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VAN DE REDACTIE
EXCUSES
Het is onze trouwe lezers niet ontgaan, en nieuwe abonnees zullen
aan hun eerste kennismaking met ons blad een gevoel van teleurstelling hebben overgehouden: er was veel mis met nummer 36 van
Zaans Erfgoed, het laatste nummer van onze negende jaargang.
Een welgemeend excuus is daarom op zijn plaats, en enige uitleg
hoe dit kon gebeuren.
Er zit heel wat werk aan het maken van een blad als het onze, en dat
loopt over een aantal schijven. Onze eindredacteur bewerkt, voor
zover nodig, de aangeleverde kopij en maakt een eerste opzet voor
de indeling van het blad. Deze wordt met name bepaald door de
verdeling van de 24 beschikbare bladzijden in kleur en 24 bladzijden in zwart-wit. Ongeveer een maand voor de verschijningsdatum
moet dat werk klaar zijn en kan alles worden aangeboden aan de
vormgever. Die verzorgt de opmaak in overleg met de eindredacteur.
Daar wordt een drukproef in zwart-wit van gemaakt, die wordt
gecontroleerd door de eindredacteur, de voorzitter en de secretaris
van de redactie. Met ons drieën halen we er zoveel mogelijk kleine
en grote fouten uit. Deze keer waren er vooral heel veel grote fouten.
Wij slaagden er tot onze grote spijt niet in alle fouten te verwijderen.
Bovendien leidde herstel op de ene plek tot missers op andere plekken. Tijdsdruk speelde daarbij ook een rol. Het was de bedoeling
dat het blad voor het einde van het jaar bij u op de mat zou vallen.
Ook dat is niet gelukt.
Wij doen ons uiterste best ervoor te zorgen, dat een dergelijke misser
zich niet herhaalt. Het eerste nummer van de tiende jaargang, en
alle volgende afleveringen van Zaans Erfgoed, krijgen als het aan
ons ligt weer de uitstraling die de inhoud van de artikelen verdient.
We voelen ons verplicht aan onze lezers, en aan onze auteurs, die
allemaal om niet hun bijdragen leveren.
Gelukkig hebben we ook goed nieuws: het Zaanstad Gemeentearchief
heeft een nieuw digitaal bibliotheekprogramma aangeschaft waarin
ook tijdschriftartikelen systematisch kunnen worden ontsloten. Een
vrijwilligster (Leonoor Olde, die in het bestuur van onze Stichting
zit) is bezig met het invoeren van de artikelen uit alle jaargangen van
Zaans Erfgoed. Binnenkort kunt u dus on-line in de systematische
catalogus van het GAZ vinden wat er in de loop der jaren over
houtbouw, over cacao-industrie, over monumentale kerken, of wat
dan ook in welk nummer van Zaans Erfgoed is verschenen. Voor
de goede orde: de teksten zelf zijn niet on-line beschikbaar, u moet
wel nog even het betreffende nummer met het stuk dat u zoekt uit
uw eigen boekenkast pakken.

DuyvisWiener 125 jaar 'Koninklijk'
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De houthaven van Zaandam was de werkplek van de havenarbeiders. Behalve tijdens het werk kwamen zij ook samen in
hun eigen ‘bonkieshuis’. De houtwerkers kenmerkten zich door
een grote onderlinge solidariteit. Dat ondervond een collega
die zijn geluk in Zuid-Amerika beproefde. Dankzij steun van
zijn oude collega’s kon hij naar Zaandam terugkeren. Na een
arbeidsongeval sprongen zijn collega’s opnieuw voor hem in de
bres
Duyvis Wiener (voorheen P.M. Duyvis) is in binnen- en
buitenland een gerenommeerd bedrijf in de machine-industrie. Onlangs vierde de onderneming haar 125-jarig bestaan.
Kort daarna kreeg Duyvis Wiener het predicaat ‘Koninklijk’
toegekend.

12 Omstreeks 1275 werd het IJ bedijkt en werd in de Zaan een
dam gelegd, die er in ieder geval al in 1310 was. Amsterdam
en Zaandam waren van elkaar gescheiden door het brede IJ.
Er onstonden veerdiensten en andere vormen van scheepvaart.
Deze vormden de enige verbinding tussen Amsterdam en de
Zaanstreek.
14 De houtindustrie was een van de pijlers van de Zaanse economie
dankzij de Uitgeester: Cornelis Corneliszoon, die een krukas in zijn molen aanbracht. Erfgoedpark De Hoop te Uitgeest
beijvert zich de paltrokzaagmolen De Otter uit Amsterdam
naar het Erfgoedpark te verplaatsen, en als dat niet lukt een
replica te bouwen.
18

De Stichting Wormerveerse Vermaning nam in december
2009 voor één gulden het kerkgebouw van de Vereenigde
Doopsgezinde Gemeente aan de Zaanweg over en bracht het
onder in een beheers- en exploitatiestichting. Het monumentale gebouw kreeg een publieke functie.

21

De Louis XIV-stijl is in de Zaanstreek niet ruim vertegenwoordigd, maar er zijn toch wel voorbeelden van te vinden.
Op Zaans niveau probeerde men de Franse stijl van tuinen te
imiteren.

25 In haar verslag van 1852 meldde de gemeente Zaandam dat
er een hoogst belangrijke fabriek in aanbouw was: een door
stoom aangedreven rijstpellerij. De Nederlandse stoomvergunning no.87 stond op naam van de firma D. van Voorst
en zoon in Zaandam. Het bedrijf werd een grote speler in de
rijst-industrie.
29 De olieslager Claes Arisz Caeskoper was een verwoed schaatser.
Met een drietal kornuiten besloot hij een schaatstocht te maken
langs twaalf steden. De precieze route van hun tocht is niet
bekend, maar deze was langer dan de Friese elfstedentocht.
32 De nu nog aanwezige Grote kerk van Westzaan werd omstreeks
1530 gebouwd en kende een oudere voorganger. Dankzij tijdens
archeologisch onderzoek opgegraven restanten van de fundering kon een goed beeld worden verkregen van de totale plattegrond van het gebouw. Achttiende-eeuwse prenten maken
duidelijk dat deze kerk een zogenoemde pseudobasiliek was.
35 Boekennieuws. Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek belicht.
41

Kroniek. Zaanse gebeurtenissen in het vierde kwartaal van
2010.

44 Agenda. Tips voor cultuurhistorische uitjes en het aanbod van
tal van Zaanse culturele instellingen.

46 Verenigingsnieuws. Berichten over de ‘eigen club’ die ook anderen kunnen interesseren.
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Linksboven: Houtschip aan de havenstraat, achter het schip is vaag het Bonkiehuis te zien (foto GAZ). Rechtsboven: Haven van Zaandam in de jaren dertig,
middenonder in beeld de Havenstraat met het zgn. Bonkies, waarvan geen duidelijke afbeeldingen bekend zijn. (foto GAZ). Midden: Bootwerkers met hun gereedschap voor het Wacht- en Uitbetalingslokaal (de officiële naam van het Bonkieshuis rond 1907 (foto GAZ). Onder: De oude houthaven met houtschepen en
tjalken omstr. 1890(foto GAZ).
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EENSGEZINDHEID IN DE
HAVEN VAN ZAANDAM
FgdXee\e[`\_\kjZ_ffkjm\c[iX^\e
:WAAR WAS DE ARBEID IN DE HAVEN VAN :AANDAM AAN HET EINDE VAN DE NEGENNTIENDE EEUW ¯ EEN HARD EN ONZEKER BESTAAN
6AN ´S MORGENS VIER TOT ´S AVONDS ACHT UUR WERKTEN DE ARBEIDERS ZICH VOOR EEN PAAR GULDEN LOON IN HET ZWEET VOOR DE
HOUTPATRONEN MET HOOGUIT EEN UURTJE RUST $E GESCHIEDENIS VAN 'ERRIT *AN VAN "AREN EN HET "ONKIESHUIS ¯ WAARVAN
WE HIER VERSLAG DOEN ¯ LIJKT EXEMPLARISCH VOOR DEZE PERIODE VOL SOCIALE MISSTANDEN DRANKGEBRUIK ARMOEDE MAAR vvK
SAAMHORIGHEID
DOOR #OR VAN $ONGEN
&OTOS :IE BIJSCHRIFTEN
In zijn houtmuseum De Klok aan het Zuideinde in Wormerveer
staan zeven houten koffertjes op een rij. Hij gebruikt ze voor
zijn lezingen. Theo Hallingse, oud-directeur van houtconcern
PontMeyer Westzaan en oud-voorzitter van Stichting Het Jonge
Schaap, is gefascineerd door alles wat met hout te maken heeft.
Eén van de zeven koffertjes bevat tal van uit de Zaanstreek afkomstige attributen, zoals de plak (een stokje met aan een van de
uiteinden een schijf, waarmee de onderwijzer de kinderen vroeger
voor straf op het binnenste van de hand sloeg. Au! Verder treffen
we een duimstok aan, een ‘prokie’ (een houten haakje om iets
aan op te hangen), een kerfstok voor het kopen op krediet en een
schaalmodel van een secreet – het schijthuis.
+2/%'"!:%.

Niet alles in De Klok is van hout: ijzeren sporen waren bestemd
voor onder het schoeisel van de balkenvlotters, om niet uit te
glijden op de gladde balken. De scherpe metalen punten vormen
het ideale aanknopingspunt voor het aangrijpende verhaal van de
Zaanse havenarbeider Gerrit Jan van Baren, dat we voor een groot
deel uit de mond van Hallingse optekenden. ‘De Zaanstreek, met
al zijn molens, was op houtgebied altijd de nummer één’, zegt
hij. ‘De mooiste huizen van de gefortuneerde houtpatronen, die
vaak grote percelen bosgrond in Scandinavië en Rusland bezaten,
stonden aan de Zaandamse West- en Oostzijde. Het gewone
volk, onder wie veel houtarbeiders, woonde aan paadjes zoals het
Hanepad, het Zaagselpad, het Hennepad. Met het secreet aan de
sloot. Buiten, zittend op een bankje, bespraken deze houtwerkers,
met de sloof, het schootsvel (een lang leren voorschoot) voorgebonden, het wel en wee uit de haven, of in het café – lange tijd
de plek waar het havenwerk werd verdeeld. De havenarbeiders
werden in die jaren uitbetaald door de kroegbazen. De grootste
drinkebroers die met hun drankrekening bij de caféhouder in
het krijt stonden, kregen voorrang bij de werkverschaffing. De
kroegbazen waren tegelijkertijd opzichter – op z’n zachtst gezegd een onwenselijke situatie. En altijd deed wel het gerucht de
ronde, dat er een boot onderweg was. Dan zat de kroeg vol met
wachtenden en was de kroegeigenaar verzekerd van klandizie.

Bootwerkersvereniging Eensgezindheid uit Zaandam, opgericht
in 1896, moest daarin verandering in brengen, met het terugdringen van het drankgebruik, het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het vaststellen van een officiële loonstandaard.
4!2)%6%.

Tot in de kleinste details werden tarieven vastgesteld voor de
werkzaamheden in de haven. Van het lossen van stoomschepen,
rijstboten, kolenschuiten, het ontvangen van balken en gezaagd
hout, tot het wegvaren van flensvlotten en balken naar de fabriek.
Ter illustratie: het lossen van lijnzaad, per last (tweeduizend kilo
bruto) per man was goed voor tien cent, net als bij tarwe en andere
peulvruchten. Stortijzer en staafijzer deden per ton per man zes
cent. Naast een verbod op het gebruik van sterke drank tijdens het
werk kwamen er algemene regels voor de duur van de werkdag, het
werken op zondag, overwerk, de grootte van de ploegen, schadevergoeding bij calamiteiten, veilig vervoer – ‘via een betrouwbare
vlet’ – bij het aan boord brengen van de arbeiders en voor tal van
andere zaken. De ‘Officiëele’ Loonstandaard van de Scheeps- en
Bootwerkers-Vereeniging ‘Eensgezindheid’, in april 1914 met de
‘Heeren Patroons te Zaandam en Amsterdam’ overeengekomen,
was een feit. Deze, zeg maar ‘haven-cao’, was een stap op de
goede weg. Een belangrijke plaats was hierbij weggelegd voor het
zogenoemde ‘Bonkieshuis’, een in 1893 gebouwd onderkomen,
waar de mannen konden schaften en schuilen voor slecht weer
en waar het loon werd uitbetaald. Weg van de kroeg! Koffie en
thee waren tegen een geringe vergoeding te verkrijgen; drank
werd er niet geschonken in de grote ruimte met tafels en banken
die voor aanvang van de ploegendienst vol zat met zo’n honderd
bootwerkers. Er stond een hooikist, een grote houten kist gevuld
met stro, waarin het door de vrouwen of kinderen gebrachte eten
warm bleef. Zondags werd er in principe niet gewerkt, behalve –
ja, dat is een mooi verhaal! – die ene keer dat men in IJmuiden
ontdekte dat er verstekelingen onder de deklast verstopt zaten.
In allerijl werden (tussen het publiek van een voetbalwedstrijd)
bootwerkers opgetrommeld om in de haven van Zaandam het
schip te lossen en de verstekelingen tevoorschijn te laten komen.
:AANS %RFGOED 
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Voor ladingen boven de tweehonderd standard (een standard
is 4,67 kubieke meter) kwamen twee ploegen in actie, een ochtend- en een middagshift. De uitbetaling geschiedde per schip.
Daarbij was er de kans dat de ochtendploeg keihard had gewerkt
en de mannen van de middagdienst bij regenachtig weer in het
Bonkieshuis zaten te kaarten en beide ploegen evenveel loon
beurden.’ Waar de naam ‘Bonkieshuis’ vandaan komt, is niet
geheel duidelijk. De Zaanse Volkstaal van G..J. Boekenogen)
geeft voor ‘bonk’: ‘een grof gebouwd, stevig persoon’. En een
‘houtzagersbonk’ is, aldus Boekenoogen, iemand die op een
houtzaagmolen werkt. ‘Misschien’, oppert Theo Hallingse, ‘werd
een bootwerker ‘bonkie’ genoemd, maar de naam ‘Bonkieshuis’
zou ook een verbastering kunnen zijn van ‘boompjeshuis’. Het
Wacht- en Uitbetalingslokaal (zoals de officiële naam luidde)
was namelijk aanvankelijk het enige pand aan de lommerrijke
Havenstraat. Tijdens de Tweede Wereldoorlog diende dit aan
het begin van de haven gelegen onderkomen als gaarkeuken. In
1950 viel het gebouw ten prooi aan de sloop.
%-)'2!.4

Werken in de haven was grotendeels seizoensgebonden. In de
winters was er nauwelijks werk voor de bootwerkers omdat de
veelal Russische boten niet door het ijs konden varen. ’s winters
betekende dat: bittere armoe. Dat gold ook voor het grote gezin
van de Zaandammer Gerrit Jan van Baren: man, vrouw, zeven
kinderen. De bij zijn collega’s geliefde Van Baren kwam ter ore dat
er voor gezonde arbeiders emplooi was te vinden in Argentinië.
Hij slaagde erin het benodigde geld voor de reis bijeen te krijgen
en emigreerde. Ter gelegenheid van zijn afscheid besloten zijn
kameraden als aandenken een grote foto te laten maken en aldus
geschiedde, op 4 oktober 1896, in de Havenstraat. Nog geen drie
weken later vertrok Van Baren met zijn gezin naar Argentinië.
Een hachelijke onderneming, het gezin was straatarm en over
de levensomstandigheden aldaar was nauwelijks iets bekend.
Driekwart jaar later ontvingen zijn maten op een bijeenkomst
van bootwerkersvereniging Eensgezindheid, via de Zaandamse
dominee Bax, een brief van hun oud-collega. Wat een ellende!
De oogst in Argentinië was mislukt, het gezin dreigde van armoe
en honger om te komen.

Dat ook gij als reed’lijk wezen, Alles kreeg wat U behoort.’ Een
dankwoord, eveneens op rijm, van Gerrit Jan van Baren kon niet
uitblijven: ‘Geachte Bond, het groot vertrouwen, Waarmede wij
door U zijn vereerd, Het noopt ons U oprecht te danken, Gij
hebt ons eendrachtszin geleerd.’
/0 3,!' $//$

Voor het gezin leek na hun vlucht uit de barre omstandigheden
in Zuid-Amerika niets een gelukkige tijd in de weg te staan.
Het gezin nam van meet af aan weer deel aan de activiteiten van
de scheepsbond. Tot die fatale herfstdag van 1899, 16 oktober,
waarop Van Baren, drie dagen voor zijn 39ste verjaardag, bezig
met het beladen van een voor William Pont bestemde boot, door
een balk aan het hoofd werd getroffen. Hij was op slag dood. En
voor de tweede maal, ditmaal staand aan het doodsbed van hun
collega, zegden de leden van Eensgezindheid alle hulp toe aan
het gezin Van Baren. De weduwe werd aan een klein tabaks- en
kruidenierswinkeltje geholpen. Het lijkt dan ook gepast om dit
stukje, waarin G.J. van Baren en het Bonkieshuis een centrale
plaats innemen, te besluiten met enkele toepasselijke passages
uit het dankwoord van zijn echtgenote: ‘Die begrafenis was een
manifestatie der vereenigde bootwerkers. Aan de haven werd
niet gewerkt, van ’s morgens acht tot ’s middags twee uur stond
alles stil. (..). Direct achter het lijk volgden de familieleden,
vervolgens de twaalf kameraads die met de overledene in één
ploeg hadden gewerkt, daarachter de vijf patroons der haven. In
die volgorde toog men naar het vergaderlokaal der Scheeps- en
Bootwerkersbond. (..) Na afloop ging de stoet dezelfde weg terug
naar het sterfhuis, alwaar de familie en zijn twaalf kameraden
naar binnen zijn gegaan, terwijl de overigen zich met het vaandel
naar het vergaderlokaal begaven. (..) Maar ook mij lieten ze niet
alleen. (..) Mij hebben ze geholpen aan een woon- en winkelhuis
in perceel Hoogendijk 70, waarin is eene neringdoende zaak voor
tabak, sigaren, koffie, thee enz. (..) Na het droevig ongeluk van
mijn Echtgenoot spande weder het solidariteitsgevoel de kroon,
om mij met mijn acht nog jeugdige kinderen niet alleen te laten,
en aan den honger prijs te geven. Neen, daar staat de Scheeps- en
Bootwerkersbond te hoog voor aangeschreven. Ik gevoel mij dan
ook niet bekwaam genoeg om beter dan door middel van deze,
mijn welgemeende dank te betuigen.
Wed. G.J. van Baren.'

