar Ericus vond kunst geen vak om 

brood mee te verdienen. Zijn vijf zonen werden dan ook naar 

de Handelsschool gestuurd om een opleiding voor het zaken-

leven te volgen. Maar hij kon niet verhinderen dat twee zonen 

uiteindelijk toch kozen voor de kunst. Zoon Jan Verkade werd 

kunstschilder en vertrok naar Frankrijk. Hij trad toe tot de orde 

der Benedictijnen en schreef onder zijn kloosternaam ‘Dom 

Willibrord’ biografische boeken. Zoon Eduard koos in 1905 na 

een aantal jaren in het zakenleven uiteindelijk  definitief voor 

een overstap naar het toneel in al zijn facetten. Ericus kon ook 

niet verhinderen dat zijn dochter Anna trouwde met de teken-

leraar van haar broer, Jan Voerman Sr., de IJsselschilder. Hun 

zoon Jan Voerman Jr. leverde als illustrator/tekenaar een grote 

bijdrage aan de vervaardiging van de plaatjesboeken van Jac P. 

Thijsse. De neef van de vrouw van Ericus Verkade Sr. – Edzard 

Willem Koning – werd eveneens aangetrokken als illustrator van 

de Verkade-albums. Zo verdienden deze kunstzinnige familie-

leden ook een boterham bij Verkade & Comp., de naam waar-

mee Verkade rond 1900 bekend was. Uiteindelijk traden drie van 

de vijf zonen in de voetsporen van hun vader, van wie de zoon 

Ericus Jr. in het Engelse Brighton een gedegen opleiding kreeg 

in brood en koek.

302//+*%3

Voordat Jac. P. Thijsse werd aangezocht voor het album ‘Lente’, 

dat in 1906 uitkwam, waren bij Verkade al drie albums versche-

nen, de zogenoemde ‘sprookjesalbums’. Dit waren verzamel-

albums uit het buitenland, die zeker niet de hoge kwaliteit had-

den van latere uitgaven. De sprookjesalbums konden voor een 

kwartje worden gekocht bij winkeliers die daar zélf een stuiver aan 

overhielden, schreef Marga Coesel. Voor de omslag van het eerste 

sprookjesalbum poseerde Marie Honig, de knappe jonge echt-

genote van zoon Arnold Verkade. Zij werd in Zeeuws kostuum 

afgebeeld met in haar ene hand een ontbijtkoek en in de andere 

hand een beschuitbus. Dit poseren van haar voor reclamedoel-

einden moet in die tijd het nodige teweeg hebben gebracht. Over 

het derde album, ‘De kleine zeemeermin’, schreef iemand uit 

Rotterdam aan Verkade dat ‘onder deze plaatjes zich enkele bevin-

den, welke beslist aanstotelijk zijn voor het katholieke kind’.
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Boven: Aanwijzingen voor verzamelaars van plaatjes van Verkade. B



:AANS�%RFGOED��������������

c P. 

rd 

an 

ie-

ar-

an 

on 

eg 

e’, 

e-

el-

d-

en 

an 

ste 

ht-

m 

re 

el-

er 

uit 

n-

4()*33%!,"5-3

In 1906 verscheen het eerste Verkade-album van Jac. P. Thijsse. 

De keuze viel op Thijsse omdat deze al publiceerde in het 

Algemeen Handelsblad en ook omdat zijn boek ‘Het vogeljaar’ 

net was uitgegeven. Met het album ‘Lente’ van Thijsse startte 

Verkade een eigen serie van hoogwaardige albums waarin de 

natuur in Nederland centraal kwam te staan. Thijsse was een 

voorvechter voor natuurbehoud en een van de oprichters van 

Natuurmonumenten. In het voorwoord van het boek ‘Waar wij 

wonen’ schreef hij dat ‘onnodige schennis van de natuur ten 

behoeve van nuttigheidsdoeleinden voorkomen moet worden.’ 

Door Thijsse kwamen niet alleen planten- en dierenboeken tot 

stand, maar ook boeken over onder andere de Vecht (1915) en 

de IJssel (1916). Volgens de Heimans en Thijssestichting kreeg 

de auteur hiervoor 750 gulden per album. Er was sprake van een 

goede samenwerking met Thijsse, maar in 1935 ontstond een 

conflict toen een aanbod van een concurrent van Verkade niet 

gelijk werd afgewezen. Het boek ‘Eik en Beuk’ dat al klaar was, 

werd niet uitgegeven. Dankzij subsidie van Verkade is dit boek 

in 1995 alsnog op de markt gebracht.

%80/3)4)%

De expositie naar aanleiding van de uitgave van het boek van 

Peter Roggeveen, gaat dus niet alleen over Verkade. Naast de 

vele vitrines over plaatjesboeken van vele andere Zaanse bedrij-

ven is er onder andere ook een hele wand gewijd aan de reclame-

Boven: Binnenwerk van het Cactus-Album

artikelen door de jaren heen van Albert Heijn, met natuurlijk 

de recent uitgegeven voetbalplaatjes. Ook het album van ‘Tita 

Tovenaar’ ontbreekt niet op de expositie. Voor het album ‘Het 

Grobbekuiken’ ontving men in 1972 bij elke tien gulden aan 

boodschappen vijf plaatjes. Voor ‘Grobelia en het toverboek’ en 

‘Tika en de verborgen aardbeien’ konden klanten bij de bood-

schappen van Albert Heijn een strip voor de toverlantaarn krij-

gen. Bij het betalen van fl. 1,50 kwam men in het bezit van een 

Tita-Tovenaarkijker.

5)4:)#(4

Voor bezoekers van de expositie in het Zaans Museum die op 

hun gemak nog wat naslagwerken willen bekijken, is een rusti-

ge hoek ingericht. Met uitzicht op de Kalverpolder kan daar 

in alle rust worden genoten van de prachtige natuur die de 

Zaanstreek rijk is. ‘Maar daarover is in de boeken van Jac. P. 

Thijsse nooit een woord gerept’, zegt conservator Ellen van Veen. 

De expositie in het Zaans Museum kan worden bekeken tot en 

met 13 maart 2011. En wie thuis nog lekker wil nagenieten, of 

om wat voor reden dan ook de tentoonstelling niet kan bezoeken,

kan terecht in het prachtige boek van Peter Roggeveen ‘Van cactus- tot 

voetbalplaatjes. Zaanse bedrijven en  hun plaatjesalbums’. Wormer, 

Stichting Uitgeverij Noord-Holland, 2010.  ISBN 978 90 78381 48 8
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Tijdens de voorjaarsvergadering van de Vereniging Zaans Erf-

goed hielden Gé Sombroek en Jeroen Breeuwer voor een stamp-

volle zaal een mooi verhaal over Herberg De Waakzaamheid die 

juist met miniem verschil de hoofdprijs in de strijd om het mooiste 

pand van Nederland aan zich voorbij had zien gaan. Terwijl de 

helft van het publiek daarna de houten en stenen Waakzaamheid 

ging bekijken, hield Gé voor de andere helft (die nu wat meer 

ruimte had om om zich heen te kijken) een even inspirerend 

verhaal over de zaal van de bijeenkomst zélf: het houten pakhuis 

Asia dat aan de Zaan staat, een beetje verstopt achter de panden 

aan de dijk. Reden genoeg voor Zaans Erfgoed om Gé op een 

rustiger moment nog eens naar het verhaal over Asia te vragen.

6,%%4(5)3

Over de voorgeschiedenis van pakhuis Asia is niet heel veel 

bekend. Het pand is waarschijnlijk omstreeks 1725 gebouwd 

als vleethuis voor de walvisvaart. Ergens tussen 1750 en 1775 

werd het met ongeveer een derde verlengd. Bij de sloop bleek 

dat onder het verlengde gedeelte twee traankelders zaten. Of, 

en hoe lang daar walvistraan in werd bewaard, is niet bekend. 

Het is denkbaar dat er later een andere soort olie in is opgesla-

gen. Wie de oorspronkelijke bouwer was en wie latere eigenaren 

waren, heeft Gé nog niet achterhaald. Wél is bekend dat het pand 

vanaf 1941 in gebruik was bij de Zaanlandsche Zakkenhandel, 

totdat in het laatste kwart van de twintigste eeuw het herge-

bruik van juten zakken in de Zaanse industrie (en daarmee ook 

de handel daarin) werd gestaakt. Sindsdien stond Asia leeg, en 

voor een (houten) gebouw is niets zo slecht als leegstand. Asia 

verkommerde, maar was intussen wél een provinciaal monument. 

Somass, specialist in houtbouw, zag mogelijkheden om er wat 

van te maken. In 2005 slaagde het bedrijf erin Asia te verwerven 

en kon er gepland en getekend gaan worden. Een van de eerste 

dingen die werden vastgesteld, was dat het pakhuis een klein 

stukje schuin verschoven zou moeten worden, om het weer vrij-

staand te krijgen – dat wil zeggen: los van het stenen pakhuis 

Bengalen dat er in 1951 tegenaan was gezet. Dat betekende, dat 

het pand helemaal uit elkaar gehaald moest worden. Om het 

daarna weer zo oorspronkelijk mogelijk te kunnen opbouwen, 

moest het pakhuis dus zorgvuldig – bint voor bint, weeg voor 

weeg en slag voor slag – worden opgemeten en gedocumenteerd. 

Aan de voorkant bevonden zich voor een pakhuis ongebruike-

lijk grote ramen. Het is bekend dat de achttiende-eeuwse eige-

naar die verderop aan de dijk woonde, daar een luchthuis aan 

de Zaan had ingericht. Uiteraard moest er een herbestemming 

voor het pand worden gevonden; dat was een voorwaarde voor de 

restauratie. Asia kreeg een kantoorfunctie. De gemeente voelde 

niet veel voor een woonvergunning vanwege de milieucontou-

ren door de omringende bedrijvigheid. Inmiddels is dat wéér een 

punt van overleg: bewoning betekent ook bewaking op dit niet 

zo goed van de weg af zichtbare achterterrein.

"/570!++%4

In juli 2008 kwam de vergunning af voor de verplaatsing en 

restauratie van Asia en de inrichting ervan tot kantoorruimte, 

met de mogelijkheid om het in twee delen (tweederde en éénder-

de deel) te verhuren, met een verticale opsplitsing die brandtech-

nisch en geluidstechnisch de toets der kritiek kan doorstaan. Het 

aardige van zo’n achttiende-eeuws pakhuis is, dat het als een 

bouwpakket in elkaar zit en dus ook relatief makkelijk uit elkaar 

te halen en weer op te bouwen is – althans in theorie, want toen 

het karwei eenmaal werd aangepakt, bleek pas goed hoe slecht 

Asia eraan toe was. Bij het zorgvuldig uit elkaar halen van een 

pand, wordt van boven naar beneden gewerkt. Alles moest zo 

origineel mogelijk blijven, maar het was veel te gevaarlijk het dak 

op te gaan om de pannen er af te halen. Vandaar dat dit moest 

gebeuren met scheppen en latten met haken om zo de pannen van 

bovenaf naar beneden te kunnen laten glijden en ze op de steiger 

te kunnen opvangen. Voorts bleken op onderdelen de gebinten en 

spanten volslagen verrot te zijn. Het was maar goed dat Somass 

over de stenen Waakzaamheid kon beschikken om alle nog wél 

bruikbare onderdelen van Asia met voldoende tussenruimte te 

kunnen drogen en op te slaan. Hopeloos onbruikbaar geworden 

onderdelen werden nagemaakt. Soms was dat een héél onderdeel, 

soms ook een gedeelte. In het opgebouwde pand is bijvoorbeeld 

aan de gebinten en spanten goed te zien welke stukken nieuw zijn 

en welke niet. Omdat het pand een kantoorfunctie zou krijgen, 

moest er meer licht in komen dan in een pakhuis, maar aan de 

buitenkant moest dat er zo min mogelijk aan af zijn te zien.

6%.34%23

In de slagen of luiken zijn van binnenuit vensters aangebracht; de 

kozijnen daarvan zijn aan de buitenkant net zo zwart geteerd als 

de luiken en de getrapte weeg. In het dak zijn eveneens vensters 

aangebracht. De voorgevel behield zijn grote ramen; ze bieden 

een prachtig uitzicht over de Zaan en op de Hemmes. Ook de 

naam ‘Asia’ staat er weer prominent op en verder is de voorge-
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Boven: Het staketsel weer fier overeind. Linksonder: Op de dansvloer van de stenen Waakzaamheid werden de gebinten één voor één onderhanden genomen. 

