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Wat is mooi?
‘Mooi’ is een betrekkelijk begrip waar mensen 

verschillend over denken. Dat merkte ik al snel 

toen we 42 jaar geleden naar Zaandam verhuis-

den. ‘Wat moet je nou in zo'n lelijke fabrieks-

stad?’ kreeg ik te horen. Maar ik kende de streek 

al van f ietstochtjes die ik als kind er met

mijn vader maakte. Het begon met een bootreis, want een tunnel was toen 

een nog jaren onvervulde wens. Een minicruise met de pont tussen grote 

zeeschepen en langs die imponerende ijzeren spoorbrug waar hopelijk net 

een trein over denderde. We reden expres even langs de houthaven waar het 

lossen van al dat hout uit landen waar ik dacht nooit te komen, een altijd 

boeiend schouwspel opleverde. Dan kwam je in iets wat in mijn ogen noch 

dorp, noch stad was, maar voor mij, als Amsterdams stadskind opgegroeid 

tussen hoge huizen, een grote charme had. Hier stond van alles door elkaar: 

hoog, laag, statige oude gebouwen, popperige houten huisjes, opklapbrug-

getjes... fascinerend! Maar vooral die rijen kasteelachtige fabrieken en de 

bedrijvigheid aan beide zijden langs die vaak verborgen Zaan. Als je een 

klein stukje ervan af ging, stond je al meteen midden in de weilanden. 

Hoezo onaantrekkelijke fabrieksstad? Schoonheid heeft ook te maken met 

karakter en authenticiteit. Een oud doorgroefd gezich is mooi, je kunt zien 

dat die persoon geleefd heeft, iets heeft meegemaakt – en dat maakt het 

interessant en waardevol. Dat geldt ook voor een stad of streek waar je de 

unieke geschiedenis aan kunt aflezen. Daarom is het zo jammer dat in het 

verleden veel van ons industriële verleden is gesloopt, waar we achteraf spijt 

van hebben. Essentiële stukjes Zaanse historie zijn weggevaagd, omdat het 

niet aan ons beeld van mooi of praktisch beantwoordde. Als lid van MBTZ, 

de vereniging die tegen dit slopen en wegwissen van een deel van onze 

geschiedenis inging, hoorde ik vroeger dat ‘we gek waren die oude rommel 

te willen behouden. Mensen hadden daar in slechte omstandigheden hun 

ruggen krom gewerkt.’ Tegenwoordig werken mensen zich krom om in 

die ‘mooie oude fabrieken’ een appartement te kunnen kopen. Dat er soms 

verdwenen molens terugkwamen aan de Zaan is een leuke ontwikkeling, 

niet alleen voor toeristen. Het geeft een beeld van onze historie met zijn 

verscheidenheid aan vroege industrie. Maar ik vind het geen goed idee om 

de in 1916 ‘gemotoriseerde’ oliemolen De Os bij de Zaanse Schans weer 

te verbouwen tot windmolen. Daarmee verdwijnt er een tussenfase die in 

onze streek plaatsvond. Windmolens voldeden en daarom duurde het lang 

voor de Zaanstreek overging op stoomaandrijving.  De Os is een voorbeeld 

van hoe het er soms toeging:  als molenaars op gemotoriseerde aandrijving 

overstapten werd er als overgangsfase een machine in het molenlijf gezet 

en werden de schuren bij de productie betrokken. Voldeed het niet,  dan 

kon je altijd nog terug, wat in het verleden ook wel gebeurde. Ging het 

goed, dan werd de molen ontmanteld en werd er een grotere ombouw 

rond de molen gezet. De volgende fase was dan een kleine fabriek, die 

langzamerhand werd uitgebouwd. In het gemeentearchief zijn prachtige 

voorbeelden van deze fases op oude foto’s terug te vinden, maar gelukkig 

hebben we ook nog een echt restant uit die overgangstijd. Ga zoiets unieks 

dan niet terugveranderen in een gewone molen, ook al zou dat er op het 

oog ‘mooier’ uitzien. Deze molen is geen lelijke halfkapotte molen, die weer 

gerestaureerd moet worden in zijn oorspronkelijke glorie. Zet er liever een 

bord bij met foto’s en een uitleg waarom het een zogenoemde ‘peperbus’ 

werd. Kortom, doe er wat mee en toon dit stuk unieke industriële ontwik-

kelingsgeschiedenis! Dan ontstaat er een logisch verband en zullen mensen 

begrijpen hoe de lijn van molens naar de moderne fabrieken gelopen heeft. 

Bij rondleidingen merk ik dat mensen dat verhaal interessant vinden en met 

andere ogen naar De Os kijken. We mogen best trots zijn op ons interes-

sante en arbeidzame verleden. Wat lelijk lijkt, wordt dan toch mooi. De 

Zaanstreek blijft zo een altijd interessant levend geschiedenisprentenboek, 

waaruit iedereen zich graag de verhalen laat vertellen. Onze vele bloeiende 

historische verenigingen helpen daarbij.

Wikje van Ritbergen



4   De bouw van een stenen chocoladefabriek in Zaandijk was 

voor een groep Zaankanters aanleiding in het geweer te komen. 

Zij wilden niet dat de Zaanse houtbouw in de Zaanstreek 

zou worden verdrukt. Met steun van Zaanse gemeenten en de 

Stichting Zaans Schoon werd zo de grondslag gelegd voor een 

Zaans `houtbouwreservaat': de Zaanse Schans.

10   De Zaanse arbeider Fokke Bosman schreef vroeg in de 

jaren zestig zijn autobiografie. In de periode voor de Tweede 

Wereldoorlog was hij politiek bijzonder actief: achtereenvol-

gens als anarchist, communist en vervolgens als revolutionaar-

socialist. Linkse studenten vroegen hem zijn herinneringen op 

schrift te stellen.

13  Toen de Zaanse industrie verstoomde, maakten windmolens 

allengs plaats voor stenen fabrieksgebouwen. Bedrijven zoals 

Bloemendaal en Laan liepen daarbij voorop. Hun bedrijfspan-

den werden gebouwd door de Gebroeders Gorter. De produc-

tiemethodes in deze bedrijven weken weinig af van wind-

molenmechanieken.

17  Niet alleen Zaanse tuinen (beschreven in het vorige nummer 

van Zaans Erfgoed) maar ook Zaanse gevels werden in hun 

uiterlijk beinvloed door de stijl van Lodewijk XIV. Maar je 

moet er wel naar zoeken.

INHOUD
21   Het Zaans Museum bezit portretten van onder anderen Claas 

Caeskoper te Koog aan de Zaan. Deze werden gemaakt door 

Johan Thopas. In de kunsthistorische literatuur krijgt hij 

nauwelijks aandacht. Hoe komt dat en waarom heeft hij zo 

weinig sporen in archieven nagelaten?

25   Het pakhuis Batavia aan de Veerdijk in Wormer is door een 

restauratie weer in oude luister hersteld.

29   Zaandam viert dit jaar dat tweehonderd jaar geleden de 

dorpen Oost en Westzaandam werden samengevoegd tot de 

stad Zaandam. Of Napoleom zelf daarbij was betrokken is 

twijfelachtig. 

34   De mens in zijn monument. De eerste aflevering van een serie.

37   Boekennieuws. Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek belicht.

40   Kroniek. Drie maanden de Zaanstreek van januari tot en met 

maart 2011.

43   Verenigingsnieuws. Nieuws voor de leden van de eigen club 

dat ook anderen kan interesseren.

46   Agenda. Tips voor uitstapjes in de zomermaanden.  

De stoomtimmerfabriek en molenmakerij van Gebr. Gorter te 

Wormerveer 

Transport over de weg van een Zaans pand (Noorderkekrstraat 7)

naar de Zaanse Schans 
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DE GESCHIEDENIS VAN

DE ZAANSE SCHANS 

In het luchthuis van de familie Duyvis te Koog aan de Zaan

vergaderden 9 februari 1946 J.W. (Wim) de Boer, J.C. (Job)

Duijvis, Mr. Johan W. Groesbeek1, T.M. (Theo) van der Koogh, 

publicist over de Zaanse houtbouw2, Evert Smit (directeur van de 

Zaanlandse Stoomdrukkerij en bestuurslid van de Vereniging De 

Zaansche Molen en de architect Jb. (Jaap) Schipper. Allen maak-

tenzij zich grote zorgen over de toekomst van de Gortershoek.

Door de oorlog en het tekort aan materialen waren veel pan-

denniet goed onderhouden. De industrie begon na de Tweede

Wereldoorlog weer op gang te komen en breidde sterk uit. De

groep mannen vreesde sloop van de huizen. De Rijksdienst voor 

de Monumentenzorg adviseerde hen een rapport op te stellen en 

dit het departement van Onderwijs Kultuur en Wetenschappen

(OKW) aan te bieden. Zulks geschiedde op 7 mei 1946, met de 

dringende aanbeveling aan de minister maatregelen te nemen om 

de gehele bebouwing van de Gortershoek als monument te be-

schermen. Maar hele buurten beschermen (het huidige bescherm-

de dorpsgezicht) was toentertijd wettelijk nog niet mogelijk. Men 

kreeg het advies voor het gebied een ‘Plan voor de bebouwde kom’ 

te maken waarbij de woonbestemming kon worden veiliggesteld.

:!!.3�3#(//.

Inmiddels was de Stichting Zaans Schoon opgericht met als doel: 

‘De bescherming, de bevordering en documentatie van de land-

schappelijke en stedenbouwkundige rijkdom en schoonheid van 

de Zaanstreek’. De stichting maakte een bestemmingsplan voor 

de Gortershoek en bood dat het gemeentebestuur van Zaandijk 

aan. Daarnaast maakte Zaans Schoon een inventarisatie van 

dehistorische monumenten in de Zaanstreek. De Stichting wilde

dat er een plaatselijke monumentenverordening zou komen voor-

alle Zaangemeenten, aangezien in de gehele streek waardevolle

panden met sloop werden bedreigd. Er waren plannen voor de

bouw en uitbreiding van fabrieken en voor de bouw van drie

bruggen over de Zaan. Voor dit alles was veel ruimte nodig. Zaans 

Schoon vreesde dat veel historische woningen zouden worden

gesloopt, mede doordat de er in de gehele streek nog geen en-

kelindustrieterrein was aangelegd. De Zaanse gemeenten waren

typische streekdorpen en de uit de molenbedrijven voortgeko-

men industriële ondernemingen bevonden zich midden tussen de

woningen langs de Zaan en de loodrecht daarop staande paden.

Men wendde zich tot de burgemeester van Zaandam, mr. dr. J. in 

’t Veld. Deze organiseerde in 1948 een overleg van Zaans Schoon 

met de ‘Zaanse Burgemeesterskring’. Burgemeester In ’t Veld was 

een warm voorstander van overplaatsing van bedreigde panden

en adviseerde de Zaanse bevolking voor het plan te interesseren.

Zo ontstond het idee de meest bedreigde panden naar een pad

of buurtje over te plaatsen. De gemeente Zaandam stelde als

locatie onder andere het Mr. Cornelispad met het Blauwepad 

enHaaldersbroek voor; de gemeente Zaandijk droeg onder andere

het Weeshuispad en het Eerste Ezelspad aan. Zaans Schoon moest 

maar eens een voorstel doen, maar vond de voorgestelde locaties 

eigenlijk niet geschikt.

;\�i\Xc`jXk`\�mXe�\\e�_flkYflni\j\imXXk

Leden van Zaans Schoon. V.l.n.r. J. Touw, W.J. de Boer, mevr. M. Mars-de Boer, 

Frans Mars, H. Los, W.A. van Gogh en Jaap Schipper (foto archief Schipper)



:AANS�%RFGOED�������������

N

 

%)'%.�+!2!+4%2

Het probleem was dat er verschillende soorten Zaanse huizen zijn: 

huizen langs de weg en de Zaan, en huizen aan de paden. Deze

kon men niet zonder verlies aan eigen karakter naast elkaar zetten. 

Jan Honig, Jaap Schipper en Theo van der Koogh stelden vervol-

gens de huidige plaats voor: het terrein aan de Kalverringdijk3.

Hier was het door de ligging aan de Zaan mogelijk Zaanerven te 

creëren en er konden huizen over de sloot en aan paden worden 

gerealiseerd. In de polder was voldoende ‘achterland’, het terrein

lag braak en er hoefde niet veel te worden gesloopt, het lag

tegenover de Gortershoek, er waren al molens aanwezig en het

gebied lag gunstig in het centrum van de streek. Door de smalle 

waterkering, de Kalverringdijk, was het ook mogelijk de oude

structuur van de Zaandorpen te laten herleven, met een lage 

dijk en een wegsloot en haaks daarop de wat lagergelegen paden

met een eigen padsloot. In 1967 kreeg de Kalverringdijk met de 

dijksloot haar definitieve karakter.

6//25)4342%6%.$

Het idee van dit Zaanse buurtje met verplaatste en bewoonde

huizen, was voor die tijd vooruitstrevend omdat de aandacht niet 

alleen was gericht op de projecten, maar ook op de samenhang.

Men ontwierp een totaal dorp. Hiermee onderscheidt de Zaanse 

Schans zich van andere instellingen die verplaatste projecten

samenbrachten, zoals het Openluchtmuseum in Arnhem en het 

Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. De Zaanse Schans werd niet

opgezet als een architectuurmuseum, maar als een reservaat van 

oude waardevolle, typische Zaanse huizen – panden die op hun 

oorspronkelijke plaats niet meer waren te handhaven. Zonder de 

mogelijkheid tot verplaatsen naar de Zaanse Schans zouden alle 

huizen die daar nu staan voorgoed verloren zijn geraakt.