4%25'+%%2

De leden van Eensgezindheid deden hun naam eer aan:
staande de vergadering werd honderd gulden bijeengebracht.
Plaatselijke verenigingen als Patrimonium, de Volksbond en de
Geheelonthoudersbond kwamen in actie, niemand liet zich onbetuigd. In december 1897 was er genoeg geld opgehaald om het
gezin naar hun vaderland te laten terugkeren. Maar daar bleef
het niet bij. Bij terugkomst in Zaandam stond de Van Barens
een enorme verrassing te wachten: een volledig gemeubileerde
woning, waar het gezin zo zijn intrek in kon nemen. Een uiting
van ongekende solidariteit. Ter nagedachtenis aan de repatriëring
van het gezin werd in opdracht van Eensgezindheid het gedicht
‘Nooit gedacht en toch verkregen’ gemaakt, met als beginstrofen:
‘O! hoe hoog de nood mocht wezen, Ieder deed zijn best ervoor,



:AANS %RFGOED 

Mijn dank gaat uit naar Theo Hallingse voor zijn vertelkunst en
het door hem aangeleverde materiaal (artikelen en foto’s). Met name
uit ‘Schetsen uit het leven en werken der Zaansche havenarbeiders’
van de heer. W. Maas (bron: De Zaende 1947), heb ik dankbaar
geput.
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DUYVISWIENER 125 JAAR
EN KONINKLIJK
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)N NOVEMBER  VIERDE $UYVIS7IENER "6 HET  JARIG BESTAAN $E ONDERNEMING WERD OPGERICHT IN  EN WAS LATER IN DE
:AANSTREEK BEKEND ALS "6 -ACHINEFABRIEK 0- $UYVIS
DOOR (ENK %LZENGA
)LLUSTRATIES $UYVIS7IENER
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In het boek ‘Honderd jaar machinebouw aan de Zaan’,
dat in 1985 bij het 100-jarig bestaan werd uitgegeven,
is de hele geschiedenis van het bedrijf weergegeven.
Op 2 november 1885 begon Ir. P.M. Duyvis tezamen met
Ir. D.W. Stork, een zoon van machinefabrikant Stork uit
Hengelo, aan het Hellingpad in Koog a/d Zaan een machinefabriek. Pieter Mattheus Duyvis was toen 28 jaar en begon
met een startkapitaal van 30.000 gulden en zes werknemers.
Pieter Mattheus was de zoon van Teewis Duyvis, bezitter
van zes oliemolens en een pelmolen. Zijn vader was tevens
de oprichter van de firma T. Duyvis Jz Stoomoliefabriek,
uiteindelijk bij ons bekend als ‘die van de nootjes’!
P.M. werd geboren in 1857 als vierde zoon uit het tweede huwelijk van Teewis Duyvis met Debora Geertruida Verkade uit
Vlaardingen. Verkade..? Ja, Debora was een zuster van Ericus
Gerhardus Verkade, die in mei 1886 de Stoombrood- en
Beschuitfabriek ‘De Ruijter’ oprichtte. Debora en Ericus waren de
kinderen van notaris Verkade uit Vlaardingen. Misschien is ooit
Verkade wel door Duyvis in de Zaanstreek terecht gekomen, gewezen op de vestiging van een bedrijf aan een belangrijk vaarwater.
Het opmerkelijke feit doet zich ook voor dat P.M. Duyvis een
jaar eerder zijn bedrijf in Koog a/d Zaan startte dan zijn oom
Ericus Verkade dat deed in 1886 in Zaandam.
7!!2/- %%. -!#().%&!"2)%+

Waarom een machinefabriek beginnen en niet in de oliefabricage
gaan? Dit kwam omdat alleen de oudste broer, in dit geval Ericus
Gerardus (1852), het bedrijf mocht voortzetten. Dat werd gedaan
om de zakelijke belangen niet te versnipperen. Pieter Mattheus
koos daarom een andere richting en ging studeren in Delft. Op
22-jarige leeftijd studeerde hij af als werktuigbouwkundig ingenieur. In 1879 trad hij in dienst van de Hollandsche Spoorweg
Maatschappij, de latere NS. Als jong ingenieur kreeg hij opdracht
stoomtracties te bestuderen bij locomotievenfabriek Borsig in
Berlijn. Een technische loopbaan in de stormachtige ontwikkeling van de spoorwegen lag toen in het verschiet. Helaas werd

deze toekomst ruw verstoord door pleuritis waar hij aan bleek te
lijden. De vrees bestond dat hij tuberculose had, in die tijd een
rampzalige volksziekte. Door de omstandigheid dat hij een kind
was van welgestelde ouders kon hij in de winter naar Davos. Zijn
moeder reisde met hem mee en na twee jaar keerde hij hersteld
terug. Echter niet meer in dienst van de spoorwegen; daarvoor
werd hij afgekeurd. Hij vond emplooi bij ijzergieterij Ledeboer
in Borne. Na een korte tijd veranderde hij van baan en trad in
dienst van Gebr. Stork & Co in Hengelo. Daar ontmoette hij D.W
Stork, een leeftijdsgenoot met wie hij in 1885 in de Zaanstreek
een machinefabriek begon.
/.47)++%,).' 6!. (%4 "%$2)*&

Het bedrijf heeft de ontwikkeling van wind naar stoom volledig
meegemaakt. Waren het eerst o.a. krukassen van molens, later
werden dat krukassen voor stoomaandrijvingen. Ook met de
fabricage van balkenzaagramen voor molens en later voor de
stoomhoutzagerijen waren zij niet onbekend. Zij werden ook
groot in de hijs- en transportsector. Producten van toen waren
onder andere: zeven portaalkranen voor de Amsterdamse Haven;
elevatoren voor het lossen van schepen; geklonken hijskranen
voor Van Gelder en de Zaanlandsche Scheepsbouw Mij; de hefbrug in Barendrecht en een overhaal in Broekerhaven (momenteel
monument); de Noorderbrug, de Kogersluisbrug en het aandrijfwerk van de tweede Hembrug, postsorteerinrichtingen voor de
PTT van Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Verder
een glaslamineermachine voor de Hoogovens alsmede een automatische rollentransportmachine met snij-inrichting voor vloerbedekking. Zeker moet niet worden vergeten de liftindustrie.
Een heel bekend product is ook de cacaopers. In het archief
bevindt zich nog een werktekening uit 1895 voor de bouw van
een cacaopers voor ‘de Heeren W.J. Boon en Comp.’ waarmee
de vroegere cacao- en chocoladefabriek Boon in Wormerveer
wordt bedoeld.
(5)$)'% !#4)6)4%)4%.

Bij het 100-jarig bestaan werd de toekomst als volgt beschreven.
'Het bedrijf heeft een uitstekende naam opgebouwd op het gebied
:AANS %RFGOED 



Boven: Het briefhoofd gebruit in 1911 toont de fabriek na een aantal verbouwingen en uitbreidingen Linksonder: Personeel en directie(?) bij een draaibank omstreeks 1910. Rechtsonder: Portret vanJohanna Duyvis-Veen, oprichtster Ir.P.M. Duyvis fonds.
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van het maken en repareren van gecompliceerde machines en
installaties van allerlei aard. ‘Het beleid is er op gericht niet
teveel afhankelijk te zijn van één tak van industrie, zoals de
cacao-industrie’, schreef men toen. Nu, 25 jaar later, is de realiteit compleet anders. Natuurlijk worden er nog gecompliceerde
machines en installaties gerepareerd en zijn Schiphol en Tata Steel
(voorheen Hoogovens) nog belangrijke klanten voor transportzaken. Zeker blijft een deel van de machinebouw behouden om
het vakmanschap binnen de eigen deuren te houden. Toch gaat,
in tegenstelling tot de gedachte van 25 jaar geleden, de aandacht
nu wel vooral uit naar de cacao- en chocoladeverwerkende industrie. Momenteel is het bedrijf met zijn machines marktleider
in deze sector. Met zijn cacaoboterpers heeft het inmiddels een
mondiaal marktaandeel van meer dan 80%. Ook scoort het hoog
met de kogelmolen die het heeft ontwikkeld voor het produceren
van chocolade. Een compacte kogelmolen waarmee de massa
wordt vermalen tot chocolade van een uitstekende kwaliteit.
Met de overname van F.B Lehmann kan DuyvisWiener een
compleet pakket machines aanbieden voor de verwerking van
cacaoboon tot chocolade. De internationale marktleiderspositie
is met deze overname nog meer versterkt.
6%2,%$%. %. (%$%.

Uit de voorgaande opsomming van feiten zijn bepaalde raakvlakken aan te geven. De oprichter P.M. Duyvis ging over van
het wind- naar het stoomtijdperk. Nu zitten we in het digitaal/
elektronisch tijdperk. DuyvisWiener speelt daar met haar technologie volledig op in. Maar zoals reeds gemeld sluit het de deur
niet voor het oude ambachtswerk. Toen men bij de Vereniging
De Zaansche Molen voor de molen Het Jonge Schaap een krukas
moest laten maken, kwam men na veel omzwervingen uiteindelijk bij DuyvisWiener terecht. Dit bedrijf kon als een van de
weinigen deze klus nog klaren en zelfs nog tegen een zeer gereduceerd tarief. Ook de complexe krukas van de 102 jaar oude
stoomtramlocomotief van de Haagsche Tramweg-Maatschappij
(HTM) werd door DuyvisWiener door middel van toepassing
van o.a. een bepaald stikstofproces weer voor gebruik voor de
lijn Hoorn-Medemblik gereed gemaakt. Het malen/vermalen
van producten, indertijd door de windmolens, is via de nieuwste
technologie van DuyvisWiener, in de vorm van de chocoladekogelmolen weer terug te vinden. Er is zelfs al een ‘all-in-one’machine ontwikkeld. Hier worden alle ingrediënten samen in
een machine verwerkt tot chocolade.
0%23/.%%, %. $)2%#4)%

In zijn voorwoord bij het 100-jarig bestaan had toenmalig directeur A.J. Topman het over de grote mate van bedrijfstrouw
en het geringe personeelsverloop. Hij vroeg zich af of dit een
kwestie was van het gevoerde sociaal beleid of dat het samenhing
met het karakter van de Zaankanter (Duyvis heeft zelfs iemand
57 jaar in dienst gehad). Uit de toekenning aan DuyvisWiener
van de Human Resource Management Award Best Managed
Companies in 2009 mag blijken dat dit beleid onder de directie
van Mirjam van Dijk nog steeds in goede handen is. Op het gebied
van strategie heeft Duyvis iener in 2010 zelfs de ‘Best Managed
Companies Award’, ontvangen.

Mirjam van Dijk , die als directeur in 2004 de touwtjes in handen kreeg, wist in het begin door veel met de mensen te praten
de neuzen van de medewerkers in de goede richting te krijgen.
Onder haar sociale beleid is de prestatie van de medewerkers niet
achtergebleven, maar zelfs vergroot. Met hetzelfde personeelsbestand is de omzet bijna verdubbeld en zakte het ziekteverzuim
naar 2%.
'/%$% $/%,%.34)#(4).'

Rond 1980 zijn alle aandelen van het bedrijf door de toenmalige
aandeelhouders Piet Duyvis en Johanna (Jopie) Duyvis-Veen uit
Zaandijk ondergebracht in een stichting. Het kinderloze echtpaar
deed dit ter bescherming van de continuïteit van de fabriek. Na
het overlijden van haar man in 1983 heeft mevrouw Duyvis een
tweede stichting opgericht, het Ir. P.M. Duyvisfonds. In 1994
kwam er een fusie tot stand met de aandelenstichting. Het fonds
is zeer bekend bij organisaties voor behoud van erfgoed, natuur
of van andere culturele aard in de Zaanstreek. Belangrijke donaties van dit fonds zijn besteed aan de bouw/verbouw van de
Amerikaanse windwatermolen De Hercules, Het Jonge Schaap
en nog recent aan molen De Huisman. Het fonds komt ook
voor op de sponsorlijst van het Zaans Museum en het Verkade
Paviljoen. Bij de start van dit magazine is de Vereniging Zaans
Erfgoed indertijd financieel geholpen. Voor de productie van
een Zaanse kostuumfilm is een donatie verstrekt, evenals voor
de uitgave van het boek 'Van wind naar Stoom’. DuyvisWiener
B.V. laat zich wat het voorgaande betreft zelf ook niet onbetuigd.
Bij het jubileum in november kreeg de Stichting Koogerpark een
paviljoen cadeau en werd de inhoud van de bekende ‘enveloppe’
van relaties geschonken aan Stichting De Waakzaamheid.

%)'%. %2&'/%$

In de vorm van een klein museum wordt ook het behoud van het
erfgoed niet uit het oog verloren. De smidsvuren zijn verdwenen,
maar het aambeeld waarop vroeger de jonge startende vakmensen
als eerste handeling hun eigen gereedschap moesten maken, is
gelukkig bewaard gebleven. ‘Veel oude foto’s in prachtige oude
fotoboeken zijn er nog. Ook een foto uit 1920 waarop een centrale
as op stoom zorgde voor aandrijving van alle machines. Viel deze
uit dan lag gelijk het hele bedrijf stil! Nu niet meer denkbaar. Een
voor die tijd zeer gestileerde walkraan uit 1908 siert nog steeds
de kade van het bedrijf langs de Zaan (beschreven in Zaans
Erfgoed nr. 33) . De historie is bij een paar oud-werknemers dus
in goede handen.
Aan de Schipperslaan in Koog aan de Zaan ligt naast de ‘Bijenkorf’
(Tate & Lyle) een indrukwekkend bedrijf verscholen. Een bedrijf
dat qua omvang van fabricage van cacao- en chocolademachines
een van de grootste spelers op wereldmarkt is. Bij DuyvisWiener
mogen ze hierop terecht enorm trots zijn en zeker ook op het feit
dat ze het predicaat ‘Koninklijk’voortaan mogen voeren!

:AANS %RFGOED 
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KENNISCENTRUM
TRANSFORMATIE & RESTAURATIE

Een platform waar overdracht van vakgerichte
kennis centraal staat.
Een initiatief van Hooyschuur architecten bna
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Boven: Detail uit de overzichtskaart van het baljuwschap van Kennemerland, 1718-1726. Even boven de duikersluis bij de Grote Braak ligt de huidige stenen
glooiing waarover in de tekst gesproken wordt. Onder: Restant van de oude dijkglooiing.
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ZAANSE STRIJD
TEGEN HET WATER
<\efl[\_\i`ee\i`e^XXe[\N \jkqXe\i[`ab
(ET )* STREKTE ZICH VROEGER UIT TOT AAN "EVERWIJK DAT TOEN 3T !EGTENDORP HEETTE (ET WAS OORSPRONKELIJK EEN VEENSTROOM DIE ZICH
IN DE TWAALFDE EEUW DOOR HEVIGE STORMVLOEDEN UITBREIDDE TOT EEN GROTE WATEROPPERVLAKTE /P  OKTOBER  STOND
&LORIS 6 GRAAF VAN (OLLAND DIE LIEDEN DIE BIJ DE DAM IN DE !MSTEL WOONDEN TOE HUN GOEDEREN VRIJ VAN TOL DOOR ZIJN GRAAFSCHAP
TE VERVOEREN )N DEZE OORKONDE WORDT !MSTERDAM !MSTELLEDAMME VOOR HET EERST GENOEMD $E DAM IN DE !MSTEL WAS
TOEN AL GELEGD EVENALS ANDERE DAMMEN EN DIJKEN
DOOR $ICK +ERSSENS
Omstreeks 1275 werd ook het IJ bedijkt, en was de Dam in
de Zaan gelegd, die in ieder geval al in 1310 aanwezig.Was in
deze Dam te Zaandam bevond zich een valdeur die in 1315
‘toegeslaghen’ was. Amsterdam en Zaandam waren van elkaar
gescheiden door het brede IJ. Er onstonden veerdiensten en andere vormen van scheepvaart. Deze vormden de enige verbinding
tussen Amsterdam en de Zaanstreek.
42!')3#(

De koning van Bohemen, Palzgraaf Frederik V, ging 17 januari
1629 met zijn zoon en gevolg met een veerschuit van Haarlem
naar Amsterdam. Men had de vorst nog aangeraden te overnachten in Haarlem, aangezien men een ongeriefelijke reis voorspelde
vanwege harde wind met sneeuwbuien. De veerschuit kwam op
het IJ bij de Holysloot al spoedig in moeilijkheden. Er waaide
een felle noordoosterstorm en tot overmaat van ramp overvoer
een ‘botschuit’ de veerschuit, die direct zonk. Sommigen van
de opvarenden verdronken. De botschuit bracht de mensen die
werden gered naar Zaandam. De prins verdronk; zijn lichaam
werd de volgende dag gevonden ‘sijnde bestorven met sijn handen
aen de mast’. Aan de dijk vond men de lijken van de edellieden
Behrensdorf en Odiova. Het stoffelijk overschot van de heer
Villerneau werd drie maanden later gevonden.

2%34!.4 6!. $% /5$% $)*+',//)).'

Bij besluit van 30 maart 1948 werd de Westzanerdijk van Nauerna
tot aan dijkpaal 58 bij Westzaan voor de somma van 16.800
gulden aan het Noordhollands-Noorderkwartier overgedragen.
Hoewel er aanvankelijk bij het bestuur van de Polder Westzaan
bedenkingen waren ingebracht, bood het Hoogheemraadschap
de gelegenheid de daar aanwezige basaltkeien geleidelijk te verwijderen om elders als dijkverzwaring te gebruiken, met uitzondering van het dijkvak om de Grote Braak. Dit gebeurde op verzoek
van de Stichting Zaans Schoon op initiatief van de nu hoogbejaarde J.W. de Boer van de voormalige Zaanlandse zakkenhandel. Hierdoor werd de oude dijkglooiing als een waterstaatkundig
historisch monument bewaard voor het nageslacht.
Als u eens een fietstochtje maakt via de Westzanerdijk richting
Nauerna en even halt houdt bij de daar gerealiseerde rustplaats
vlak vóór Nauerna, ziet u in de berm de enige plek waar nog de
oude keien liggen, waartegen eens het woelige water van het IJ
klotste.

).0/,$%2).'

De oude situatie van het IJ bleef bestaan tot in het midden van de
negentiende eeuw, toen werd besloten het grootste gedeelte van
het IJ (dat zich via het Wijkermeer westwaarts uitstrekte tot aan
Velsen en Beverwijk) in te polderen. Het restant van het IJ werd
van de Zuiderzee afgesloten met een dam. Het gelijktijdig aangelegde Noordzeekanaal (geopend in 1876) verbond het oude gedeelte van het IJ met de nieuw aangelegde haven van IJmuiden. De
Eilanden De Hoorn en Ruigoord in het IJ werden opgeslokt door
de nieuwe polder. De Nauernase Vaart die bij Nauerna via een sluis
in het IJ uitmondde, werd verlengd tot het Noordzeekanaal. De
IJpolder die uit vruchtbare grond bestond, werd veelal gebruikt
voor bouwland. Later werden deze gronden grotendeels opgeslokt
door de grote havenprojecten.