Rechtsonder: Asia bij het begin van de sloop. Zonder stutten zou er niet veel meer te redden zijn geweest.

vel in tegenstelling tot de zijwanden lichtgroen geschilderd. Op 

oude foto’s is te zien dat deze gevel een lichte kleur moet hebben 

gehad. De bijzonder gevormde makelaar staat er weer op. Aan de 

binnenzijde mag de constructie niet geschilderd worden, omdat 

het oorspronkelijke houtwerk, met achttiende-eeuwse grafiti en 

al, zichtbaar moet blijven. Het dak is voorzien van de oorspron-

kelijke pannen, maar het dakhout moest vernieuwd worden. Wél 

is dat, net als vroeger, fijnbezaagd en niet geschuurd of wegge-

timmerd, zodat de constructie zichtbaar blijft. Er is wél moderne 

isolatie aangebracht op het dak en tussen de wanden, zodat er niets 

van is te zien. Terwijl de verschillende onderdelen lagen te drogen 

werd op de nieuwe plek een betonnen fundering gelegd. Oók die 

is weggewerkt. Wat je nu weer ziet, is Asia op gemetselde poeren. 
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In de slagen of luiken zijn van binnenuit vensters aangebracht; de 

kozijnen daarvan zijn aan de buitenkant net zo zwart geteerd als 

de luiken en de getrapte weeg. In het dak zijn eveneens vensters 

aangebracht. De voorgevel behield zijn grote ramen; ze bieden 

een prachtig uitzicht over de Zaan en op de Hemmes. Ook de 

naam ‘Asia’ staat er weer prominent op en verder is de voorge-

vel, in tegenstelling tot de zijwanden, lichtgroen geschilderd. Op 

oude foto’s is te zien dat deze gevel een lichte kleur moet hebben 

gehad. De bijzonder gevormde makelaar staat er weer op. Aan de 

binnenzijde mag de constructie niet geschilderd worden, omdat 

het oorspronkelijke houtwerk, met achttiende-eeuwse grafiti en 

al, zichtbaar moet blijven. Het dak is voorzien van de oorspron-

kelijke pannen, maar het dakhout moest vernieuwd worden. Wél 

is dat, net als vroeger, fijnbezaagd en niet geschuurd of wegge-

timmerd, zodat de constructie zichtbaar blijft. Er is wél moderne 

isolatie aangebracht op het dak en tussen de wanden, zodat er 

niets van is te zien. Terwijl de verschillende onderdelen lagen te 

drogen werd op de nieuwe plek een betonnen fundering gelegd. 

In de zomer van 2009 kon met de hiervóór geschetste opbouw 

worden begonnen, en dat ging snel. In zes weken tijd stond het 

karkas weer fier overeind. Toen bleek ook hoe zeer het de moeite 

waard was geweest om Asia te behouden. Somass kan met recht 

trots zijn op dit monumentale gebouw.

Bronnen

gesprek met Gé Sombroek op 21 oktober 2010, informatie over de Zaanlandsche 

zakkenhandel uit: Met Stoom, maart 1992.
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Boven: Een half vergaan gebint in de takels. Onder: Pakhuis Asia in volle glorie, gezien vanaf De Zaan. Let op de poeren en de makelaar links op de nokpunt.
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Over de geschiedenis van de Grote of St. Joriskerk in Westzaan is 

weinig bekend. De Zaanse zeventiende-eeuwse geschiedschrijver 

Soeteboom meende, dat de kerk en de toren in Westzaan rond 1300 

moeten zijn gesticht. In 1316 was er voor het eerst sprake van gees-

telijken in Westzaan, dus toen was er waarschijnlijk ook een kerk of 

een kapel. Waar deze eventuele kerk of kapel stond, is niet bekend. 

Zeker is, dat in 1462 een kerk stond op de plaats van de huidige Grote 

Kerk. Op 14 september van dat jaar kreeg de Banne van Westzaan 

namelijk toestemming om een rechthuis te bouwen bij de kerk. Dat 

rechthuis is de voorloper van het in 1782 gebouwde rechthuis dat nu 

nog naast de kerk staat.

6%27/%34

Op 19 februari 1574 verwoestten troepen van de Spanjaarden de kerk. 

Alleen de toren en wat muurwerk bleven bestaan. Tegen de toren aan 

bouwde men een kleinere kerk, die in 1740 werd vervangen door de 

huidige, kruisvormige kerk (afb. 1). De toren stortte in 1843 in, zoals 

uitgebreid is beschreven door George Slieker in Zaans Erfgoed 33. 

Het kerkhof werd in de jaren ’70 van de vorige eeuw aan de oostkant 

iets verkleind in verband met de verbreding van de weg. 

(%4�/.$%2:/%+�

Tussen 15 en 20 juli 2010 legden medewerkers van archeologisch 

onderzoeksbureau Hollandia uit Zaandijk in opdracht van de 

gemeente Zaanstad op het kerkhof en op de stoep vóór het kerkhof 

aan de Kerkstraat vier opgravings- of werkputten aan (afb. 2, WP 1 

tot en met 4.) Vanwege de aanwezigheid op het kerkhof van graven 

en enige bomen hadden de putten een beperkte omvang. De put in 

de stoep lag tussen de weg, de kerkhofmuur en een plantenbak, en 

was daardoor ook niet erg groot. Naast het graven van de vier putten 

werden op het kerkhof en het terrein rond de kerk ook boringen gezet 

(afb. 2). Tijdens opgravingen in 2002 in Oostzaan was namelijk vast-

gesteld dat de Oostzaner kerk op een méér dan drie meter hoge terp 

staat. Deze terp is in de loop der eeuwen grotendeels in de bodem 

weggezakt. Ook de Nederlands Hervormde kerk in Assendelft is 

duidelijk op een terp gebouwd. Het booronderzoek diende om uit 

te zoeken of de kerk in Westzaan ook op een terp staat.

$%�/0'2!6).'30544%.

Ondanks de beperkte omvang van de putten werden toch in alle 

vier de opgravingsputten funderingen aangetroffen. In werkput 1 

lag op ongeveer 1,3 meter diepte onder maaiveld (maaiveld op 0,25 

cm beneden NAP) een anderhalfsteens dik muurtje van baksteen. 

De onderzijde van dit muurtje lag op 1,85 meter beneden NAP. De 

bakstenen maten 22x10x5,5 cm en hadden een rode kleur. Een stukje 

hout onder deze muur is meegenomen voor datering. Iets verderop 

in WP 1 lag, vrijwel direct onder het oppervlak, een veel zwaarder, 

tweede stuk muur van vier stenen dik. Het liep door in oostelijke 

richting maar kon verder niet worden vervolgd vanwege de aanwe-

zigheid van de kerkhofmuur. De onderzijde van deze muur lag op 

0,86 meter beneden NAP. De stenen van dit stuk muur hadden 

afmetingen van ongeveer 21x10x5 cm. De kleur was oranjerood, 

geel of geelroze (appelbloesem). Een monster van een heipaal onder 

deze muur is meegenomen voor datering. In werkput 2 troffen de 

onderzoekers een halfsteens muurtje aan, gemaakt van industriële 

baksteen, waaronder een gresbuis lag.

Waarschijnlijk is dit muurtje de fundering van een negentiende- 

of twintigste-eeuws hekje geweest. Het zal in dit stuk verder niet 

worden besproken. Werkput 3 leverde, vlak onder het maaiveld, een 

muurfragment op (afb. 3) dat veel overeenkomsten vertoonde met het 

zware stuk muur uit het oostelijk deel van werkput 1. Het was even-

eens vier stenen dik; de bakstenen maten ook 21x10x5 cm en hadden 

ook een appelbloesemkleur. De onderzijde van deze muur lag op 0,89 

meter beneden NAP, vrijwel gelijk aan dat van het betreffende stuk 

muur in put 1. Haaks op het stuk muur in put 3 stond een steunbeer. 

Een monster van een heipaal onder dit muurwerk is meegenomen 

voor datering. In de bij het bushokje gegraven werkput 4 lagen twee 

grote, zware stukken muurwerk die samen een halve cirkel leken te 

vormen (afb. 4). Door de aanleg van een plantenbak in de jaren zeven-

tig van de vorige eeuw was dit stuk muur zwaar beschadigd. Duidelijk 

was echter wél, dat hier de fundering van het halfronde koor van de 

kerk lag. De bovenzijde van het muurwerk lag op 0,85 meter bene-

den NAP, de onderzijde op 1,23 meter beneden NAP. 
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Het muurwerk van het koor kwam overeen met dat van de zware 

muren uit de putten 1 en 3. Ook het koor is zwaar gebouwd 

(minimaal vier stenen dik), de bakstenen meten ongeveer 20x 

10x5 en hebben een appelbloesemkleur. Er zaten echter ook rode 

bakstenen tussen. Aan de binnenzijde van het koor waren twee 

steunberen te zien, aan de buitenzijde de aanzet tot één steun-

beer. Binnen het koormuur was in de bodem een eveneens half-

rond uitbraakspoor te zien. Ook lag hier een schuin weggezakt 

stuk muurwerk dat veel leek op het muurwerk van het koor 

zélf. Onder één van de steunberen aan de binnenkant werd een 

roosterwerk van slieten aangetroffen waaronder heipalen staken. 

Hiervan zijn monsters genomen voor datering. 

$%�"/2).'%.

In totaal zijn rond de kerk tien boringen gezet. Negen zijn gezet 

tot een diepte van drie meter onder maaiveld, één boring (no. 

10) tot een diepte van 4,7 meter. Op 4,7 meter onder maaiveld 

bevindt zich een lichtgrijze kleilaag, behorende tot de Formatie 

van Wormer. Deze kleilaag – die in de Wijde Wormer aan het 

oppervlak ligt, vandaar de naam -  is ongeveer 4.500 jaar geleden 

afgezet. Daarop ligt een veenlaag van 1,6 tot 1,8 meter dikte, 

het zogeheten Hollandveen. Dit groeide zo’n vierduizend tot 

2.400 jaar geleden. Op deze veenlaag is door mensen plaatse-

lijk klei gestort zodat een laag van ongeveer zestig cm dik was 

ontstaan. Deze kleilaag vormt de voet van een terp. Hoewel er 

geen scherven in zijn gevonden, dateert deze laag vermoedelijk 

uit de Middeleeuwen. Op de kleilaag is namelijk een veertig 

tot negentig cm dikke laag veenplaggen aangeboord. Dergelijke 

plaggen gebruikte men in de Middeleeuwen voor het maken van 

terpen. Ook in Oostzaan is dit geconstateerd. Dat de plaggen 

een terp vormen, blijkt uit het verloop van de plaggenlagen. Het 

hoogste punt ligt in het midden van het kerkhofterrein. Naar de 

randen toe, dat wil zeggen naar de Kerkbuurt, de Kerkstraat, de 

Torenstraat en hotel De Prins toe, duiken de lagen zo’n halve meter 

naar beneden. Waarschijnlijk loopt de terp onder de genoemde 

straten door en duikt deze daar nog verder naar beneden.

6%22/--%,$�%.�:!.$)'

De bovenste 2,2 meter van het gehele onderzoeksterrein bestaat 

uit een verrommelde, zandige ophogingslaag. Dit is de kerkhof-

grond waarin werd begraven. Dat deze laag zich over het gehele 

terrein uitstrekt, is niet vreemd. Vroeger werd namelijk niet alleen 

buiten de kerk begraven, maar ook erin. De totale hoogte van het 

ophogingspakket onder de kerk (de voet van de terp, de terp zélf 

en de kerkhofgrond) ligt tussen de 3,2 en 3,8 meter. Deze hoogte 

komt aardig overeen met die van de kerkterp in Oostzaan.

$!4%2).'

De ondergrond van het kerkterrein bestaat uit prehistorische 

lagen waarop in de Middeleeuwen een terp is aangelegd. De 

terp in Oostzaan dateert uit de veertiende en vijftiende eeuw. 

Vermoedelijk is dit ook de datering van de terp onder de kerk van 

Westzaan. Dit komt overeen met de vermelding uit 1462 waaruit 

blijkt dat er op deze plek toen al een kerk stond. De terp is zeer 

waarschijnlijk van vóór deze datum. Maar hoe oud zijn de opge-

graven muurfragmenten? Zijn deze van de kerk die in 1462 werd 

vermeld? Het koor, het zware stuk muurwerk in put 3 en het zware 

stuk muurwerk tegen de kerkhofmuur in put 1 zijn gemaakt van 

stenen in appelbloesemkleur met maten van rond de 20x10x5cm. 