5)47%2+).'�6!.�$%�0,!..%.�

Jaap Schipper kreeg in 1946 de Prix de Rome, een staatsprijs.

Aan deze prijs was de verplichting verbonden dat hij twee buiten-

landse studiereizen moest maken en een studie moest doen naar 

een bouwkundig probleem in Nederland zelf. In overleg met het 

ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, kreeg hij 

in 1950 opdracht een studie te maken van de Zaanse houtbouw.

Deze studie was in 1951 gereed, met een uitgewerkt plan voor

een bewoonde buurt van over te plaatsen houten panden naar de 

Kalverpolder. In september 1951 werd het plan voorgelegd aan de 

Zaanse burgemeesterskring en kregen de Zaanse gemeenteraden 

het plan toegezonden met het verzoek in principe mee te werken-

aan de totstandkoming van het reservaat. Het publiek kon de

plannen inzien en Zaans Schoon maakte een maquette die met

een aantal tekeningen tentoongesteld werd in café Loggen te

Zaandijk. De Zaanse pers was zeer positief over de plannen en

steunde die op alle mogelijke manieren. Frans Mars, die ook lid 

was geworden van Zaans Schoon, schreef stukjes met tekeningen 

voor het Dagblad voor de Zaanstreek ‘De Typhoon’. De journalist 

Jan Hottentot van die krant maakte propaganda voor het plan. In 

1952 werd de basis gelegd voor de stichting De Zaanse Schans.

De naam ‘Zaanse Schans’ was voorgesteld door Frans Mars als

herinnering aan de Spaanse tijd. Het was de plaats waar Diederik 

van Sonoy (gouverneur in dienst van Willem van Oranje) in 1574 

zijn soldaten een verdedigingswerk – een schans – liet opwerpen-

tegen de Spaanse troepen.
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Alle Zaanse gemeenten waren in principe bereid het plan te onder-

steunen. In 1953 werd in het Streekplan de plaats voor bijzondere 

bebouwing vastgelegd. De gemeente Zaandam kwam in 1955

met een raadsbesluit waarin werd vastgelegd dat het buurtje in

de Kalverpolder aan de Zaan, tegenover de Gortershoek, zou

komen. Zaans Schoon was al begonnen met het verzamelen

van bouwmaterialen en bouwonderdelen voor het gebruik bij

de herbouw en kreeg nu van acht gemeenten een jaarlijkse sub-

sidie om die materialen aan te kopen. Gelukkig werd veel van 

dit materiaal geschonken door aannemers en particulieren. In 

1955 stelde het gemeentebestuur van de gemeente Zaandam de 

bouwcommissie ‘Zaanse Schans’ in – een samenspel tussen de

gemeente en particulieren. Zij bestond uit bestuursleden van de 

Stichting Zaans Schoon, een architect van de Rijksdienst voor

Monumentenzorg en een aantal deskundige architecten. Deze

commissie, die door de Zaandamse burgemeester Thomassen

werd geïnstalleerd, begeleidde de bouwactiviteiten. Wethouder

M. Plooyer werd voorzitter en mr. P.J. Molendijk secretaris.

Plooyer werd na zijn pensionering opgevolgd door wethouder

D. Metselaar. Namens de Stichting Zaans Schoon zaten architect 

Jb. Schipper, F. Mars, J.W. de Boer, J.W.A. Honig in deze com-

missie, alsmede als deskundige op het gebied van houtbouw de

oud-Zaankanter T.M. v.d. Koogh, en namens gemeentewerken

van Zaandam de architect G.M.G. Bakker, ir. W. Zuurmond en 

ir. A. Kloos. De bouwcommissie maakte een uitbreidingsplan

voor het terrein waar het reservaat moest komen. Op 5 september 

1956 werd dat plan door de Gedeputeerde Staten van Noord-

Holland goedgekeurd en kon de grond waarop de Zaanse Schans 

was gepland, worden aangekocht. In de begroting, die aan het

einde van 1956 werd ingediend, was een post opgenomen voor

het bouwrijp maken van dat terrein.4

er, 

r)

Februari 1960 - de bouwcomissie Zaanse Schans krijgt een cheque overhan-

digd; v.l.n.r. J. Kortenoever, secretaris, wethouder D. Metselaar, voorzitter, 

C. Heemskerk, directiesecretaris van firma Simon de Wit en Frans Mars van 

Stichting Zaans Schoon. (foto Bob Fleumer)
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Linksboven: Koopmanshuis De Mol werd per schuit naar de Zaanse Schans vervoerd. Rechtsboven: Het transport over de weg van het pand Noorderkerkstraat 

7 naar de Zaanse Schans. Linksmidden: Het vervoer van de theekoepel van Wstzijde 114 te Zaandam naar de nieuwe plek naast de Julianabrug. Rechtsmidden: 

De smuiger van Lagedijk 36 te Zaandijk werd herbouwd aan Zonnewijzerspad 6. Linksonder: De bouw van het pakhuis de Lelie, dat aanvankelijk werd gebruikt 

als filmhuis en vestzaktheater. Rechtsonder: De bouw van het vleethuis aan de Walvis. Foto’s GAZ.
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D. Metselaar, wethouder van Openbare Werken van Zaandam, 

begreep – wilde het plan succesvol worden – dat de commis-

sie de medewerking van de andere Zaanse gemeenten niet 

kon missen. Daarom werden ook gemeenteraadsleden van 

die gemeenten in de commissie opgenomen. Men besloot de 

commissie om te vormen tot een stichting. Bij notaris D.J.

Teenstra werd 12 september 1961 de acte voor de oprichting

van de Stichting De Zaanse Schans opgemaakt met als doel:

‘De bevordering en tot standkoming van een typisch Zaanse 

woonbuurt op een gebied in het uitbreidingsplan ‘Zaanse

Schans’ van de gemeente Zaandam. Het bestuur bestond uit 

de vertegenwoordigers van de Zaanse gemeenten Assendelft,

Koog aan de Zaan, Krommenie, Westzaan, Wormerveer,

Zaandam en Zaandijk5, en werd op 27 september 1961 in de  

raadszaal van de gemeente Zaandam geïnstalleerd door de 

burgemeester van Zaandijk, de voorzitter van de Zaanse 

Burgemeesterskring. In 1957 raakte J. Kortenoever door zijn 

werk bij de gemeente Zaandam betrokken bij het project 

‘Zaanse Schans’. De eerste vier jaar was hij secretaris van de 

Zaandamse ‘bouwcommissie Zaanse Schans’ en vanaf 1961 

secretaris van de ‘Stichting de Zaanse Schans’.

+/34%.2!-).'

Het grootste probleem in de beginperiode was geld van de

overheid los te krijgen. Monumentenzorg was wel zeer po-

sitief over de plannen, maar had geen financiële middelen.

Subsidie kon pas worden gegeven als een concreet restaura-

tieplan door Monumentenzorg was aanvaard en de volledige

financiering was geregeld. Maar vooral wethouder Metselaar 

van Zaandam was erg vasthoudend en zei: ‘Als het rijk maar

over de brug komt met een financiële toezegging, dan volgen 

provincie, gemeenten en de bevolking ook wel.’ De gemeente 

Zaandam kocht alle grond aan en gaf die vervolgens in erf-

pacht uit aan de Stichting. In de periode 1957-1961 werd de 

financiële basis gelegd voor het werk op de Zaanse Schans. 

Met de inventarisatie van bedreigde panden kwam er een

kostenraming die met het ministerie van Cultuur Recreatie

en Maatschappelijk Werk en de provincie Noord-Holland 

kon worden besproken. Deze partijen zagen de waarde van de

plannen in en kenden subsidies toe van hf l. 840.000 en hf l. 

420.000 – totaal 45 procent van de kostenraming. Hierdoor

was er een mogelijkheid te onderhandelen met de Zaanse

gemeenten die uiteindelijk in de Stichting zouden gaan sa-

menwerken. Deze gemeenten brachten gedurende vijftien jaar

naar rato van hun inwoneraantal een om te rekenen bedrag

van nog eens dertig procent op. Zo bleef er een bedrag van 25 

procent van de stichtingskosten over, wat voor de realisering

van het plan geen al te groot avontuur meer werd geacht. Deze 

25 procent wilde men bijeen brengen door bijdragen van de

gemeenten en particulieren, die in verband met uitbreidingen 

‘van een monument verlost wilden worden’ én door bijdragen 

van particulieren en bedrijven. Voor het laatste waren vooral 

de heren Metselaar, Van Zinderen Bakker en de Vereniging

Vrienden van de Zaanse Schans6 onder leiding van de

heren Ads. Bouman en G.C. Huig bijzonder actief. De Zaanse 

industrie en particulieren, zoals de Vrienden van de Zaanse 

Schans, droegen vrijwel evenveel bij als de overheid. De se-

cretarisfunctie van Kortenoever groeide langzamerhand

uit tot een projectleiderschap. Hij vond echter dat de deelne-

mende gemeenten door de gefixeerde financiële betrokken-

heid en doordat Zaandam toch zou moeten opdraaien voor

een eventueel nadelig saldo, de daden van het dagelijks bestuur 

niet kritisch volgden. Zij bezochten vaak de vergaderingen

niet. Misschien was dat plezierig voor het dagelijkse bestuur, 

want vooral voorzitter Metselaar van het stichtingbestuur

had nogal ambitieuze plannen. Hierdoor ontstonden soms

problemen en dan moest Kortenoever in plaats van adviseur

te zijn, als bestuurder optreden en de andere leden van het

dagelijkse bestuur overtuigen van zijn standpunt. De conclu-

sie van Kortenoever was dan ook: de samenwerking van de

gemeenten in een stichting leidde tot een bestuursvorm die

de besluitvorming over een voor de streek belangrijk project

als de Zaanse Schans aan de openbaarheid onttrok. Dit kwam 

wel de voortvarendheid ten goede waarmee dit project werd

gerealiseerd, maar de rationaliteit van de besluiten werd in de-

praktijk slechts door een beperkt aantal mensen beïnvloed.

%%234%�!2#()4%#4%.

G.M.G. Bakker, de gemeente architect van Zaandam, en Jb. 

Schipper waren de eerste architecten van de Zaanse Schans.

Jb. Schipper zorgde in 1963 voor een statutenwijziging, omdat 

hij als architect van de restauratie van de Walvis niet langer

adviseur van de Stichting kon blijven. Het eerste pandje op 

de Schans was Westzijde 1 in Zaandam, de apotheek van Van

Sante die moest verdwijnen in verband met de aanleg van 

de Beatrixbrug. Het overplaatsen en de bouw werden uitge-

voerd door het personeel van Gemeentewerken van Zaandam 

volgens een plan van de heer J. Hamel. Na enige projecten

kwam men erachter, dat de technische uitvoering van het 

restauratiewerk een aspect was, dat moest worden herzien.

De uitvoering van de eerste twee projecten – de Haremakerij 

en het Jagershuis – gaven daar aanleiding toe. De uitvoe-

ringsperiode van beide projecten was ongeveer drie jaar. Bij 

nadere beschouwing bleek, dat er zo minutieus werd terug 

gerestaureerd, dat de vloer van de Haremakerij dezelfde mate 

van ‘scheluw zijn’7 moest krijgen als werd aangetroffen vóór

de verplaatsing, terwijl de toepassing van zo oud of authen-

tiek mogelijk materiaal ook nadelig zou kunnen zijn voor de 

bewoonbaarheid en onderhoud. De gemiddelde restauratie 

kosten kwamen daardoor uit boven de norm die de basis van 

de subsidie vormde. Oorspronkelijk lag de raming op 125

gulden per kubieke meter, in 1963 was dat tweehonderd gul-

den per kubieke meter en in 1970 was dat verder opgelopen 

tot 560 gulden per kubieke meter. Door kritischer volgen en 

besteksklaar aanbesteden van de werken werden daarna de

kosten gedrukt. Ook werd er meer aandacht besteed aan de

bruikbaarheid van de panden.at 

n: 

ikt 
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Boven: Het advies van architect Cornelis de Jong voor uitbreiding van de Zaanse 

Schans. De zwarte blokjes zijn de in maart 1968 bestaande panden, de witte met 

nummertjes de volgens de Jong nieuw te plaatsen panden. 

3%,%#4)%#2)4%2)!

In 1967 kreeg de architect C. de Jong uit De Rijp de opdracht van-

de Stichting om selectiecriteria te ontwikkelen welke bedreigde

panden nog in aanmerking zouden kunnen komen voor over-

plaatsing naar de Zaanse Schans. Een nauwkeurige selectie was

noodzakelijk in verband met de toch nog beperkte omvang van

het reservaat en omdat er een zo groot mogelijke verscheidenheid 

aan bouwstijlen en bouwvormen moest komen. Zijn conclusie

was: er zijn voldoende voorbeelden aanwezig uit het midden 

van de achttiende eeuw. Onvoldoende of niet vertegenwoordigd 

waren: herenhuizen, vroeg zeventiende-eeuwse huizen en huizen

uit de tweede helft van de achttiende eeuw met pronkgevels in

de Lodewijk-stijlen. Ook miste hij boerderijen, winkels, pak-

huizen, grote houtschuren, luchthuizen en publieke gebouwen.