Boven: De enige plek waar de oude keien nog liggen.
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Boven: Molen de Otter op zijn standplaats in Amsterdam in betere tijden. (foto stadsarchief Amsterdam).
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DE OTTER
<\e8djk\i[Xdj\gXckifbm\igcXXkjk6
$E HOUTZAGERIJ EN HANDEL WAS TOT VER IN DE AFGELOPEN EEUW EEN VAN DE PIJLERS VAN DE :AANSE BEDRIJVIGHEID
$E VERMOEDELIJKE ³WORTELS´ VAN DE MECHANISATIE LIGGEN ECHTER NIET IN DE :AANSTREEK MAAR IN 5ITGEEST

DOOR 'EORGE 3LIEKER
Het is bekend dat aan het einde van de zestiende eeuw (1592
er ook zaagmolens op het terrein waar nu de Albert Cuypstraat
of 1593?) Cornelis Corneliszoon (van Uitgeest) het mechanisch
is (de vroegere Zaagmolensloot). Wegens gebrek aan succes werd
houtzagen uitvond. Door middel van een kruk-as werd het mogede Zaagmolencompagnie in 1638 beëindigd en was het afgelolijk de draaiende beweging van het molenwerk in een op- en
pen met de onderneming; de molens kwamen in particuliere
neergaande beweging om te zetten. Deze vinding maakte het
handen. Tot aan de komst van de stoomzagerijen in de negenna een aantal verbeteringen niet alleen mogelijk met een molen
tiende eeuw vormden al deze molens het leeuwendeel van de
hout te zagen, maar óók windmolens voor andere (industriëAmsterdamse zagerijen. De fotopionier Jacob Olie (1834-1905)
le) doeleinden in te zetten. Deze technologische vernieuwingen
maakte er fraaie opnames van.
brachten de economie van de nieuwe Republiek der Verenigde
Nederlanden tot grote hoogte. Ook de scheepvaart profiteerde:
%2&'/%$0!2+
door de beschikbaarheid van grote hoeveelheden gezaagd hout
In Uitgeest bestaat sinds 1987 de Stichting Industrieel
was het mogelijk in redelijk korte tijd veel schepen te bouwen.
Erfgoedpark De Hoop (SIEDH). Het park zélf, aan de zuidDat leidde tot een grote Nederlandse handelsvloot, waardoor de
rand van het Uitgeestermeer, is in de eerste plaats bedoeld als
in 1602 opgerichte Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)
eerbetoon aan Cornelis Corneliszoon. De stichting werd opgetot een economische wereldmacht kon uitgroeien.
richt als ‘Stichting Paltrok De Hoop Uitgeest’ en had als doel het
bouwen van een replica van de in 1911 verbrande paltrokmolen
2)6!,)4%)4
De Hoop, die hier heeft gestaan. In 1998 werden de doelstelAnders dan Amsterdam en vele andere Nederlandse steden kende
lingen van de stichting breder. Er werd besloten een industrieel
het platteland van de Zaanstreek nooit gilden. Dat betekenerfgoedpark in te richten. Daartoe werd de naam gewijzigd in
de dat er geen beperkingen waren wat betreft uitvoering van
‘Stichting Industrieel Erfgoedpark De Hoop’ (SIEDH). Er wordt
het product, maten en gewichten of concurrentieverhoudingen.
getoond hoe hier voor het eerst mechanisch hout werd gezaagd
Door het ontbreken van deze beperkingen verrezen er in de
en er zijn méér initiatieven op het gebied van industrieel erfgoed
Zaanstreek al snel na de uitvinding van Cornelis Cornelisz. zaagontplooid. Zo zijn er op de eveneens aanwezige scheepswerf ‘De
molens. In 1630 waren er daarvan al 53 in bedrijf. Er werd aan
Liefde’ al enkele replica’s van historische schepen gebouwd, die
de Zaan niet alleen voor de lokale markt geproduceerd; gezaagd
de bezoekers een indruk kunnen geven hoe het er destijds op een
hout werd ook uitgevoerd naar steden, waaronder Amsterdam.
werf aan toeging. Daarnaast stond er tot 2010 op het dak van de
Dat zette kwaad bloed bij de Amsterdamse (hand)houtzagers
droogschuur een lattenzagertje, ‘De Jonge Leeuw’. Dit molentje
die hun broodwinning in gevaar zagen komen. In 1621 werd
was een bruikleen en is inmiddels vervangen door een replica van
in Amsterdam een verbod op de invoer van gezaagd hout afgeeen lattenzager, ‘De Corneliszoon’. In 2009 herrees in het park
kondigd; ook het zogenoemde wagenschot viel daaronder. Dit
een bewaard gebleven houtloods van de firma Rote Westzaan.
fijne (eiken)hout was toentertijd zeer geliefd voor wandbetimDe officiële overdracht van de herbouwde loods aan SIEDH
meringen in bijvoorbeeld de huizen van rijke kooplieden. Even
vond plaats op 28 januari 2010 (zoals eerder werd beschreven in
leek de strijd beslecht. Er werd een overeenkomst gesloten met
Zaans Erfgoed nr. 32).
twee Zaanse houtzagers, Pieter Cornelisz. en Germet Gerritz,
die op een terrein aan de Amstel met een molen wagenschot
/.$%2:/%+ $% /44%2
mochten zagen. De Amsterdamse houtzagers deden het overiIn de afgelopen tijd is onderzoek gedaan naar de geschiedenis van
ge werk. Die overeenkomst werd geen succes. In 1627 werd het
molen ‘De Hoop’. Daarbij bleek dat deze veel gelijkenis toonde
Amsterdamse houtzagersgilde opgeheven. In 1630 werd een
met de paltrok ‘De Otter’ in Amsterdam. De Otter is de laatste
nieuwe Houtzaagmolencompagnie opgericht waarin particulienog bestaande (paltrok)zaagmolen van Amsterdam en tevens de
re investeerders deelnamen; op 18 juni 1631 werd het octrooi (de
oudste molen van dit type in Nederland, waarvan er nog drie
vergunning) verleend. Er verschenen buiten de stadswal twaalf
op hun oorspronkelijke locatie staan. Behalve ‘De Otter’ zijn
zaagmolens, waaronder De Otter. De molens stonden aan de
dat ‘De Held Jozua’ in Zaandam en ‘De Eenhoorn in Haarlem’.
westkant van de stad (Zaagmolenbuurt) nabij de Raampoort
Er is besloten De Otter te gebruiken als uitgangspunt voor de
‘agter de Carthuysers’. De Otter kreeg een plaatsje op de zuideventuele bouw van een replica. Tegelijkertijd werd duidelijk,
westhoek van het terrein aan de Kostverlorenvaart. Later kwamen
dat deze molen op zijn huidige standplaats (aan de Gillis van
:AANS %RFGOED 



Boven: De inmiddels ingebouwde Otter aan de Kostverlorenvaart in Amsterdam. (Foto Vereniging Vrienden Amsterdamse Binnenstad). Onder: Zal De Otter
ooit een mooie nieuwe plek vinden in erfgoedpark De Hoop? (Foto Stichting Erfgoedpark De Hoop).
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Ledenberchstraat in het Amsterdamse stadsdeel Westerpark) niet
meer te handhaven is. De molen is volledig ingebouwd en ondanks
een kostbare restauratie van een aantal jaren geleden niet meer in
staat om te draaien. En zoals bekend in de molenwereld is stilstand
verval. Er zijn bij de SIEDH plannen ontwikkeld om De Otter
naar Uitgeest te verplaatsen. Daarmee zou één van de laatste nog
bestaande molens van dit type bewaard kunnen blijven op de plek
waar de molenindustrie (ook voor de Zaanstreek) begon.
2%,!4)%& +,%).

De Otter heeft een lange staat van dienst achter de rug. De
oorsprong van de molen ligt vroeg in de zeventiende eeuw, kort
na de oprichting van de Zaagmolencompagnie, mogelijk dus in
1631. Het is een relatief kleine molen met een vlucht van achttien
meter. Toen in 1638 de Zaagmolencompagnie ophield te bestaan,
werden de molens verkocht. De Otter kwam in handen van Barend
Willemsz Prins. Later in de eeuw werd Adriaan Claesz eigenaar.
In een verklaring van de secretaris der stad Amsterdam werden de
nieuwe eigenaren of geoctrooieerden (vergunninghouders) en de
namen van hun molens beschreven. Er zijn namen te vinden als De
Eenhoorn, De Wezel, Het Schaap, Het Luipaard en ook De Otter.
Samen met de zware achtkante bovenkruier De Dommekracht
(een balkenzager) maakten paltrokmolens in Amsterdam, net als
in de Zaanstreek, het leeuwendeel uit van het houtzagersbedrijf.
Tussen 1682 en 1817 wisselde de molen een aantal keren van eigenaar, tot toenmalig eigenaar Cornelis Sodekampff in 1817 overleed.
Zijn oudste zoon Hendrik deed de molen, mede namens enkele
nog minderjarige kinderen, over aan Gerrit van der Bijl. In 1858
had de firma Van der Bijl inmiddels drie molens in bezit. Gerrit
van der Bijl overleed in dat jaar en zijn bezit van drie molens, twee
werven en nabijgelegen grond ging over aan zijn zoons Jean Gérard
en Pierre. De Krimoorlog in Rusland (1853-1856) zorgde voor
een tijdelijke opbloei van het bedrijf: door alle oorlogshandelingen
was uitvoer van gezaagd hout uit de Oostzeehavens onmogelijk.
Daardoor was er uit die hoek nauwelijks concurrentie meer. In
1864 werd geconstateerd dat de houtzaagmolens inmiddels hun
beste tijd hadden gehad en dat de toekomst aan de stoomzagerijen
was. Na het verdwijnen van almaar meer molens bleef De Otter als
enige op zijn plek staan en raakte hij steeds meer ingesloten door
de oprukkende bebouwing. Uiteindelijk werden ook de bedrijfsactiviteiten van De Otter gestaakt.
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In 1991 droegen de toenmalig eigenaren ‘Ambagtsheer Beleggingen
en Houtimport Kuhn’ de molen voor het symbolische bedrag
van één gulden over aan de inmiddels opgerichte Stichting
Houtzaagmolen De Otter. Doel van de overdracht was instandhouding en restauratie van de molen. Dat laatste gebeurde tussen
1994 en 1996 door molenmakerij Saendijck. Vanaf de bouw tot
ver in de afgelopen eeuw had De Otter nog een houten bovenas en
roeden, laatstgenoemden zijn nu in staal uitgevoerd. Het gaande
werk was grotendeels nog compleet. Na beëindiging van de restauratie verscheen een korte geschiedenis van de molen van de hand
van D. van Leeuwen onder de titel ‘Stichting houtzaagmolen de
Otter – Een cultureel erfgoed in de stad Amsterdam’. De restauratie lijkt deels voor niets te zijn geweest: in 1998 kwamen er plan-

nen voor hoogbouw in de onmiddellijke omgeving, wat vrijwel
altijd de doodssteek voor een molen is. De hoge torens vormen een
ernstige belemmering voor een vrije windvang. Ondanks bezwaren
uit molenkringen werden de plannen goedgekeurd, onder andere
met hulp van een discutabel windonderzoek. De resultaten ervan
zouden aantonen dat de te bouwen woontorens (waarvan één met
een hoogte van 55 meter) geen invloed zouden hebben op de windvoorziening van de molen. In 2006 werd geconcludeerd dat er
door de torens en de hierdoor gebrekkige windvoorziening met de
molen op deze plaats niet meer te werken was. In afwachting van
van verder onderzoek werd De Otter in de rust gezet. De Stichting
Houtzaagmolen De Otter besloot met het bestuur van de SIEDH
tot een overeenkomst om de molen te verplaatsen, maar het bestuur
van het Amsterdamse Stadsdeel Westerpark ligt tot nu toe dwars.
Het stadsdeel weigert een monumentenvergunning af te geven,
die nodig is om te molen te kunnen verplaatsen. De ogenschijnlijk
halsstarrige houding van het stadsdeel behoeft wellicht enige nuancering: net als bij de discussie rond een mogelijke verplaatsing van
molen De Ooievaar naar een nieuwe locatie aan de Zaanse Schans
zullen betrokkenen zich ook hier moeten afvragen of verplaatsing
geen vertekening geeft van het historische beeld. De Otter is immers
een Amsterdamse molen die van belang is voor de geschiedenis van
Amsterdam. Verplaatsing naar Uitgeest zou bovendien aanleiding
kunnen vormen voor aanpassingen ten behoeve van bezoekers en
mogelijk verlies van historisch materiaal.
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De eigenaar is een beroepsprocedure begonnen, die ondertussen al
tot de Raad van State is gekomen. Deze vonniste het stadsdeel in
2007 nieuw onderzoek te doen naar de beperkingen in windvang
die de molen op de huidige standplaats ondervindt. Een nieuw
windonderzoek moest aantonen dat de molen op zijn huidige standplaats niet meer levensvatbaar is en dat verplaatsing de enige oplossing is voor het behoud van dit unieke industriële erfgoed. Dit
onderzoek vond plaats tussen februari 2009 en februari 2010. De
resultaten ervan werden onlangs aan het stadsdeelbestuur aangeboden, na eerst van commentaar te zijn voorzien door onder andere de
molenaar van De Otter, een deskundige bij uitstek. Het stadsdeelbestuur bleef echter halsstarrig bij zijn besluit geen vergunning tot
verplaatsing af te geven, ondanks alle argumenten dat de molen op
de huidige plaats niet of nauwelijks kan draaien. Eigenaar ‘Stichting
Houtzaagmolen De Otter’ besloot in het voorjaar van 2010 naar
de rechter te stappen, met het verzoek om het besluit van het stadsdeel alsnog te vernietigen. Mocht verplaatsing van De Otter niet
lukken dan zal alsnog de bouw van een replica-houtzager in het
erfgoedpark worden overwogen.
Literatuur:
Th. Van Aken: De Otter, Amsterdams laatste paltrokmolen. In:
Ons Amsterdam (1965), p. 306 - 313.
R. Blijstra: De Pijp: slecht ontworpen, toch bewoonbaar. In:
Ons Amsterdam, (1973), p. 34 - 45.
D. van Leeuwen: Stichting houtzaagmolen de Otter - Een cultureel erfgoed
in de stad Amsterdam. Amsterdam, 1996.
Meer informatie over het erfgoedpark is te vinden op de website
www.dehoopuitgeest.nl.
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Linksboven: Het eerste kerkorgel dat de Amsterdamse orgelbouwer Flaes en Brünjes bouwde was het instrument in de Wormerveerse vermaning (Foto Tom Tulleken).
Rechtsboven: Op 19 maart 2010 hield Maarten van Rossum voor een uitverkochte vermaning een boeiende lezing. (foto Ton Tulleken). Rechtsmidden: Na afloop
van de overdracht van de vermaning wordt het glas geheven door vertegenwoordigers van de SWV en de VGD. V.l.n.r. Maarten Gorter, Klaas Booij, mevr. Kok, Wim
de Graaf, Ton Tulleken, Tinka Rem, Gert Tuin, Frans Heinde, Sibolt Edzes en Roel Hamming. (Foto Henk van 't Loo). Linksonder: De voorgevel van de vermaning
aan de Zaanweg (foto Ton Tulleken). Rechtsonder: De vermanning leent zich uitstekend voor tentoonstellingen. Een overzicht van HVW expositie in januari 2010
(foto Ton Tulleken).
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De Friese Doopsgezinde Gemeente te Wormerveer schreef in 1829
een wedstrijd uit onder Nederlandse architecten voor een passend
ontwerp voor een nieuw vermaanhuis. Het oude kerkgebouw,
een houten pand achter het tegenwoordige Zaanweg 64, was te
klein geworden en vergde ook te veel onderhoud. Het winnende
ontwerp, ingezonden onder het motto ‘Aan de Godsdienst gewijd’,
was van de Amsterdamse architect Hendrik Springer. Deze was
afkomstig uit een bekend geslacht van timmerlieden en architecten. Hendriks vader, meester-timmerman Willem Springer, kreeg
daarna de opdracht om het ontwerp uit te voeren. En zo verrees in
1830-’31 een fors gebouw in neoclassicistische stijl, van veertien
meter hoog, dat imponeert ten opzichte van de belendende bebouwing. Deze bestaat uit houten huizen met een gevelhoogte van maximaal vijf à zes meter.
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Ondanks het sobere aanzien is deze vermaning een kostbaar gebouw:
de uitvoering in steen vereist een zware fundering terwijl de gevels
van schoon metselwerk aanzienlijk duurder zijn dan bijvoorbeeld
houten gevels. De locatie, direct zichtbaar vanaf de openbare weg,
is eveneens opvallend te noemen. Tot dusver bouwden de doopsgezinden, evenals de katholieken, hun kerken achteraf en zelfs onzichtbaar achter een bouwblok of een rij woningen. Hun godsdienst werd
ten tijde van de Republiek gedoogd en de aanhangers ervan werden
getolereerd, maar mochten hun religieuze praktijken niet openlijk
uitoefenen. Houten schuilkerken of predikschuren (zoals de oudkatholieke kerk aan het Papenpad en de Westzaanse vermaning)
waren dan ook tot dusver regel. Omstreeks 1830 groeide kennelijk de
tolerantie ten aanzien van geloofsbeleving. De Friese doopsgezinden
in Wormerveer waren de eersten in de Zaanstreek die dit aangrepen
en direct ‘flink uitpakten’. De voorganger ten tijde van de bouw was
ds. Jan Gerrit Boekenoogen, die sterk bijdroeg aan het opbloeien van
de gemeente. Hij was de grootvader van de in 1868 geboren Gerrit
Jacob Boekenoogen die als taal- en letterkundige in 1896 cum laude
promoveerde op zijn proefschrift ‘de Zaansche Volkstaal’.
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De doperse geloofsrichting in Wormerveer bestond sinds het eind van
de zestiende eeuw uit twee gemeenschappen: die der Friese doops-

gezinden en die der Waterlandse doopsgezinden. Laatstgenoemden
hadden hun vermaning op de Noord, achter de bebouwing van het
tegenwoordige wooncomplex ‘De Zaanstroom’. Over de vroegste
geschiedenis van beide gemeentes is weinig bekend. In 1675 telden
de ‘Waterlanders’ driehonderd lidmaten. De voorgangers deden
hun werk onbezoldigd en werden uit de gemeenschap zélf gekozen. De eerste betaalde predikant bij de gemeente, opgeleid aan het
Amsterdamse Doopsgezind Seminarie, was Jan Willem Straatman,
die in 1849 werd beroepen. De Friese Gemeente was aanvankelijk
kleiner dan de Waterlandse Gemeente en hun aanhangers waren
in de late zestiende en vroege zeventiende eeuw conservatiever dan
de ‘Waterlanders’. Gemengde huwelijken werden bijvoorbeeld niet
toegestaan en lidmaten mochten geen publiek ambt bekleden. In de
tweede helft van de zeventiende veranderde dit. De Friese gemeente
werd liberaler en vrijer in de opvattingen. Evenals bij de Waterlanders
waren de voorgangers afkomstig uit eigen kring en kregen deze
geen salaris. De eerste voorganger was Dirck Gerritsz., de grondlegger van de papierindustrie in de Zaanstreek, die in 1626 overleed.
De in 1764 beroepen Bernardus Doorenbosch was de eerste aan
het seminarie opgeleide en bezoldigde predikant bij de Friezen. In
Westknollendam bestond eveneens een doopsgezinde gemeente die
in 1947 met die van Krommenie werd samengevoegd.
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Het belang – en daarmee de invloed van de dopersen in Wormerveer
– nam gestaag toe. Vrijwel de gehele zeventiende en achttiende eeuw
rekende meer dan vijftig procent van de inwoners zich tot lidmaat
van een der doopsgezinde gemeentes. Onder hen waren veel welgestelde kooplieden en fabrikanten, maar deze liepen over het algemeen
niet te koop met hun rijkdom en hielden er een sobere levensstijl op
na. Dat Wormerveer weinig of geen Zaanse pronkgevels telde, zoals
die in de achttiende en negentiende eeuw vooral in Krommenie en
Zaandijk werden gebouwd, kan daarom mede een gevolg zijn van het
relatief grote aantal doopsgezinden hier. In de achttiende en negentiende eeuw waren er verschillende pogingen tot toenadering tussen
de twee Wormerveerse gemeentes. Toch zou het duren tot 1899 eer
de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Wormerveer ontstond.
De fusiegemeente ging kerken in het gebouw Zaanweg 57 en de
houten vermaning aan het Noordeinde werd verkocht.
:AANS %RFGOED 
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‘Sober van aanzien, streng van lijn.’ Met deze woorden karakteriseerde ds. H. Britzel in 1931 de toen honderd jaar oude vermaning
aan de Zaanweg. Op dat moment was deze kerk niet meer het enige
hoge gebouw aan de Zaanweg. Vanaf het midden van de negentiende eeuw werden in de onmiddellijke omgeving ervan diverse
riante, stenen koopmanshuizen en kantoren gebouwd. Toch valt
de vermaning nog steeds op als zeldzame exponent van de neoclassicistische bouwstijl in Wormerveer. Aan het uiterlijk is niets veranderd maar wél waren er gedurende de eerste honderd jaar wat
wijzigingen ter verhoging van het comfort. Omstreeks 1850 werd
in de kerk moderne (gas)verlichting aangebracht en werden enkele
kachels geplaatst om de kerk in de winter te kunnen verwarmen.
De Amsterdamse orgelbouwers Flaes en Brünjes bouwden in 1855
hun eerste orgel in de Wormerveerse vermaning. Later zouden zij
in de Zaanstreek in nog vijf kerken een kerkorgel bouwen. In 1908
werd de bescheiden kerkenraadskamer achter het gebouw vervangen door een dubbel zo grote stenen aanbouw onder architectuur
van de Wormerveerse aannemer Dirk Stam. Zijn zoon Mart Stam
(1886-1957), overigens niet te verwarren met zijn veel beroemdere
naamgenoot, bouwde in Wormerveer onder meer de Pette-toren
en in Wormer het pakhuis Mercurius .