Deze dateren uit de vijftiende tot zeventiende eeuw. Dat is een 

vrij brede datering die daarom weinig zegt. Meestal geven hout-

monsters een scherpere datering. Helaas waren niet alle hout-

monster uit het onderzoek hiervoor bruikbaar. De monsters die 

wél bruikbaar waren, leverden echter mooie jaartallen op. De 

heipaal uit werkput 3 was, gebaseerd op de jaarringen, op zijn 

laatst gekapt in 1517. Omdat er nog wat jaarringen ontbraken, 

moeten daar nog een paar jaar bij worden opgeteld. Twee stuk-

ken hout uit het roosterwerk met slieten en palen onder het half-

ronde koor vandaan dateren uit 1521 en 1530. Een bouwdatum 

van rond 1530 voor de twee zware stukken muur en het koor 

lijkt daarom aannemelijk. Of het diep gelegen, smalle muurtje 

uit put 1 ook bij bovengenoemde bouwfragmenten hoort, kan 

niet worden gezegd. De bakstenen van dit muurtje zijn eveneens 

slechts ruim te dateren en vallen ook in de vijftiende tot zeven-

tiende eeuw. Het houtfragment onder dit muurtje was helaas niet 

bruikbaar voor datering.

Boven: Afb. 1. De middeleeuwse toren en de kerk uit 1740. Gewassen tekening door J. Bulthuis, 1790 (GAZ).
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In de Middeleeuwen wierpen de inwoners van Westzaan een hoge 

grote terp op in het midden van hun dorp. Daarop bouwden zij 

een kerk die in 1462 wordt vermeld. De allereerste kerk zal van 

hout geweest zijn, zoals meestal het geval was bij kerken. In later 

tijd is dit houten gebouw vervangen door een stenen. Wanneer dit 

is gebeurd, kan niet met zekerheid worden gezegd, maar vermoe-

delijk in de veertiende of vijftiende eeuw. De stenen toren van de 

kerk, die bekend is van achttiende- en negentiende-eeuwse pren-

ten (afb. 5) heeft namelijk een veertiende- of vijftiende-eeuws 

uiterlijk. De opgegraven zware stukken muurwerk zijn echter 

niet van de kerk die in 1462 werd vermeld. De stukken muur 

van zowel het koor als de noordmuur dateren uit ongeveer 1530. 

Gezien de overeenkomsten tussen deze twee stukken muurwerk 

en het zware stuk muur in de zuidelijk gelegen put 1, dateert ook 

de zuidmuur van het gebouw uit ongeveer 1530. Het lijkt er dan 

ook op, dat rond 1530 een nieuwe kerk in Westzaan verrees. Er 

moet echter niet worden uitgesloten, dat bepaalde delen van de 

oude voorganger, zoals bijvoorbeeld de toren die er wel erg veer-

tiende- of vijftiende-eeuws uitziet, in de nieuwbouw van rond 

1530 zijn verwerkt. Of het smalle, diep gelegen stuk muurwerk 

bij de kerk uit 1462 hoort, of bij die van rond 1530, of dat het 

van nog later datum is, kan niet worden gezegd. In ieder geval 

is uit het onderzoek wel duidelijk geworden dat rond 1530 het 

centrum van Westzaan ingrijpend van aangezicht veranderde. 

Er werd toen op een hoge terp een grote, nieuwe kerk neergezet 

waarin al of niet delen van een oudere kerk, zoals de toren, waren 

verwerkt. De Westzaners hebben helaas niet lang mogen genieten 

van hun nieuwe kerk. Nog geen vijftig jaar later staken Spaanse 

troepen de kerk in brand en bleef er slechts een ruïne over (afb. 

5). Wat voor type kerk werd er nu in 1530 in Westzaan neergezet? 

Hoe groot was hij? Hoe zag hij eruit? Daarover is uit het onder-

zoek ook het een en ander duidelijk geworden. Dat wordt in het 

volgende nummer van Zaans Erfgoed behandeld.

Literatuur:

Vanoverbeke, R.W. en T. Hoogendijk, 2010: ‘Archeologisch 

bureau-, boor- en proefsleuvenonderzoek aan de Kerkbuurt 37 

te Westzaan, gemeente Zaanstad’ in: Hollandia reeks nr. 306, 

Zaandijk. Encyclopedie van de Zaanstreek.

Linksboven: Afb. 2.  Plattegrond van het onderzoeksgebied met daarop aangegeven de werkputten (WP) en boringen (B). Gemeente Zaanstad, afdeling CMT. Rechtsboven: 

Afb. 3. Muurfragment in werkput 3. Gemeente Zaanstad, afdeling CMT. Linksonder: Afb. 4. Een archeologe aan het werk op het deel van het koor in werkput 4. Het 

metselwerk op de betonnen plaat uiterst rechts is een moderne bloembak. Gemeente Zaanstad, afdeling CMT. Rechtsonder: Afb. 5. De ruïne met toren van de Middeleeuwse 

kerk met daarin een kleinere noodkerk. Gewassen tekening door Cornelis Pronk, eerste helft achttiende eeuw (GAZ).
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De ernstig vervallen monumentale mo-

lenschuur van voormalige oliemolen De 

Paauw aan Nauerna 43-45 wordt binnen 

afzienbare tijd door de gemeente Zaanstad 

overgedragen aan de Stichting Zaanse 

Pakhuizen. Dat zegt Rosa-raadslid Ruud 

Pauw die het kortgeleden hoorde ‘van een 

ambtenaar’. Penningmeester Ron Sman 

van de stichting is niet verbaasd: ‘Ik heb 

het in de wandelgangen al eerder gehoord.’ 

Gemeentewoordvoerster Elly Klut laat we-

ten dat de gemeente en stichting ‘officieel 

nog met elkaar in overleg zijn’.

��*5,)

Voorafgaande aan de herinrichting van de 

voormalige begraafplaats rond de Grote 

Kerk te Westzaan start maandag 12 juli 

een archeologisch onderzoek naar oude 

kerkfunderingen. Op het kerkhof wor-

den twee sleuven van ongeveer twintig 

bij twee meter gegraven op de plaats waar 

men funderingen verwacht te vinden: in 

beide grasvelden naast het zerkenplein. De 

gemeente Zaanstad presenteerde 22 april 

het ontwerp voor de herinrichting.

��*5,)

De voorkant van een brochure van het 

Museum van het Nederlandse Uurwerk 

in de Zaanse Schans toont een foto van  

Anne Frank. Hiermee attendeert het  

museum het publiek op een aardige aan-

winst. Sinds enige tijd bezit het museum 

eenzelfde klok als de moderne elektrische 

synchroonklok van Paauwe’s, die hing in  

het kantoor van Otto Frank aan de 

Amsterdamse Prinsengracht. In het 

Dagboek van Anne Frank is te lezen hoe 

die bijna werd gestolen.

���*5,)

In hotel Inntel te Zaandam is sinds jongst-

leden zaterdag het VVV-agentschap ge-

vestigd. Aansluitend werd buiten bij de 

ingang van het hotel een fotowand ont-

huld, gevuld met zo’n 150 inzendingen 

van Zaankanters over Zaanse plekken. 

Wethouder Barbara Visser nam zater-

dag de VVV-balie officieel in gebruik. 

Daarmee werd de verhuizing van de VVV 

van het Railpoint Office naar het Inntel 

hotel een feit.

���*5,)

Topstukken zijn het niet: de twee klokken 

die (in 2008 - red.) zijn ontvreemd uit het 

Museum van het Nederlandse Uurwerk 

in de Zaanse Schans. Veel zeldzamer is 

een klok met een bellenspeelwerk, die 

kapot werd gegooid. Voor de restauratie 

van deze klok probeert het museum mid-

delen te vinden. De gestolen klokken zijn 

tafelklokken uit het midden van de acht-

tiende eeuw. Het museum wil de derde 

klok, de kapotte met het bellenspeelwerk, 

laten restaureren. Deze grote klok is ge-

maakt door Gerrit Rensman uit Zwolle 

en dateert eveneens uit het midden van 

de achttiende eeuw. De directeur van het 

museum liet weten dat het museum zelf al 

` 2.500 heeft betaald. De restauratie kost 

in totaal ` 12.000.

���*5,)

‘Oneindig Noord-Holland’. Dat is de 

naam van een groot opgezet project waar-

mee de provincie het eigen erfgoed tot le-

ven wil wekken. Het gaat om een digitaal 

platform dat in principe ‘oneindig’ kan 

groeien. Iedereen kan zijn bijdrage leveren. 

De voorbereidingen zijn in volle gang. Het 

is de bedoeling dat de website in november 

wordt gelanceerd. Het initiatief bekrach-

tigt het belang dat de provincie hecht aan 

het culturele erfgoed. Het steunen van 

cultuur ziet de provincie niet meer als een 

kerntaak, maar het stimuleren van alles 

wat met Noord-Hollandse geschiedenis 

heeft te maken, blijft voor het provincie-

bestuur wel van groot belang. 

���*5,)

De Zaanse architect Jaap Schipper – gees-

telijk vader van de Zaanse Schans – is in  

de nacht van maandag op dinsdag op 

94-jarige leeftijd overleden in het verpleeg-

huis Evean/Guisveld te Zaandijk. Uit de 

studie die Schipper deed naar de Zaanse 

houtbouw kwam het bijzondere plan 

voort dat nu wereldwijd bekend is. Om 

bedreigde houten woonhuismonumenten 

te redden, bedacht hij een ‘reservaat’ voor 

houtbouw. Deze ‘Zaanse Schans’ werd in 

1961 gerealiseerd.

���*5,)

Havenmeester Pieter Leijenaar is al twee 

jaar bezig een natuurcamping te starten 
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in recreatiegebied Het Twiske. ‘Dit jaar 

komt het er weer niet van’, meldt hij teleur- 

gesteld. ‘De ambtelijke molens draaien  

langzaam. Nu voldoe ik weer niet aan 

de eisen van de Milieufederatie Noord-

Holland’, aldus Leijenaar. De camping 

moet komen achter haven De Roemer. 

Het gaat om een stuk terrein ter grootte 

van een halve hectare met een maximale 

capaciteit van twintig tenten.

��!5'53453

In de jaren tachtig van de vorige eeuw 

kende Assendelft nog veel monumentale 

houten panden. Bij een rondgang door 

het lintdorp wees de onlangs overleden 

architect Jaap Schipper op het belang hier-

van. Desondanks zijn de meeste panden 

gesloopt. Dat gaat de aannemer Herman 

Kat, een geboren en getogen Assendelver, 

aan het hart. Hij staat daarin niet alleen. 

Zaanse restauratiedeskundigen, onder 

wie Bart Nieuwenhuijs en Gé Sombroek, 

bogen zich over de houten combinatie 

Dorpsstraat 861-863.

��!5'53453

Jan Broersen neemt zondag 29 augus-

tus officieel afscheid als pastoor van de 

Jozefparochie. De dag daarna wordt hij 

tachtig jaar. Zijn parochianen bieden hem 

als dank een afscheidsfeest aan. Om 10 uur 

is er een feestelijke eucharistieviering met 

medewerking van alle koren, gevolgd door 

een gezamenlijke brunch. ’s Middags is er 

een kleurrijk intermezzo in de kerk, dat 

met een borrel wordt afgesloten.

���!5'53453

Op het Amsterdamse Frederiksplein komt 

een monument voor Walraven van Hall, 

die onder meer in Zaandam woonde. 

Het monument wordt op vrijdag 3 sep-

tember onthuld, vlakbij het gebouw van 

de Nederlandse Bank in Amsterdam. Bij  

die bank – toen op een ander adres –  

pleegde Van Hall tijdens de Tweede 

Wereldoorlog samen met zijn broer Gijs 

een immense fraude waarbij de bank voor 

50 miljoen gulden waardeloze aandelen 

kocht. Met dat geld werd het verzet in 

Nederland gefinancierd.

���!5'53453

De gemeente gaat graven ruimen op de 

oude begraafplaats van Wormerveer aan 

de Marktstraat. Nabestaanden zijn on-

langs benaderd door de sector belastingen 

van de gemeente Zaanstad met de vraag 

of zij willen dat het graf behouden blijft. 

De sector belastingen van Zaanstad ver-

stuurt de brieven aan nabestaanden met 

de vraag of ze afstand willen doen van het 

graf. De brieven wekten de nieuwsgierig-

heid van Rosa-raadslid Ruud Pauw. Hij wil 

weten hoeveel mensen door Zaanstad zijn 

benaderd en hoeveel graven de gemeente 

wil ruimen.

���!5'53453

Het monumentale pand Dorpsstraat 861-

863 in Assendelft (zie ook de vermelding 

hiervóór op 4 augustus) wordt gesloopt. 

De gemeente Zaanstad levert geen finan-

ciële bijdrage aan het behoud van de hou-

ten woning uit het eerste kwartaal van de 

achttiende eeuw. De eigenaren, Herman 

Kat en Dennis Vink, maken nu gebruik 

van de sloopvergunning die de gemeente 

in maart verleende.

���!5'53453

Stadsherstel Amsterdam mag van het col-

lege van Uitgeest verder met het plan voor 

de restauratie van Fort Krommeniedijk. 