Aanvankelijk waren er ongeveer veertig panden die men naar 

de Zaanse Schans wilde overplaatsen. Maar het bleek dat het 

moeilijk was kleine panden uit de achttiende en negentiende 

eeuw weer bewoonbaar te maken. Een voorbeeld daarvan is 

het Jisper huisje dat woningbouwvereniging ZVH de Stichting 

schonk. Dit huisje mag niet worden bewoond omdat er geen 

woonvergunning kan worden afgegeven – het voldoet niet aan 

de huidige eisen. Daardoor kwam er een geringer aantal huisjes,

die wel groter waren.
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In de afgelopen vijftig jaar kampte de Stichting die verantwoor-

delijk is voor het instandhouden en het onderhoud van de panden 

van de Zaanse Schans  voortdurend met finaniële problemen. 

In het onderhoudsfonds zat vanaf het begin te weinig geld. De 

Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis gaf meerdere malen 

adviezen ter verbetering.  De Stichting Zaanse Schans stelde 

een adviescommissie in, die als naam kreeg ‘Zaanse Schans 

Waarheen?’ In deze commissie zaten onder anderen prof. dr. 

L.A. (Pol) Ankum en Ron Sman. Hun rapport ‘Spijkers met 

koppen’8 behelsde een inventarisatie en een advies voor eventuele 

uitbreiding van de Schans, maar het bood geen oplossing voor 

de financiële problemen van de Stichting. Van de commerciële 

exploitanten op de Schans had de Stichting weinig te verwachten. 

In de beginjaren vond wethouder Metselaar, dat men de onder-

nemers op de Schans moest ondersteunen, want hun verdiensten 

zouden matig zijn. Niemand kon toen voorzien dat De Zaanse 

Schans zo’n geweldige toeristentrekker zou worden. Maar die 

commercialisering van de huidige Zaanse Schans is een groot 

probleem – de erfgoedfunctie wordt daardoor totaal verdrongen.

./4%.

1   J.W. Groesbeek was Rijksarchivaris van Noord-Holland  

     en in de periode 1946-1963 voorzitter van Zaans Schoon.

2  Van der Koogh kwam later in de bouwcommissie voor de Zaanse

     Schans en in het dagelijks bestuur van de Stichting De Zaanse 

     Schans.

3   Anno 1961 nr. 14, nr. 15 en nr.22

4  Th. M. van der Koogh: De ontwikkeling van de Zaanse Schans.

    Bull. K.N.O.B. 66 (1967).P. 15.

5 Samenstelling bestuur: Anno 1961.p. 183, p187.

6 Vereniging Vrienden van de Zaanse Schans. Oprichtingsdatum

   1 oktober 1961. 12-12-1977 veranderde de vereniging haar naam en 

   richtte samen met de Stichting Zaans Schoon de vereniging 

   ‘Vrienden van het Zaanse Huis’ op.

7 Scheef.

8 ‘Spijkers met koppen’ adviesrapport uitgebracht door

   ‘De Adviescommissie Zaanse Schans Waarheen?’ (Anno 1961,

   juni 1990 no. 114 p. 633 e.v.) 
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VAN FOKKE BOSMAN
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In ons boekje ‘Wij gingen onze eigen weg’ (Delft: Eburon, 2011) 

namen wij een aantal fragmenten uit Bosmans levensverhaal op. 

Bosman geeft een helder en kleurrijk beeld van de vooroorlogse 

Zaanse arbeidersbeweging. Veel van zijn herinneringen zijn geken-

merkt door een zekere ironie en daardoor niet zonder humor. In ons 

boek spelen deze herinneringen een bijzondere rol. In ‘Wij gingen 

onze eigen weg’ worden namelijk de herinneringen van vier verschil-

lende vooroorlogse revolutionair-socialisten in elkaar geweven, zodat 

een soort van collectieve biografie ontstaat. In dit artikel zetten we 

als voorpublicatie een aantal stukken uit ons boek naast elkaar. 

Maar voor we overgaan naar die fragmenten, geven we eerst wat 

context. Wie was Fokke Bosman? Wat voor rol speelde hij in de 

Zaanse arbeidersbeweging?  

'2%.:%.$�!!.�!2-/%$%

Bosman werd in 1893 in Zaandam geboren, in een gezin dat leefde 

op de grens van armoede. Zijn vader had een eigen winkeltje gedre-

ven, dat al snel over de kop was gegaan. Vervolgens was hij sjouwer 

geweest maar met zijn zwakke gestel had hij vaker geen dan wél 

werk. Na allerhande pogingen, begon hij een sigarenhandel die wel 

boven water bleef. Bosman maakte in feite een zelfde soort ontwik-

keling door als zijn vader. In zijn tienerjaren was hij begonnen met 

werken: eerst in een bloemenzaak, daarna bij een tuinder, in een 

sigarenfabriekje en zelfs op een schip. Pas na allerhande omzwer-

vingen vond hij een stabiele baan bij een verfhandelaar. 

,).+3�2!$)#!!,

Fokke Bosman was rond de jaren tien lid geworden van de links-

radicale vakcentrale Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS), maar 

werd pas tijdens de Eerste Wereldoorlog écht actief. Hij leidde een 

staking, werd ontslagen en liep een tijdlang met plannen rond om 

bomaanslagen te plegen. Maar uiteindelijk liet hij die plannen varen 

en sloot hij zich aan bij de uit het NAS voortgekomen sociaal-anar-

chistische Socialistische Partij (SP), zij het niet voor lang want binnen 

een jaar werd hij lid van de Communistische Partij. In Zaandam 

was deze in 1918 opgerichte nieuwe partij erg succesvol. Ze had al 

snel een raadslid en zelfs een eigen zaterdagbijlage bij de partijkrant 

‘De Tribune’. Bosman werd zelfs uitgenodigd om naar Moskou af 

te reizen en daar naar de partijschool te gaan. Hij sloeg het aanbod 

af. Hoewel Bosman aanvankelijk erg succesvol was – zo werd hij 

lid van het landelijk partijbestuur en raadslid – kwam het in de 

vroege jaren dertig tot een conflict. Terwijl de partij aandrong op 

radicale vakbondsstrijd, keerden Bosman en de Zaanse afdeling 

zich hier tegen: het was gekkenwerk, ingegeven door de Russische 

communistische leiding die geen benul had van de verhoudingen 

in Nederland. Zo’n eigen houding kon de communistische leiding 

niet accepteren en al snel werd Bosman geroyeerd. Hij werd nu actief 

voor de radicaal-linkse Revolutionair Socialistische Partij (RSP) 

en wist met deze partij ook een zetel te veroveren. Hij bleef tot de 

Duitse inval politiek actief.
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Bosman ging niet mee in de ondergrondse voortzetting van de

RS(A)P (in 1935 fuseerden de RSP en de uit de SDAP afkomstige

Onafhankelijke Socialistische Partij, het Marx-Lenin-Luxemburg

Front (MLL-front). Daardoor raakte hij het contact met zijn vroe-

gere kameraden kwijt. Ook na de oorlog kon hij geen aansluiting 

meer vinden bij de politiek. Hij was kort lid van de PvdA (tot de 

Nederlands-Indonesische oorlog), en ook van de PSP. Maar in beide 

partijen kon hij zijn draai niet vinden. Hij haakte langzaam af. Het 

zwaartepunt van Bosmans politieke activiteiten lag dus in de jaren

tussen de wereldoorlogen. Hij was een gewone arbeider en dat maakt 

zijn herinneringen erg interessant. Daarnaast bewoog hij zich in

uitgesproken revolutionaire kringen, zonder slaafs anderen te volgen. 

De drie hierna geselecteerde fragmenten beschrijven zijn tijd bij de

communistische partij en geven een goed beeld van deze beweging 

in zijn vroege jaren. Méér en uitgebreidere fragmenten zijn in ons

boek opgenomen.
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‘In 1919 voelde ik mij sterk aangetrokken tot het communisme’, 

schreef Bosman. ‘Wat is communisme? Heel compact gezegd: leven 

voor en met elkaar, werken en leven in een broederlijke verhouding. 

In zijn tijd was Jezus communist en omdat Hij dit was, werd Hij door 

machthebbers, de bezitters van Zijn tijd, aan het kruis gespijkerd. 

Later werden zijn eerste volgelingen voor de leeuwen geworpen, ter
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afschrikking, ter lering, tot vermaak van de massa. Maar de marte-

laren werden het zaad van de kerk. Middels Ies Carvalho werd ik 

begin 1919 lid van de communistische partij. Ik ben nooit een 

streber geweest, ik rolde er als het ware vanzelf in. Ik had al enige 

ervaring in de politiek opgedaan, want ik was al lid van het NAS 

en had in het bestuur gezeten van de lokale afdeling. Een schrijf-

machine was er niet. Alles, en dit was veel, moest op de hectograaf 

vervaardigd worden. De hectograaf hoort thans in het museum 

thuis. Het is een zinken bakje ter grote van een kwarto velletje, 

gevuld met een slappe gomachtige specie waarvan de samenstelling 

me is ontgaan. De kopij moest samengesteld worden op een vel 

schrijfblok, geschreven met hectografeer-inkt, vervolgens moest je 

het vel op de specie drukken, zonder kreuken of verschuiven, wat 

ook weer een vak apart was. Daarna moest je de inkt in laten trek-

ken, de gestreken vellen papier er op drukken en zo konden er vijftig 

kopieën worden vervaardigd. Langzaamaan werden de afdrukken 

weer iets bleker, tot het hele verhaal weer opnieuw begon. Hier 

hebben heel wat man-uren in gezeten. 
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De communistische partij in Zaandam telde in het begin en nog 

lange tijd daarna weinig leden. Maar wanneer ze geroepen werden, 

waren ze er. Mankeerde er één op een bijeenkomst, dan kwam 

de vraag, waar is Jansen? Lange jaren telde de communistische 

partij in Zaandam maar twintig tot dertig leden, maar allen waren 

bereid iets te doen en dan kan men met een paar mensen heel veel 

werk verzetten. De colportage met de partijkrant ‘De Tribune’ 

werd uitstekend ter hand genomen en meermaals werd de afde-

ling Zaandam in de krant als voorbeeld gesteld. Met een handvol 

mensen en zonder geldmiddelen lukte het in 1922 een raadszetel te 

winnen. De verkiezingspropaganda werd, uitgezonderd een enkele 

openbare vergadering of meeting, gevoerd middels kalkemmer en 

wat plakstroken. Ook werd er, heel primitief, een vierkante kist op 

een handkar gemonteerd waar ik dan in kon zitten; het was mijn 

ruimte om door middel van een oude grammofoonhoorn ‘den 

volke’ kond te doen van ons programma. Ik zat daar vrij veilig 

voor de stenen, die onder het schreeuwen van het deuntje ‘hophop, 

hangt de socialisten op’ door de jeugd naar ons werden gesmeten, 

dit onder goedkeurend oog der ouders. Het waren je democraten 

wel, om het sociale element maar buiten beschouwing te laten. 

Maar dit alles kon mijn entree in de arbeiderswijk, het heiligdom 

van de sociaal-democratische leider Klaas ter Laan, niet verhinde-

ren. Partijpers, radio en TV hebben de kalkemmer en het clandes-

tiene plakbiljet van de tafel geveegd – weg romantiek en avontuur! 

Plakken en schilderen was nachtwerk, het gebeurde dikwijls, dat je 

concurrenten tegenkwam. Veel vriendelijke woorden werden dan 

niet gewisseld. Het was een ontmoeting van de ene ‘gang’ met de 

andere, nog zonder staat van oorlog. Eens gebeurde het, dat luitjes 

van de gereformeerde Anti-Revolutionaire Partij onze biljetten 

van de muur trokken en dachten daarmee een Godwelgevallig 

werk te doen. Misschien was dit wel zo, maar het was niet leuk. 

Het gevolg was dan ook dat één van ons de kalkemmer met nog 

een klussie erin op zijn hoofd omkeerde. Het debat kon worden 

voortgezet op het bureau, een verstrooiing voor de politie, die zich 

bij gebrek aan dieven en moordenaars dood zat te vervelen. Geen 

verder gezeur, we moesten de pret maar als gehoord en gezien 

beschouwen; niks in de krant, anders, zullen ze hebben gedacht, 

zouden wij als minder geziene burgers er ten leste toch voor hebben 

opgedraaid. Natuurlijk, de politie doet soms wel eens, meer dan 

eens, iets goeds. ’

Boven: Bezoekers aan boord van een van de Russische houtschepen in de Zaanse haven.
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‘Of het ’20 of ’21 was’, schreef Bosman, ‘dat is niet zo belangrijk; 

belangrijk was, dat de eerste Sovjet-Russische houtboten binnen-

kwamen. Ik was toen voorzitter van de communistische partij 

in Zaandam en al spoedig namen we het besluit om een bezoek 

te brengen. De eerste boot was de ‘Karl Marx’ en er waren heel 

wat partijgenoten en ook mensen uit Amsterdam bijeengekomen. 

Er was zelfs een tolk, een Nederlander die Russisch sprak. Maar 

nodig was hij niet, omdat enkele bemanningsleden Duits spra-

ken. Ook de voorzitter van de Sovjet (Arbeidersraad) was aan 

boord en toen we aankwamen, werd er net een vergadering gehou-

den. Alle aanwezigen waren, al dan niet aangesloten, communist 

– tot aan de meestermachinist en de stuurlui aan toe. En ook 

zij hadden een gewone stem in de vergadering. De kapitein was 

geen communist, maar had slechts het bevel over de navigatie. 