In 2009 waren er voldoende kandidaten om het bestuur van de
beheers- en exploitatiestichting te kunnen vormen. Deze werd
op 28 december van dat jaar opgericht onder de naam Stichting
Wormerveerse Vermaning (SWV). Diezelfde dag werd door de
kersverse stichting het kerkgebouw, tegen een symbolisch bedrag,
overgenomen van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente (VDG)
te Wormerveer. Een van de voorwaarden waaronder deze overdracht plaatsvond was de afspraak dat de veertiendaagse kerkdiensten van de VDG in de kerk blijven plaatsvinden zolang de
gemeenschap zal bestaan.

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de vermaning
werden in 1931 in de kerk verlichtingselementen aangebracht in de
stijl van het Nieuwe Bouwen. Het is ook opmerkelijk, dat de preekstoel (die aanvankelijk bijna anderhalve meter boven de kerkvloer
was gebouwd en via een cirkelvormig trapje bereikbaar was) in 1938
is verlaagd wegens hoogtevrees van de nieuwe predikant.
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De Historische Vereniging Wormerveer (HVW), opgericht in
2002, kende een vliegende start en kon al in januari 2004 het
vijfhonderdste lid noteren. Ik herinner mij nog goed, dat wij in
die periode als bestuursleden eens in de kerk werden rondgeleid
door de toenmalige koster Nico Luttik, en dat we met elkaar
filosofeerden over de mogelijkheden die het gebouw als onderkomen voor onze met ruimtegebrek kampende vereniging kon
bieden. In 2005 werd het bestuur van de Vereenigde Doopsgezinde
Gemeente voor het eerst, voorzichtig benaderd om een en ander te
bespreken. Als zoveel kerkgenootschappen in Nederland kampen
ook de Wormerveerse doopsgezinden met een sterk teruglopend
en vergrijzend ledental. Het tijdstip van toenadering tussen de
beide organisaties kwam dus op een gunstig moment. Binnen de
HVW werd een stuurgroep ingesteld met daarin deskundigen
die het overnametraject zouden gaan begeleiden en evenzo stelde
de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente een commissie in. Vele
uren vergaderen, rekenen en brainstormen leidde tot het besluit
dat niet de HVW de nieuwe eigenaar van het gebouw zou moeten
worden maar een beheers- en exploitatiestichting. Inmiddels was,
na de restauratie van het monumentale orgel, in 2007 een stichting
met de naam ‘Menno Simons Flaes’ opgericht, die tot doel had
met regelmaat concerten in de kerk te organiseren en het orgel in
goede, bespeelbare staat te houden. Met deze concerten werd aan
het einde van 2008 begonnen.
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In de statuten die de Stichting Wormerveerse Vermaning opstelde,
kan de VDG zich uitstekend vinden. Een bij het gebouw passende
publieke functie in de sfeer van cultuur(historie) en kunst is wat
zij voor ogen heeft. Precies datgene is de SWV van plan en wel op
een dusdanige wijze, dat geen beroep hoeft te worden gedaan op
fondsen en overheden om de exploitatie sluitend te krijgen. Een
begin is hiermee al in 2010 gemaakt. Enkele succesvolle lezingen, tentoonstellingen en bijeenkomsten vonden plaats en ook de
concerten trokken voldoende belangstellenden. De SWV is dan
ook positief gestemd en voorziet een mooie toekomst voor het
gebouw, zeker wanneer de noodzakelijke bouwkundige ingrepen
(onder andere funderingsherstel van de kerkenraadskamer) zijn
voltooid. Een intensieve fondsenwervingsactie om de benodigde financiën (ruim 400.000 euro) bijeen te krijgen is inmiddels
gestart. Na voltooiing zal de HVW haar intrek nemen in een nieuw te bouwen - aanbouw en kunnen de bezoekers van tentoonstellingen en dergelijke voor een gezellige nazit worden ontvangen
in een goed geoutilleerd en van alle moderne gemakken voorzien
gebouw met een volstrekt eigen klassieke identiteit.
Met dank aan Nico Aten.
Bronnen:
Jan Aten, Wormerveer langs weg en Zaan, Wormerveer 1967; Carla Rogge, De
doopsgezinde kerk te Wormerveer, sober van lijn, steng van aanzien, Wormerveer
2010; Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online

Boven: Prent die Arnold de Lange onlangs op verzoek heeft gemaakt. Het bijschrift bij
de prent: Gezicht op de Zaanweg en de doopsgezinde kerk te Wormerveer omstreeks
1844. Het radarbootje is de Zaanstroom van de gebroeders Avis uit Westzaan die
tussen 1842 en 1862 een bootdiens onderhield tussen Zaandam en Alkmaar.
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Tijdens de Opstand van de lage landen tegen Spanje (1568-1648)
was Frankrijk de grote bondgenoot van de jonge Republiek. Voor
beide landen was Spanje (toentertijd de machtigste staat van Europa)
de belangrijkste vijand. Ondanks de jarenlange strijd ontwikkelde
de Republiek zich tot een van de grootste economieën en een van de
belangrijkste staten van Europa. Deze positie werd mede mogelijk
doordat in veel buurlanden van de Republiek godsdienstoorlogen
woedden, die de centrale regeringen verzwakten. Toen deze twisten waren beëindigd, ontstond een nieuwe machtsstrijd. Nu werd
gestreden om de hegemonie in het nieuwe Europa.
De Republiek was bij bijna al deze oorlogen een van de strijdende
partijen. Ze voerde drie oorlogen tegen Engeland om de heerschappij
ter zee en vanaf 1672 voerde de Republiek bijna veertig jaar oorlog
tegen haar vroegere bondgenoot Frankrijk, waar in 1643 een nieuwe
koning aan de macht kwam: Lodewijk XIV. Deze stond tot 1661
onder het ‘regentschap’ van kardinaal Mazarin, de eerste minister.
Mazarin leerde de jonge koning, dat deze in zaken van macht alleen
op zichzelf kon vertrouwen. Lodewijk werd in deze ideeën bevestigd door de opstanden die hij als kind meemaakte (de Fronde).
Toen Lodewijk zélf aan het bewind kwam, wilde hij Frankrijk op
politiek, economisch en militair gebied het belangrijkste land van
Europa maken. Daartoe had hij ook de mogelijkheden. Frankrijk
bezat vele hulpbronnen en telde het hoogste aantal inwoners in
Europa: twintig miljoen, tien keer zoveel inwoners als de Republiek
telde. Bovendien kon Lodewijk terugvallen op een groot aantal zeer
kundige medewerkers. Lodewijk XIV zélf was geen intellectueel.
Hij leerde slechts matig lezen en schrijven en was niet erg begaafd.
Maar hij had wel een tomeloze energie en een groot charisma. De
p.r. rond zijn persoon verzorgde hij uitstekend. Om te verbloemen
dat hij klein van gestalte was, stond hij op bijna alle afbeeldingen
op een verhoging óf op de voorgrond, waardoor hij groter leek.
Zijn ruiterstandbeelden staan altijd hoog; daardoor moest iedereen
naar hem opkijken. Lodewijk dwong alle machtigen naar het hof
te komen, waar hij hen in de gaten kon houden en eventueel met
gunsten kon bedelen.
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Lodewijks streven naar de hegemonie in Europa stuitte op veel
weerstand, onder andere van de Republiek. Tijdens de Tweede
Engelse oorlog ( 1665-1667) koos Frankrijk nog aarzelend de
zijde van de Republiek, waar Lodewijk zes oorlogsschepen
voor zijn vloot bestelde. Daarvan werden er drie in Zaandam
gebouwd, waaronder twee door de ‘opsiender’ van de Waterlandse
Doopsgezinde Gemeente in Zaandam, Hendrick Dircksz.
Sluyck. Vanaf 1672 ging het volkomen fout tussen de twee vroegere bondgenoten. Drie Europese oorlogen volgden.

Boven: Ruitersstambeeld van Lodewijk XIV. Het originele, veel grotere beeld is in
1692 gemaakt door François Girardon. Hij gebruikte het beroemde beeld van de
Romeinse keizer Marcus Aurelius als voorbeeld. Foto Henk Roovers
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Linksboven: Versailles, het grote voorbeeld van tuinarchietectuur, geschilderd door Pierre Patel in 1668. Rechtsboven: Van de oorspronkelijke luxe tuinen in de Zaanstreek
is nauwelijks nog iets over. Een kleine herinnering eraan is de zogenaamde ‘Beeldentuin’,in Zaandijk. De beelden werden hier in 1804 geplaatst. Ze zijn afkomstig uit een tuin
in de Molenbuurt (de Westzijde) in Zaandam. De voetstukken zijn versierd in de Lodewijk XV-stijl. Foto Henk Roovers. Onder: De Voorst bij Zutphen is een in Nederland
weinig bekend maar prachtig kasteel, gebouwd naar Frans voorbeeld. Willem III liet het voor veel geld voor zijn intieme vriend Arnold Joost van Keppel bouwen ('Tis said ye
whole project will cost 250.00 Gilders'). (Foto Zutphens museum).
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Frankrijk wilde óók op cultureel gebied de hegemonie in Europa
verkrijgen. Tot dan toe was Rome de culturele hoofdstad van Europa.
De grootste architect en beeldhouwer van dat moment (Bernini)
werd uitgenodigd in Parijs enkele ontwerpen voor een gevel van het
Louvre te presenteren, maar deze werden afgekeurd. Franse architecten zouden dat beter kunnen. Lodewijk wilde in Versailles een
bestaand jachtslot veranderen in een kasteel, dat in overeenstemming
zou zijn met zijn waardigheid. Het moest het grootste, mooiste en
rijkste kasteel worden dat er bestond; elk ander kasteel moest daarbij
in het niet vallen. Het gebouw en de ‘natuurlijke’ omgeving moesten
de niet te evenaren macht van de absolute monarch Lodewijk tonen.
Hij kwam op het idee van Versailles, toen hij 17 augustus 1661 was
uitgenodigd voor een ongelooflijk groot feest bij zijn ‘minister van
financiën’, Nicolas Fouquet. Bij het door Fouquet nieuw gebouwde
kasteel Vaux-le-Vicomte zag hij voor het eerst waartoe een totaalconcept (de samenwerking van de architect Le Vau, de schilder Le
Brun en de tuinarchitect Le Notre ) kon leiden. Al in mei 1661 was
het Lodewijk op grond van dossiers van Colbert duidelijk geworden, dat Fouquet op grote schaal fraude pleegde. In september 1661
liet Lodewijk hem arresteren. Fouquet bezat veel geheime, compromitterende informatie over allerlei hooggeplaatste figuren. Hij kon
daardoor met chantage macht uitoefenen. Lodewijk ontfermde zich
over deze gegevens en schakelde Fouquet uit door hem levenslang in
een kerker te laten opsluiten. Lodewijk nam zélf de drie architecten
van Fouquet in dienst om Versailles te realiseren. Maar Versailles,
het symbool van status en macht, had ook een keerzijde. Tijdens
de bouw van het kasteel en de aanleg van de tuinen werkten er
36.000 mensen aan het complex. De omstandigheden waaronder
de arbeiders werkten waren zeer slecht. Ze verdienden nauwelijks
iets, de voeding was miserabel en velen leefden in gaten in de grond.
Regelmatig braken er opstanden uit, die werden neergeslagen met
grof geweld. Madame de Sévigné, een adellijke hofdame schreef, dat
ze iedere nacht de karren met de omgekomen arbeiders langs hoorde
komen. De koninklijke praal ging letterlijk over lijken.
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De meest imponerende zaal in Versailles is ongetwijfeld de ‘Galerie
des Glaces’, de Spiegelzaal. Deze werd de grootste zaal in het
kasteel. Op het gewelfde plafond staan de grote overwinningen
van Lodewijk XIV afgebeeld, die hij onder andere tijdens de oorlog
tegen de Republiek (1672-1678) behaalde. Dergelijke realistische
afbeeldingen waren nieuw in hun soort. Normaal gesproken werden
gevechtshandelingen afgebeeld door middel van mythologische
voorstellingen; hier werd de overwinnaar zélf uitgebeeld. Gasten,
gezanten en hoogwaardigheidsbekleders werden hier ontvangen.
De rijkdom van de Spiegelzaal straalde de bezoekers tegemoet. De
wanden waren bekleed met marmer, in de nissen stonden prachtige beelden. De tafels, stoelen, vazen, kandelaars en bloembakken
bestonden uit massief zilver. In 1689 werden al deze zilveren voorwerpen omgesmolten om de legers te kunnen betalen. De spiegels
waaraan de zaal haar naam dankt, waren het opvallendst. Kleine
spiegels waren al langer bekend, maar grote spiegels konden nog
niet worden gemaakt. De kleine spiegels, die vaak kostbaar waren,
werden meestal gemaakt in Venetië. Vermoedelijk via bedrijfsspionage (die gepaard ging met het betalen van veel geld), waren de Fransen

achter het geheim van de fabricage gekomen. Voor de Spiegelzaal
werden zeventien spiegelpanelen gemaakt, die elk uit 21 spiegels
bestonden. De panelen waren dermate groot, dat mensen zichzelf
voor het eerst in hun totaliteit konden zien. Dit was tot dat moment
nog nooit vertoond – een technisch wonder dus. De fabricage van de
grote spiegels kostte een fortuin. Het maken van spiegels van de grote
stukken glas was bovendien zeer gevaarlijk. Het glas werd neergelaten in een mengsel van kwik en tin en moest daarin enkele weken
blijven liggen, om het kwik en de tin de gelegenheid te geven zich
aan het glas te hechten. Kwik is zeer giftig. In de ruimtes waar de
spiegels werden gemaakt, hingen constant giftige kwikdampen Het
is dus niet verwonderlijk dat de arbeiders die in de ruimtes werkten,
in groten getale stierven. De kosten van de zeventien spiegelvlakken bedroegen ongeveer 126.000 livres. Omgerekend naar onze tijd
komt dat neer op een bedrag van twee miljoen euro.
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Versailles is geschapen als een ‘totaalconcept’. De gebouwen – het
interieur en exterieur – vormen een eenheid. Dezelfde overweldigende indrukken die de gebouwen en hun interieur opwekten,
moesten ook door de tuinen worden opgeroepen. Ook hier gold
imponeren door ‘grenzeloosheid’ als uitgangspunt. Wie ooit in deze
tuinen heeft gelopen – tussen alle waterpartijen met hun fonteinen – en de beelden, perken en lanen heeft bekeken, werd zeker
getroffen door de groot(s)heid. En dat was precies de bedoeling.
We mogen ‘Zijne Christelijke Majesteit’ wel degelijk megalomaan
noemen. Berekeningen toonden aan dat Versailles de Franse staat
per jaar zes procent van al haar inkomsten kostte. De regering van
Lodewijk XIV was voor Frankrijk ruïneus. In 1715 was het land als
gevolg van de oorlogen, ziektes, hongersnoden en vervolging van
niet-katholieken 25 procent van zijn inwoners kwijtgeraakt. Het is
niet zo verwonderlijk, dat het land bij de dood van Lodewijk XIV
achterbleef met een enorme staatsschuld.
#5,452%%, (!24

De pracht van Versailles maakte indruk in heel Europa. Het
kasteel en de tuinen vormden in elk opzicht een niet te overtreffen hoogtepunt, maar kregen wel navolging. Versailles werd het
voorbeeld voor meer dan 25 grote kastelen elders in Europa. De
stijl van de Franse Barok kreeg de naam van de Franse koning:
de Lodewijk XIV-stijl die in heel Europa is terug te vinden.
Kenmerken ervan zijn onder andere zwaar (soms pompeus),
statig, voornaam, symmetrisch en voorzien van kwabben, krullen en kuiven. Gedurende meer dan een eeuw was Frankrijk het
culturele hart van Europa. Hoewel de kasteeltuinen van Versailles
sublieme producten zijn van tuinarchitectuur, waren ze zeker
niet de eerste in hun soort. In de Republiek had bijvoorbeeld
Frederik Hendrik rond zijn kastelen Honselaarsdijk en Huis ter
Nieuburg tuinen laten aanleggen, die internationaal de aandacht
trokken. In de zeventiende en achttiende eeuw lieten regenten en
rijke kooplieden in de Republiek hun buitenhuizen, vaak naar
het voorbeeld van de adel, aanleggen met daaromheen prachtige
tuinen. Voor wie dat wilde was kennis over tuinaanleg en tuinbeplanting redelijk makkelijk te achterhalen. Er circuleerden allerlei praktische boeken over tuincultuur. Het bekendste boek in
het tweede deel van de zeventiende eeuw was ‘De Nederlandsche
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‘De Nederlandsche Hovenier’ (1669) van Jan van der Groen, die
als hovenier in de tuinen van Frederik Hendrik had gewerkt. Het
boek werd in Nederland niet minder dan tien keer uitgegeven en
in België vier keer. Het bevatte praktische tips en voorbeelden.
/6%245).%. %. 45).#/-0,%8%.

In de Zaanstreek waren ook veel tuinen te vinden. Wie het geluk
had te wonen in een dorp waar ruimte was, kon tegenover zijn
huis een tuin inrichten, een ‘overtuin’. Waar dat niet mogelijk
was, konden de liefhebbers tuinen aanleggen op een open erf aan
een van de paden, of ze kochten een tuin op een van de tuincomplexen die bijvoorbeeld in Zaandam bestonden, zoals ‘Het Blokje’
achter aan de Bloemgracht, en ‘Achter de kerk’, oostelijk van de
kerk in de Klauwershoek. Dit waren grote tuinen. Die op het
Blokje waren minimaal achthonderd en maximaal tweeduizend
vierkante meter groot. Dit waren geen ‘productietuinen’, hoewel
producten uit eigen tuin wél werden gewaardeerd. Er werd aan
deze tuinen veel geld besteed; ze waren vaak een statussymbool
voor de eigenaar. Een klein Versailles? In een achttiende-eeuws
document noemen de eigenaren zichzelf ‘De Tuijnheeren’. In hun
tuinen stonden tuinhuizen, kassen, beelden en bijzondere bloemen en bomen. Bij de verkoop op 6 oktober 1792 van een van
de tuinen van Het Blokje werd vermeld: ‘Een extra fraije dubbele thuijn waarin heel veel fijne vrugtdragende Boomen met een
hecht sterck en weldoortimmert thuijn of lugthuijs.’ De Zaanse
elite zocht hier rust en ontving er familie, vrienden en zakenrelaties. Er werd hier genoten van de goede dingen van het leven.
Over de Zaanse tuincultuur is maar weinig terug te vinden, maar
het is vrijwel zeker, dat er sprake was van Franse invloeden.