Dit plan gaat uit van het inrichten van 

woon- en werkruimte voor zo’n twintig 

autistische jongeren. Stadsherstel draagt 

alle kosten, inclusief die voor de wijziging 

van het bestemmingsplan. Het plan omvat 

de herbouw van de fortwachterswoning, 

waarvoor de vermaarde ontwerper Piet 

Hein Eck is aangetrokken.

���!5'53453

Terwijl de westgevel van de Grote Kerk 

in Oostzaan langzaam afbrokkelt, wordt 

straks het 250-jarig bestaan van het ge-

bouw gevierd. De opbrengst van verschil-

lende activiteiten gaat naar de Vrienden 

van de Grote Kerk. Zodoende wordt geld 

ingezameld voor het broodnodige on-

derhoud aan Oostzaans meest markante  

gebouw. De Stichting Vrienden van de 

Grote Kerk werd vorig jaar opgericht. Een 

afbrokkelende westmuur, een slecht dak 

en afbrokkelende pilaren staan op de lijst 

van werkzaamheden.

���!5'53453

Het vrijwilligerswerk voor De Poelboerde-

rij in Wormer is genomineerd voor de 

Natuurprijs 2010 van het Algemeen 
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Dagblad. Behalve op de Poelboerderij 

kan het publiek ook een stem uitbrengen 

op de Kalverpolder in Zaandam-Oost 

en op nog zeven natuurprojecten elders 

in Nederland. De Paul Fentener van 

Vlissingen AD Natuurprijs is een initiatief 

van de in 2006 overleden Paul Fentener 

van Vlissingen. Hij was ondernemer en 

natuurbeschermer. Hij zette zich onder 

meer in voor natuurparken in Afrika.

��3%04%-"%2

De fondswerving voor restauratie van De 

Waakzaamheid in Koog aan de Zaan be-

gint op gang te komen. Over enkele maan-

den hoopt de pas opgerichte Stichting De 

Waakzaamheid voldoende geld bijeen te 

hebben om met het werk te beginnen. In 

de televisie-actie ‘Het mooiste pand van 

Nederland’, waarbij voor het winnende 

gebouw een miljoen op tafel kwam, greep 

de Waakzaamheid in de finale net naast 

de hoofdprijs.

��3%04%-"%2

De terugkeer van de verdwenen stapel-

muur. Daar wordt met man en macht 

aan gewerkt. Volgens Marco Pot zouden 

dergelijke muren niet misstaan in het 

Oostzaanse recreatiegebied het Twiske, bij 

natuurmuseum E. Heimans in Zaandam 

en bij de binnenkomst van de gemeente 

Zaanstad. ‘Het bouwen van stapelmuren is 

een eerbetoon aan het verleden, maar met 

het oog op biodiversiteit ook een kansrijk 

project voor de toekomst.’

���3%04%-"%2

De Bullekerk in Zaandam staat in de 

steigers in verband met de vijfjaarlijkse 

schilderbeurt van de toren. Van Folkert 

Visser, kerkrentmeester en -beheerder, 

mag er echter wel meer ‘opgeknapt’ wor-

den. Hij verspreidde donderdag flyers in 

de buurt om in ieder geval vrijdag tijdens 

een begrafenisplechtigheid het kerkplein 

vrij te houden. Dat wordt namelijk met 

regelmaat gebruikt als parkeerterrein. 

‘Terwijl er toch echt bordjes staan dat het 

plein privé-terrein is’, zegt Visser’. De uit 

1640 daterende Bullekerk behoort tot de 

Protestante Gemeente Zaandam.

���3%04%-"%2

Wormerveer is mooi en boeiend. Dat vindt 

kunstenares Alice Pool (50). Zij brengt die 

boodschap over met de promotieslogan: 

‘Pimp your village’. Pool zit met Mieke 

Pasman (46) en Tom Tulleken (60) in 

het bestuur van een nieuwe stichting die 

Wormerveer in het volle licht wil plaatsen. 

‘Hoe het komt, komt het: Wormerveer, je 

gaat er niet heen, maar er doorheen. Dat 

is kennelijk het imago.’ Om daarin veran-

dering te brengen bedachten de bestuurs-

leden verscheidene ‘verbeterpunten’.

���3%04%-"%2

Zes bouwwerken op de Zaanse Schans 

zijn aangewezen als gemeentelijk monu-

ment: vier woonhuizen en twee molens. 

De bouwwerken waren om onbekende 

redenen nog niet beschermd als gemeen-

telijk of rijksmonument. Dat bleek uit 

een inventarisatie van monumenten in 

Zaanstad. De panden waar het om gaat 

zijn ‘koopmanshuis Juffrouw Albestel’ 

aan de Kalverringdijk 10, het arbeiders-

huis aan Kwakels 1, de arbeiderswoning 

aan Zonnewijzerspad 5, het koopmans-

huis aan Kalverringdijk 8 en de molens 

De Hadel en De Windhond.

���3%04%-"%2

Huis Assumburg aan de Dorpsstraat 

in Assendelft, beter bekend als Hotel 

Assumburg, gaat tijdelijke onderkomens 

aanbieden. Hoewel eigenaar Jan Leliveld 

voor de horecaruimte op de begane grond 

op 1 oktober nog geen exploitatie heeft ge-

vonden, zijn de eerste en tweede verdieping 

klaar voor de oplevering. Huis Assumburg 

heeft kamers voor personen die op zoek 

zijn naar woonruimte om een bepaalde tijd 

te overbruggen. Dit kan van vier tot zes 

weken tot een aantal maanden zijn.

���3%04%-"%2

De Prijs voor Culturele Arbeid van het 

Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-

Holland gaat dit jaar naar beheerders en 

gebruikers van de Jisper kerk. Zij moeten 

de prijs van ` 7.500 delen: de prijs is toe-

gekend aan de Stichting Vrienden van de 

Jisperkerk en de Stichting Concerten bij 

Kaarslicht. Commissaris van de Koningin 

Johan Remkes komt de prijs uitreiken op 

11 november.

���3%04%-"%2

Poelenburg krijgt mogelijk een diaconaal 

centrum. De initiatiefnemers kijken of 

daar in de Zaandamse wijk behoefte aan 

is. Voor het einde van het jaar moet het 

onderzoek zijn afgerond. Het Lichtschip 

aan de Galjoenstraat fungeert al enige 

jaren niet meer als protestante kerk. En 

afgelopen februari ging ook de Onze Lieve 

Vrouwekerk aan de M.L. Kingweg dicht. 

‘Sindsdien is er geen christelijke presentie 

meer in de wijk’, zegt Corrie van Sijl van 

het Interkerkelijk Diaconaal Beraad. ‘De 

vraag rees of een diaconaal centrum nuttig 

en nodig zou zijn.’
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RAMPTOERISME IN 
HET RAMPJAAR

In maart 1672 verklaarde Engeland de oorlog aan de Republiek 

der Verenigde Nederlanden en in april van dat jaar volgden 

Frankrijk, Munster en Keulen. In die roerige tijd verscheen een 

engel aan Griete, een buurvrouw van Claas Caeskoper. Griete 

was de weduwe van Claas O. ‘O’ was geen initiaal, maar de volle-

dige achternaam van Grietes man, wiens naam ook wel werd 

geschreven als ‘No’ of ‘Noo’. Griete voelde zich zo bezwaard 

over de oorlog, dat zij niet kon slapen. Opeens zag zij bij de 

schoorsteenmantel een engel ‘met wieken aan zijn lijf ’. Deze 

bood haar troost, maar bracht geen redding: daarvoor was het 

Nederlandse leger te verwaarloosd. Een Franse troepenmacht 

van 120.000 man rukte zonder noemenswaardige tegenstand op 

en nam 21 juni bezit van de stad Utrecht, terwijl de Achterhoek, 

Overijssel en Drenthe werden bezet door Munster en Keulen. 

De Republiek leek verloren. 

"52'%2#/-0!'.)%Ç.

Kort voor de verschijning van de engel aan Griete waren in 

de Zaanstreek gewapende burgercompagnieën gevormd. Alle 

manspersonen tussen achttien en zestig jaar oud waren opge-

roepen. Onder hen waren ook doopsgezinden, hoewel van hen 

al vaststond dat zij wapendienst zouden weigeren. Er werden 

compagnieën van 150 man geformeerd. Althans: in werke-

lijkheid was de gemiddelde compagnie slechts 120 man sterk, 

maar dat aantal werd op papier aangevuld tot 150 man, met de 

namen van dopers manvolk. In het Nootysye Boeck van Claas 

Caeskoper is te lezen hoe wanhoop en wanorde zich onder de 

bevolking verbreidden toen de inval der Fransen een zegetocht 

leek te worden. Caeskoper schreef: ‘Op 20 juni heb ik mijn 

meeste geld naar Amsterdam gebracht en aan goede vrienden 

in bewaring gegeven. Ik was bevreesd dat het door de vijand 

en rebellen gestolen zou worden, want zij waren al tot Utrecht 

doorgedrongen. De toestand van ons lieve vaderland werd hoe 

langer hoe slechter, zodat men niet twijfelde of het gehele land 

zou overgaan aan de Fransen. Ik heb in mijn levensdagen geen 

benauwder tijd beleefd. Op de 21ste heb ik mijn beste huisraad in 

vier kratten gepakt en in de houtschuit van Jan Arendsz [Meyn] 

geladen, samen met spullen van [Jan Arendsz’ weduwe] Lijsie 

en naar onze neef in Medemblik gezonden. Wij stonden al op 

sprong om er zelf heen te vluchten, maar godzijdank kwamen 

wij er niet toe, want God de Heer heeft de vijand voorlopig niet 

verder laten komen. Op de 28ste hebben onze schepenen en kapi-

teins bevolen om op de Hogendijk een barricade aan te leggen 

om de vijand daarmee op afstand te houden. Daaraan heb ik 

zelf op de 28ste en 29ste gewerkt. En zo ook bij Westzaan op de 

dijk, en op de Zuiddijk. Aan het eind van de Zuiddijk werd een 

schip dwars op de dijk gelegd met volk en geschut erop.’

7!4%2,).)%

Veel Zaanlanders deden hetzelfde als Caeskoper; zij brachten 

hun kostbare spullen naar Hoorn, Enkhuizen of Medemblik, 

of namen daarheen zélf de wijk. Er waren er ook die met al hun 

roerend goed op een schip heen en weer op de Zuiderzee bleven 

ÊB`ab\e�eXXi�[\�fficf^Ë�d\k�:cXXj�:X\jbfg\i

Boven: Claas Arisz Caeskoper, tekening op perkament door Johan Thopas, 

collectie ZOV, Zaans Museum.
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varen. De Republiek was sinds het overlijden van Willem II 

in 1650 stadhouderloos gebleven. Onder de nieuwe, moeilijke 

omstandigheden gaven de Staten-Generaal in hun uiterste nood 

toe aan de aandrang uit het volk om de jonge zoon van Willem 

II tot stadhouder en opperbevelhebber van het leger en de vloot 

te benoemen. Zo kwam in de eerste dagen van juli 1672 het lot 

van de natie in handen te liggen van stadhouder Willem III, 

een onervaren jongeman van 21 jaar oud. Deze kon voorlopig 

niets anders doen dan zijn troepen achter de Hollandse water-

linie terugtrekken. Hij moest voldoende tijd zien te winnen om 

met de enorme geldmiddelen van de Republiek een groot leger 

op de been te brengen.

+)*+%.

Claas Caeskoper kon ondanks de angst voor eigen lijf en goed 

de verleiding niet weerstaan om naar het leger te gaan kijken, en 

liefst ook naar de oorlog. Zijn eerste uitstapje vond plaats op 5 

juli. In een klein gezelschap voer hij over Haarlem naar Leiden 

en op dezelfde dag verder de Oude Rijn op naar Alphen, waar 

zij ’s nachts in hun schuit sliepen. Over de dag daarna schreef 

hij: ‘Vroeg in de ochtend gingen wij naar het leger van Zijne 

Hoogheid [de stadhouder] dat bij Bodegraven lag. Er waren toen 

ambassadeurs uit Engeland bij Zijne Hoogheid in het legerkamp. 

Die zagen wij ook. Toen wij daar alles goed bekeken hadden, zijn 

wij in zware regen op een wagen teruggereden naar onze schuit. 

De reis kostte mij niet meer dan 40 of 50 stuivers.’ 

6%242/57%.