De arbeidersraad verdeelde de taken, besprak de werkzaamhe-

den aan boord en de politiek. Later, toen de meesten vertrok-

ken waren, werd er een paar glazen sherry-brandy gedronken en 

gegeten. Er waren ook een aantal geheelonthouders aanwezig, 

die echter meer communist dan geheelonthouder waren. Het 

bezoek was op zondag, zodat er niet gelost werd. Het schip was 

oud, maar flink. Voorheen had ik nog nooit een Russisch schip 

gezien. De schippers in de Zaanse haven waren Noren, Finnen, 

Zweden, maar vooral Duitsers en Hollanders. De Russen hadden 

met veelkleurige linten versierde balalaika’s en konden voortref-

felijk spelen: ‘Wolgaslepers’ en andere liederen. Reden genoeg 

voor onze afdeling om een openbare vergadering uit te schrij-

ven in theater Apollo. De bemanning zou muziek ten gehore 

brengen en toespraken houden. In scherpe tegenstelling tot de 

schippers uit andere landen bezocht de bemanning geen enkel 

café. De zaal was uitverkocht en er moest zelfs een tweede verga-

dering ingelast worden. Pieter Bergsma van het partijbestuur 

vertaalde de in het Duits uitgesproken toespraken en hield een 

rede. In de volgende dagen bezochten enkele bemanningsleden 

het Tsaar Peter-huisje en het standbeeld van Peter op de Dam te 

Zaandam, en ze legden bezoeken af bij partijgenoten. De voor-

zitter van de arbeidersraad leende mijn fiets. Dat was iets bijzon-

ders, de meeste anderen konden niet fietsen. Maar hij dus wel en 

hij trapte er lustig op los. Uiteindelijk verdwaalde hij. Hij wist 

niet meer waar ik woonde en kende alleen mijn achternaam. Zo 

kwam de fiets uiteindelijk bij mijn vader terecht. Later heb ik de 

voorzitter nog geschreven – ik weet zijn adres nu nog – maar ik 

heb nooit bericht terug gehad. Enige tijd later kwam er nog een 

boot, de ‘Krasni Profintern’ – Russisch voor ‘Rode Vakbeweging’ 

– en herhaalde het voorgaande zich nogmaals. Deze keer hielden 

we een optocht. Mensen gingen achter ons lopen, er was verder 

niets georganiseerd; het was eerder een gewone wandeling. Maar 

de politie vond het een niet-aangevraagde demonstratie die uit 

elkaar geslagen moest worden. Wij bestuurders en enkele leden 

plus de Russen, wisten in een steeg aan de Gedempte Gracht te 

ontkomen, terwijl de politie met de nieuwsgierigen afrekende. 

Het kon er soms ruig aan toegaan.’

Het boekje kan worden besteld door 12,50 euro over te maken op

R.L. Blom, ING rek.nr. 59 616 42 o.v.v. memoires en verstuur-

adres.

Bosman in 1966.
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Boven: IRijstpellerij De Unie op de voorgrond met vrijwel identieke rijstpellerij Hollandia op de achtergrond. In het midden oliemolen De Hoop. Datering is omstreeks 1872. Foto GAZ
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De stukken die ik in handen kreeg, worden overgedragen aan het

Gemeentearchief Zaanstad.1 Om publicaties op basis van deze gege-

vens beter toegankelijk te maken, staan ze inmiddels op de website 

‘Monumentaal aan de Zaan’2. Het dossier van de bouw van de Unie 

werd gebruikt om te zien wat het effect was van de bouw van een

stoomfabriek op de lokale economie.3 Dit artikel levert een bijdrage 

aan de kennis over de rol van de molenmakers bij de bouw van de

eerste stoomfabrieken in de Zaanstreek

6!.�7).$�.!!2�34//-��'%%.�'2/4%�34!0

In 1871 besloot de firma Wessanen & Laan een stoomrijstpellerij 

te bouwen. Het bedrijf had al ervaring met stoomaandrijving in 

de stoomolieslagerij de Tijd en de stoommeelfabriek de Vlijt. In de 

nabije buurt waren de stoomolieslagerij de Liefde en de stoompa-

pierfabriek de Eendracht in bedrijf. Deze nieuwe stoomfabrieken 

hadden nog veel gemeen met windmolens. Een industriewindmolen 

is een gebouw met een mechanisme om windenergie om te zetten 

in bewegingsenergie en óók een constructie om deze beweging over 

te brengen, werktuigen, opslagruimtes en transportwerktuigen. De 

wieken zetten de windenergie om in bewegingsenergie. De wind-

as, kroonwiel, bonkelaar, koningsspil en spoorwielen brengen deze 

bewegingsenergie over op de werktuigen; dat kunnen maalstenen, 

pelstenen of een kollergang zijn. In een zaagmolen brengt de krukas 

zaagramen in beweging en in de olie- en papiermolens brengen de 

nokkenassen de stampers en heien in beweging. De goederen werden 

opgeslagen in de molenschuren. Voor transport beschikte men over 

een luiwerk, schepperijen en een kraan buiten de molen. De eerste 

stoomfabrieken verschilden hier niet zoveel van. De stoommachi-

ne is het meest spectaculaire onderdeel, maar het belang van over-

brengingssystemen en werktuigen is net zo groot. Bij het gebruik 

van stoomkracht werden in eerste instantie de wieken vervangen 

door een stoommachine. Het transmissiesysteem veranderde weinig, 

omdat de energie van de stoommachine op de windas werd overge-

bracht en ook de werktuigen bleven nagenoeg hetzelfde. 
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De eerste stoommachines waren pompmachines die via een balans 

een pomp in beweging brachten. Een volgende uitvinding was, 

dat met een krukas met vliegwiel de op-en-neergaande beweging 

van de balans in een draaiende beweging konden worden omgezet. 

Vervolgens konden andere werktuigen, zoals maalstenen en later 

spinmachines in beweging worden gebracht. De overbrenging van 

de bewegingsenergie naar de werktuigen ging oorspronkelijk met 

behulp van kettingen, touwsnaren of gietijzeren kamwielen. Dat was 

weinig bedrijfszeker en veroorzaakte veel wrijvingsverlies. William 

Fairbairn (onder andere de uitvinder van de monumentale ijzeren 

kraan bij DuyvisWiener in Koog aan de Zaan) bedacht rond 1850 

in Manchester een stelsel van smeedijzeren assen die door de lengte 

van de fabriek liepen. Op de assen zaten houten of gietijzeren wielen 

die via leren riemen de bewegingsenergie op werktuigen overbrach-

ten. Zo’n stelsel werd ‘drijfwerk’ genoemd. Bij de bouw van de Unie 

werd sterk geëxperimenteerd met deze overbrengingstechniek. 
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Simon Jansz uit Zaandijk kreeg op 4 juli 1639 een windbrief voor 

de eerste pelmolen in de Zaanstreek: de Pellekaan in Koog. Voor het 

pelproces was een gelijkmatige gang van de molen van groot belang. 

Daarom hadden de wieken een speciale  vorm.4  Verder had de 

pelmolen een soort versnellingsbak die bestond uit een groot raven-

wiel en een kleine schijfloop die bij gemiddelde wind zorgden voor 

zo’n 180 omwentelingen van de pelsteen per minuut. Bij een mecha-

nisme met een klein ravenwiel en een grote schijfloop was dit 120 

omwentelingen per minuut. Voor een dergelijke constructie was veel 

kennis en ervaring van een molenmaker nodig. In een rijstpelmolen 

waren twee (en soms drie) pelstenen aanwezig. Voorts waren er een 

waaierij en een harp (een zeef) waarmee de rijst tussen de verschil-

lende fases van het pellen werd gezuiverd. Dit leverde pelmeel op, 

dat als veevoer kon worden verkocht. Voorts had de rijstpelmolen 

een paddiesteen, die de ongepelde rijst voorbewerkte, en een poets – 

een machine waarin de gepelde rijst samen met wat talk en minerale 

olie werd gestort en werd bewerkt door ronddraaiende borstels. Zo 

werden de laatste resten pelmeel en doppen van de rijst afgepoetst. 

Deze werktuigen moesten dus ook in een stoomfabriek worden opge-

steld. Het is verbazingwekkend wat voor een grote verscheidenheid 

aan producten met deze eenvoudige werktuigen werd gemaakt. Een 

voorbeeld hiervan is de pel-uitkomst die Bloemendaal & Laan in 

1887 uit honderd ton Arracan rijst verkreeg: 5

Grof grof                 4%

Voorloop no. 8       31%

Voorloop no. 7   22,5%

Grofmiddel           8,8%

Fijn no. 4              6,2%

Fijn no. 2                 2%

Barl                     1,25%

Best meel                  9%

Ordinair meel          6%

Doppen                    8%

De warenkennis van de koopman en de ervaring van de pelbaas 

waren hiervoor onontbeerlijk.
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In het vorige artikel in deze serie over de Zaanse stoomrijstpellerij

beschreef ik, dat de Zaandamse stadsarchitect Immink de eerste

stoomrijstpellerij ontwierp. Maar bij de bouw van fabrieken kwam 

er lang niet altijd een architect aan te pas. In de negentiende eeuw

was de scheiding tussen ontwerpers en bouwers nog niet vanzelf-

sprekend. Molenmakers zoals Gebr. Gorter speelden in de eerste

fase van de bouw van Zaanse stoomfabrieken een belangrijke rol:

zij gaven de kennis en ervaring van enige eeuwen molenbouw door.

Lammert Gorter was vanaf 1835 in dienst bij Vasterd Vas, koopman 

te Wormerveer, die vijftien molens in bedrijf had. In 1837 begon

Gorter voor zichzelf met een timmerwerkplaats. In 1838 kwam

zoon Dirk en in 1845 zoon Gerrit in de zaak. Na het overlijden van 

Lammert Gorter zetten zijn zoons vanaf 1 januari 1872 het bedrijf-

voort onder de naam Gebroeders Gorter. Zij hielden zich bezig

met het onderhoud van molens, maar bouwden ook fabrieken. Zij

waren betrokken bij de bouw van de stoomolieslagerijen de Engel,

de Toekomst en de Vrede, de cacaofabriek de Zaanstroom, de choco-

ladefabriek de Ruijter, de pakhuizen Zwaluw en Wormerveer en de 

rijstpellerij de Unie.6 Gorter diende op 27 november 1871 bij Laan 

een prijsopgave in voor de nieuwe stoomrijstpellerij. Deze bestond uit 

een hoofdgebouw met vier paar stenen 16,5 el lang en 10,2 el breed 

(fl. 14.555), een machinekamer en ketelhuis (fl. 3.550), een 22,5 el 

hoge schoorsteen (fl. 2.750), het hele binnenpelwerk (fl. 9.750), een 

pakhuis, solide en sterk als van de heer Prins (fl. 12.800).

7!#(4%.

Remmert van der Laan had bij de firma Noury & van der Lande 

in Deventer een stoommachine gezien, die was gebouwd door J.L. 

Nering Bögel te Deventer. Een contract was vlug gesloten, maar met 

de levering van de stoommachine wilde het niet vlotten. 

Tekening van Gebr. Gorter uit 1892 van de doppenfabriek bij de Unie.De teke-

ning toont de installatie van het ijzeren drijfwerk dat via riemen een

hele batterij maalstenen aandreef.

D



:AANS�%RFGOED��������������

e-

De molenmakerij en stoomtimmerfabriek van Gebr Gorter aan het Zuideinde in Wormerveer, exterieur en interieur. Foto's: GAZ. 
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4 mei 1872 schreef Laan, dat de timmerman en de metselaar bijna 

niet verder konden en dat het wachten was op de spullen uit Deventer. 

Uiteindelijk kwam de machine toch aan. De rekening voor stoom-

machine en ijzerwerk bedroeg fl. 25.838. De stoommachine werk-

te goed, maar de steenspillen trilden. In samenwerking met Gorter 

werd naar een oplossing van dit probleem gezocht: die kostte uitein-

delijk fl. 444,81 extra. Laan interviewde sollicitanten om te weten 

te komen hoe andere fabrikanten de technische problemen oplos-

ten. Gorter telde de omwentelingen van de windmolen de Rosbayer 

om te kijken of hij zo tot een ideale omwentelingssnelheid van de 

pelstenen kon komen.
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In 1873 werd het traditionele molenwerk vervangen door een stelsel 

van riemschijven en riemen. De Koninklijke fabriek in Amsterdam 

stuurde daarvoor een rekening van fl. 1.596,41. Deze zaak voldeed-

blijkbaar niet, want het volgende jaar kwamen er offertes van de

Koninklijke fabriek van fl. 11.500 en van de IJzergieterij ‘De Prins

van Oranje’ van fl. 7.896. Laan schreef een kattenbelletje aan Gorter 

met het verzoek de offertes eens te bekijken, want hij wilde geen 

nieuw fiasco. Het advies van Gorter leidde 3 april 1874 tot een

toelichting op de offerte van ‘De Prins van Oranje’. Vier dagen later 

schreef Laan, dat hij op advies van Gorter op de offerte van ‘De Prins 

van Oranje’ inging.7 De fabriek werd gestadig vergroot om meer 

werktuigen te kunnen plaatsen en meer opslagcapaciteit te hebben. 