Boven: Deze prachtige spiegel in het voormalig gemeentehuis van Zaandijk is versierd
in de stijl die werd vernoemd naar de opvolger van Lodewijk XIV, Lodewijk XV.
Spiegels werden na 1700 ook in Nederlandse interieurs standaard. Ze toonden de
rijkdom van de eigenaar en brachten extra licht in de vaak donkere ruimtes.
(Foto: Henk Roovers)

Boven: Het enige dat nu nog resteert van het ‘rijke’,tuinencomplex Het Blokje, is het huis midden op de foto. Het huidige woonhuis is bijna zeker het oude pakhuis Het Blokje,
waar het gehele complex haar naam van kreeg. Dit pakhuis werd al vóór 1669 gebouwd. (Foto voormalig afdeling Heemkunde, nu GAZ).
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DE EERSTE ZAANSE
STOOMRIJSTPELLERIJ
Jkffd kXYc`jj\d\ek[\E `am\i_\`[
/VER DE EERSTE :AANSE STOOMRIJSTPELLERIJ WAS LANGE TIJD MAAR WEINIG BEKEND $E GEMEENTE :AANDAM VERMELDDE IN HAAR
VERSLAG VAN  DAT ER EEN HOOGST BELANGRIJKE FABRIEK IN AANBOUW WAS EEN DOOR STOOM AANGEDREVEN RIJSTPELLERIJ
(ET VOLGENDE GEMEENTELIJKE JAARVERSLAG MAAKTE MELDING VAN DE INDIENSTSTELLING VAN DEZE FABRIEK DIE EEN STOOMMACHINE
VAN  PK HAD $E .EDERLANDSE STOOMVERGUNNING NO  STOND OP NAAM VAN DE FIRMA $ VAN 6OORST EN :OON IN :AANDAM
DOOR *UR +INGMA
)LLUSTRATIES ZIE DE BIJSCHRIFTEN
Het vermogen van de installatie van Van Voorst en Zoon was
berekend op 52 pk. Volgens het register van het stoomwezen
waren er toentertijd in Amsterdam vier rijstpelmolens1. In 1853
produceerde de Zaandamse stoomrijstpellerij 1696 ton rijst.
Deze productie kwam overeen met 2½ keer de productie van
een grote rijstpelmolen. Een ontdekking in het stadsarchief van
Amsterdam maakt het mogelijk de geschiedenis van de eerste
Zaanse stoomrijstpellerij te beschrijven. Zij werpt ook nieuw
licht op de rol van de Zaandamse stadsarchitect Immink bij de
bouw van de eerste stoomfabrieken in de Zaanstreek.
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Dirk van Voorst werd geboren in Oud-Loosdrecht en trouwde met
Grietje Latenstein. Hun zoon noemde zich Dirk Latenstein van
Voorst en diens zoon, Arend, bouwde in 1883 de stoomrijstpellerij ‘De Groene Boer’. Na de vroege dood van Grietje Latenstein
trouwde Dirk van Voorst met Maria van Exter. Uit dit huwelijk kwamen vier zonen en vier dochters voort. Van de zonen
werd Jan molenaar op de meelmolen de Ruyter, Hendrik firmant
in de wijnhandel Van Voorst & van de Stadt op de Dam in
Zaandam, en Gerrit vertrok naar Groningen2 . De firma D. van
Voorst & Zoon was een vennootschap tussen vader Dirk en zoon
Frederik. Zij hielden zich bezig met de handel in graan, meel
en pelderswaren, alsmede met de scheepsbeschuitbakkerij en de
tarwemeelbuilderij. Op 14 maart 1837 kocht Dirk tijdens een
veiling een koopmanshuis, een stijfselhuis en het zaadpakhuis de
Lijnbaan aan de Oostzijde in Zaandam. In het stijfselhuis werd
de scheepsbeschuitbakkerij gevestigd 3. Dirk van Voorst overleed op 3 november 1846. Meteen daarna werd door Frederik en
zijn moeder een nieuwe firma opgericht: D. van Voorst & Zoon.
Volgens de startbalans (12 juni 1847) van het staatboek (grootboek) van de firma Dirk van Voorst bezat de firma de pelmolens Appelboom, Bakker en Kweeker. De aandelen in de firma
waren: wed D. van Voorst (fl. 46.486,65½), F. van Voorst (fl.
23.918,99½), 4 x erfdeel kind van Voorst, fl. 6.498,28. De totale
som bedroeg daarmee fl. 120.123.105.
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Zaandams stadsarchitect Immink ontwierp de eerste Zaanse
stoomrijstpellerij. Toen Frederik van Voorst op 31 december
1847 de boeken afsloot, was de firma een scheepsbeschuitbakkerij en een gortpellerij. Bij de bezittingen hoorden twee jaar
later ook de pakhuizen Grote Kaar en de pelmolens Kweeker en
Phenix. Verder had men een aandeel in de Eendracht van kapitein
Hangelbroek. In januari 1851 werden bakkerij de Onderneming,
bakkerij de Lijnbaan en pakhuis de Uitbreiding gekocht van
de erven. In 1851 kwamen daar de pakhuizen Uitbreiding,
Gezusters, Lastdrager en Nijverheid bij. De firma was ook in de
rijstpellerij gegaan. De slotbalans van 1853 meldde, dat de stoommolen de Nijverheid volgens contract fl. 332.48,08 had gekost.
Het houten pakhuis de Nijverheid was door Frederik van Voorst
verkocht aan de firma Dirk van Voorst voor de som fl. 5000. In
oktober 1852 werd de verbouwing van dit pakhuis tot rijstpellerij
voor fl. 15.820 gegund aan meestertimmerman D. Heideman.
De machine van veertig paardenkracht en overige machinerieën
werden besteld bij de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij,
de machinefabriek te Feijenoord Rotterdam voor fl. 25.200.
Zaandams stadsarchitect L.J.Immink kreeg fl. 1005 als honorarium. De totale kosten van de fabriek, die Stoometablissement
de Nijverheid werd genoemd, bedroegen fl. 59.148,08. De financiering kwam onder andere rond door de verkoop van pelmolen
de Kweeker die fl. 8.338,07 opbracht.
$% &)2-! &2%$%2)+ 6!. 6//234

Frederik van Voorst (geb. 21-9-1816) was van 1839 tot 1857
eigenaar van de grootste pelmolen van het Oostzijderveld, ‘de
Phenix’. Hij was gehuwd met Elisabeth Vis Pietersdochter4. In
1847 kocht hij voor fl.800 een huis dat hij liet slopen. Er werd
een nieuw huis gebouwd5. In Zaandam gold hij als een vooraanstaand koopman, zoals blijkt uit het feit dat hij een van de
achttien bestuursleden was van de op 1 juni 1852 opgerichte
Zaanlandsche Kamer van Koophandel en fabrieken6. Hij begon
zijn staatboek op 1 januari 1854 met de opsomming van zijn kapitaal dat bestond uit de helft van pelmolen de Prinses fl. 4000,
het pakhuis de Kleine Lastdrager fl.500, het pakhuis Gezusters
:AANS %RFGOED 



Linksboven: De villa Westzijde 39 in 1866 door Immink gebouwd voor de familie Corver van Wessem. Het pand was later o.a. kantoor van de Kamer van Koophandel.
(Foto Ab Jonkhart, GAZ). Rechtsboven: Op deze foto uit 1878 van de Zaandijkse fotograaf Breebaart is het eerste huis links dat volledig is afgebeeld de voormalige
winkel van Hendrik van Voorst. De volgende woning is het woonhuis dat gemeente architect Immink voor hem ontwierp. (GAZ). Onder: In 1910 werd de voormalige
stoomrijstpellerij verbouwd tot stoomolieslagerij. Constructietekening voor de plaatsing van stoommachine, stoomketel, oververhitter in de olie- en stijfselfabriek de
Koningin der Nederlanden, te Zaandam i.o.v. Firma H. Brat & Zn (Zaans molenmuseum).
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fl. 600, door ons bewoond’ fl. 6.000, huisraad en inboedel
fl.3.000, zijn aandeel in het kapitaal van de Firma Dirk van
Voorst en zoon fl. 107.110,14 en nog een aantal kleine posten
van in totaal fl. 122.372,31.7 Op 26 januari 1854 werd het
vennootschapscontract tussen Frederik en zijn moeder gewijzigd. De stoompellerij werd op fl. 25.000 getaxeerd. Zijn moeder
overleed 27 februari 1854. Bij de eerste boedelscheiding kreeg
hij de pelmolen de Phenix in eigendom8. Bij de tweede boedelscheiding op 5 juli 1855 kreeg hij ook de Stoomrijstpellerij ‘De
Nijverheid’, de scheepsbeschuitbakkerij ‘De Onderneming’ en
het pakhuis ‘de Lijnbaan’9. Zijn broers en zussen kregen een
vordering op hem. Frederik en Elisabeth hadden acht kinderen van wie er drie als zuigeling stierven. Frederik overleed op
26 november 1855 te Düsseldorf. De weduwe verleende op 28
december 1855 volmacht aan haar zwager Hendrik van Voorst
met wie ze op 4 mei 1857 een vennootschapscontract aanging10.
Zij liet 15 januari 1856 de inventaris van de erfenis van haar
man opmaken. Naast de stoompellerij bestond deze erfenis uit
de pakhuizen ‘Onderneming’, ‘Lijnbaan’, ‘Uitbreiding, ‘Kleine
Lastdrager’ en ‘Twee Gezusters’. De boedelscheiding werd opgemaakt 4 mei 185711. Uit de lijst van schulden en vorderingen
blijkt dat de fima veel handelscontacten had in Duitsland en
Nederland, maar ook bijvoorbeeld in Belfast. Van Akyab in
Birma was het zeilschip ‘Valparaiso’ en van Batavia het zeilschip ‘de Tweelingzusters’ onderweg met ongepelde rijst. De zes
minderjarige kinderen (Marijtje, Barbera, Martina, Elisabeth,
Dirk, Catharina en Anna Maria) kregen elk fl. 9.250. Het
vennootschapcontract met zwager Hendrik werd gewijzigd op 2
maart 1861. Er werd onder andere afgesproken dat Hendrik neef
Dirk zou opleiden in het peldersvak, en dat Hendrik bij overlijden
van Elisabeth de zaak tegen taxatiewaarde mocht overnemen.
Elisabeth van Voorst-Vis overleed op 6 juni 1861. De kinderen
kregen een moederlijk erfdeel van fl. 112.719. Dat was één zesde
deel voor elk van hen. De arme weeskinderen behoorden zo tot
de vermogendste Zaandammers. Heyme Vis werd als voogd
voor de minderjarige kinderen aangesteld. Hij was gehuwd met
Elisabeth van Voorst, dus een oom van de kinderen. De dochters
trouwden in 1878. De jongste en enige nog levende zoon Dirk
(1851-1871) kon geen rol spelen in het bedrijf12 .

windpelmolens; tussen gort- en rijstpelmolens was geen onderscheid. Voor de handel en industrie was 1863 was geen goed
jaar en 1864 was ook ongunstig door de internationale politieke verwikkelingen. 1865 verliep iets gunstiger. In 1866 werkten
er nog tien man bij het bedrijf van Van Voorst. Hendrik van
Voorst stierf op 25 februari 186213. De Firma Dirk van Voorst
bleef bestaan tot 1869.
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De stoomrijstpellerij werd in 1867 verkocht aan C. Prins Sz.,
die deze veranderde in een stoommeelfabriek. Cornelis Prins (31
oktober 1830-19 november 1902) was een broer van Adriaan
en Jan Prins, die in 1851 de eerste Zaanse stoomolieslagerij
bouwden: ‘de Liefde’. In 1870 stond de stoomvergunning op
naam van Meelfabriek C. Prins. Deze vergunning werd in
1872 ingetrokken. Op de nijverheidskaart voor de Zaanstreek
van 1900 is aan de Oostzijde van Zaandam, net ten noorden
van de Zuidervaldeursluis, de stijfselmakerij ‘de Koning der
Nederlanden’ te vinden. J. Leenhardt Avis kreeg voor dit bedrijf
stoomvergunning 34514. In 1910 stond Hendrik Brat bij de
gemeente genoteerd als eigenaar van die fabriek ‘Koningin der
Nederlanden’15. Hij kreeg dat jaar ook een vergunning voor een
olieslagerij. In 1909 had hij van het Stoomwezen al stoomvergunning no. 1892 voor een stijfselfabriek en olieslagerij gekregen.
In de jaren ’30 van de twintigste eeuw werd deze fabriek afgebroken en werd op deze plaats de moderne rijstpellerij MICO
gebouwd. De gebouwen kwamen na de Tweede Wereldoorlog
in handen van Albert Heijn.
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Het bedrijf Dirk van Voorst & Zoon werd voortgezet door
Hendrik van Voorst. Vanaf 1862 was hij de enige eigenaar van
de firma, maar niet van de gebouwen. Op 10 juli 1854 kocht
Hendrik het logement de Otter, naast zijn winkel op de Dam
in Zaandam. In 1862 liet hij dit logement slopen en een nieuw
huis bouwen door Zaandams stadsarchitect Immink. Volgens
het gemeenteverslag van 1858 was de stoompellerij in werking
gebleven, maar ondervond deze bezwaren van verminderde rijstaanvoer en van de lage prijs van de overige levensbehoeften.
Er werkten tien man. De rijstaanvoer in de Zaandamse haven
bedroeg 4.153 ton. Na het einde van de Krimoorlog (1853-1856)
werd Europa weer overspoeld met goedkoop Russisch graan.
De eerste helft van 1859 was in het algemeen ongunstig voor
de pellerij, maar de tweede helft van dat jaar was gunstiger.
Ook de jaren 1860-’62 waren weer gunstig. Zaandam telde 31

Boven: De fabriek de Koningin der Nederlanden. Het houten pakhuis ligt aan
de Zaan; het stenen pand ligt aan een insteekhaven van de Zaan (Foto uit de
verzameling van wijlen de heer J. Vooren).
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L.J. Immink werd in 1822 in ’s-Gravenhage geboren. Vanaf 1849 tot aan zijn dood in 1869 was hij
gemeentearchitect van Zaandam. Waarschijnlijk
was hij de eerste architect in de Zaanstreek. Tot
zijn bouwwerken behoren verschillende grote
panden aan de Westzijde, waaronder de grote
witte villa op no.39 en de HBS. Andere Zaanse
bouwwerken van Immink zijn het Luthers weeshuis aan de Vinkenstraat, de consistorie van de
Bullekerk, Dam 2, en de Doopsgezinde vermaning aan de Oostzijde (de Doofpot )16. Daarnaast
was Immink in 1855 betrokken bij de uitbreiding van het gemeentehuis in Wormerveer en de
bouw van scholen in Assendelft en Zaandijk. Er
is nog geen volledig overzicht van de activiteiten
van Immink in de Zaanstreek. Zo heeft hij in
1853 peilingen in de Zaan uitgevoerd ten behoeve
van het bevaarbaar maken van de Zaan van het
Kogerpolderkanaal tot de Voorzaan. Deze peilingen werden door de ingenieurs van Waterstaat in
Noord-Holland gebruikt voor het opstellen van
een verbeterplan voor de Achterzaan met nieuwe
sluizen in de Dam17. Jaap Schipper heeft geopperd dat Immink mogelijk een rol gespeeld kan
hebben bij de bouw van de eerste Zaanse stoomfabrieken18. Voor de eerste stoomrijstpellerij is
dat nu bewezen. Meestertimmerman J. Heideman
kan worden toegevoegd aan de lijst van Zaanse
fabrieksbouwers.

Boven: Architect Immink (1822-1869). (Foto GAZ).
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4. Brief Heise 8 november 1990.

De ingewikkelde geschiedenis van de familie van Voorst laat
zien hoe ook rijke Zaankanters in de negentiende eeuw vaak
jong stierven. Ze waren het slachtoffer van infectieziekten zoals
tuberculose, buiktyfus en infectueuze diarree. Ook de zuigelingensterfte was erg hoog. Zelfs de familie van Voorst, een van de
vooraanstaande en rijke families van Zaandam, ontkwam hier
niet aan. Ingewikkelde voogdij- en familieverhoudingen vanwege
de veelvuldige sterfgevallen hebben niet verhinderd dat de eerste
Zaanse stoomrijstpellerij zeventien jaar in bedrijf is geweest.

5. Brief Heise 8 november 1990.
6. Cees van Dalsem, ‘Zaansche toestanden. 150 jaar kamer van Koophandel
voor de Zaanstreek ’. (Wormer, 1993) 34.
7. Stadsarchief Amsterdam, Archief van de familie Goedkoop-Vis,
toegangsnummer 300 inv 138; grootboek of staatboek Frederik van Voorst.
8. Brief Heise 1 december 1990.
9. Brief Heise 8 november 1990.
10.Brief Heise 8 november 2010.
11.GAZ OA-0013 Nieuw Notarieel Archief Krommenie, 1843 – 1925,
2.1 notaris Dirk van der Wart.

Een meer gedetailleerde versie van dit artikel is te vinden op:
www.zaans-industrieel-erfgoed.nl

12.De familie Vis van Zaandam-Wormerveer (1926).
13.Brief Heise 8 november 1990.
14.Nationaal Archief te ’s-Gravenhage, Registers van het stoomwezen.

Noten

15.G.A Zaanstad Verslagen over de toestand der gemeente Zaandam.

1. W.H. Lintsen, De registers voor het stoomwezen, het register 1856-1858

16.Jaap Schipper en Maura Huig, “Van wind naar stoom. een eeuw

(Eindhoven, 1987).
2. Brief van R.Heise Zaandam, 1 december 1990 als aanvulling op een
artikel in de Zaanse Encyclopedie.
3. Brief Heise aan redactie Zaanse Encyclopedie 8 november 1990.
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17.Cees van Dalsem, “Zaansche toestanden. 150 jaar kamer van Koophandel
voor de Zaanstreek. (Wormer, 1993) 35-36.
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BIJHIELD IS DE BELANGRIJKSTE BRON VOOR HET BOEK ³$E #AESKOPERS EEN :AANSE KOOPMANSFAMILIE IN DE 'OUDEN %EUW´
DAT IN MAART JL VERSCHEEN $E AUTEUR BIEDT EEN TWEEDE VOORPROEFJE VAN ZIJN BOEK NU MET HET RELAAS VAN EEN
HEROtSCHE SCHAATSTOCHT
DOOR "ERT +OENE
)LLUSTRATIES :IE BIJSCHRIFTEN

Claas Caeskoper was een groot schaatsliefhebber. Zodra de vorst
inviel, werden zijn notities over het weer uitvoeriger. Bij het lezen
van die weerberichtjes is het gemakkelijk voor te stellen hoe hij
zich verkneukelde bij een aantekening als: ‘Het vroor een gang
ijs op een dag’. Met ‘een gang ijs’ bedoelde hij een ijsvloer die
dik genoeg was om op te staan. Wanneer het een weekje achtereen zo streng had gevroren, kon hij zijn geliefde zinnetje noteren: ‘De paarden komen op het ijs.’ Daarmee gaf hij aan, dat de
arrensleden op sloten en wateringen verschenen. Claas had het
geluk dat hij leefde in een koele tijd. De zeventiende eeuw viel
in het hart van de zogenoemde Kleine IJstijd, de periode van de
vijftiende tot de negentiende eeuw waarin de gemiddelde temperatuur in West-Europa ruim een graad lager lag dan de jaren
daarvóór en erna.
6//230%,

In de winter van 1676/’77 schaatste Claas Caeskoper als nooit
tevoren. Op 4 december kon hij nog naar Amsterdam met de
Koger veerschuit, maar die werd toen al zwaar gehinderd door
ijsgang. Drie dagen later reed hij met buurtgenoten op de schaats
naar Assendelft. Het vroor ‘snacker’ (pittig), maar door onvoorzichtigheid zakte hij op de terugrit toch tot zijn middel door het
ijs. Hij droogde zich af in de herberg van Vrouwenverdriet aan de
Nauernase Vaart. De volgende dag reed hij in dooiweer op ‘wanckel ijs’ naar Beverwijk. Op 9 december was het mooie vriesweer
terug. Claas zette zijn dochter Marietje, een kleuter van bijna
vijf, op een slee en reed met haar het veld in. Op de veertiende
december werd het bij een straffe noordooster heel koud. De
paarden begonnen toen op het ijs te komen. Caescoper schaatste over bijzonder mooi ijs naar Amsterdam. De dag daarop reed
hij bij strenge vorst met een groepje naar Medemblik om enkele
ingevroren Oost-Indiëvaarders te bekijken en op 16 december
schaatste hij bij harde wind met een aantal mans- en vrouwspersonen naar Alkmaar.

6%23,!'