Inmiddels stonden er nog steeds veel spullen in Medemblik en 

dat begon lastig te worden. Vergezeld door zijn vrouw en hun zes 

maanden oude zuigeling trok Claas per wagen naar Medemblik 

om daar dingen op te halen die zij erg misten. Een maand later 

werd besloten alles maar uit Medemblik terug te halen, want 

‘de toestand scheen nu vrij wat beter doordien de prins tot de 

staat zijner ouders is gekomen’. Alleen al het feit dat de prins 

tot stadhouder en opperbevelhebber (‘de staat zijner ouders’) 

was benoemd, was voor Claas voldoende reden om de toekomst 

weer met vertrouwen tegemoet te zien. Op 19 augustus ging 

Caeskoper maar weer eens naar het leger kijken, ditmaal samen 

met vrouw en kind. Zij voeren met wat ander volk in een schuit 

naar Muiden, dat aan de frontlinie lag, want het nabije Naarden 

was in handen van de Fransen. ’s Ochtends was het druilerig 

weer, maar in de middag klaarde de lucht op, met goed zicht. 

Van Muiden stak het gezelschap over naar Durgerdam om vis te 

eten. ’s Avonds kwam men voldaan weer thuis. 17 februari 1673 

nam Claas opnieuw een kijkje bij het legerkamp van de stad-

houder in de buurt van Alphen. Dit keer maakte hij de tocht op 

de schaats, vergezeld door enkele kameraden. Bij Zevenhoven 

vonden zij de naakte lijken van drie Franse soldaten op het ijs. Ze 

hakten een bijt en schoven de lichamen eronder. Ook bekeken 

ze de platgebrande stadjes Bodegraven en Zwammerdam. 

Boven: Jan van Huchtenburg, de inneming van Naarden door Willem III, 1673, particuliere collectie (foto RKD).
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Links: Band van het Nootysye Boeck van Claas Arisz Caeskoper (GAZ, foto door de auteur). Rechts: Stadhouder Willem III, krijttekening toegeschreven aan 

Gottfried Kneller, particuliere collectie (foto RKD/Iconografisch Bureau). 
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Op 14 juni voegde Claas zich met zijn vrouw Hillegond bij een 

reisgezelschap van wel zestig lieden, dat met een schuit naar 

Muiden zeilde om naar de oorlog te kijken. Zij hadden geluk: 

‘Te Muiden zag men de onzen en de vijand geweldig op elkaar 

kanonneren’. Na van dit schouwspel te hebben genoten, kuierden 

zij in heerlijk weer verder naar Weesp. Twee weken later vertrok-

ken Claas en Hillegond samen met haar oom Claas Tijsen en 

diens dochters om half vier ’s ochtends voor een pleziertochtje 

per schuit naar Nieuwersluis, waar zij de fortificatie bezich-

tigden. Dat was spannend, want zij waren ‘ook zeer dicht bij 

de vijand’. Met eigen ogen zagen zij zelfs, dat een soldaat van 

de vijandelijke kant naar het leger van de stadhouder overliep.

’s Avonds om tien uur kwamen ze tevreden weer thuis, ondanks 

de zware regens tijdens de terugreis. 

&2/.4,).)%

Dat Nieuwersluis inderdaad in de frontlinie lag, bleek ook door-

dat Zaanse en andere compagnieën juist in die dagen naar die 

plaats werden gecommandeerd. Er werd gevreesd voor een Franse 

opmars uit Utrecht naar Amsterdam; daarvoor zouden zij eerst 

Nieuwersluis moeten nemen. De Zaanse manschappen vertrokken 

3 juli op drie damschuiten uit Zaandam. Zij deden in Nieuwersluis 

graafwerk ter versterking van de schans. Op 25 juli waren zij weer 

terug in Zaandam. Van een serieuze poging van de Fransen tot 

een doorbraak naar Amsterdam is het nooit gekomen.

'%342!.$%�3#(%0%.

De oorlogshandelingen aan de kust trokken eveneens kijklus-

tigen. De reeks gebeurtenissen was voor hen bijna niet meer bij 

te houden. Op 5 augustus trok men van de Koog in twee reis-

gezelschappen eerst naar het Noordzeestrand om naar gestrande 

Engelse schepen te kijken. Daarna ging men weer naar Muiden. 

De volgende dag ging Claas Caeskoper naar de kop van Noord-

Holland om koolzaad voor zijn olieslagerij in te kopen. Hij kon de 

verleiding niet weerstaan een omweg langs Den Helder te maken, 

waar de stadhouder zich met een afdeling ruiterij ophield om een 

landing van de Engelsen te beletten. Claas zag met eigen ogen 

een hele vloot Engelse schepen buitengaats liggen. 12 september 

nam het prinselijke leger de vesting Naarden in. De bedreiging 

van Amsterdam en het Noorderkwartier was daarmee geweken. 

Natuurlijk bekeek Claas de situatie: ‘Op 16 september met de 

schuit van Vos [de schipper die de veerdienst van de Koog op 

Amsterdam onderhield] naar Naarden gevaren, waar wij alles 

bekeken. Ook zagen wij de prins die met zijn gehele leger bij 

Bussum lag.’ De vrede met Engeland werd 19 februari 1674 gete-

kend. De bisschop van Munster volgde 22 april en zijn collega 

van Keulen 11 mei. De oorlog met Frankrijk woekerde nog vier 

jaren voort, maar buiten het grondgebied van de Republiek.
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Boven: Bestuurders te Koog aan de Zaan (foto: GAZ). Onder: Personeel van de chocoladefabriek Ariba te Zaandijk in de jaren ’20. 
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Het armbestuur wilde het liefst de hele werkverschaffing maar 

opheffen, maar de burgemeester greep in. Hij zag werklozen liever 

aan het werk dan in de rij voor het stempellokaal. Voortaan viel 

de werkverschaffing direct onder het gemeentebestuur, tot grote 

opluchting van het armbestuur, dat zich weer ging bezighouden 

met de doelgroepen waarvoor het eigenlijk in de negentiende 

eeuw was opgericht: wezen, ouderen en zieken. Hoe kon het nu 

zo uit de hand lopen met die werkverschaffing? Daarop zal ik 

hierna proberen een antwoord te geven. Factoren die meespeel-

den, waren ontwikkelingen binnen de armenzorg en de sociale 

zorg, veranderende ideeën over de oorzaken van werkloosheid en 

sociale onrust veroorzaakt door de Eerste Wereldoorlog. 

!2-%.:/2'

Vóór er in de twintigste eeuw sociale wetten tot stand kwamen, 

bestond er geen recht op sociale zorg. Er was wél een heel netwerk 

van zorginstellingen: de armenzorg. Kenmerkend voor de armen-

zorg was dat de arme geen recht had op ondersteuning – het was 

een gunst. Nederland kende sinds 1854 een armenwet. Die wet 

gaf mensen nergens recht op, maar regelde wél hoe de armen-

zorg was georganiseerd. Particuliere en kerkelijke instellingen 

waren de eerste zorgverleners en waar zij tekort schoten sprong 

de gemeente in. Aangezien de fondsen van de kerken en particu-

lieren al snel veel te klein bleken, hadden de meeste gemeenten 

een armbestuur ingesteld. Net als de kerkelijke en particuliere 

armbesturen werd het burgerlijk armbestuur gerund door vrijwil-

ligers. Bijna alle instellingen waren op lokaal niveau; volgens een 

inventarisatie van 1899 bestonden er toen meer dan achtduizend 

instellingen in Nederland. Uitzonderingen waren het Leger des 

Heils en de Vincentius beweging, maar die waren dan ook uit 

respectievelijk Engeland en Duitsland afkomstig. Er was weinig 

consensus waaraan goede armenzorg moest voldoen en waaraan 

een arme moest voldoen om ondersteuning te krijgen. Instellingen 

hadden allemaal hun eigen regels en gaven naar eigen goeddun-

ken. Enerzijds was dit natuurlijk een zeer onwenselijke situatie, 

anderzijds waren er ook armen die profiteerden van de gebrek-

kige administratie en onderlinge communicatie, door bij alle 

lokale clubs ondersteuning te vragen. In de Zaanstreek was het 

niet anders. Alleen al in Koog konden mensen die in de proble-

men zaten zich wenden tot het burgerlijk armbestuur, de doops-

gezinde diaconie, De Vereniging van Moederlijke Liefdadigheid 

(voor kraamvrouwen), De Vereniging Dorcas (waarin jonge meis-

jes gezamenlijk handwerkten voor de armen), De Nederlands 

Hervormde Diaconie, de Diaconie van de Gereformeerde kerk, 

en het RK Parochiaal Armbestuur. De doopsgezinde diaco-

nie bedeelde in totaal 25 personen in 1914 en de Nederlands 

Hervormde Diaconie ongeveer 25 personen, allemaal weduwen 

of wezen. Het burgerlijk armbestuur bedeelde rond de veertig 

tot vijftig personen. De andere instellingen waren alle kleiner of 

op een heel specifieke doelgroep gericht. Het burgerlijk armbe-

stuur was dus de grootste speler op het veld en de enige die ook 

werklozen bedeelde. Als deze groep bij het armbestuur terecht 

kwam, was dat vaak omdat zij wegens ziekte of een ongeval niet 

meer kon werken. Of het ging om losse arbeiders (zonder vast 

contract) die in de winter geen werk konden vinden.
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In de negentiende eeuw was massale werkloosheid een relatief 

nieuw probleem. Economen dachten dat een dergelijke vorm 

van werkloosheid in een vrije economie niet voor kon komen. 

Een te groot aanbod van arbeid zou door de daling van de lonen 

tot lagere productiekosten leiden. Dan werden de producten dus 

goedkoper, de vraag zou toenemen, waardoor er vanzelf weer 

een grotere vraag naar arbeid zou ontstaan. Ontstond er toch 

langdurige werkloosheid, dan zocht men de oorzaak vooral bij 

de betrokkenen zélf, die ‘werkschuw’ of lui zouden zijn. Aan het 

einde van de negentiende eeuw veranderden deze ideeën. Door de 

internationale recessie werd meer en meer erkend, dat economi-

sche golfbewegingen van invloed waren op de werkgelegenheid. 

Omdat de Nederlandse economie steeds afhankelijker werd van 

internationale ontwikkelingen, was ook werkloosheid een risi-

co dat niet gemakkelijk was uit te bannen. Werkloosheid werd 

steeds meer gezien als een maatschappelijk en niet meer als een 

individueel probleem. 
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Men oordeelde nu óók dat personen die buiten hun schuld werkloos 

waren geraakt, buiten de armenzorg moesten blijven. Er werd gedis-

cussieerd over een werkloosheidsverzekering, de vakbeweging roerde 

zich en in 1909 werd een Staatscommissie voor de Werkloosheid 

benoemd. Een van de aanbevelingen van die commissie was werkver-

schaffing, waarbij zij vooral landontginning geschikt vond, omdat 

dat zinvolle en productieve arbeid zou zijn.
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Ondertussen werd de vakbeweging steeds groter en beter geor-

ganiseerd. Omdat steeds meer arbeiders lid werden van een 

vakbond, kregen de bonden de mogelijkheid om werklozenkas-

sen in te stellen. In 1906 was nog maar zeven procent van de geor-

ganiseerde arbeiders verzekerd tegen werkloosheid, in 1913 was 

dat al dertig procent. De kassen hadden niet zo’n groot vermo-

gen dat zij langdurig konden uitkeren, maar in ieder geval waren 

veel arbeiders niet meer geheel onbeschermd. De overheid hield 

zich vooralsnog grotendeels afzijdig. Na de uitbraak van de Eerste 

Wereldoorlog kreeg de Nederlandse economie flinke klap

pen. Hoewel de vraag naar arbeid hoog bleef door de mobilisa-

tie, kwamen veel bedrijven door import- en exportrestricties 

in de knel. De werkloosheid was dan ook massaal. De kassen van 

de vakbonden raakten snel uitgeput en de regering greep in met 

de Noodregeling-Treub (vernoemd naar de minister van Sociale 

Zaken). Via deze regeling werden vakbonden financieel gesteund. 

De vakbonden bleven wél zelf de uitkeringen verstrekken. Ten aan 

mensen die door de oorlog brodeloos waren geworden. Soms organi-

seerden zij ook werkverschaffing. Deze steuncomités werden geheel 

door de overheid gefinancierd.
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De Zaanstreek vormde op dit alles geen uitzondering. Het burger-

lijk armbestuur in Koog was actief sinds de laatste decennia van de 

negentiende eeuw. Zij hield zich bezig met alle armen, die niet of 

onvoldoende door de kerken ondersteund werden. Meestal waren 

dat mensen die arbeidsongeschikt waren, door hun jonge leeftijd, 

ziekte of ouderdom, of omdat de kostwinner van het gezin was 

overleden. Het bestuur ondersteunde incidenteel ook losse werklie-

den die geen lid waren van een vakbond, met name in de winter, 

als de verdiensten mager waren. In 1883 bijvoorbeeld kwamen

J. Kwast, G. Blank, G. Stark en J. de Boer op 28 december vragen

om bedeling ‘omdat er niets valt te werken’, en die kregen zij ook. 