Het toenemende aantal werktuigen vroeg om steeds ingewikkelder 

oplossingen voor de drijfwerken. 16 juli 1880 brandde de fabriek 

tot de grond toe af. De verzekerde waarde bedroeg  fl. 120.000. 

Drie dagen later leverde metselaar Stelling al een rapport, waarin hij 

aangaf welke muren nog bruikbaar waren. 26 juli was er een offerte 

van de IJzergieterij ‘De Prins van Oranje’ voor een stoommachine 

van 140 pk voor fl. 14.300. Gorter bouwde de nieuwe fabriek en 

bleef ook bouwen aan de Unie.

"%3,5)4

In de zestiende eeuw had zich in Holland onder invloed van 

Renaissance-ideeën al een scheiding voorgedaan tussen ontwerpers 

en bouwers. Er werd toen ook al begonnen met openbare aanbeste-

dingen, die vooral openbare gebouwen betroffen. De Zaanse molens 

werden meestal in regie door de molenmaker gebouwd. Er waren

vaak heel langdurige relaties tussen moleneigenaars en molenma-

kers; men sprak van ‘vaste timmerlieden’. Met de komst van de fabrie-

ken manifesteerde zich geleidelijk een scheiding tussen ontwerpers

en bouwers. Architecten en ingenieurs streden in de negentiende

eeuw voor erkenning van hun vak. Zij probeerden vooral een brug

te slaan tussen kunstzinnige en bouwkundige principes. Openbare 

aanbestedingen waren niet onomstreden zoals bleek uit een pole-

miek in de Zaanse pers in 1889 toen een aannemer uit Weesp de 

aanbesteding van de Zaanbrug tussen Wormerveer en Wormer won.

Dat ging ten koste van lokale werkgelegenheid.8 In 1899 maak-

ten de Amsterdamse architecten van Rossum & Vuyk ‘Bestek en 

voorwaarden voor aanbesteding van het amoveren van de molen 

de Hoop en het ter plaatse bouwen van een pakhuis.’9 Gorter won 

deze aanbesteding. Maar de relatie tussen Gorter en Wessanen & 

Laan was in een kwart eeuw veranderd van vaste timmerman naar 

vertrouwensman van de aannemer.
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1.  Behalve een doos stukken over de bouw van de stoompellerij de Unie,

    gaat het om een serie notulenboeken van de N.V. Rijst-Unie en een

    feitenrelaas over de firma Bloemendael & Laan.

2. http://www.zaans-industrieel-erfgoed.nl/ <historie> < geschiedenis

     van de rijstpellerij>

3.  De bouw van stoomrijstpellerij De Unie. De gevolgen voor de

    werkgelegenheid en de lokale economie, verscheen in ‘met Stoom’,

     nu te vinden op http://www.zaans-industrieel-erfgoed.nl/

4.  G. Husslage, Windmolens. Een overzicht van de verschillende

     molensoorten en hun werkwijze. Amsterdam, 1965, p.79-91.

5.  R. Kooijman , Necrologie van de laatste rijstpellerij in de Zaanstreek.

     (1965) document archief M.B.T.Z. in GAZ.

6.  Jaap Schipper, Maura Huig, “Van wind naar stoom.

     Een eeuw industriecultuur in de Zaanstreek” (Wormer, 2008) 153-154.

7.  Een aantal documenten is te vinden op

     http://www.zaans-industrieelerfgoed.nl/

8. Ron Couwenhoven, Kroniek van een molenleven.

    De Zaanstreek anno 1868-1891 (Zaandam, 2006, 175-186).

9.  Archief M.B.T.Z. (GAZ)

Het rijstpakhuis de Hoop van Wessanen werd in 1899 gebouwd aan de Veerdijk 

in Wormer bij de stoomrijstpellerij de Unie. Het was ontworpen door de ar-

chitecten van Rossum & Vuyk te Amsterdam en gebouwd door Gebr. Gorter.

Foto:GAZ.
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Gravure van Daniël Marot. Heel klein is onderaan geschreven:

‘Architect van de koning van Engeland, zaliger Willem III’
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RESTANTEN VAN EEN
KONINKLIJKE STIJL (2)

Via de ambassadeur van de Republiek in Parijs bestelde Willem 

III bij de Academie d’Architecture in de Franse hoofdstad een 

aantal ontwerpen voor dit slot. De Hollandse architect Jacob 

Roman gebruikte een deel van deze ontwerpen bij de bouw van 

het kasteel. Roman werkte volgens de Hollands-classicistische 

stijl. Dat is terug te zien in de streng symmetrische vormgeving 

van het gebouw. Het interieur en de tuinen van Het Loo dragen 

duidelijk de sporen van de Lodewijk XIV-stijl. De hiervoor 

verantwoordelijke architect was Daniël Marot (1663-1752). 
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In het buitenland was er grote bewondering voor de eenheid van 

stijl in de vormgeving van de gebouwen en tuinen van Franse 

kastelen. Deze eenheid kon tot stand komen dankzij een nieuw 

soort kunstenaar in de Franse architectuur: de ‘dessinateur’. 

Dessinateurs waren verantwoordelijk voor het ontwerpen van 

alle onderdelen bij een bouwproject. Zij maakten hun ontwer-

pen min of meer ‘onafhankelijk’ van de kunstenaars of vaklieden 

die voor de uitvoering moesten zorgen. Dit leidde nog wel eens 

tot conflicten tussen dessinateurs en bijvoorbeeld beeldhouwers, 

wevers, smeden, timmerlieden en steenhouwers. De al genoemde 

Daniël Marot was zo’n dessinateur. Hij was de zoon van Jean 

Marot, een architect en graveur aan het Franse hof. Daniël kreeg 

zijn opleiding tot graveur van zijn vader. Al vanaf zijn zestien-

de jaar werkte hij als zelfstandig kunstenaar. Hij werkte toen-

tertijd samen met de Franse kunstenaars Lepautre en Bérain. 

Laatstgenoemde was ‘dessinateur de la chambre du Roi’. Marot 

leerde van hen veel over de ornamentiek, zoals die werd toege-

past in de koninklijke gebouwen in Frankrijk.
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In 1685 kwam de protestantse familie Marot in moeilijkhe-

den. Frankrijk was een van de zeer weinige Europese landen 

waar protestanten en katholieken naast elkaar konden leven. In 

1598 had de toenmalige koning Henry IV het Edict van Nantes 

gesloten. Dat moest een einde maken aan de felle burgeroorlo-

gen tussen protestanten (hugenoten) en katholieken. Het Edict 

schiep een unieke situatie, namelijk een koninkrijk waarin twee 

elkaar vijandige geloven getolereerd werden. Lodewijk XIV had 

ook met deze situatie te maken. Maar zijn ideeën over een abso-

lute monarchie stonden haaks op de vrijheid van godsdienst voor 

de hugenoten. Toen Lodewijk onder invloed van zijn tweede 

echtgenote, Madame de Maintenon, steeds strenger werd in de 

katholieke leer, besloot hij in 1685 het eerder genoemde Edict 

te herroepen. Hugenoten moesten zich bekeren. Zo niet, dan 

wachtte hen gevangenisstraf en inbeslagname van hun bezittin-

gen. Een andere mogelijkheid was het land ontvluchten. Velen, 

vooral hoog opgeleiden en vaklieden deden dat.
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Er vond een ware ‘brain-drain’ plaats. Onder de vluchtelingen 

bevond zich ook Daniël Marot, die naar de Republiek trok. Hij 

werd hier met open armen ontvangen. Een Franse dessinateur 

die op de hoogte was van de nieuwste ontwikkelingen in de 

Franse architectuur! Willem III beschouwde dit als een buiten-

kans. Marot kon de gebouwen van de stadhouder-koning de 

(Franse) grandeur geven die deze zo graag zag. Daniël Marot 

werd al snel door Willem III in persoonlijke dienst genomen. 

Marot was onder andere betrokken bij de inrichting van het 

kasteel Zeist en ontwierp ook de interieurs van diverse zalen in 

het kasteel Het Loo. Waarschijnlijk was hij ook de ontwerper van 

de tuinen aldaar. In 1696 kreeg hij de opdracht om de Trèveszaal, 

de vergaderzaal van de Staten van Holland, te ontwerpen. Het 

werd een zaal met vorstelijke allure, misschien wel zijn mooiste 

schepping. Tussen 1694 en 1697 verbleef Marot aan het Engelse 

hof van Willem en Mary. Tussen 1697 en 1700 werkte hij samen 

met Jacob Roman aan het kasteel De Voorst. Marot leverde de 

belangrijkste bijdrage aan de invoering van de Lodewijk XIV-stijl 

in de Republiek. Na de dood van Willem III in 1702 noemde hij 

zich ‘Architect du Roy Angleterre Guillaume III’. Dit deed hij 

ten onrechte: hij is nooit in staatsdienst geweest.

&/23%�+5)&

Na de dood van Willem III verloor Marot het Engelse en 

Nederlandse hof als opdrachtgevers. Hij kreeg geen grote 

opdrachten meer en nam zijn oude vak van graveur weer op. 

Tussen 1703 en 1715 publiceerde hij ongeveer 250 gravures, waar-

van een deel al was gerealiseerd in de paleizen van Willem III. 

Deze gravures vielen erg in de smaak en zorgden ervoor, dat 

de Lodewijk XIV-versieringen in de Republiek bekend werden, 

vooral in milieus van de regenten en rijke kooplieden. Vanuit deze 

kringen kreeg Marot nieuwe opdrachten. De regenten wilden 

hun status tonen door middel van hun huizen. Hun ideale voor-

beelden waren de Parijse stadspaleizen. Daniël Marot kon aan 

hen de ‘koninklijke’ status geven die zij zo graag zagen. Marot 

drukte tot aan zijn dood in 1752 een grote stempel op de archi-

tectuur in de Republiek. In eerste instantie beperkte zijn invloed 

zich tot de binnenhuisarchitectuur. Vanaf 1715 bracht hij ook 

aan de buitenkant van huizen Lodewijk XIV-ornamenten aan. 

Het eerste huis waarbij dat is te zien, is het huis Schuylenburch 

in Den Haag. Het werd in 1715 gebouwd voor Cornelis van 

Schuylenburch, een Haagse regent. De voorgevel is uitgevoerd 

in dure Bentheimer zandsteen. De middenpartij (middenrisa-

liet) is door Marot voorzien van versieringen die hij al dertig jaar 

binnenshuis gebruikte. In plaats van door een fronton (een drie-

hoek), werd het dak bekroond door een balustrade met in het 

midden een forse ‘kuif ’. Met deze wijze van decoreren zette Marot 

voor decennia de toon. Dit gold zeker óók voor zijn leerlingen, 

onder wie zijn zoon Jacob, Jan van Logteren en Frans Blancart. 
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Marot werkte vaak samen met dezelfde architecten en kunste-

naars. Voor de uitvoering van de ontwerpen van hemzelf en van 

zijn leerlingen was hij afhankelijk van de vaardigheden van de 

uitvoerende kunstenaars. Gespecialiseerde stucwerkers verspreid-

den de nieuwe ornamentvormen over het land. Zij waren veelal 

afkomstig uit Italië. De stijl van de ornamentiek van Marot was 

statig en ietwat conservatief. Men spreekt wel van Hollandse 

Lodewijk XIV-stijl. Later noemden buitenlanders die bekend 

waren met de culturele ontwikkelingen in Frankrijk, de stijl van 

Marot ‘trop lourde’ (te zwaar). Marot bleef de zware vormen 

gebruiken, omdat hij geen contact meer had met de ontwikke-

lingen in zijn vaderland. Daar waren nieuwe, veel lichtere stijlen 

opgekomen: de Régence en de Lodewijk XV-stijl. Vooral deze 

laatstgenoemde heeft men wel de ‘swingende stijl’ genoemd. 

Elegantie, betovering, geheimzinnigheid en a-symmetrie werden 

de nieuwe modewoorden. Deze nieuwe stijlen werden in de 

Republiek pas na 1740-1750 volledig ingevoerd.
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Wat is er in de Zaanstreek nog van de Lodewijk XIV-stijl te 

vinden? Simpel: weinig! Er moet dus goed worden gezocht, maar 

voor wie zijn best doet, zijn er wel enkele ‘restanten’ te vinden. Het 

bekendste voorbeeld is de oostelijke topgevel van de hervormde 

kerk van Westzaan. Deze werd in 1740 gebouwd op de plaats 

van zijn middeleeuwse voorganger. Onderzoek in de rekenin-

gen van de kerk toonde aan, dat aan de bouw onder anderen is 

meegewerkt door Jan van Logteren ‘beelthouwer’ en Jacob en 

Hendrik Husly. Alle drie hielden zij zich bezig met het ontwer-

pen van gebouwen. Ze werkten regelmatig samen met Marot. 

De opvallende oostelijke gevel is versierd met ornamenten uit de 

Lodewijk XIV-stijl. Links en rechts zijn zware krullen te zien, 

waarbij uit de krul bladvormen te voorschijn komen. De acan-

thus, een plant uit het gebied van de Middellandse Zee, was het 

voorbeeld voor deze bladvormen. De zware symmetrische kuif 

boven op de gevel is typisch voor de kunstenaars uit ‘de school 

van Marot’. Opvallend is het grote wapen dat tussen twee gesty-

leerde palmtakken is aangebracht. Dit was niet zonder bedoeling 

zo hoog aangebracht. Westzaan was vroeger het hoofddorp van 

de banne Westzaan. In de zeventiende en achttiende eeuw was 

het in belang volledig voorbijgestreefd door de diverse dorpen aan 

de Zaan. Het hoog aangebrachte wapen (te zien in alle andere 

dorpen van de banne) moest de mensen aan de Zaan duidelijk 

tonen, waar het belangrijkste dorp zich bevond.