Hoe en wanneer het idee was opgekomen, en van wie het kwam,
worden we uit Caescopers aantekeningen niet gewaar, maar feit
is, dat Claas en drie kornuiten van plan waren een grootse schaatstocht te ondernemen. Pas toen de tocht was volbracht, deed
hij er verslag van, zakelijk en beknopt als altijd: ‘19 december.
Zwak windje. Over de Zaan ben ik in compagnie met Meindert
Arendsz, Jacob Blauw en Jacob Buur ’s morgens om 4 uur in
heldere maneschijn op de schaats uitgereden. Naar Haarlem, van
daar naar Amsterdam, van daar naar Weesp, naar Naarden, van
daar naar Muiden, van daar over Pampus naar Monnikendam,
van daar naar Edam, van daar door Purmerend, van daar naar
Oudendijk, waar wij omstreeks 1 uur voor de eerste keer pleisterden. Van daar naar Hoorn, van daar naar Enkhuizen, van
daar naar Medemblik, van daar naar Alkmaar, waar wij nog eens
pleisterden, en van daar naar huis. Toen wij net van Alkmaar
weg waren begon het te sneeuwen. Omtrent half negen ’s avonds
kwamen wij thuis, hebbende bovengemelde twaalf steden bezocht
op één dag.’
$% 3#(!!4362)%.$%.

Met wie maakte Claas de tocht? We mogen aannemen dat zij tot
hetzelfde milieu behoorden als Caeskoper zélf. Gegoede Zaanse
burgerij dus, vermoedelijk kooplieden. In die kring bewogen zich
twee tijdgenoten van Claas die de naam Meindert Arendsz droegen. De eerste heette voluit Meindert Arendsz Meyn. Hij was
diaken bij de Vlaams-doopsgezinde gemeente van Westzaandam.
Deze Meindert Arendsz was weliswaar een tijdgenoot van Claas,
maar niet van dezelfde generatie. In het jaar van de twaalfstedentocht was hij al vijftig jaar oud. Het is daarom niet zo waarschijnlijk, dat hij de gezochte schaatser is. Met de andere Meindert
Arendsz lijkt alles te kloppen. Deze was een telg van de vooraanstaande Zaandamse koopmansfamilie Bloem. Hij verschilde in
leeftijd niet veel van Claas Caeskoper. Om een of andere reden
hield hij er niet van zijn familienaam te voeren. In belastingkohieren en andere documenten staat hij meestal vermeld als
:AANS %RFGOED 



Boven: IJsvermaak bij Alkmaar, pentekening door Hendrik Avercamp, 1619 (particuliere collectie, foto RKD). Midden: IJstafereel op de Zaan bij Wormerveer, begin
achtiende eeuw (GAZ, collectie ZOV). Onder: Hier begon de twaalfstedentocht. De Zaan ter hoogte van de voormalige woningen van de familie Caeskoper in de
Dubbele Buurt van Koog aan de Zaan (GAZ, collectie ZOV),
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Meindert Arendsz, zonder Bloem. Ook Caeskoper had het
slechts over Meindert Arendsz, terwijl hij de twee andere
schaatsmakkers wél bij hun achternaam noemde. Schaatser
Jacob Blauw is waarschijnlijk te identificeren als de houtkoper Jacob Cornelisz Blauw te Zaandam. Jacob Buur woonde
in 1733 in Oostzaandam aan het Kattegat. Ik weet niet of hij
daar ook al huisde ten tijde van de heldhaftige tocht.

tochtjes – op de schaats of met de paardenslee. Maar in vergelijking met de twaalfstedentocht was dat allemaal kinderspel.
Na enkele dagen dooiweer kwam op 14 februari 1677 het definitieve einde van de gedenkwaardige schaatswinter. Vanuit
Wormer, waar de beschuitbakkers dringend vrije doorvaart
nodig hadden, werden de Zaan en een aansluitende vaargeul
over het IJ naar Amsterdam opengebroken.

43!!23% -!*%34%)4

Het is bekend dat Claas Caeskoper goed bevriend was met
Meindert Arendsz Bloem. Dat blijkt ook uit de twee regeltjes
die Claas noteerde over het bezoek van tsaar Peter de Grote
aan Zaandam in 1697. We lezen: ‘18 Augustus kwam Zijne
Tsaarse Majesteit naar Zaandam. De 21ste met hem in een
boeier’. Waar anderen zich uitputten in bloemrijke verslagen
van de paar dagen die de tsaar het aan de Zaan uithield, wenste
Claas Caeskoper (toch een van de weinigen die letterlijk met
de majesteit in hetzelfde schuitje hadden gezeten) er niet meer
dan die weinige woorden aan te besteden. Uit andere bronnen is bekend, dat de tsaar een zeiltochtje op de Zaan heeft
gemaakt in de boeier van Meindert Arendsz Bloem. Daarop zal
de aantekening van Claas dus wel betrekking hebben. Hij was
blijkbaar door zijn vriend Meindert gevraagd mee te varen.
2/54%

Op het kaartje is de twaalfstedentocht van 19 december 1676
uitgezet. Claas Caeskoper beschreef de tocht slechts als een
opeenvolging van stedennamen, zodat niet van alle etappes
met zekerheid is te zeggen welke route zij precies volgden. Het
kaartje laat de vier dappere schaatsers bijvoorbeeld binnendoor, over het Haarlemmermeer, naar Amsterdam rijden, maar
het is niet uitgesloten dat zij weer over het IJ gingen. Hoe dan
ook maken de variaties die men in de route kan bedenken, op
de afgelegde afstand niet veel uit. Het komt in alle gevallen
uit op 280 à 290 kilometer schaatsen op één dag. De Friese
elfstedentocht (199 km) is in vergelijking daarmee een rit voor
krabbelaars. Wél is het mogelijk, dat de Friese tocht voor de
Zaanse schaatsers als inspiratiebron heeft gediend, want elfstedentochten wérden in Friesland al in de zeventiende eeuw
gereden. Het viertal reed de twaalfstedentocht, rustpauzes
meegerekend, in 16½ uur. Als we voor de twee pleisterplaatsen in totaal anderhalf uur rekenen, dan was hun gemiddelde
snelheid ongeveer twintig kilometer per uur.
:/.$%2 /0(%&

Ik heb geen aanwijzingen gevonden dat de prestatie van de
vier Zaanse sportvrienden wijd en zijd de aandacht trok. Als
zijn schaatsmakkers even bescheiden types waren als Claas,
die de tocht zonder ophef in zijn dagboek noteerde, is dat ook
niet te verwachten. Het ging hem er vooral om dat de plaatsnamen in de juiste volgorde stonden vermeld, dat tijdopgaven
klopten en dat de weersgesteldheid correct was weergegeven.
Hij had nu eenmaal een manie voor het vastleggen van plaats,
tijd en weersomstandigheden van gebeurtenissen. Hoe moe
ze zich onderweg voelden of hoe triomfantelijk zij waren bij
thuiskomst, schreef hij niet op. Er volgden die winter nog vele

Boven: Routekaart twaalfstedentocht, ingetekend door Bert Koene
:AANS %RFGOED 



Boven: Het schip van de oude Calixtuskerk in Groenlo geprojecteerd op een gespiegelde tekening van de ruïnekerk in Westzaan, getekend door Cornelis Pronk in
1740. Het Westzaanse walvisbot hangt ook weer aan de kerk (reconstructie P. Kleij, gemeente Zaanstad). Onder: De gereconstrueerde plattegrond van de kerk uit
1530 in Westzaan (Gemeente Zaanstad, Dienst Stad, ROM, tekening door L. Charmant).
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RECONSTRUCTIE GROTE
OF ST. JORISKERK
WESTZAAN
Bc\`e\i\jk\emXe\\e^ifk\b\ib)
)N HET VORIGE NUMMER VAN :AANS %RFGOED VERSCHEEN EEN ARTIKEL VAN 0IET +LEIJ OVER HET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK DAT IN JULI
 IN 7ESTZAAN IS UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN DE GEMEENTE :AANSTAD $IT ONDERZOEK VOND PLAATS ROND DE 'ROTE OF 3T
*ORISKERK AAN DE +ERKSTRAAT %R WERDEN FUNDERINGSRESTEN VAN EEN VOORGANGER VAN DE HUIDIGE KERK BLOOTGELEGD
DOOR 0IET +LEIJ
)LLUSTRATIES :IE BIJSCHRIFTEN
In historische bronnen uit 1462 is er sprake van een kerk op
deze plaats. Het bouwjaar van die kerk is niet bekend, maar de
tijdens het archeologisch onderzoek opgegraven zware funderingen van enige kerkmuren zijn niet van de in 1462 vermelde
kerk. Jaarringdateringen van heipalen onder deze funderingen
geven aan dat deze funderingen van rond 1530 zijn. Toen is er
dus op de plaats van de kerk uit 1462 een nieuwe kerk gebouwd.
Het moet niet worden uitgesloten dat de toren van de oude kerk
bleef staan. Deze toren is in 1843 ingestort, maar staat afgebeeld
op achttiende- en negentiende-eeuwse prenten. Op deze prenten
heeft de kerk een sterk veertiende- of vijftiende-eeuws uiterlijk.
Wat voor type kerk werd er nu in 1530 in Westzaan neergezet?
Hoe groot was hij? Hoe zag hij eruit? Deze vragen worden in dit
artikel beantwoord.
0,!44%'2/.$

Op basis van de tijdens het onderzoek gevonden funderingen,
kan in grote lijnen de plattegrond van het schip en het koor van
de kerk uit 1530 worden gereconstrueerd. Doordat de plaats van
de kerktoren nauwkeurig staat aangegeven op de kadasterkaart
uit 1832 kan de opgegraven plattegrond verder worden uitgebreid met de precieze plaats van de toren. Zo kan een redelijk
goed beeld worden verkregen van de totale plattegrond van de
kerk uit 1530 De reconstructie geeft de plattegrond in hoofdlijnen weer; allerlei details (zoals steunberen en traptorentjes op
eventuele kapellen) ontbreken voor het grootste deel. Om dit
soort details te weten te komen, zou het hele gebied rond de
kerk moeten worden opgegraven. Onder andere door wettelijke
bepalingen was dit echter niet haalbaar. Uit de gereconstrueerde
plattegrond blijkt dat de opgegraven kerk een rechthoekige plattegrond had van ongeveer 22 bij 42 m. Aan de westzijde stond
tegen dit gebouw een rechthoekige toren met zijden van negen
bij negen meter. De oostzijde was een halfrond koor van negen
meter breed en zes meter diep uitgebouwd. De totale lengte van
het gebouw, van toren tot en met koor, bedroeg dus 57 meter. Het

is opvallend, dat zowel de toren als het koor negen meter breed
zijn en precies tegenover elkaar staan. Vanwege de breedte van
het gebouw moeten er twee rijen pilaren in hebben gestaan, die
het dak ondersteunden. Meestal staan deze pilarenrijen in het
verlengde van de toren. Wanneer dat in Westzaan ook het geval
was, moeten deze rijen een onderlinge afstand van negen meter
hebben gehad; dat is de breedte van de toren. Op deze wijze werd
de kerk in drieën verdeeld: een middenbeuk van negen meter en
twee zijbeuken van 6½ meter.
"!3),)%+ 03%5$/"!3),)%+ /& (!,,%.+%2+

Het type kerkplattegrond dat in Westzaan is opgegraven, kwam
in de middeleeuwen veel voor. Kerken met een rechthoekige plattegrond en een verdeling in middenbeuk en zijbeuk zijn basilieken, pseudobasilieken of hallenkerken. Kenmerkend voor een
basiliek en een pseudobasiliek is, dat de middenbeuk groter is
dan de zijbeuken. Bij een hallenkerk zijn de middenbeuk en de
zijbeuken ongeveer even breed. Omdat in Westzaan de middenbeuk breder is dan de zijbeuken, is de opgegraven plattegrond
in ieder geval niet afkomstig van een hallenkerk. Het verschil
tussen een basiliek en een pseudobasiliek is, dat bij de basiliek de
middenbeuk hoog boven de zijbeuken uitsteekt. De daken van
de zijbeuken komen tegen de muren van de middenbeuk aan.
Deze muren steken boven de daken van de zijbeuken uit en zijn
voorzien van vensters. Bij een pseudobasiliek is de middenbeuk
nauwelijks hoger dan de zijbeuken. Vaak sluiten de daken van de
zijbeuken aan op het dak van de middenbeuk. Of in Westzaan
de resten zijn opgegraven van een basiliek of een pseudobasiliek
kan niet uit de muurresten worden afgeleid. Wél is bekend dat
in de middeleeuwen pseudobasilieken vaak wat kleiner en dus
wat minder duur waren dan basilieken. Basilieken worden dan
ook voornamelijk aangetroffen in steden, en dan vaak in de rijkere steden. Op het platteland overheersten de pseudobasilieken.
Aangezien Westzaan in de zestiende eeuw platteland was, is het
waarschijnlijk dat de opgegraven plattegrond van een pseudo:AANS %RFGOED 



Onder: De middeleeuwse pseudobasiliek van Jisp in 1793 naar een prent van H. Tavenier (Gemeente Archief Zaanstad).

basiliek is. Dat de rond 1530 gebouwde St. Joriskerk in Westzaan
misschien een pseudobasiliek is, komt overeen met het beeld van
enige andere Zaanse kerken die in vijftiende en de eerste helft van
de zestiende eeuw zijn gebouwd. Zowel de kerken van Wormer,
Jisp en Assendelft waren pseudobasilieken.
5)4%2,)*+

Hoewel er geen opgaand muurwerk is opgegraven, valt er over
het uiterlijk van de kerk wel het een en ander te zeggen. Op de
achttiende-eeuwse prenten van de ruïne van de kerk is duidelijk te
zien dat de kerk in Gotische stijl was gebouwd. Dit betekent dat
het gebouw vrij grote ramen met spitsbogen moet hebben gehad.
In deze ramen was glas-in-lood aangebracht. De muren werden
gesteund door steunberen, waarvan er in het onderzoek daadwerkelijk ook een paar zijn aangetroffen. Uit de opgraving blijkt ook
dat de kerk was gemetseld van vrij grote bakstenen (21x10x5cm)
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die een oranjerode, gele of geelroze kleur hadden (appelbloesem).
Het was dus een oranjerood of lichtrood gebouw. Over de dakbedekking kan niets worden gezegd; tijdens het onderzoek zijn daar
geen sporen van gevonden. Omdat veel kerken in de Zaanstreek
met leisteen waren gedekt, is dat de meest voor de hand liggende
dakbedekking. Op het lichtrode gebouw lag daarom waarschijnlijk een grijs leistenen dak.
'%3,//04

Alle pseudobasilieken in de Zaanstreek zijn gesloopt, maar buiten
de Zaanstreek zijn wél van dit soort kerken bewaard gebleven.
Een mooi voorbeeld is de oude Calixtuskerk in Groenlo, waarvan
de bouw rond 1520 is afgerond. Deze kerk geeft een beetje een
idee hoe de St. Joriskerk in Westzaan, die ongeveer uit dezelfde
tijd dateert, er in zijn glorietijd moet hebben uitgezien.

O

Literatuur

de resten van de Grote of St. Joriskerk aan de Kerkstraat in Westzaan.

Fockema Andrea, S.J., R.C. Hekken en E.H. ter Kuile, Amsterdam: Duizend

Vanoverbeke, R.W. en T. Hoogendijk, 2010: Archeologisch bureau-, boor- en

jaar bouwen in Nederland, 1957-1958.

proefsleuvenonderzoek aan de Kerkbuurt 37 te Westzaan, gemeente Zaanstad,

Haslinghuis, E.J. en H. Janse, 2005: Bouwkundige termen. Verklarend woor-

in Hollandia reeks nr. 306. Zaandijk.

denboek van de westerse architectuur en -bouwhistorie, Leiden.

Encyclopedie van de Zaanstreek, Wormerveer 1991.

Kleij, P., 2010: Kleine resten van een grote kerk. Archeologisch onderzoek naar

Onder: De in 1807 gesloopte middeleeuwse pseudobasiliek van Wormer naar een prent van Cornelis Pronk 1728 (Gemeente Archief Zaanstad).
:AANS %RFGOED 



BOEKENNIEUWS
E`\ln\glYc`ZXk`\jfm\i[\QXXejki\\bY\c`Z_k
#OyRDINATIE #ORRIE VAN 3IJL
)LLUSTRATIES $IRK 2yNITZ '!:
7!4%23.//$ 

In het vorige nummer van Zaans
Erfgoed stond een artikel over de watersnood van 1825, vooral vanuit de optiek
van Jan Jacobszoon Honig en andere
Zaanse tijdgenoten. Op de dieper liggende achtergronden van die ramp en het
moeizaam verlopende herstel van de
schade kon in dat bestek niet worden
ingegaan, maar wie daarin is geïnteresseerd, kan uitstekend terecht in een
recent verschenen uitgave van de
‘Vrienden van de Hondsbossche’. Frouke
Wieringa plaatst daarin Waterland (waar
de ellende in Noord-Holland het ergst
was) centraal. Na een korte inleiding
over de waterstaatkundige geschiedenis
van Waterland en de van onderaf
gegroeide organisatie van het hoogheemraadschap laat zij zien hoe zowel de
stichting van het Koninkrijk der
Nederlanden (1814-’15), als drastische
ingrepen in het landschap in het eerste
kwart van de negentiende eeuw bijdroegen tot de ramp. Bovendien speelden de
karakters van de voornaamste functionarissen op de verschillende posten, die
de dragers en uitvoerders van de veranderingen waren, ook een niet te onderschatten rol. De veranderingen in het
landschap betroffen de aanleg van de
verdedigingswerken rondom Amsterdam
in de Franse tijd. Het sluitstuk daarvan
was de aanleg van een beer bij
Durgerdam, op de dijk ten oosten van
dit dorp. Het hoogheemraadschap van
Waterland zag dat wat betreft de stevigheid van de dijk met wantrouwen aan.
Een tweede, nog veel grotere ingreep was
de aanleg van het Noord-Hollands
Kanaal, een schepping van ir. Jan
Blanken. In feite bestond het kanaal uit
verbindingen tussen bestaande wateren
die op diepte werden gebaggerd. Het
Hoogheemraadschap stemde met slechts
één stem verschil in met het idee van
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Blanken om het peil van het kanaal
gemeen te maken met dat van het overige water in het gebied, zodat er langs het
kanaal geen sluisjes meer naar het
achterland nodig waren. In de
Buiksloterdijk werd wél een grote sluis
aangelegd, die bij hoog water dicht kon.
Wat het hoogheemraadschap vooral
stoorde, was dat het weinig of niets had
te zeggen over deze bouwwerken; zij
verrezen op gezag van de nieuwe landelijke overheid. Ten tijde van de
Republiek zou dat ongehoord zijn
geweest, maar nu bemoeiden ingenieurs
van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken (afdeling Waterstaat) en de
Gouverneur van de Koning in de provincie zich met waterbeheer. Dat was
wennen, evenals de benoeming van een
nieuwe dijkgraaf die niet meer zoals
vroeger afkomstig was uit Monnickendam, maar kwam uit Purmerend. Dat
deze bovendien nog veel méér baantjes
had, deed de zaak ook geen goed.
Wieringa laat vanaf de eerste storm in
het najaar van 1824 via de dijkdoorbraak
bij de beer van Durgerdam op 4 februari
1825 tot en met het uiterst langzaam
droogvallen van het ondergelopen land
ver in de zomer van dat jaar, zien welk
een fatale cocktail van nalatigheid, foute
inschattingen van risico’s en eigenwijsheid van de verschillende hoofdrolspelers, leidde tot de ramp en tot de ramp
ná de ramp. Die gebeurtenissen krijgen
ook de nodige aandacht, evenals de
organisatie van de hulpverlening op
korte termijn. Nieuw was, dat hulpverlening op langere termijn (de oprichting
van een fonds voor schadeloosstellingen)
een nationale zaak werd. Behalve in
Noord-Holland waren er ook grote overstromingen aan de andere kant van de
Zuiderzee, zoals een kaart laat zien. Een
van de gevolgen op langere termijn was,
dat de centrale overheid in de rest van de

negentiende eeuw de hoogheemraadschappen weer veel zelfstandigheid
gunde. Helaas werd daardoor niet voldoende geïnvesteerd in grote verdedigingswerken tegen de zee. Dat leidde tot
de watersnood van 1916, die de aanleiding werd tot de aanleg van de
Afsluitdijk. Het vele fraaie illustratiemateriaal maakt dit heldere overzicht –
bijna een rapport dat misstanden aan de
kaak stelt – zeer de moeite waard.
Frouke Wieringa, Watersnood in Waterland. De ramp van 1825. 27e uitgave van
de Vrienden van de Hondsbossche. Kring
voor Noord-Hollandsche Waterstaatsgeschiedenis. Edam, Vrienden van de
Hondsbossche, 2010. Geen ISBN, ISSN
1572-3135.
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De Historische Vereniging Wormerveer
vierde in november 2010 65 jaar bevrijding met een tentoonstelling en de uitgave van een door Tom Tulleken geschreven boekje, die beide vooral waren gericht
op de jeugd.