Oók betaalde het armbestuur bijvoorbeeld ziekenhuisopname voor 

werkloze arbeiders die wél door de bond werden ondersteund. 

Dit waren echter bijzondere gevallen; er werden niet structureel 

werklozen ondersteund. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kreeg de 

Zaanse industrie het zwaar te verduren. Grondstoffen kwamen 

niet meer binnen en export was bijna onmogelijk. Veel arbei-

ders werden ontslagen. De werklozen werden opgevangen door 

de vakbonden, maar ook door het gemeentelijk crisiscomité. Het 

burgerlijk armbestuur verwees werklozen dóór en dat verliep goed. 

Na de oorlog duurde het even voor de industrie weer op gang 

kwam. Het crisiscomité werd wél alvast ontbonden en de werklo-

zen vielen nu onder het burgerlijk armbestuur. In 1919 werd een 

heel nieuw bestuur benoemd, dat met frisse moed aan de slag ging. 

Het bestuur bestond uit de heren Sombroek (voorzitter), Kwadijk 

(toezicht werkverschaffing), De Vries (penningmeester) en Ridder 

(secretaris). Iets later werden nog mevrouw Teer-Brandenburg en 

mevrouw Alan-Bronke aan het bestuur toegevoegd.
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Boven: Personeel van de chocoladefabriek Ariba te Zaandijk.
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Wat hun beroepen naast dit werk waren is niet bekend, maar 

het waren in ieder geval geen industriëlen. Die waren wél in de 

kerkelijke armenzorg ruim vertegenwoordigd. In 1901 zaten in de 

doopsgezinde diaconie bijvoorbeeld twee Honigs. In dat jaar zaten 

de ondernemers T. Crok en H.B. Klinkenberg in de Nederlands 

Hervormde diaconie. Mevrouw Alan-Bronke was de vrouw van de 

burgemeester en daaraan is te zien dat het burgerlijk armbestuur 

toch ook wel enige status had.
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Het nieuwe armbestuur ging zich dus ook bezig houden met 

werkverschaffing. De belangrijkste reden daarvoor was, dat de 

werkloosheid in Koog nog groot was. Na de opheffing van het 

steuncomité per 1 oktober 1919 meldden zich zestig personen 

bij het armbestuur die in aanmerking kwamen voor werklozen-

steun. Voorlopig kregen zij de helft van wat ze hadden gekre-

gen van het steuncomité. Intussen was men druk doende met 

het inrichten van de werkverschaffing. Men koos niet voor een 

ontginningsproject, maar voor een zakjesplakkerij. Het papier 

werd geleverd door de firma De Jong in Westzaan, die de geplak-

te zakken afnam. Het loon werd als volgt vastgesteld: ongehuwden 

kregen f 8 per week, gehuwden f 10,50, alsmede f 1,50 voor ieder 

kind beneden de veertien jaar. Per duizend geplakte zakken kreeg 

men tien cent extra. Waarom men nu juist voor zakjesplakken koos 

als werkverschaffingsproject is niet duidelijk. Het was niet bepaald 

werk dat mannen in de kracht van hun leven als nuttig en productief 

zouden beschouwen. De zakjes werden gebruikt om kruidenierswa-

ren (suiker, bloem, bonen etc.) in te verpakken. Zakjesplakken was 

werk dat tot de invoering van de Leerplichtwet vaak door kinderen 

werd gedaan (en daarna illegaal nog steeds wel) en door ouderen die 

nog iets wilden verdienen. Oók stond zakjesplakken bekend als werk-

voorziening in de gevangenis. De anarchist Alexander Cohen, die in 

de jaren dertig zes maanden in de gevangenis zat wegens majesteits-

schennis, beschrijft hoe hij de zakjes, bestemd voor een Amerikaans 

bedrijf, stiekem dichtplakte met stijfsel. Kortom, het was nu niet 

bepaald een bedrijfstak die in een gunstig daglicht stond. Het duur-

de dan ook niet lang voor het mis ging. Al in november kwam ene 

Wiardes Valk vragen om méér loon bij de werkverschaffing. Dat werd 

geweigerd en Valk was daar niet blij mee. Hij ‘moest door de bode 

verwijderd worden’. Op 4 februari 1920 werd er een spoedvergade-

ring georganiseerd bij de heer Kwadijk thuis. Hij weigerde vanwege 

de dreigende situatie nog langer naar de plakschuur te gaan. Besloten 

werd voorlopig alle personen beneden de veertig jaar niet meer toe 

te laten tot de werkverschaffing en een spoedoverleg met de burge-

meester aan te vragen. Die wist wel raad. De jonge mannen moesten 

voortaan in een afgescheiden ruimte van de oudere mannen werken. 

En de toeslag per duizend zakken moest omhoog. Als de mannen 

méér konden verdienen, zouden ze wel ophouden met hun ‘balda-

digheden’. Voortaan kregen de arbeiders een toeslag van één gulden 

per duizend zakken. Het bleek geen oplossing voor het probleem. 

Op 8 maart was er weer een spoedvergadering, omdat er opnieuw 

rellen waren geweest in de plakschuur. Om de plakkers de baas te 

blijven had Kwadijk de mannen verteld dat híj de lonen wel wilde 

verhogen, maar dat de rest van het bestuur dat niet wilde. Het 

gevolg daarvan was dat de mannen bij bestuursleden op de stoep 

hadden staan schreeuwen. Bestuurslid De Vries was hier zo van 

geschrokken dat hij zich per direct uit het bestuur terugtrok. De 

rest liet zich wat minder gemakkelijk intimideren en was vooral 

erg kwaad op de opzichter aan wiens ‘slappe houding’ een groot 

deel van de problemen geweten werd. Maar het bestuur wilde nu 

wel heel graag van die werkverschaffing af. Tot hun grote opluch-

ting vonden zij nu wél een gewillig oor bij de burgemeester. Hij 

zag in, dat het zo niet lager kon. Kwadijk werd op staande voet 

ontslagen en vervangen door een ambtenaar. De werkverschaffing 

viel voortaan rechtstreeks onder het gemeentebestuur. 
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Het armbestuur kon tot zich tot haar grote opluchting weer met 

de vaste doelgroep gaan bezighouden. Alleen van Wiardes Valk 

waren zij nog niet af. Die bleef zich nog jaren op de vergadering 

melden met allerlei grieven. Het was duidelijk dat het armbe-

stuur met de werkverschaffing een inschattingsfout had gemaakt. 

Niet alleen was het sowieso al vernederend voor de arbeiders dat 

zij nu onder de armenzorg geplaatst werden, maar daarnaast 

koos het bestuur als werkverschaffingsproject voor zeer geest-

dodend werk, dat ongunstig bekend stond. De eerste tijd na de 

Eerste Wereldoorlog was bovendien een periode van grote sociale 

onrust; in Rusland kwamen de communisten aan de macht en 

in Nederland bepleitte Troelstra de revolutie. De mannen in de 

plakschuur begonnen hun eigen kleine revolutie en waren daar-

mee nog behoorlijk succesvol ook. 
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Hoe ging het verder met de werkverschaffing in Koog? Die bloed-

de langzaam dood, omdat de werkgelegenheid in de navolgen-

de jaren enorm steeg. In 1929, vlak voor de beurskrach, kende 

Nederland voor het eerst bijna volledige werkgelegenheid. Na de 

uitbraak van de crisis zou de werkverschaffing weer op volle kracht 

terugkeren, ook in de Zaanstreek. Maar men had wel geleerd van 

de voorgaande periode: zakjes plakken was er niet meer bij.

De informatie over de werkverschaffing in Koog komt uit het archief 

van de gemeente Koog aan de Zaan, deel 4, archieven van het burger-

lijk armbestuur. Daarnaast heb ik de archieven gebruikt van de 

Doopsgezinde gemeente Koog-Zaandijk (KA-2) en Nederlands 

Hervormde Gemeente Koog (KA-16). Al deze archieven worden 

bewaard in het Gemeentearchief Zaanstad te Koog aan de Zaan.
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De lustrumeditie van het jaarboek van 

het Historisch Genootschap Wormer, 

dikker en kleurrijker dan zijn voorgan-

gers, beantwoordt ruimschoots aan de 

verwachtingen die de eerste vier edities 

wekten. Jur Kingma opent met een stuk 

over de aanleg van de Zaanbrug tussen 

Wormerveer en Wormer. Eind negen-

tiende eeuw kregen vooral de 

Wormerveerse fabrikanten, met hun 

kantoren en huizen in Wormerveer aan 

de Zaan en hun fabrieken aan de over-

kant in Wormer, behoefte aan een vaste 

oeververbinding. De eerste brug werd 

feestelijk geopend op 23 november 1889, 

maar Wormer was daar nauwelijks bij 

betrokken. Door het toenemende auto-

verkeer verouderde de brug snel maar 

pas in 1926 kwam er een nieuwe. De 

exploitatiekosten werden bestreden uit 

tolgelden en de winsten daarop liepen in 

de loop der jaren enorm op. In 1930 

werd in Wormer een anti-tol comité 

opgericht, maar de tol verdween pas 

vanaf kerst 1942. In mei 1900 werd 

Wormer opgeschrikt door een onvervals-

te crime passionel. Frank Tjeertes zocht 

het verhaal achter de berichtjes in de 

kranten uit. De rubriek ‘herinneringen’ 

is gevuld met het levensverhaal van Jan 

Jacob Vink, geboren 29 juli 1930. Jan 

Vink was zijn hele werkzame leven 

timmerman, na een opleiding in de 

timmerklas van de ambachtsschool in 

Zaandam. Hij was een verwoed verza-

melaar van ansichtkaarten. Vijf jaar 

geleden deed hij zijn verzameling van 

meer dan 3100 stuks over aan het 

Waterlands Archief, zodat zijn collectie 

bij elkaar blijft en ‘een ander er ook nog 

wat aan heeft’. Hij hoopt zijn ‘collectie 

Vink’ samen met Els en Regina Mak 

van namen, data en verdere bijzonderhe-

den te voorzien. Jan Blokker laat zien 

hoeveel geschiedenis er zit achter zoiets 

gewoons en praktisch als de nummering 

van huizen. De verplichte huisnumme-

ring dateert uit de Franse tijd. Het nut 

ervan had te maken met belastinghef-

fing, en met tellingen van de bevolking. 

In de loop van de negentiende en vooral 

de twintigste eeuw is een aantal malen 

hernummerd in Wormer. Uiteindelijk 

kwam in 1954 het systeem zoals dat nu 

nog bestaat tot stand. Het onderzoek 

kostte Blokker twintig jaar, maar wie nu 

in het Waterlands Archief op zoek gaat 

naar waar zijn/haar familie heeft 

gewoond kan precies vinden welk huis 

op welk moment met welk nummer 

werd bedoeld, en, als het nog bestaat, 

welk nummer het dan nu heeft. 

In het tweede deel van zijn verhaal over 

de kanaal- en havenkwestie laat Cees 

Kingma zien hoe er eindeloos door alle 

partijen – gemeente, Van Gelder, provin-

cie, Hoogheemraadschap enz. – werd 

onderhandeld en gesleuteld aan de plan-

nen, hoe iedere partij zijn eigen agenda 

had, en hoe er uiteindelijk in 1962 werd 

besloten van het hele idee af te zien. 

Klaas Waal beschrijft het wel en wee van 

de 75-jarige Kanovereniging De 

Zwetplassers, begonnen in 1935 met 

zeventien leden en inwonend bij het 

Kanostation van Jacob Keijzer. Een 

meningsverschil over de drank die daar 

geserveerd werd, deed de jonge vereni-

ging omzien naar een eigen houten 

gebouw, dat met vereende krachten zelf 

werd gebouwd op het landje van de 

weesvaderen. Al in 1939 werd dat krap, 

maar pas in 1959 konden de uitbrei-

dingsplannen worden uitgevoerd. In 

1978 werd de houtbouw vervangen door 

een stenen kanohuis en ook dat is alweer 

uitgebreid. Intussen ontwikkelden zich 

verschillende disciplines in de kano-

sport, waarvan kanopolo het meest spec-

taculair is. Diverse leden haalden Euro-

pese en Wereld Kampioenschappen en 

een enkeling zelfs Olympische Spelen. 

De genealogie gaat over de nazaten van 

Hermanus Meijer, waarschijnlijk in 1750 

geboren in Osnabrück, die woonde in 

Jisp en in 1782 in de katholieke schuil-

kerk te Wormer trouwde met Maertje 

van Graas. Na hem worden vier genera-

ties beschreven. Na het verhaal van de 

nieuwe kerk vorig jaar, beschrijven René 

van Maanen en Els Mak nu de geschie-

denis van de oude kerk, die dateerde uit 

de eerste helft van de vijftiende eeuw. 

Begin zestiende eeuw werd die vanwege 

de groei van het dorp flink vergroot. Na 

de reformatie ging zij over in handen 

van de hervormde kerkgemeenschap. 