:/%+%.

Naar andere overblijfselen van de Lodewijk XIV-stijl is het echt 

zoeken. We treffen kleine voorbeelden aan op enkele gevelste-

nen en op wat andere kleine voorwerpen. Gevelstenen boden 

de huiseigenaar de mogelijkheid te laten zien dat hij goed op de 

hoogte was van de nieuwste ontwikkelingen in de architectuur. 

Enkele mooie voorbeelden zijn te zien bij het huis Westzijde 256, 

dat in 1728 werd gebouwd door Pieter Arentsz. Sluyck en Aagje 

Louwe. Sluyck was houtkoopman en reder. Hij stamde uit een 

familie van belangrijke scheepsbouwers. In de zeventiende eeuw 

was een groot deel van De Nieuwe Haven in handen van deze 

familie. Zijn betovergrootvader was een van de eerste Zaandamse 

scheepsbouwers die zijn werf buitendijks aan de Voorzaan had 

liggen. Zijn overgrootouders en zijn grootouders bouwden tussen 

1650 en 1685 diverse oorlogsschepen voor de Nederlandse en de 

Franse vloot.
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Linksboven: Het huis Schuylenburg in Den Haag. Opvallend zijn de versieringen aan de middenrisaliet. Op het dak bevindt zich de balustrade met een soort 

kuif in het midden.Rechtsboven: De gevelsteen in het huis Westzijde 256. Het wapen is aan gebracht tegen de achtergrond van zware (blad)krullen. Er boven zijn 

cullots zichtbaar. De Boomstam en de scheepsbouwersbijl zijn symbolen van de economische activiteiten van de familie Sluyck. Rechtsmidden: Een 'oeil de boeuf', 

een lichtopening omgeven door zware bladmotieven. Bovenaan is een cherubijntje te zien. Cherubijntjes werden in de barok vaak gebruikt. (Zuiderkerkstraat, 

Zaandam) Onder: De steen uit het huis ‘De Vergulde Salm’. Wie goed kijkt kan bovenaan cullots herkennen.
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Ìn de voorgevel van het Honig Breethuis zijn enkele gevelstenen 
aangebracht waarin sporen van de Lodewijk XIV-stijl zijn terug 
te vinden. Een van de opvallendste stenen in deze gevel – die met 
daarop De Vergulde Salm uit 1723 – is afkomstig uit het pand 
Westzijde 9 in Zaandam. Men vertelde dat de steen te maken had 
met een zalm, die in 1825 tijdens een overstroming in het huis 
zou zijn gevangen. Waarschijnlijker is het, dat de steen verwijst 
naar de eigenaar van de molen De Vergulde Salm, Alewijn Claesz. 
Salm (1703). De belastingregisters noemen in 1731 Hendrik 
Salm als eigenaar van het pand. De familie Salm was een beken-
de familie van houtzagers en houthandelaren. Een tweede gevel-
steen is die van ‘D’Stad Allekante’ uit 1732. Helaas is deze steen 
zwaar beschadigd. De steen is afkomstig uit het kantoor van de 
fa. De Weduwe Jacob Middelhoven en Soonen in Krommenie. 
De firma hield zich bezig met rolrederij, touwslagerij, houthan-
del en met een rederij naar diverse gebieden in onder andere het 
gebied van de Middellandse Zee. Jacob Middelhoven, de legger 
van de eerste steen, was in 1732 twaalf jaar. Enkele andere restan-
ten van de koninklijke stijl in de Zaanstreek zijn te vinden bij de 
illustraties van dit artikel.
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Links: Een piëdestal (voetstuk) waar beelden of vazen op werden gezet (De Zaanse Schans). Bovenaan zijn zogenoemde ‘cullots’ te zien (klokvormige bloemetjes 

die steeds kleiner in een reeks herhaald worden. Dit kenmerk werd in de barok, onder andere in de Lodewijk XIV- en XV-stijl, veel gebruikt . Onderaan is een 

schelp aangebracht, een symbool voor wijsheid . Rechts: De oostelijke gevel van de hervormde kerk in Westzaan. De topgevel is symmetrisch versierd met zware 

krullen en een kuif. Het wapen met de leeuwen hoort tot de oudste van Nederland.
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Linksboven: JohanThopas, portret van olieslager Claas Arisz Caeskoper, 1680 (Zaans Museum). Rechtsboven: JohanThopas, portret van Trijntje Gerrits Stock, 

1680 (Zaans Museum).

Kunsthistorici schonken geen aandacht aan Honigs bewering 

dat Thopas uit Zaandam kwam. Toen het Mauritshuis enkele 

jaren geleden een indrukwekkend schilderij van Johan Thopas 

verwierf, noemde het persbericht hem ‘een Haarlemse mees-

ter’ vanwege het feit dat hij zich in 1668 had laten inschrij-

ven in het Haarlemse schildersgilde. Het Rijksbureau voor 

Kunsthistorische Documentatie zag Thopas echter als een

Assendelver. Dit was gebaseerd op een akte van schuldbekente-

nis uit 1675 van de toenmalige dorpssecretaris van Assendelft, 

zich noemende Harmannus Pas.1 Deze heer Pas, alias Thopas, 

bekende een schuld te hebben aan zijn broers en zuster, welke 

personen hij bij naam opsomde als Lubbertus Thopas, secre-

taris van de hoge vierschaar van Assendelft, Jacoba Thopas

en Johannes Thopas. Meer biografische gegevens dan de 

Haarlemse gilderegistratie en de vermelding als broer van

twee Assendelver functionarissen heb ik in de kunsthistori-

sche literatuur niet over Johan Thopas kunnen vinden. Hierna

vat ik samen wat ik uit eigen archiefonderzoek heb geleerd.

Voor zover dat buiten de Zaanstreek valt, houd ik het uiterst-

beknopt.2 Mijn relaas wordt uitvoeriger naarmate ik dichter

bij de bewering van G.J. Honig over een Zaandamse connec-

tie kom.
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De portrettist Johan Thopas is in 1626 te Arnhem is geboren als 

zoon van stadsgeneesheer dr. Johannes Passius en Humana van 

der Hagen. Zijn ouders stamden uit families van kooplieden en 

regenten. Zijn vader overleed in 1633, vermoedelijk ten gevolge 

van de pestepidemie die toen in Arnhem heerste. Zijn moeder 

hertrouwde met een burgemeester van Emmerik. Nadat ook deze 

heer was gestorven trouwde zij in 1640 voor de derde maal, toen 

met de Utrechtse houthandelaar Johan van Galen. De verhui-

zing naar Utrecht bracht Johan Thopas in een kunstenaarsmi-

lieu. Zijn zuster Margriet trouwde er namelijk met een telg uit 

de schildersfamilie De Heusch. Johan maakte deel uit van haar 

huishouden tot hij in 1656 uit Utrecht verdween. De reden waar-

om hij op zijn dertigste nog bij zijn zuster woonde, ontdekte ik in 

documenten van de Utrechtse voogdijkamer. Johan Thopas stond 

onder voogdij wegens ‘zijn stommigheid en doofheid’. Het feit dat 

hij doofstom was, verklaart ook waarom kunsthistorici nauwe-

lijks iets over hem wisten. Hij heeft geen sporen achtergelaten in 

admnistraties van onroerend goed, belastingkohieren en dergelij-

ke, omdat hij vanwege zijn handicap niet handelingsbevoegd was.
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Het oeuvre van Thopas suggereert dat hij in 1656 uit Utrecht 

naar Amsterdam is verhuisd, want hij heeft een serie portretten 

van Amsterdamse opdrachtgevers op zijn naam staan waarvan de 

gedateerde werken stammen uit 1656 en 1657. In Amsterdamse 

archieven is echter nog geen spoor van hem gevonden. Als hij 

inderdaad enkele jaren in Amsterdam heeft gehuisd, dan stond hij 

daar wellicht onder de hoede van zijn ongetrouwde oudste zuster 

Jacoba, van wie in die tijd ook elk spoor ontbreekt. Zekerheid 

over Johans verblijfplaats is er pas weer kort na 1670. Dan duikt 

hij op in Assendelft. Andere leden van de familie woonden daar 

al toen Johan in juli 1656 uit Utrecht verdween. Het is dus best 

mogelijk dat Johan nooit in Amsterdam woonde, maar vanuit 

Utrecht direct naar Assendelft verhuisde, waar hij bij een van 

zijn broers kon inwonen. Zijn Amsterdamse cliëntèle zou hij dan 

vanuit Assendelft hebben bediend. Ook de eerder vermelde toetre-

ding van Johan Thopas tot het Haarlemse schildersgilde in 1668 

kan zijn gebeurd terwijl hij al in Assendelft woonde, maar zeker 

is dat niet. 
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Het jaar van aanstelling van Johans oudste broer Harmannus 

Pas als dorpssecretaris van Assendelft blijkt uit een verzoekschrift 

van Harmannus aan de executeurs van het testament van Anna 

van Renesse, vrouwe van de hoge heerlijkheid van Assendelft. 3  

Daarin verzocht hij om continuering in zijn functie, die hij naar 

zijn zeggen al 22 jaar had vervuld. Gegeven dat jonkvrouw Anna 

in 1667 is overleden, moet Harmannus Pas dus in 1645 als dorps-

secretaris zijn aangetreden. In 1653 werd hij beëdigd als notaris 

en in 1655 trouwde hij met de Assendelftse jongedochter Brecht 

Jans. De volgende van de familieclan die in Assendelft opdook, 

was Harmannus’ tien jaar jongere broer Lubbertus Thopas. Hij 

werd daar op voorspraak van Harmannus secretaris van het hoge 

gerecht, trad op als waarnemend baljuw en werd net als zijn broer 

notaris. De vroegste vermelding die ik van Lubbertus in Assendelft 

ken, dateert van 28 januari 1656. Dat was een half jaar vóór de 

verdwijning van Johan Thopas uit de boeken van de Utrechtse 

voogdijkamer. In 1658 werd Theodora Wijers, een halfzuster 

van Harmannus en Lubbertus uit het tweede huwelijk van hun 

moeder, ingeschreven als lid van de hervormde gemeente van 

Assendelft (tien jaar later trouwde zij er met predikant Johannes 

Asseliers). Van zuster Margriet is bekend, dat zij tot haar dood 

in Utrecht is gebleven. Dat lijkt ook te gelden voor hun moeder, 

Humana van der Hagen. Onduidelijk blijft waar de doofstomme 

Johan en zijn oudste zuster Jacoba zich in de jaren zestig bevon-

den.
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Het eerste onomstotelijke bewijs van de aanwezigheid van Johan 

Thopas in Assendelft danken we merkwaardigerwijs aan het feit 

dat zijn broer Lubbertus op 23 februari 1672 met de roomse 

boerendochter Marij Jans Reael trouwde. De familie Pas, alias 

Thopas, was onversneden calvinistisch, maar Lubbertus had 

besloten zich tot het papendom te bekeren om met Marij te kunnen 

trouwen. De pastoor noteerde in het trouwboek dat Lubbertus een 

bekeerling was van de calvinistische ketterij en dat al zijn bloed-

verwanten ketters waren. Hij voegde eraan toe dat Lubbertus’ 

broers (in het Latijn van het trouwboek: ‘fratres’, meervoud) ook 

in Assendelft woonden, maar gelukkig apart van Lubbertus. Deze 

mededeling dat beide broers van de bekeerling, Harmannus Pas én 

Johan Thopas, in Assendelft woonden, is het vroegste expliciete 

bewijs van Johans verblijf aldaar. De afstand tussen de wonin-

gen van Lubbertus en Harmannus was overigens kleiner dan de 

aantekening van de pastoor suggereert. Ze woonden beiden in de 

Kerkbuurt. Het huis van Lubbertus Thopas stond een weinig ten 

zuiden van de kerk.4 De woning van Harmannus Pas grensde aan 

het rechthuis 5 en bevond zich dus vrijwel ter hoogte van de kerk. 

Johan Thopas was waarschijnlijk inwonend bij Harmannus. Aan 

de overkant van het kerkplein stond het vroegere huis van de etser 

Jan Pietersz Saenredam. 

De Kerkbuurt van Assendelft op de kadastrale kaart van 1828. In blauw: de kerk 

en het rechthuis. Ingetekende contouren: de percelen waarop Harmannus Pas 

(HP) en Jan Saenredam (JS) hebben gewoond. Het huis van Lubbertus Thopas 

stond tussen de Peperstraat(P) en het Zuider Kerkweel (Z).
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Boven: JohanThopas, portret van een overleden meisje, waarschijnlijk Catharina van Valkenburg, ca. 1682 (Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis). 