Omdat de school waarop de (verzonnen)
kinderen zaten door de Duitsers was
gevorderd, kregen de kinderen les in een
chocoladefabriek. Dat verklaart de titel
van het boekje: ‘De Chocoladeklas’.
Vanuit het perspectief van een van die
kinderen, Nico, wordt het verhaal verteld
van de oorlog, zoals die in Wormerveer
werd beleefd.

Alle gebeurtenissen zijn gebaseerd op
aantekeningen en verhalen van tijdgenoten. Daardoor ontstaat een goed beeld
hoe de oorlog steeds dieper ingreep in de
levens van gewone mensen. Het begin,
10 mei 1940, leek nog spannend met de
laag overkomende Duitse vliegtuigen en
de ook in Wormerveer goed zichtbare
brand van de olieopslagtanks in de
haven van Amsterdam, aangestoken om
de voorraad uit handen van de Duitsers
te houden. Als Nico’s oudste broer na de
capitulatie thuiskomt van de zeevaartschool in IJmuiden, lijkt het ook nog
gezellig, maar als diezelfde oudste broer
aan het eind van de oorlog angstvallig
binnen moet blijven omdat de Duitsers
steeds jongere lichtingen oproepen voor
de Arbeitseinsatz, is de gezelligheid al
lang verdwenen. De Februaristaking is
dan geweest, evenals de verdrijving van
de joden uit de Zaanse dorpen. Tegen
die tijd is er vooral angst voor wat de
mensen nog méér boven het hoofd
hangt. Het gebrek aan allerlei dagelijkse
dingen, zoals voedsel en kleding, wordt
steeds nijpender. Terwijl het verzet
krachtiger wordt, brand sticht in het
gebouw van het Arbeidsbureau en het

bevolkingsregister uit het gemeentehuis
rooft onder de ogen van de
NSB-burgemeester (die als Piet Oublie
de geschiedenis is ingegaan) worden de
tegenmaatregelen van de bezetters ook
drastischer. Herhaaldelijk zijn Nico en
zijn vriendjes bijna-getuigen van executies. In de zomer van 1944 neemt het
gezin van de hoofdpersoon een familie
uit een van de kustdorpen in huis, die in
verband met de aanleg van de kustverdediging door de Duitsers hun huizen
moesten verlaten en in een lange stoet
door Wormerveer trokken. Sommigen
vonden onderdak bij familie, anderen
waren afhankelijk van de gastvrijheid
van vreemden. In de hongerwinter moet
Nico met zijn vader met een karretje de
boer op om te proberen een aanvulling
op de al te magere rantsoenen uit de
gaarkeuken bij elkaar te scharrelen. Wat
dat betreft komt de bevrijding ook in
Wormerveer net op tijd. Dankzij de
vlotte en heldere stijl van Tulleken leest
het lekker weg, dit boekje. De illustraties missen hier en daar een bijschrift,
maar geven wel een indruk hoe de
wereld er in die tijd voor gewone mensen
uitzag. Alle hedendaagse kinderen – dat
wil zeggen: de leerlingen uit de groepen
6, 7 en 8 van de basisscholen in
Wormerland, Oostzaan, en Zaanstad die
de tentoonstelling bezochten – kregen
dit boekje mee. Wie geen (klein)kinde-

ren in deze categorie heeft kan terecht
bij
de
Historische
Vereniging
Wormerveer.
Tom Tulleken, De chocoladeklas. Zaanse
kinderen in de Tweede Wereldoorlog,
Wormerveer, Historische Vereniging
Wormerveer, 2010. Geen ISBN. (CvS)
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Vond de gemeente Zaanstad het
misschien niet de moeite waard om
enige positieve aandacht te schenken aan
het afscheid van het oude gemeentehuis
aan het Bannehof? Zij werkte gelukkig
wel hartelijk mee aan het initiatief van
de Historische Vereniging Koog
Zaandijk om dat afscheid te markeren
met een tentoonstelling en de productie
van een boekje met CD, zodat er toch
een zichtbare en hoorbare herinnering
overblijft aan dit recente stukje Zaanse
geschiedenis. In kort bestek en voorzien
van heel veel fotomateriaal komt het hele
verhaal over de bouw en het gebruik van
het Bannehof (36 jaar lang het hart van
Zaanstad) langs. De kunst in en om het
gebouw krijgt een plekje, diverse bijzondere gebeurtenissen worden vermeld, en
een aantal ambtenaren haalt herinneringen op. Vier gesprekken zijn te beluisteren op de bijgeleverde CD. Daar, en op
de achterkant van het boekje, zijn ook de
enige afbeeldingen in kleur te vinden.
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Maar liefst twaalf burgemeesters en
waarnemend burgemeesters zwaaiden in
deze korte periode de scepter in het
Bannehof. Toen duidelijk werd dat het
Guisveld toch niet het centrum van
Zaanstad zou worden, ging er een streep
door de resterende ontwikkelingsplannen en uiteindelijk werd besloten tot de
bouw van een nieuw gemeentehuis bij
het station in het centrum van Zaandam.
Op de plek van het oude gemeentehuis
zal, als de crisis niet blijvend roet in het
eten gooit, een woonwijkje verrijzen.
Diana van den Berg, Het Bannehof (19752011) 36 jaar bestuurshart van Zaanstad.
Zaandijk, Historische Vereniging KoogZaandijk, 2011. Uitgave in eigen beheer,
geen ISBN. (CvS)

Kontakt Milieubeheer Zaanstreek, 2010.
ISBN 978-90-6028-040-9. (CvS)
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Lezers in de Zaanstreek hebben het
natuurlijk allang gezien, maar wie hier
niet in de buurt woont, attendeer ik nog
even op het fraai vormgegeven boek dat
Kontakt Milieubeheer Zaanstreek uitgaf
over bomen in de Zaanstreek. Het is
bepaald geen doublure geworden van de
serie over monumentale bomen die
eerder in Zaans Erfgoed stond. Na een
korte inleiding over nut en noodzaak
van de aanwezigheid van bomen in een
stedelijke omgeving, komt in tekst en
beeld in alfabetische volgorde een groot
aantal bomen langs met bijzonderheden
over hun oorspronkelijke herkomst en de
plaatsen waar zij in de Zaanstreek zijn te
vinden. Vaak zien we details over bloeiwijze, bladvorm en vruchten afgebeeld,
of dezelfde boom in de zomer, als hij vol
in blad staat, en in de winter, als het grillige gevormde takkenpatroon goed is te
zien. Het meest van dit beeldmateriaal
komt uit de camera van Louk
Vlaanderen. Een achttal routebeschrijvingen langs zeldzame en/of monumentale bomen in de Zaanse dorpen nodigt
uit om zelf te gaan kijken hoe rijk het
Zaanse bomenbezit is en hoe zuinig we
daarop moeten zijn. Want in de zomer
van 2010 was fietsen langs de Lagedijk
lang zo zomers niet meer, nu de zwaar
geurende linden daar zijn verdwenen….
Herman Olde, red., Louk Vlaanderen,
foto's, Kijken naar bomen in de
Zaanstreek, Zaandam,
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dezelfde Stichting uit 1960 wordt
verzorgd. Het vele bijeengebrachte foto
materiaal maakt dit boek tot een feest
van herkenning voor iedereen die iets
met Krommeniedijk heeft.
Cees
Boschman
en
Jaap
van
Nieuwenhuizen, samenst., 50 Jaar dorpshuis “De Horn” [1961-2011]: jubileumboek van het dorpshuis te Krommeniedijk.
[Krommenie, 2010]. Uitgave in eigen
beheer, geen ISBN (CvS).

Krommeniedijkers laten zich niet gauw
een feestje ontgaan en ook dit jaar
hebben ze weer alle reden om groots uit
te pakken: Dorpshuis De Horn bestaat
vijftig jaar. Behalve met een knallende
fuif wordt dat ook gevierd met een
gedenkboek. Na een korte inleiding over
de geschiedenis van het ooit zelfstandige
dorp komt de hoofdmoot: het verhaal
van het tot stand komen van dit mooie
dorpscentrum, het dankbare gebruik dat
de vele verenigingen er de afgelopen
halve eeuw van hebben gemaakt en de
vele dorpsfeesten die er zijn gevierd. Een
van de hoogtepunten was ongetwijfeld
het zevenhonderdjarig bestaan van het
dorp in 1980, dat ook aanleiding was tot
vernieuwing van De Horn. Het houten
gebouw uit 1960 maakte in de jaren
1985-’86 plaats voor een stenen pand.
Het meest opmerkelijke is, dat het pand
zélf (maar ook de exploitatie en alles wat
er verder op, in, en aan gebeurt) zonder
een cent subsidie van de overheid door

Ook het jubileumboek van de Koogse
voetbalvereniging KFC (De Groote
Koogsche) biedt in de eerste plaats een
feest van herkenning voor de intimi.
Maar de club schreef ook voetbalhistorie
op plaatselijk en zelfs nationaal niveau.
Helaas is van de eerste jaren niet veel
bewaard. In de jaren ’30, ’40 en ’50
speelde de club in de hogere regionen
van de KNVB, in 1934 werd zelfs nipt
de landstitel gemist. Diverse spelers
schopten het tot het Nederlands elftal.
Van 1955 tot 1964 speelde de club
betaald voetbal. In 1964 werd het
betaald voetbal in de Zaanstreek ondergebracht bij FC Zaanstreek, die later
opging in AZ. KFC keerde terug naar
de amateurstatus. Sinds 1971 kent de
vereniging ook een damesafdeling, die
vooral tussen 1985 en 1993 succesvol
was. Naast de spelers, het spel en de
knikkers worden ook de mensen achter
de schermen die de club als vrijwilligers
draaiende houden, in het zonnetje gezet.
Bob Bronke e.a., eindred.,Jubileumboek
KFC 100 jaar. [Koog aan de Zaan],
Kooger Football Club, [2010]. Uitgave in
eigen beheer, geen ISBN (CvS).

$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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T 075 - 635 38 31
F 075 - 635 30 90
E deleeuw@dbv-advocaten.nl
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Het Gezondheidscentrum Saendelft is
sinds vandaag gevestigd aan de
Kaaikhof. De officiële opening is op 6
november. In het Gezondheidscentrum
Saendelft werken huisartsen, verloskundigen, een apotheek, fysiotherapeuten,
maatschappelijk werkers, diëtisten en
specialisten van het Zaans Medisch
Centrum nauw samen. Deze samenwerking begon in 2005 aan de Rode Ring
in Saendelft. Het nieuwe pand is van
alle gemakken voorzien en zorgt ervoor,
dat de huisartsenpraktijken kunnen
uitbreiden.

Verenigingen die zich bezighouden met
erfgoed zouden zeggenschap moeten
krijgen in alle plannen voor de Zaanse
Schans. Op die manier wordt voorkomen dat op de Schans dingen gebeuren
die niet door de beugel kunnen. Met die
boodschap moet wethouder Lenie Visser
naar het nieuwe bestuur van de Zaanse
Schans, vinden de raadsleden Louis
Groen (PvdA) en Ruud Pauw (Rosa). Zij
maken zich zorgen over ontwikkelingen
op de Zaanse Schans. De gemeente heeft
daar maar weinig greep op. Eerder spraken zij er al over in het Zaanstad Beraad
en gisteravond werd het onderwerp
opnieuw besproken.

 /+4/"%2

Wie morgen naar de Dag van de Ouderen
in de Pelikaan komt, kan in het buurthuis een gratis APK’tje voor de rolstoel
krijgen. De mecaniciën, Simon, zal zijn
werk onopvallend verrichten. Hoeveel
rolstoelen naar de Pelikaan komen, is nog
onbekend. Wél is duidelijk, dat veruit de
meeste bezoekers van hogere leeftijd
zullen zijn. Tussen het bingoën door
speelt het muziekgroepje Trio Plus. De
feestelijke dag begint ’s morgens rond half
elf met koffie. De Dag van de Ouderen
in de Pelikaan duurt tot circa drie uur in
de middag.

 /+4/"%2

In het noordelijke deel van Zaanstad zit
sinds kort een opvallend grote groep
Oost-Europeanen op Nederlandse les.
Het gaat om circa veertig personen:
Russen, Roemenen, Bulgaren en Polen.
De aanmeldingen kwamen vooral rond
de zomer op gang. De cursisten zijn
verspreid
over
buurthuizen
in
Krommenie, Assendelft en Wormerveer.
In buurtcentrum De Pelikaan in
Krommenie spreekt men over een opvallende ontwikkeling. Volgens medewerkers kregen de meeste leerlingen uit
Oost-Europa opdracht van hun
Nederlandse werkgevers Nederlandse les
te volgen.
 /+4/"%2

Het project ‘Aan de slag met Japie’ van
Vereniging De Zaansche Molen heeft de
molenprijs van de provincie NoordHolland gewonnen. Tijdens een bijeenkomst van de Molenfederatie in Haarlem
nam Tom Pranger uit Zaandam namens
De Zaansche Molen de hoofdprijs van
2000 euro in ontvangst. Tom is het
boegbeeld van ‘Japie’, een educatief
programma voor kinderen van zeven tot
en met twaalf jaar. ‘Ik speel een jongetje
uit 1830 na, die van vijf uur ’s ochtends
tot zes uur ’s avonds werkt op de molen’,
zegt Tom.

 /+4/"%2

Het graven van de gracht in Inverdan
kan drie maanden vertraging oplopen
als de gemeente niet tot overeenstemming komt met de exploitant van de
kebabzaak op de kop van de Gedemte
Gracht. De gemeenteraad start volgende
week de onteigeningsprocedure voor drie
winkels op de Gedempte Gracht.
Zaanstad is weliswaar zelf eigenaar van
de paviljoens, maar de onteigeningswet
gaat behalve over eigendom ook over het
beëindigen van zakelijke activiteiten. Als
de gemeente geen overeenstemming met
de winkeliers bereikt over verhuizing,
kan het huurcontract met de onteigeningsprocedure snel worden opgezegd.
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beweegplek komt op het terrein van zorgcentrum Festina Lente. Er komen een jeu
de boulesbaan en enkele fitnesstoestellen
voor senioren. Bewoners vroegen eerder
dit jaar tijdens een wijkvergadering in
Assendelft om een beweegplek voor ouderen.

 /+4/"%2

DuyvisWiener zet op zijn 125ste verjaardag, vrijdag 5 november, zijn deuren
wijd open. De hele buurt wordt uitgenodigd een kijkje te komen nemen in de
fabriek te Koog. Duyvis Wiener is een
wereldspeler op het gebied van het
ontwikkelen en leveren van proceslijnen
voor de cacao- en chocolade industrie.
De buurtbewoners mogen zoveel choclade proeven als ze willen.

 ./6%-"%2

De Eems Solar, het schip dat op 24 oktober bij de sluizen in Zaandam een aanvaring had met de Wilhelminabrug, zal niet
meer op de Zaan varen. Er worden kleinere schepen gebruikt voor het transport
van houtpulp naar de huisvuilcentrale in
Alkmaar. Dat heeft niet te maken met
een verbod van de gemeente Zaanstad,
die eerst een onderzoek naar het ongeluk
wilde doen. ‘Deze coaster is tachtig bij elf
meter, terwijl de sluis 110 bij 11,45 meter
aan moet kunnen. ‘Hij mag wat ons
betreft naar binnen toe’, zei een woordvoerder van de gemeente Zaanstad
 ./6%-"%2

 /+4/"%2

De aanleg van het Freek Engelpad tussen
Zaandijk en Westzaan is gisteren officieel begonnen met het slaan van de eerste
paal voor de fietsbrug over de sloot de
Middel. Het nieuwe fietspad loopt langs
de A8 door het Guisveld en biedt vooral
fietsers tussen Zaandijk en Saendelft een
kortere route. Het pad loopt tussen de
Middel en de Guisweg en tussen A8 en
het politiebureau
 ./6%-"%2

Wethouder Leny Vissers gaat met directeur Michiel Stavast van De Kade praten
over een nieuw onderkomen waar het
poppodium veel goedkoper zou kunnen
werken. De Kade heeft een nieuw gebouw
op het oog, dat veel beter is te exploiteren. Er kan worden samengewerkt met
Fluxus en bovendien zou er een sponsor
zijn die geld in De Kade wil steken. De
raadsleden die gisteravond over het
afschaffen van de subsidie aan De Kade
spraken, kenden het plan, maar Vissers
wist van niets. Dat zat haar zichtbaar niet
lekker. Vissers beloofde met De Kade te
zullen praten om te horen wat de plannen
zijn.
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De Zaanbrug tussen Wormerland en
Wormerveer wordt herbouwd op de
huidige plek. Een nieuwe brug in het
verlengde van de Lassiestraat (Wormer)
naar de Zaanweg voor verhuisbedrijf
Mulder (Wormerveer) is daarmee van de
baan. De nieuwe brug gaat 19,3 miljoen
euro kosten. Zaanstad en Wormerland
dragen elk 5,25 miljoen euro bij. De rest
komt voor rekening van de provincie
Noord-Holland. De gemeenteraden van
Zaanstad en Wormerland moeten nog
instemmen met de keuze voor herbouw.
Op 23 november houden zij een gezamenlijke commissievergadering.
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Stichting Historisch Oostknollendam
(SHOK) houdt woensdag haar traditionele filmavond in het Dorpshuis. Vóór
deze begint, is er een lezing door Cees
Kingma, kenner van Zaans erfgoed. Hij
vertelt over ‘de natte infrastructuur in het
Wormer- en Jisperveld’, tussen de kernen
van de dorpen Jisp, Oost-Knollendam en
Wormer. De vaarten en sloten, havens,
bruggen en vooral de sluizen in het
Wormer- en Jisperveld worden belicht.
Na de pauze worden oude filmbeelden
van het dorp getoond.
 ./6%-"%2

Opgetogen en blij keerden de 45 spelende leden van Fanfareorkest Onderling
Genoegen zondag terug uit Enschede.
Na een afwezigheid van vijf jaar deed
het orkest weer mee aan het landelijke
concours van de Koninklijke Nederlandse
Federatie van Muziekverenigingen. Het
optreden van het orkest leidde meteen
tot een promotie. Tijdens het landelijke
concours presteerde het orkest bijna net
zo goed als het beste orkest dat meedeed.
Onderling Genoegen kwam uit in de
tweede divisie en behaalde maar liefst
negentig punten, één punt minder dan
het orkest dat uitkwam in de concertdivisie.
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Aan de Beemsterstraat in Assendelft komt
nog dit jaar een beweegplaats voor ouderen, de tegenhanger van de al langer
bestaande jongeren beweegplek. De

De ‘Ridders van de Zwarte Ring’ vinden
gehoor in nieuwbouwwijk SaendelftWest. De actiegroep komt niet meer
alleen op voor de belangen van de bewo-
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ners van de wijk. ‘Het leeft, we willen
straks heel Saendelft erbij betrekken’,
zegt Amber Scholten, een van de actievoerders tegen hardrijders door de straten. ‘En dat gaat lukken’, zegt ze. ‘We
kregen na onze eerste acties zoveel reacties binnen, niet te geloven: vanuit de
wijk, op school… Veel straten hebben
zich bij ons aangesloten.