Door geleidelijke verlaging van het 

polderpeil kwamen er steeds meer 

verzakkingen. Achterstallig onderhoud 

deed de rest: omstreeks kerstmis 1660 

stortte de toren tijdens een zware storm 

in. Gefinancierd door de uitgifte van 

lijfrentebrieven werd de kerk hersteld en 

kon de toren vervangen worden door een 

zwaardere, zonder spits. In de loop van 

de achttiende eeuw kon de steeds kleiner 

wordende gemeente het onderhoud van 

de kerk niet meer opbrengen. In 1807 

volgde sloop. Paul en Frank Tjeertes 

schreven een mooi stuk over het kerk-

scheepje in de nieuwe kerk, gedateerd 

1673. Op verschillende momenten in de 

loop van de twintigste eeuw is het gefoto-

grafeerd, waardoor goed is te zien dat er 

#OyRDINATIE��#ORRIE�VAN�3IJL

)LLUSTRATIES��7IM�DE�*ONG

BOEKENNIEUWS
E`\ln\�glYc`ZXk`\j�fm\i�[\�QXXejki\\b�Y\c`Z_k



:AANS�%RFGOED��������������

al een paar keer pogingen tot opknappen 

zijn gedaan. Toch verkeert het nu in 

slechte staat en is het hard toe aan 

deskundige restauratie. Voor de vraag 

naar de herkomst beschrijven de auteurs 

een aantal mogelijkheden, maar de bewij-

zen uit de archieven blijken niet overtui-

gend genoeg. Ook het laatste artikel, van 

Dirk Pranger, is gewijd aan de scheep-

vaart, maar dan van veel oudere datum. 

De oudste vermelding van het dorp 

Wormer in de tiende eeuw had al te 

maken met (zoetwater)visserij. Wormer 

schippers en kooplieden bliezen in de 

volgende eeuwen hun partijtje mee in de 

conflicten om het stapelrecht van 

Dordrecht en de strijd die de Hollandse 

steden voerden met de Hanzesteden om 

de handel op de Oostzee. In de vijftien-

de eeuw was vooral de haringvangst een 

belangrijke bron van inkomsten. Het was 

dan ook een klap toen in 1488 Jonker 

Frans van Brederode, als aanvoerder van 

een opstand tegen de Habsburgse keizer 

Maximiliaan, Rotterdam innam en de 

Wormer en Jisper haringvloot die daar in 

de haven lag, in brand stak. Pas in het 

tweede kwart van de zestiende eeuw trad 

herstel op en voeren er ook weer Wormer 

schippers door de Sont naar de Oostzee. 

Kooplieden uit Wormer en Jisp speelden 

een belangrijke rol bij de opkomst van 

Amsterdam als voornaamste handels- en 

scheepvaartcentrum van Holland in de 

vijftiende en zestiende eeuw.

Het jaarboek besluit met een overzichtje 

van vijf jaar Historisch Genootschap 

Wormer. Op naar het volgende lustrum, 

zou ik zeggen, met ieder jaar weer zo’n 

mooie, ook uiterlijk goed verzorgde verza-

meling artikelen over het rijke en interes-

sante verleden van Wormer. 

Frank Tjeertes, eindred., Historisch 

Genootschap Wormer, Jaarboek 2010. 

Wormer, Historisch Genootschap Wormer 

2010. Uitgave in eigen beheer, geen ISBN
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Het Historisch Genootschap Crommenie 

verrast met een fraai uitgevoerde kroniek 

van gebeurtenissen in het dorp in de 

twintigste eeuw. Ingedeeld in zes periodes 

met een titel en een inleiding die de 

essentie samenvatten, wordt voor ieder 

jaar met een heldere tekst en goed geko-

zen illustraties een belangwekkend feit of 

een mooi tijdsbeeld beschreven. De eerste 

twee zijn periodes van (bijna) twintig 

jaar: 1900-1920 de jaren van verandering, 

en 1921-1939 de ongunst der tijden. In de 

eerste jaren na 1900 was het nog armoe 

troef in Krommenie, maar langzaam 

kwamen er wat betere woningen en 

ontstonden er verenigingen als bewijs dat 

er ruimte kwam voor iets méér dan alleen 

maar hard werken en weinig verdienen. 

Bij de gebeurtenissen per jaar valt de 

grote staking van 1907-1908 op en ook 

de Eerste Wereldoorlog liet zijn sporen 

na. In de tweede periode viel de grote 

economische crisis. Daarna krijgen we 

periodes van telkens vijftien jaar: 1940-

1955 oorlog, wederopbouw en waters-

nood. Na de beproevingen van de bezet-

ting volgde wederopbouw, waarbij 

ondanks gestage uitbreiding van het 

aantal huizen ook Krommenie nog lang 

last had van woningnood. Was het zó erg, 

dat voor de vijfde periode, 1956-1970 

werd gekozen voor het milieu? Jawel, de 

sloten stonken, de vuilnisbelt aan de 

Uitweg stond geregeld in brand en de 

afvoer van rioolwater was een terugke-

rend probleem in de gemeenteraad. 

Positief waren de opening van de techni-

sche school aan de Fortuinlaan, het 

Provily-Sportpark en het zwembad de 

Crommenije. Een zwarte bladzij was de 

sluiting van Thomassen Drijver-Verblifa. 

In de andere tijden daarna, tussen 1971 

en 1985, passeert er van alles en is het 

belangrijkste feit het ontstaan van de 

gemeente Zaanstad, waardoor 

Krommenie zijn zelfstandigheid verloor. 

De laatste periode 1986-2000 sluit met 

de viering van 600 jaar Krommenie, en 

het eerste lustrum van het Historisch 

Genootschap. Al met al een mooi boek 

om veelvuldig in te bladeren en je te 

verbazen over de grote verschillen tussen 

toen en nu, en de overeenkomsten.

Agaat Rijks-Leguijt en Cor Tuijn, eindred. 

Krommenie gebeurtenissen in de 20e eeuw. 

Krommenie, Historisch Genootschap 

Crommenie, 2010. Uitgave ter gelegenheid 

van het 15-jarig bestaan. ISBN 978-90-

815395-1-7 (CvS)

$%�%%.$%.�%.�+)00%.�6!.�//34:!!.

Na het aardige boek over de Oostzaanse 

melkveehouderij ligt er nu een nieuw 

boek over een belangrijk middel van 

bestaan van het veendorp tussen de 

Zaan en Amsterdam, te weten de 

eenden- en kippenhouderij. Op de rech-

terpagina’s vinden we het doorlopende 

verhaal, en links het grootste deel van de 

illustraties met royale bijschriften waar-

in tal van bijzonderheden zijn verwerkt. 

Van oudsher liepen er op elk erfje in 

Oostzaan wel wat kippen rond en zwom-

men er eenden in de sloten, als aanvul-

ling op het hoofdmiddel van bestaan: de 

visserij of de melkveehouderij. Men at de 

eieren en het vlees van het pluimvee zélf, 

het overschot vond zijn weg naar de 

markt in Zaandam en Amsterdam. 

Vanaf het einde van de negentiende 

eeuw ontwikkelde zich de gespecialiseer-

de pluimveehouderij, waarbij bedrijfs-

matig en steeds grootschaliger kippen of 

eenden werden gehouden en zich ook 

allerlei andere bedrijven ontwikkelden: 

slachterijen en handelsbedrijven in 

eieren, kippen en eenden voor de 

consumptie, en in veren en dons, en gros 

en en detail. De meest ondernemende 

detailhandelaren beproefden met succes 

hun geluk in Amsterdam. Rondom de 

eendenhouderij ontwikkelde zich een 

hele organisatie, want de eenden zwom-

men, hoewel gekortwiekt, vrij rond en 

dan wordt het lastig om uit te maken 

welke eend van wie is. In de jaren dertig 

werd er paal en perk gesteld aan dat vrij 
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rondzwemmen omdat de dieren zich wat 

al te gulzig tegoed deden aan tuinbouw-

gewassen. Na een inzinking tijdens de 

Eerste Wereldoorlog nam de pluimvee-

stapel in de jaren twintig weer aanzien-

lijk toe. De aanvoer van vis en de verwer-

king ervan tot voer voor de eenden- 

houderij werd een zelfstandige, omvang- 

rijke bedrijfstak. De fokkerij werkte 

steeds vaker met eieren van elders. Ook 

de slachterij van kippen en eenden 

professionaliseerde méér en méér. Het 

handwerk maakte plaats voor mechani-

satie en de steeds groter wordende bedrij-

ven, zoals Fri-Ki, hadden niet meer 

genoeg aan de plaatselijke fokkerij en 

haalden de kippen voor de slacht uit het 

hele land. De laatste ontwikkeling in 

deze hele keten was het ontstaan van 

machinefabriek Meijn, gespecialiseerd in 

de ontwikkeling en productie van appa-

raten om het hele proces van ei tot 

eenden- en kippenbout in de schappen 

van de poelier en de supermarkt nage-

noeg geautomatiseerd te kunnen laten 

verlopen. Je moet een beetje rondblade-

ren in dit boekje om alles goed te 

kunnen volgen, maar dat loont, er gaat 

een wereld voor je open.  

Wist u bijvoorbeeld dat ook zo’n klein 

dingetje als een poederdonsje (vóór de 

ontwikkeling van de kunststofexempla-

ren) heel goed uit het eens zo zompige 

Oostzaan kon komen? 

Piet Roels en Rob Veenman, red., 

Vervlogen tijden. Over de handel en en 

wandel van de Oostzaanse eenden- en 

kippenhouders. Oostzaan, Stichting 

Oudheidkamer Oostzaan 2010. ISBN 

978 90 808060 5 . (CvS)   

Boven: Jeugdstorm in Krommenie, Tweede Wereldoorlog.

.
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Zaterdag 20 november jl. hield de 

Vereniging Zaans Erfgoed in ‘de 

STOOMHAL’ bij de voormalige stoom-

rijstpellerij Hollandia haar najaars- 

vergadering. Bij de drukbezochte en 

gezellige bijeenkomst zagen de leden 

een interessante film over de restauratie 

van dit complex en zij kregen een rond- 

leiding. Tijdens de vergadering kwam ook 

de begroting voor 2011 aan de orde. Mede 

om de kosten van het kwartaaltijdschrift 

Zaans Erfgoed te kunnen blijven dragen, 

werd door de aanwezigen besloten dat de 

jaarlijkse contributie met één euro om-

hoog gaat tot ` 21 per jaar. Het voorstel 

vanuit de leden de contributie wat méér 

te verhogen werd niet noodzakelijk ge-

acht, omdat velen toch al vaak wat rui-

mer meer bijdragen. Er werd tijdens de 

vergadering ook stilgestaan bij het feit 

dat de Zaanse Schans volgend jaar vijftig 

jaar bestaat, evenals de voormalige ver-

eniging ‘Vrienden van de Zaanse Schans’ 

(later van ‘het Zaanse huis’), terwijl de 

Vereniging Zaans Industrieel Erfgoed 

dertig jaar geleden werd opgericht als 

MBTZ. Beide organisaties kwamen sa-

men in de vereniging ‘Zaans Erfgoed’. De 

jubilea zijn genoeg reden om er een vereni-

gingsjaar met bijzondere activiteiten van 

te maken. We houden u op de hoogte. 

De aanwas van nieuwe leden loopt nog 

steeds ongeveer gelijk met het natuurlijke 

verloop, maar er is, mede door de activitei-

ten van de afdeling PR en onze geschenk- 

abonnementen, een lichte stijging te con-

stateren. We hopen dat deze tendens zich 

in ons jubileumjaar voortzet. De accept-

giro’s voor de jaarlijkse contributie ont-

vangt u binnenkort. Helaas was er ook dit 

jaar weer een groot aantal leden dat tegen 

het einde van het jaar hun contributie nog 

steeds niet betaald had. We vragen dan 

ook het ons tijdig – dus vóór het einde van 

het kalenderjaar – te laten weten als u om 

wat voor reden dan ook het lidmaatschap/

abonnement wilt beëindigen. Daarmee 

bespaart u de vereniging veel extra werk en 

onnodige kosten. Rest ons onze leden en 

andere lezers van dit tijdschrift gezellige 

feestdagen en alle goeds voor het komende 

jaar toe te wensen.