Linksonder: Johan Thopas, portret van Dirk Jacobsz Bas, burgemeester van Amsterdam en bewindhebber van de VOC (particuliere collectie). Rechtsonder: Het 

mogelijke zelfportret van Johan Thopas, 1652 (particuliere collectie).
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Als wettig voogd over Johan trad in Assendelft aanvankelijk 

de schoolmeester Claas Corver op. Het deed er weinig toe dat 

dit heerschap in een vrijwel continue staat van dronkenschap 

verkeerde, want de werkelijke behartigers van Johans belangen 

waren zijn twee broers en zijn zuster Jacoba. Haar vond ik pas in 

1674 als inwoner van Assendelft vermeld, maar zij kan er al veel 

eerder hebben gewoond zonder daarvan een papieren spoor te 

hebben achtergelaten. Na het overlijden van Claas Corver wezen 

de schepenen van Assendelft in 1685 hun oud-collega Claas 

Willemsz aan als de nieuwe voogd over Johan Thopas. Het feit 

dat het dorpsbestuur van Assendelft het als zijn taak zag de doof-

stomme Thopas zonder onderbreking van een wettig voogd te 

voorzien, bewijst dat hij sinds zijn komst naar Assendelft steeds 

als een ingezetene van het dorp telde, ook toen hij in 1682 werkte 

aan het schilderij van het Haarlemse meisje op haar doodsbed. 

Hij moet vanwege dat project enige tijd in Haarlem hebben door-

gebracht, maar van een verhuizing naar Haarlem was volgens de 

Assendelver schepenen geen sprake. 
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We zagen al dat Harmannus Pas in 1675 in het krijt stond bij 

zijn broers en zuster: Lubbertus, Johan en Jacoba Thopas. Die 

schuld was nog steeds niet afgelost toen hij in 1686 overleed. 

Zijn kinderen converteerden de schuld in 1689 in een obligatie 

op naam van Lubbertus en een bedrag op lijfrente voor Jacoba 

en Johan tezamen.6   Die gemeenschappelijke lijfrente wijst erop 

dat Jacoba haar lot aan dat van Johan had verbonden: zij was 

blijkbaar zijn verzorgster geworden. Dat maakt haar verhuizing 

van Assendelft naar Zaandam extra interessant. De vestiging 

van Jacoba Thopas in Zaandam blijkt uit het testament dat zij, 

69 jaar oud, op 30 april 1688 liet opmaken door notaris Johan 

van der Stengh.7   Het kantoor van deze notaris bevond zich in 

Oostzaandam. Hij begon het testament met de vaststelling dat 

Jacoba ‘tegenwoordig alhier’ woonachtig was. Vermoedelijk sloeg 

het woordje ‘alhier’ specifiek op Oostzaandam, aangezien Oost- 

en Westzaandam in bestuurlijke zin twee aparte dorpen waren. 

Helemaal zeker is dat echter niet, want zelfs notarissen waren 

soms wat slordig in dat onderscheid. Verder lezen we in het testa-

ment dat Jacoba zich wat ziekelijk voelde. Het beheer over haar 

nalatenschap wees zij toe aan haar broer Lubbertus in Assendelft, 

maar alle inkomsten daaruit moesten ten goede komen aan haar 

doofstomme broer. Als dat niet voldoende voor hem was om 

behoorlijk van te leven, dan moesten er maar obligaties uit haar 

nalatenschap worden verkocht. Het lijkt me al met al wel zeker 

dat Johan Thopas samen met zijn zuster Jacoba in Zaandam is 

beland, maar in zijn oeuvre is geen Zaandamse periode aan te 

wijzen. Hij heeft méér Zaankanters dan het echtpaar Caeskoper 

geportretteerd, maar voor zover hij die portretten van een jaartal 

voorzag, stammen zij uit het tijdvak waarin hij met zekerheid in 

Assendelft verbleef. Ik weet niet waar en wanneer Johan en Jacoba 

zijn overleden. Registraties van begraven zijn van Oostzaandam, 

Westzaandam en Assendelft zonder opvallende hiaten aanwezig 

vanaf november 1695. Portrettist Johan Thopas en zijn zuster 

Jacoba worden in die registers niet genoemd, dus zij zijn waar-

schijnlijk al voor het einde van 1695 gestorven. 
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In Assendelft werd in juli 1705 wel een andere Johan Thopas 

begraven. Het betrof een zoon van Harmannus Pas. Hij was net 

als zijn vader dorpssecretaris en notaris geweest. Deze Johan 

Thopas had drie zonen die allen uit het dorp wegtrokken. De 

jongste, Lubbertus genaamd, werd zijdelint-reder in Haarlem. 

Interessanter is dat de andere twee, Harmannus Thopas en Jan 

Thopas, naar Zaandam trokken. Harmannus was in 1706 nog 

belastinggaarder in Assendelft, maar in 1714 woonde hij in de 

Molenbuurt van Westzaandam. Vanaf 1721 bewoonde hij een 

huis op het Kattegat in Oostzaandam. Hij was moleneigenaar 

en koopman en werd in 1746 en 1748 vermeld als burgemees-

ter van Oostzaandam. Zijn broer Jan Thopas kwam ook op het 

Kattegat te wonen. Hij is wees- en armenvader van Oostzaandam 

geweest.
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Terugdenkend aan Honigs omschrijving van kunstenaar Johan 

Thopas als een ‘bekende portrettist van Oostzaandam’, moeten 

we ons afvragen of hij de zeventiende-eeuwse kunstenaar 

misschien verwarde met de achttiende-eeuwse Jan Thopas op 

het Kattegat. Onder de kinderen van die laatste was trouwens nog 

weer een Jan Thopas. Ook Harmannus Thopas op het Kattegat 

had nageslacht, zodat de naam Thopas zeker niet zeldzaam was 

in Oostzaandam. Maar toch, het blijft waar dat portrettist Johan 

Thopas zijn oude dag samen met zijn zuster Jacoba in Zaandam 

lijkt te hebben doorgebracht. We moeten daarom de mogelijk-

heid open houden dat Gerrit Jan Honig wel degelijk iets over 

de Zaandamse tijd van de portrettist te weten was gekomen. 

Mochten er lezers zijn die daar enig licht op kunnen werpen, 

dan stel ik het bijzonder op prijs daarvan via de redactie van dit 

blad te horen.
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1 Noord-Hollands Archief, Oud-Notarieel Archief Haarlem,

    inv. nr. 331, fol. 64.

2 Een uitvoerig relaas met alle bronvermeldingen vindt men in mijn

   artikel ‘Portrettist Johan Thopas en de zijnen’, De Nederlandsche

    Leeuw 127 (2010) 62-73.

3 Gemeentearchief Zaanstad (GAZ), Oud-Archief Assendelft,   

    inv.nr. 637.

4 GAZ, Oud-Rechterlijk Archief, inv.nr. 2014, fol. 152, datum

   15 mei 1690: Gerrit Haviksz. koopt een huis in de Kerkbuurt

    bezuiden de kerk, belend ten noordoosten Lubbertus Thopas.

5 De ligging is beschreven in een akte van hypotheek op het huis

    van Harmannus Pas, gedateerd 16 januari 1686:

    GAZ, Oud-Rechterlijk 6Archief, inv.nr. 2024, fol. 28v.

6 Aantekening in marge bij de hypotheekakte van 16 januari 1686.

7 GAZ, Oud-Notarieel Archief, inv.nr. 5774, akte nr. 80.
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Aan het einde van de achttiende eeuw kwam met de Franse invasie 

en de Bataafse Revolutie een einde aan het Ancien Régime. De

samenleving was niet langer gebaseerd op politieke, maatschap-

pelijke en economische bindingen aan een vorst, maar op een

rechtsstaat. Het Napoleontische bestuur had gezorgd voor ingrij-

pende vernieuwingen op zowel het bestuurlijke als het culturele- 

vlak. Daardoor ontstond onder andere voor ondernemende 

zakenmensen veel meer ruimte om hun bedrijven uit te bouwen. 

De soevereiniteit van de stad en het gewest werd opgeheven. Er 

werd een eenheidsstaat uitgeroepen: eenheid van staatsburger-

schap en eenheid in bestuur, beleid en rechtspraak. Talrijke cultu-

rele en maatschappelijke instellingen kwamen tot stand. In de 

grondwet  van 1848, ontworpen door de liberal Johan Rudolf 

Thorbecke, werd  een en ander verder uitgewerkt. Het mercanti-

lisme1 van landen als Duitsland en Engeland had in de eerste helft 

van de negentiende eeuw een negatieve invloed op de export van 

Nederlandse bedrijven. Maar de ‘Indische Baten’ zorgden ervoor, 

dat er grote infrastructurele werken konden worden uitgevoerd.

Er werden spoorwegen aangelegd en kanalen gegraven. Na het

verlaten van de importbeschermende maatregelen in de buurlan-

den van Nederland keerden de kansen voor de ondernemers, die 

in deze tijd overigens werden geconfronteerd met verschillende

ondernemersstrategieën.
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Vóór 1850 was stoom geen concurrent voor wind, water, paard 

en mens. Na 1850 moest er vaak een keuze worden gemaakt uit 

voortzetting van het molenbedrijf, aangevuld met bijvoorbeeld 

thuisarbeid, een combinatie tussen molens en stoommachines, 

toepassing van kleine stoommachines of grootschalige inzet van 

de stoomtechniek.2  In polemieken kregen de ‘lethargische onder-

nemers’ de schuld van de trage opkomst van stoomwerktuigen 

en spinmachines in ons land. Nederland leed volgens Potgieter 

in zijn korte verhaal ‘Jan, Jannetje en hun jongste kind’ onder 

‘de jansaliegeest’ (aanvankelijk gepubliceerd in De Gids, 1841). 3 

Inmiddels zijn diverse studies gepubliceerd waarin wordt uitge-

legd waarom de industrialisatie van Nederland later op gang 

kwam dan in Engeland of bijvoorbeeld België. Nederland had in 

tegenstelling tot genoemde landen geen natuurlijke grondstoffen 

zoals ijzererts en eenvoudig ontginbare steenkool.
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1 maart 1872 richtten Remmert Adriaan Laan, Jan Adriaan Laan en 

hun stiefbroer Frederik Bloemendaal de firma Bloemendaal & Laan 

op. De Zaanstreek stond aan het begin van een economische ople-

ving. De aanleg van het Kogerpolderkanaal in 1849 en het besluit tot 

de aanleg van het Noordzeekanaal in 1866 inspireerden veel Zaanse 

ondernemers tot het bouwen van nieuwe fabrieken ter vervanging 

van de goed ontwikkelde windmolenindustrie. De toepassing van 

nieuwe bouwmaterialen, zoals giet- en smeedijzer én de verder 

ontwikkelde stoomwerktuigen waren voor de innoverende Zaanse 

ondernemers een grote uitdaging. Door de ‘vrijheid, gelijkheid, en 

broederschap’ die de Fransen hadden geïntroduceerd, verhuisde ook 

het initiatief voor vernieuwingen in bijvoorbeeld de toegepaste kunst 

(zoals de architectuur van de bestuurlijke of kerkelijke machtheb-

bers) naar de bewuste en vermogende burgerij, onder wie de indu-

striëlen met hun fabrieken en de handelaren met hun pakhuizen. In 

dit tijdsgewricht moesten de oprichters van Bloemendaal & Laan 

ook kiezen voor de vormgeving van hun nieuwe fabriek. 

Boven: Portret van Jan Adriaan Laan geboren te Wormerveer 1848 koopman, 

lid en oprichter der Firma Bloemendaal en Laan te Wormerveer, lid der Eerste 

Kamer der Staten Generaal met aan de onderzijde zijn handtekening. Foto: GAZ/

Collectie ZOV
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In oktober 1872 werd de ‘Stoomrijstpellerij De Unie bij Wessanen 

& Laan in productie genomen. In feite was deze fabriek niet méér 

dan een ‘door stoom in beweging gezette windmolen’. De techniek 

van het pellen verschilde niet van die van een windpelmolen. 4 De 

fabriek bestond onder andere uit een één-cylinderstoommachine 

van 112 pk met een werkende stoomdruk van 4 atm. en vier pelste-

nen. De eerste conclusie was, dat een windmolen zuiniger pelde 

dan de nieuwe fabriek. Niettemin werden de huurcontracten van 

de pelmolens de Bonsem en de Rosbayer bij Albert Vis opgezegd. 

Men vertrouwde volledig op de nieuwe techniek. De vijf broers 

(zonen van Jan Laan) in de vennootschap Wessanen & Laan droe-

gen daarnaast op 1 maart 1872 de pelmolen de Jonge Prinses over 

aan hun drie neven bij de zojuist opgerichte firma Bloemendaal 

& Laan. Met z’n achten waren zij al de vierde generatie in de 

Laandynastie die zich in de Zaanstreek met de voedselindustrie 

bezig hield. De Zaanse pellerijen overheersten op dat moment 

de Nederlandse rijstindustrie: driekwart van de ingevoerde rijst 

werd in die tijd in de Zaanstreek gepeld. De Unie was een van de 

eerste stoompellerijen in Nederland. Eerder, in 1852, was in de 

Zaanstreek de pellerij van D. van Voorst & Zoon in Zaandam al 

in productie genomen. Na Wessanen & Laan volgden de firma 

C. Kamphuys in 1874 met de Jonge Kuyper en Bloemendaal & 

Laan in 1877 met hun stoompellerij de Hollandia. 
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14 april 1877 werd de eerste steen gelegd voor de rijstpellerij 

Hollandia aan de Veerdijk te Wormer en het houten pakhuis Java. 

Op 4 december van dat jaar werd de pellerij in gebruik genomen. 

De stoomrijstpellerijen de Unie en Hollandia waren bijna iden-

tieke gebouwen. Beide werden gebouwd door Gebroeders Gorter 

uit Wormerveer.5 In eerste instantie werd voor de vormgeving 

van het gebouw gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van 

de zeer goed bekend staande molenmakers van Gebrs. Gorter. 