 $%#%-"%2

Signis blijft definitief in de Zaanstreek.
De school voor kinderen met (ernstige)
spraaktaalmoeilijkheden gaat 4 januari
open in een gebouw aan de Burgemeester
de Boerstraat 19 in Assendelft. De ouders
vinden dit ‘een prachtige kerstboodschap’.

nen wanden geplaatst die gaan dienen als
graffiti-vrijplaats. Maandag en dinsdag
worden de wanden ingewijd door twee
graffiti-artiesten.

 $%#%-"%2
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Recreatieschap Het Twiske zet tussen 1
januari en 1 april volgend jaar jagers in
om ’s nachts vossen af te schieten. Het
Twiske kreeg van de provincie een
vergunning om aan ‘actief vossenbeheer’
te doen. Terreinbeheerders in omliggende
gebieden, waaronder het Oostzanerveld,
dringen al jaren aan op maatregelen om
de vossenoverlast te beteugelen. De
aanwezigheid van de roofdieren vormt
een directe bedreiging voor de stand van
weidevogels.

Het voormalige voetbalveld van Verkade
aan de Provincialeweg in Zaandam wordt
gebruikt als tijdelijke zandopslag. Dat
wekt de indruk dat het terrein bouwrijp
wordt gemaakt, maar dat is niet zo’, zegt
eem woordoerder van de gemeente
Zaanstad. Op en rond het voetbalveld
wordt onderzoek gedaan naar eventuele
vervuiling van de grond en de bodemgesteldheid.

 $%#%-"%2

De wachttijd voor een sociale huurwoning is in vrijwel heel Zaanstad opgelopen tot tien jaar. Vorig jaar was dit nog
zeven jaar. Aangezien woningzoekenden
zich pas vanaf hun achttiende mogen
inschrijven, zullen veel van hen dus nog
tien jaar thuis moeten wonen. Woningnet,
het orgaan dat de verdeling van huurwoningen regelt, meldt dat de wachttijd voor
een portiekwoning in Zaandam tien jaar
is. Dat cijfer is gebaseerd op de verdeling
van 111 woningen in het afgelopen jaar.

 $%#%-"%2
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In de regio Groot Amsterdam worden
woningzoekenden met een laag inkomen
geweerd. ‘Alleen Zaanstad laat iedereen
toe’, zegt wethouder Jeroen Olthof. Hij
wil liever geen hek om Zaanstad, maar
dan moeten andere gemeenten ook
mensen zonder eigen inkomen toelaten.
Nu is Zaanstad de verzamelplaats voor
mensen met een uitkering, die verhuizen.
Geen enkele gemeente in de regio heeft
zo’n groot aanbod aan sociale woningbouw als Zaanstad`. Bovendien is
Zaanstad bijna de enige gemeente die
voor nieuwe bewoners geen inkomenstoets kent.

Het is een fraai plan, met een sportpark,
waterberging, fiets- en wandelplaatsen en
een kanoroute. Recreatiegebied De
Omzoom moet een groene buffer worden
rondom de nieuwbouwwijk Saendelft,
maar maatregelen van het nieuwe kabinet
zetten dat plan onder druk. De regering
schrapt de rijksbijdrage voor de
Ecologische Hoofdstructuur en Recreatie
om de stad. De provincie Noord-Holland
heeft daarom het verwerven van gronden
stilgelegd en bepaalt in de komende periode welke projecten worden voortgezet.
De realisatie van De Omzoom is daardoor twijfelachtig geworden.

 $%#%-"%2

In Krommenie en Assendelft geeft graffiti veel overlast. Vooral openbare gebouwen, schuttingen, schuren en parkeergarages worden vaak als ondergrond
gebruikt. De graffiti geeft de dorpen een
rommelig aangezicht en de kosten van
het verwijderen ervan zijn hoog. De
gemeente Zaanstad heeft, om jongeren
toch hun creativiteit te laten uiten, beton-
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20 maart - 15 mei: Tentoonstelling
Avondmaalszilver.

15 mei: ‘Paris en Printemps’. Debussy: Les
Chansons de Bilitis. De tedere, zachterotische gedichten van Debussy’s vriend,
de dichter Pierre Louÿs, zijn een ode aan
het vrouwelijk-sensuele. Muziek voor twee
fluiten, twee harpen en celesta omlijst de
gedichten en vult deze aan. Stadscomponist
Jurriaan Berger schreef in samenwerking
met ex-stadsdichter Hans Kuyper nieuw
werk voor dezelfde bezetting. Nieuwe
Huys Concerten, zondagmiddag 15.30
uur, Vermaning, Westzijde 80,
Zaandam,
www.nieuwehuysconcerten.nl

17 april: Kamerconcert piano forte.
10 mei: Kunst of Kitsch
10 april: Wandeling met gids door oud
Zaandijk
Informatie en reserveren:
www.honigbreethuis.nl of 075 6217626
+/'%2+%2+

8 mei: 14.00 uur, rondleiding door de heer
G. Beerman door de Kogerkerk en over
het daarnaast gelegen kerkhof.
7!.$%,%. $//2 +//' %. :!!.$)*+

19 juni: Rondwandeling onder leiding van
een gids door Koog en Zaandijk.
Informatie: 075 6217665.
0f www.historischeverenigingkoogzaandijk.nl

*)30%2 +%2+

16 april: Kinderconcert (vanaf 3 jaar).
Twee beroemde verhalen: ‘De avonturen
van olifantje Babar met muziek van
Poulenc, en ‘Peter en de wolf’ met muziek
van Prokovjev.
17 april: De in Wormer geboren schrijfster Judith Koelemeijer vertelt over haar
werk. Koelemeijer werd bekend door haar
boek ‘Het zwijgen van Maria Zachea’
waarin zij in een familiekroniek de generatie van haar vader in de periode 19501980 beschrijft. Daarna volgde haar boek
‘Anna Boom’. Aanvang beide voorstellingen: 15 uur. Kaarten zijn te bestellen bij
Karel Besemer 075 6421572 of
Karel.besemer@hetnet.nl

"!"%,

20 april: Het DNA van het Zaanse landschap, discussie. Vier deskundigen op het
gebied van agrarische ontwikkeling, leisure en toerisme, natuur en milieu en cultuurhistorie en archeologie geven hun visie op
de kwaliteiten, kansen en bedreigingen
van het Zaanse landschap. Dam 2,
Zaandam, 20 uur.
www.stichting-babel.nl 075 6700695
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8 mei: Literair concert van Corrie van
Binsbergens Wisselend Toonkwintet met

de schrijver Toon Tellegen. Bijzonder voor
jong en oud. Serah Artisan, Dam 2
Zaandam, aanvang 16 uur.
www.newdutchswing.nl
0/%,"/%2$%2)*

Een groot aantal lente-excursies voor jong
en oud. Een greep uit het aanbod:
3, 17 en 25 april: Gutto’s en andere weidevogels met een leuke verrassing van de
paashaas tijdens de paasdagen.
5 en 29 mei: Vissen met een beroepsvisser. 5, 13 en 26 juni: Roofvogels en uilen.
11 juni: Luilak van 4 tot 7 uur. De andere genoemde excursie zijn van 14 tot 16
uur. Voor méér excursies en andere informatie: De Poelboerderij, Bezoekerscentrum Wormer- en Jisperveld, Veerdijk
106, Wormer, 075 6219100,
www.poelboerderij.nl
-53%5- 6!.
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1 april tot en met 30 oktober: Een blik
op het vak van de klokken- en horlogemakers met ook aandacht voor historisch Fries gereedschap uit de collectie
van Tjeerd de Jong. Expositie Zenithhorloges uit de Veldes Zenith-collectie.
Kalverrinddijk 3, Zaanse Schans
:!!.4(%!4%2

Het Zaantheater biedt weer een ruim
aanbod aan voorstellingen.
2 april: Zaans gitaarfestival, in samenwerking met topgitaristen Ruben Hoeke en
Jan Kuiper laten professionele en amateur
gitaarformaties het beste van hun kunnen
zien en horen. Er worden nog vijftig Zaanse
gitaristen gezocht! Daarnaast is er een
YOUTUBE contest voor degenen die kans
willen maken op een solo-optreden tijdens
het festival. Maak een filmpje van jezelf
en laat zien wat je kan op gitaar.
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28 april: het Djordi Ferari Orkestar- Tsi
Tsi Tsigane met onder meer Joost Spijkers
uit Zaandam, bekend van de Ashton
brothers. Een rauw zigeunerspektakel met
jammerviolen en knallende Balkanbeats,
20.15 uur. Na afloop een workshop door
Joost Spijkers.

-)$:/.%2:!!.
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17 juni: Pinokkio en de Fluxus Fee. Een
sprankelende musical waaraan ruim
honderdvijftig acteurs, zangers, dansers en
muzikanten van Centrum voor de kunsten
Fluxus meedoen. Voor meer informatie en
kaarten: www.zaantheater.nl

19 juni: Stichting Oeverloos organiseert
weer een groots cultureel kinderevenement op de Zaanse Schans. Het thema is
gelijk aan dat van de landelijke
Kinderboekenweek: ‘Helden in kinderboeken’. Naast onder meer veel optredens,
wordt de de Hotze de Roosprijs uitgereikt.
Andere activiteiten zijn onder meer:
bouwen en knutselen, een minibioscoop,
een ballonnenwedstrijd, waterdiertjes
vangen en bestuderen met Flip Valk van
het natuurmuseum, en varen op de Zaan.
Ook dit jaar is weer op diverse spannende
locaties veel aandacht voor lezen en voorlezen. Meer informatie is te vinden op de
website van Willem de Oeverloze Waterrat:
www.zaansekinderboekenmarkt.nl

17 t/m 19 juni: Groots zomers driedaags
spektakel op diverse locaties aan de Zaan.
Een greep uit het aanbod:
17 juni, 21 tot 23 uur: Jungle by night,
Miss Montreal, Lisa Jacobs en Xander de
Buisonjé. (Chocoladefabriek).
18 juni, ’s middags Talentenparade in
samenwerking met Fluxus en een preview
van de Zaanse Kinderboekenmarkt.
22 uur: ‘Blinkend Koper’, Trompettist
Erik Vloeimans en de Marinierskapel
brengen een keur aan bekende musical- en
filmhits (Chocoladefabriek).
19 juni: Midzomer-zaan verzorgt een
optreden van Trapperdetrap op de Zaanse
Kinderboekenmarkt, (Zaanse Schans).
Om 11 uur speelt de harpiste Lavinia
Meijer in samenwerking met Hans
Dorrestijn, die een aantal van zijn ‘sombere’ gedichten ten gehore brengt. Het festival wordt om 14.00 uur afgesloten met jazz
op de binnenplaats van de Chocolade
fabriek aan de Zaandamse Westzijde.Info:
www.midzomerzaan.nl
:!!.3 -53%5-

Lente in en om het Zaans Museum.
Bruisende activiteiten voor jong en oud.
Zo zijn er wandel- en /of vaarexcursies in
de Kalverpolder, museumwandelingen,
exposities, lezingen en creatieve workshops. Voor meer informatie:
www.zaansmuseum.nl.
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Elke eerste woensdag van de maand:
KinderKOOKcafé door en voor kinderen.
Aanvang 18 uur. Reserveren is aan te
raden: www.degrooteweiver.nl
14-21 mei: Week van de Zaanse
Amateurkunst (WAK): Een landelijk initiatief waarop de Zaanstreek inhaakt. WAK
biedt een podium voor amateurkunstbeoefenaars van allerlei disciplines. In de
Zaanstreek wordt geprobeerd een programma tot stand te brengen waarin locaties
van cultureel erfgoed een grote rol spelen.
De Zaanstreek wemelt van de amateurkunstverenigingen én erfgoedlocaties, dus
dit kan een geweldige match worden. Kijk
op www.zaanscultuurplein.nl
:AANS %RFGOED 
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Voor de in september/oktober te houden
expositie ‘Klandizie’ (de middenstand
vanaf 1920 in Koog en Zaandijk) zoekt
de Historische Vereniging Koog-Zaandijk
voor een periode van twee á drie weken
een geschikte ruimte van minimaal
honderd vierkante meter. Deze moet goed
toegankelijk zijn (begane grond) en zijn
voorzien van een toilet en een watertappunt. Voor reacties kan per mail contact
worden opgenomen met Jan Duijvis,
duijvis@tiscali.nl
6%2%.)').'
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Bij molen De Huisman op de Zaanse
Schans werd 20 januari het bereiken van
het hoogste punt gevierd. Het steken van
de laatste twee roeden werd verricht door
Zaanstads wethouder Jeroen Olthof en
André Drost, de voorzitter van De
Zaansche Molen. De door de bovenas
gestoken roeden vormen nu tezamen het
wiekenkruis. Met de restauratie wordt het
beeld van de molen hersteld, zoals dat
eruitzag vóór hij in 1955 naar de Zaanse
Schans werd overgebracht en daar op het
bestaande pakhuis De Haan werd
geplaatst. Het afgelopen jaar werd de nieuwe, hogere onderbouw gerealiseerd en in
december werden het molenlijf en de kap
geplaatst. Hierdoor werd het mogelijk het
monumentale pakhuis De Haan waartegen de nieuwe onderbouw staat, weer in
zijn oorspronkelijke vorm terug te restaureren. Door de restauratie op deze manier
uit te voeren, werd een aantal doelstellingen bereikt: de molen wordt weer zoals hij
er ooit uitzag en het pakhuis krijgt zijn
oorspronkelijke vorm terug en is nu een
werkende specerijmolen waar de bezoekers straks kunnen zien wat specerijen zijn
en hoe die worden vermalen. Daarmee
heeft de Zaanse Schans er weer een
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restauratie richt zich nu vooral op het
pakhuis dat inmiddels opnieuw is gefundeerd en weer waterpas staat. De komende maanden worden onder andere het dak
en de vloer hersteld.
34)#(4).' 7%34:!!.3% $)')4!,%
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De Westzaanse digitale beeldbank heeft
de komende maanden geen speciale activiteiten, maar is wél van 10 tot 16 uur
aanwezig op Koninginnedag met een
verkoop- en informatiekraam met diverse
foto’s en artikelen. De kraam komt te
staan in Westzaan-Noord, vóór de
Rabobank. Wie de beeldbank wil bekijken, kan terecht bij
www.westzaansedigitalebeeldbank.nl
34)#(4).' ³-/.%4 ). :!!.$!-´

De in mei 2010 opgerichte Stichting ‘Monet
in Zaandam’ streeft ernaar ‘Claude Monet
op de kaart van Zaandam te zetten’ en
‘Zaandam op de kaart van Monet te zetten’.
De kunstschilder Claude Monet verbleef in
1871 vier maanden in Zaandam. Deze periode was cruciaal in zijn ontwikkeling als
grondlegger van het impressionisme. In een
brief vanuit Zaandam schreef hij zijn vriend
en collega Camille Pissarro: ‘Zaandam is
wel bijzonder opmerkelijk en er is genoeg
te schilderen voor een heel leven. Huizen
in alle kleuren, molens bij honderden en
verrukkelijke boten.’ Monet schilderde aan
het begin van de industriële revolutie 25
doeken die een bijzonder beeld geven van
de Zaanstreek in 1871. Deze werken maken
nu deel uit van internationale museumcollecties en particuliere verzamelingen. De
Stichting 'Monet in Zaandam' verwezenlijkt haar doelstelling op verschillende
wijzen, bijvoorbeeld met een wandelboekje
waarin alle Zaanse werken zijn afgebeeld
en ook door middel van tentoonstellingen zoals de huidige reeks doeken

aan de Hogendijk in Zaandam, en door
het zichtbaar maken en behouden van
Monet-gerelateerde monumenten. Een
grote wens is de blauwe kleur van het
‘Blauwe huis’ terug te brengen. Meer
informatie is te vinden op de website
www.monetinzaandam.nl
6%2%.)').' :!!.3 %2&'/%$

De vereniging MBTZ, een van de voorlopers van de Vereniging Zaans Erfgoed,
kwam in de jaren tachtig in het bezit van
zes gietijzeren kolommen die afkomstig
waren uit de voormalige papierfabriek van
Van Gelder Zonen te Wormer. De kolommen werden uitgeleend aan het Techniek
Museum van de TU Delft. Toen dat werd
opgeheven, kreeg Zaans Erfgoed in 2009
de kolommen terug. De voormalige
papierfabriek Van Gelder is onlosmakelijk
verbonden met de geschiedenis van
Wormer. In 1727 startte de omgebouwde
oliemolen de Eendracht met het vervaardigen van papier. Na het plaatsen van een
stoommachine in 1845 groeide het bedrijf
sterk: in 1928 maakte het gebruik van 52
gebouwen. In 1977 telde het bedrijf nog
730 arbeidsplaatsen en in 1981 werd het
concern failliet verklaard. Van het gehele
fabriekscomplex bleef geen enkel gebouw
gespaard. Veel inwoners van Wormer en
omgeving waren betrokken bij papierfabriek Van Gelder. De Vereniging Zaans
Erfgoed vatte daarom het plan op van de
zes gietijzeren kolommen een kunstwerk
te laten maken, als tastbare herinnering
aan het roemrijke industriële verleden.
Een oproep aan kunstenaars en architecten leverde 26 ontwerpschetsen op. Een
jury, bestaande uit de kunstenaars Harald
Schole en Marian Geluk, de Van
Gelderkenner Jur Kingma, Wormerlands
burgemeester Peter Tange en architect
Cees Kruit, nomineerde vijf plannen van
de kunstenaars Wiard Heijenga uit
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Zaandam, Cor Visser uit Koog aan de
Zaan, Svetlana Tsygankova uit Uitgeest,
Eva Stache uit Oostzaan en Herbert
Nouens uit Slochteren. Zij werkten een
definitief plan met een maquette uit.
Gedurende de expositie van de ontwerpen
in het gemeentehuis van Wormerland,
konden bezoekers hun voorkeur aangeven. Hoe wel er veel stemmen naar plan
Atrium van Cor Visser gingen, heeft de

jury om technische en budgettaire redenen niet voor het dat plan gekozen.
Herbert Nouens is door de jury unaniem
gekozen als ‘het beste ontwerp dat zowel
de grootsheid van Van Gelder symboliseert, alsook de vergankelijkheid van het
eens zo machtige fabriekscomplex.’ De
kunstenaar omschreef zijn werk als: ‘De
Prop als symbool van weemoed. De prop
als symbool voor iets dat ooit was, op een
voetstuk geplaatst, gemaakt van de

oorspronkelijke gietijzeren zuilen. Alles
van Van Gelder is weg, zoals je een prop
papier weggooit. Ik haal de prop weer uit
de prullenbak en verhef hem deze tot een
symbool van weemoed.’
Het beeld wordt ongeveer acht meter hoog
en krijgt een grondoppervlak van vijf vierkante meter. Het wordt geplaatst op de
nieuw aan te leggen rotonde in de
Noordweg nabij de Prins Clausbrug.

Linksboven: Impressie van het toekomstige van Gelder monument ‘De Prop’. Rechtsboven: Het Blauwe Huis geschilderd door Monet. Onder: De roeden van de
molen zijn geplaatst en nu wordt het dak van het pakhuis onderhanden genomen.
:AANS %RFGOED 



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 uw aanmelding 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 informatiebron voor alle inwoners van Zaanstad, Wormerland en Oostzaan en in feite onmisbaar
voor iedereen die de Zaanstreek, met al z’n cultuurhistorische waarden 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.
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