()34/2)3#(%�6%2%.)').'�+//'�:!!.$)*+

De Historische Vereniging Koog 

Zaandijk vergaderde op 27 oktober. Tot 

nieuwe voorzitter werd nenoemd Evelien 

Boekhoorn-Koning. Algemeen bestuurs-

lid Bob Baljet is opgevolgd door Elsbeth 

van Beusekom. Er zijn twee nieuwe werk-

groepen aangesteld, een webredactie, en 

een filmwerkgroep die zich vanaf volgend 

jaar gaat toeleggen op het filmen van de 

hedendaagse hsitorie als document voor 

de toekomst. De website www.histori-

scheverenigingkoogzaandijk.nl, werd 

door de Histrorische Vereniging Holland 

genomineerd voor een orijs in de catogorie 

websites van historische verenigin-

gen tot vijfhonderd leden. Tijdens de 

Hollanddag,gehouden op 19 november in 

het gemeente Archief te Den Haag, ging de 

prijs, helaas voor ons, naar de Historische 

Vereniging Prins Alexander. Vereniging 

Oud-Hoorn won de prijs voor verenigin-

gen met méér dan vijfhonderd leden. Op 

23 november zaten afgevaardigden van 

een groot aantal erfgoedverenigingen om 

tafel om dit project te bespreken. Ook 

andere zaken van gemeenschappelijk be-

lang kwamen aan de orde. Mieke Schaap, 

archivris van de gemeente Zaanstad was 

aanwezig om met de afgevaardigden 

van de clubs van gedachten te wisselen 

over mogelijkheden om samenwerking 

met het gemeentearchief te verbeteren. 

Marlies Romeijnders, als beleidsamtenaar 

cultuur in Zaanstad onder andere belast 

met ergoedbeleid, maakte duidelijk dat 

ergoedclubs op allerlei manieren betrok-

ken kunnen zijn bij culturele evenementen 

in de stad.

$E�RUBRIEK�6ERENIGINGSNIEUWS�KAN�ALLEEN�BESTAAN�BIJ�GRATIE�VAN�DE�INZENDING�VAN�BERICHTEN�DOOR�:AANSE�CULTUURHISTORISCHE�

VERENIGINGEN��STICHTINGEN�EN�ANDERE�ORGANISATIES�OP�DIT�TERREIN��.IEUWS�DAT�OOK�INTERESSANT�KAN�ZIJN�VOOR�ANDEREN�DAN�

³LEDEN�VAN�DE�EIGEN�CLUB´�ONTVANGEN�WE�GRAAG��5W�BERICHTEN�KUNT�U�PER�POST�OF�MAIL�ZENDEN�NAAR�DE�REDACTIE�VAN�:AANS�

%RFGOED��$E�ADRESGEGEVENS�KUNT�U�VINDEN�OP�BLADZIJ���VAN�DIT�BLAD��

#OyRDINATIE��7IKJE�VAN�2ITBERGEN

VERENIGINGSNIEUWS

Boven: De 'Stoomhal te Wormer, waar de Vereniging Zaans Erfgoed vergaderde.
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24 december: Zaanse Fakkeloptocht 

tegen discriminatie met om 19.45 uur DJ 

Haas met een toepasselijke performance. 

De tocht gaat stipt om 20 uur van start, 

traditioneel begeleid door het Alkmaars 

Straatorkest. De tocht voert door de stra-

ten van Wormerveer en Krommenie. 

Vanaf 19.30 uur verzamelen bij De Groote 

Weiver, Industrieweg 1a, Wormerveer. 

Info: www.bureuadiscriminatiezaken.nl 

(/.)'�"2%%4(5)3

Tot en met 27 februari 2011: ‘Een geheim 

onthuld’. Het vrouwelijk silhouet  

1818-1868, een kostuumtentoonstelling. 

16 januari: Kamerconcert, klarinetquin-

tet Etto Ensemble, 15.30 uur, 20 maart: 

Kamerconcert Irene Kok en Casper Vos 

op cello en pianoforte, 15.30 uur. Honig 

Breethuis, Lagedijk 80 Zaandijk, 075 

6217626. Info: www.honigbreethuis.nl

.)%57*!!23#/.#%24

1 januari 2011: Jazz, Nieuwjaarsconcert 

van New Dutch Swing in Serah Artisan,

 

Dam 2, Zaandam, 16 uur. 

www.newdutchswing.nl

+,!33)%+%�-5:)%+

Kooger Vermaning, Lagedijk 34, Koog 

aan de Zaan, aanvang 20 uur. Toegang 

gratis, collecte na afloop. Info: Ad van 

Baasbank 075 6704650/ 06 22250284.

30 januari: Stichting Recital: Tenor Jean 

Léon Klostermann met op piano Reinild 

Mees. 6 maart: Sopraan Caroline Stam en 

Matthijs Mesdag, aan de piano begeleid 

door Maarten Hillenius. 16 januari: 

Stichting Oudkatholieke Schuilkerk 

Krommenie. Pianist Yuri van Nieuwkerk 

met werken van Sweelinck, Ravel en 

Beethoven. 20 februari: Sopraan Elas 

Benoit en pianist Benjamin Spa. 20 maart: 

‘Quator Odam’, met Morgane Eouzan 

fluit, Emily Worthington klarinet, Gilbert 

Cami Farrás hoorn. Er wordt werk gespeeld 

van onder meer Rossini, Gambaro en 

Stamitz. Aanvang 15 uur, Noorderhoofd-

straat Krommenie. 29 januari: Concerten 

bij Kaarslicht Jisp: Parkanyi Kwartet. 26 

februari: Orando Blaaskwintet. 26 

maart: Devich Trio. Hervormde kerk, 

Dorpsstraat 46, Jisp. Info: 075 6421571. 

15 januari Oostzaanse Kerk: Het 

Hexagon ensemble voert de opera ‘Lady 

Macbeth van Mtsensk’ van Dimitri 

Shostakovitch uit, met medewerking van 

de acteurs Carol Linsen en Christine 

Ewert. Kerkbuurtplein, Oostzaan, 20 uur.

,%:).'

24 januari: Lezing van Annet Betsalel 

over de rol van de vrouw in respectievelijk 

de christelijke, islamitische en joodse 

tradities. Noorderkerk, Heijermansstraat 

123, Zaandam. Info: 075 6311353

7%2+%.�).�$%�7%34:!!.3%�.!4552

15 januari: Natuurwerkochtend in de 

polder Westzaan. Gericht landschaps-

beheer is nodig om het veenweideland-

schap en de vogelstand in de polder 

Westzaan te behouden. Maandelijks voert 

een enthousiaste groep vrijwilligers hier 

werkzaamheden uit, zoals het verwijderen 

en opruimen van oud riet. Zin om een keer 

te helpen? Molen de Schoolmeester, 

Guispad, Westzaan, 9.15 tot 13.30 uur. 

www.vogelwachtzaanstreek.nl

.!4552-53%5-�%��(%)*-!.3

Tot en met 1 maart: ‘POEPgoed’, een 

tentoonstelling over poepen. De bezoeker 

kan zich verdiepen in het werk van de 

mestkever en in de geschiedenis van het 

toilet van 2000 voor Christus tot nu en in 

de toekomst, of iets leren over dieren- en 

mensendrollen. Er zijn achterwerken van 

dieren om in te kijken, geurobjecten,  

talloze grappen en woordspelingen, poep-

tonnen, kakdozen en po’s. Natuurmuseum 

E. Heijmans, Thijssestraat 1, Zaandam, 

075 6312020, www.nme-zaanstreek.nl 

:!!.4(%!4%2

23, 24 en 25 december, 17.30 uur: 

‘Winter Wonderland Kerst Dinerdansant’, 

met optreden van onder meer Thijs Maas 

(winnaar Amsterdams Kleinkunstfestival) 

en iedere avond een andere mysteryguest. 

5 februari 20.30 uur: Zaans 

Dubbelcabaret met aanstormend Zaans 

cabarettalent: Rayen Panday en de  

zelfspot en ontroerende liedjes van 

Marjolein van Kooten.

16 maart 20.15 uur: ‘In wankel even-

wicht’ van Edward Albee, met onder meer 

Anneke Blok en Porgy Franssen. Zaanstads 

burgemeester Geke Faber speelt de rol als 

gastprogrammeur voor het Zaantheater. 

Faber genoot van ‘Wie is er bang voor 

Virginia Woolf ’ van Albee en is razend 

benieuwd naar ‘In wankel evenwicht. 

www.zaantheater.nl 

6,//)%.-!2+4

16 januari: Grote  Vlooienmarkt in Wormer, 

Spatterstraat 21, van 10 tot 16 uur.
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Boven: Een geheim onthuld, in het Honig Breethuis.
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5 januari tot en met 27 februari: Werk 

van keramist Daniel Levi in de vitrine. Hij 

liet zich inspireren door de indrukken die 

hij opdeed tijdens zijn reis door Birma, 

Peru en Cambodja. Vanaf 5 februari 

‘Nieuw Klassiek’, Duo-expositie van de 

schilderijen van Sasja Wagenaar en sculp-

turen van Ineke Roelfzema. Vincent van 

Goghweg 40a/b Zaandam, 075 6141210 

www.kunstcentrum.nl 

:!!.3�-53%5-

Tot en met 13 maart: ‘Van cactus- tot 

voetbalplaatjes’, Zaanse bedrijven en hun 

albums. Expositie over verzamelen en 

verzamelalbums. In de kerstvakantie, 

maar ook in de maanden daarna zijn er 

heel veel kinderactiviteiten, zoals waxine-

lichtjes en kerstboomversiering maken of 

koekfabriekjes bakken. Voor méér en actu-

ele informatie kunt u terecht op de web-

site van het museum (ook voor volwas-

senen!). www.zaanmuseum.nl 
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Iedere vrijdagavond vanaf 20 uur: Een 

bezoek aan Sterrenwacht Vesta in Oostzaan 

is een leuke en leerzame ervaring voor 

volwassenen en (grote) kinderen. Iedere 

vrijdagavond vanaf 20 uur is er een alge-

mene rondleiding, gevolgd door de film 

‘The power of Tes’. Onder begeleiding van 

leden van de werkgroep kunt u een kijkje 

nemen in het heelal. De website www.ster-

renwachtvesta.nl bevat de laatste nieuw-

tjes, een foto van de dag, een overzicht van 

cursussen en nog heel veel meer. Zuideinde 

197, Oostzaan. Tel. 075 6843148

$%�&!"2)%+

December en begin januari: Fototen-

toonstelling in het eetcafé: ‘Kraken aan de 

Zaan’ door de Zaanse amateurfotograaf 

Tim Knol. Een intieme serie van Zaanse 

krakers in hun woon/leefomgeving. Het 

filmtheater toont in deze periode een keur 

aan leuke, spannende en dramatische 

films zoals ‘Haar naam was Sarah’, naar 

de bestseller van Tatiana de Rosnay, de 

familiefilm ‘Lang en gelukkig’ van regis-

seur Pieter Kramer, met onder meer Arjen 

Ederveen, Alex Klaassen en Jack Wouterse 

en ‘The Americain’ van Anton Corbijn 

met George Clooney en Thekla Reuten. 

19 december van 14 tot 23 uur wordt 

‘Penoza’, de achtdelige televisieserie met 

Monic Hendricks, integraal vertoond. Na 

afloop beantwoordt Hendricks vragen van 

het publiek. Filmtheater de Fabriek, Jan 

Sijbrandssteeg 12, Zaandam, www.

de-fabriek.nl. Reserveren: 075 6311993, 

en voor het eetcafé: 075 6147616

$%�"!..%(/&

De tentoonstelling ‘Project Bannehof ’ 

over de historie van de samenvoeging van 

de Zaangemeente en de bouw van de 

Bannehof is te zien in de hal van de 

Bannehof. Maandag tot en met vrijdag

van 8.30 tot 17 uur.

1 januari tot en met 17 februari

Bij opening verschijnt ook een boekje.

()34/2)3#(%�6%2%.)').'�
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Inloopmiddagen van de Historische 

Vereniging Koog Zaandijk in Het 

BrandtWeer, de voormalige brandweer-

kazerne aan de Breestraat 110 in Koog. 

Inloop vanaf 13.30 uur, aanvang 14 uur. 

www.historischeverenigingkoogzaandijk.nl

9 januari: Piet Koopman vertelt over  

zijn Koogse jeugdherinneringen uit de 

periode 1944-1954. Aanleiding voor  

deze lezing is zijn in 2010 verschenen  

boek ‘Jaarringen’. 

13 februari: Fotograaf Wim de Jong 

presenteert (via de beamer) een aantal 

foto’s uit het bezit van Gemeentearchief 

Zaanstad van het verleden van Koog  

en Zaandijk. 

13 maart: Een voordracht over Zaanse 

liedjes en rijmen door Johan Kruiver. 

-/,%.-53%5-

Tot en met 30 januari: ‘De perfectie van 

dagelijkse dingen’, een tentoonstelling met 

stillevens van autodidact Annelies 

Jonkhart. Molenmuseum, Museumlaan 

18, Koog aan de Zaan, 075 6288968 

www.zaanschemolen



���������:AANS�%RFGOED�����

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
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$E�BETROUWBARE

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.