Dit aannemersbedrijf onderkende tijdig de veranderingen in het 

vakgebied. De gebroeders waren als constructeurs al snel op de 

hoogte van de specifieke eisen die werden gesteld aan het opstellen 

van stoomketels en het drijfwerk in de moderne fabrieken. Beide 

fabrieken werden uitgevoerd in een neoclassicistische stijl, waar-

bij de kenmerkende halfronde vensters direct opvallen. Een paar 

honderd meter verder stond (ook aan de Veerdijk in Wormer) nog 

een mooi voorbeeld van deze bouwstijl: de oliefabriek De Liefde 

uit 1852. Andere voorbeelden waren oliefabriek De Wachter en 

De Herder uit 1891. Pakhuis Wormerveer is het laatste overge-

bleven voorbeeld van deze stijl. Gorter had een soort standaard 

ontwikkeld voor de gevelopbouw van fabrieksgebouwen en paste 

deze toe vanaf de jaren zestig tot aan het einde van de negentiende 

eeuw. 6  De gebroeders pasten ook de nieuwe bouwmaterialen al 

snel in hun constructies toe. Pakhuis Wormerveer uit 1881 heeft 

een houten gebint-constructie en pakhuis Batavia heeft gietijze-

ren kolommen en stalen dwarsliggers. 
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Met de vormgeving van een gebouw wil de eigenaar meestal een 

zekere voornaamheid uitdrukken. Hij zoekt daarvoor een stijl 

die het beste past bij de uitstraling die volgens de opdrachtgever 

bij het bedrijf behoort. Bij een geslaagd ontwerp zal het bedrijf 

in z’n reclame-uitingen zeker gebruik maken van de vormgeving 

van zijn fabrieken. Ook Bloemendaal & Laan was trots op haar 

fabrieken, getuige het oude affiche dat is opgenomen in de kalen-

der die in 2000 werd uitgegeven door de gemeente Zaanstad. De 

constructeurs van Gebroeders Gorter zorgden voor een solide 

ontwerp met een grote bruikbaarheid – de ‘bouwkunde’ was door 

hen goed verzorgd. Bloemendaal & Laan wilde echter méér: de 

firmanten verlangden schoonheid en uitstraling. Voor de ‘bouw-

kunst’ moest men dus op zoek naar een architect en dan liefst 

een architect met een uitgesproken idee over een aansprekende 

bouwstijl. In de negentiende eeuw kwam het niet tot een door-

braak van werkelijk vernieuwende architectuur. Het bleef veel-

al bij het nabootsen van oude vormen, waarbij in het begin van 

deze eeuw werd gekozen tussen Griekse, Romeinse of gotische 

vormen. De classicistische stijl overheerste. Vanaf het midden van 

de negentiende eeuw kwam er meer belangstelling voor bouw-

stijlen uit andere periodes.7 Een zeer aansprekend gebouw uit 

deze periode is het Rijksmuseum in Amsterdam (1876-1885) 

van architect dr. P.J.H. Cuypers, waarin men naast gotische 

motieven ook renaissance-motieven aantreft. Andere impone-

rende gebouwen zijn onder andere het Centraal Station (1881-

1885) in Amsterdam van Cuypers in samenwerking met A.E. van 

Gendt en de Stadsschouwburg (1894), gebouwd door Van 

Links: Rijstpellerij Hollandia met helemaal rechts pakhuis Batavia. Foto: GAZ  Rechts: De bijbehorende fabrikantenvilla's vormen samen met Stoompellerij 

Hollandia op beide oevers van de Zaan een voor Nederland uniek complex. Daarom is het zo belangrijk dat ook pakhuis Batavia weer in volle glorie is hersteld. 

Foto: Cees Kingma
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Gendt in samenwerking met J.L. en J.B. Springer. Omdat de neo-

renaissance in Nederland zich méér liet inspireren door architec-

tuur van vroegere lokale bouwmeesters zoals Hendrick de Keyser, 

spreekt men vaak over ‘Hollandse renaissance’. We kunnen stellig 

aannemen, dat ook Jan Adriaan Laan duidelijk was geïmponeerd 

door deze monumentale gebouwen. Als zeer bereisd zakenman en 

bestuurder verkeerde hij regelmatig in kunstminnende en intel-

lectuele kringen. Hij werd in 1887 wethouder in Wormerveer, 

in 1897 lid van Provinciale Staten in Noord-Holland en in 1905 

lid van de Eerste Kamer. Hij was president-commissaris bij de 

Twentsche Bank en commissaris bij de Koninklijke Hollandse 

Lloyd. De kunstzinnige aspiraties van J.A. Laan leidden hem 

waarschijnlijk nog dichter naar de ‘bouwkunst’. Het is bekend 

dat hij correspondeerde met kunstenaars van zijn tijd, onder wie 

Willem Maris, Jan Veth en Therese Schwartze. Laatstgenoemde 

schilderde ook de portretten van Laans kinderen. 8  De vraag was 

dus niet óf er een architect zou worden aangetrokken, maar meer 

wélke bouwmeester de stijl van zijn fabrieken en pakhuizen zou 

bepalen. Dat werd het architectenduo J.P.F. van Rossem (1854-

1918) en W.J. Vuyk (1855-1918).
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In de vakliteratuur is bijzonder weinig informatie te vinden over 

het architectenbureau van Van Rossem en Vuyk uit Amsterdam. 

Zelfs over het oeuvre bestaat grote onduidelijkheid. Jaap Schipper 

noemt in zijn standaardwerk ‘Van wind naar stoom’ onder andere 

het in 1977 verbrande hotel Polen aan het Amsterdamse Rokin. 

Diverse andere bronnen noemen dit pand ook. In de beeldbank 

van het Stadsarchief van Amsterdam bevindt zich een fraaie 

tekening die echter is ondertekend door E. Cuypers. De beeld-

bank geeft als vervaardiger: E.G.H. Cuypers (architect). De 

databank van het Nederlands Architectuur Instituut geeft daar-

voor een sluitende verklaring: Het Poolsche Koffiehuis aan de 

Kalverstraat werd in 1890 gekocht door Caspar Trier, die het een 

jaar later liet vervangen door nieuwbouw met 32 logeerkamers 

naar een ontwerp van J.P.F. van Rossem en W.J. Vuyk. Enkele 

jaren later volgde een aanzienlijke verbouwing en uitbreiding aan 

het Rokin door Ed. Cuypers, waarbij de capaciteit verdubbelde 

tot een zestigtal logeerkamers en de hoofdingang werd verplaatst 

van de Kalverstraat naar het Rokin. In 1919 volgde een inwendi-

ge verbouwing door de Gebroeders Van Gendt. Hiermee weten 

we dus nog niets over de stijl waarin de eerste bouw door van 

Rossem en Vuyk werd uitgevoerd. E. Cuypers bouwde duidelijk 

in neo-renaissancistische stijl.

#!22b

Van één monumentaal gebouw weten we zeker dat het door 

het architectenbureau Van Rossem en Vuyk is ontworpen: 

Circustheater Carré in Amsterdam. De over meerdere verdie-

pingen doorlopende geledingen met pilasters en het gepleister-

de baksteen geven dit gebouw echter een zuidelijke (Italiaanse) 

renaissance-uitstraling. Het is zeker geen Hollandse renaissan-

ce. Het is goed mogelijk, dat dit imponerende gebouw aan de 

Amstel uit 1886 Jan Adriaan Laan deed besluiten het duo uit te 

nodigen naar de Zaanstreek. 

Theater Carré in Amsterdam. Foto: C. Kingma
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Het kalenderblad met het affiche dat Bloemendaal & Laan van hun

bedrijfspanden lieten maken. Foto: GAZ
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Nadat J.A. Laan had gekozen voor een vaste architect, ging het snel 

met harmonisering van de fabriekswand aan de Wormerse Veerdijk. 

In 1894 kregen Van Rossem en Vuyk de opdracht voor het ontwerp 

van pakhuis Batavia. In 1896 verbrandden de pakhuizen Saigon en 

Bassein. Nog in hetzelfde jaar kregen de architecten opdracht voor 

een nieuw pakhuis Saigon, dat in 1897 werd opgeleverd. Pakhuis 

Bassein kreeg uiteindelijk in 1905 de huidige uitstraling. De fabriek 

zélf werd diverse malen vergroot. Meestal werd aan de achterkant een 

stuk bijgebouwd, maar in 1902 kreeg de fabriek ook een geheel nieu-

we voorgevel, inclusief een klokkentoren. Tenslotte werd in 1906 het 

houten pakhuis Java vervangen door een nieuw gebouw, geheel in de 

stijl van de overige panden in het complex van Bloemendaal & Laan. 

Hiermee werd een zeer harmonieus geheel gecreëerd. De constructie 

van de panden verschilt: de gietijzeren kolommen in Saigon zijn over-

gedimensioneerd, de kolommen in Hollandia I en Batavia hebben nog 

gietijzeren opengewerkte aangegoten schoren (korbelen) en pakhuis 

Java heeft als een van de eerste pakhuizen een volledig betonskelet. 

Uit de opmetingstekening van het interieur blijkt dat de dwarsbalken 

voor de eerste verdieping evenwijdig aan de voorgevel liggen, op de 

tweede verdieping staan ze haaks op de voorgevel. Door dit kruisver-

band verkreeg het gebouw stabiliteit. De I-balken worden bij de muren 

opgevangen in consoles in de dragende muren. Deze constructie is 

ook gedeeltelijk terug te zien in de voorgevel. De trekkrachten aan de 

stalen spanten van de dakconstructie worden door middel van stalen 

schoren en trekstangen opgevangen. In de nieuwe bestemming zijn 

deze trekstangen verhoogd in verband met de.toegankelijkheid van 

de tweede verdieping. De symmetrische voorgevel op het zuiden heeft 

negen traveeën, waarbij de tweede, vijfde en achtste traveeën risaleren 

en eindigen in tuitgevels die de daklijst doorbreken. De overige travee-

en worden op de verdieping gescheiden door lisenen met daartussen 

segmentboog spaarvelden.9  De dwarsbalken rusten in de voorgevel op 

de versterkte hoeken van de risalerende traveeën of op het extra metsel-

werk, zoals tussen de derde en vierde of de zesde en zevende travee. 

Door de toegepaste stijl ontstond een mooie eenheid waar de firma in 

haar reclame-uitingen, nog jaren gebruik van maakte. De naastgelegen 

Stoomrijstpellerij De Unie werd uiteindelijk een ensemble van diverse 

bouwstijlen waarin weinig samenhang is te bespeuren.

In een volgend artikel wordt nader ingegaan op de restauratie van het 

pand.
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1  Een staathuishoudkundig stelsel dat ervan uitgaat dat de rijkdom

     van een volk wordt afgemeten naar z’n voorraad edelmetaal en

   daarom de industrie bevordert met achterstelling van de landbouw.

2  Geschiedenis van de techniek in Nederland – Techniek en

    samenleving, uitgegeven in 1995, hoofdstuk ‘Een land met stoom’ 

3  Geschiedenis van de techniek in Nederland – Techniek en

   samenleving, uitgegeven in 1995, hoofdstuk ‘De geest van

    Crystal Palace’.

4 Wessanen’s Koninklijke Fabrieken 1765-1940,

    door Raymond Laan, uitgegeven in maart 1940, p. 94.

5 Van wind naar Stoom, Een eeuw industriecultuur in de Zaanstreek.

     Door Jaap Schipper, uitgegeven in 2008, hoofdstuk 7,

    De eerste Zaanse fabrieken.

6 ‘Stoom aan de Zaan’ door J. Kingma in MBTZ Nieuwsbrief

    van oktober 1985

7 Geschiedenis der bouwkunst door Sutterland-Pointer,

    uitgegeven in 1977

8 M.T. Pruijs en J.Kingma ‘De Zaanwand in Wormer’

    in ‘Industriële Archeologie’ Vol. 33 (1989) 186-212

9 Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed, beschrijving  

   Rijksmonument nr. 522178 Batavia, Wormer.
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ZAANDAM

TWEEHONDERD JAAR STAD 
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In 1795 rukten de Franse troepen onder leiding van gene-

raal Pichegru over de bevroren rivieren de provincie Holland 

binnen: het begin van de Franse tijd. De generaal riep de 

Bataafse Republiek uit – een keerpunt voor de oude Republiek 

der Verenigde Nederlanden, dat het einde van het lokale zelf-

bestuur inluidde. Met nieuwe wetgeving die, zo was de hoop, 

verbeteringen teweeg zou brengen op terreinen zoals onderwijs, 

de sociale zorg en de gezondheidszorg. Een bekende Franse 

wet is die van de naamgeving. Iedereen diende ten behoeve 

van opname in de gemeenteregisters over een achternaam te 

beschikken. Het aantal naamsaannemingen in de Zaanstreek 

bleef overigens beperkt: de meeste inwoners hadden al een 

achternaam en de dwarse Zaankanters waren niet van zins 

dat nog eens aan het loket van de Burgerlijke Stand te komen 

melden. Nee, voor Zaandammers staat de Franse tijd en met 

name het bezoek van Napoleon Bonaparte in 1811 aan de 

Zaanstreek, symbool voor de samenvoeging van de twee dorpen 

West- en Oostzaandam tot die ene stad: Zaandam. 
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Wie kent nu niet het (apocriefe) verhaal van de uitroep van 

Napoleon bij diens eerste aanblik van de Zaan? ‘Sans pareil!’ 

‘Zonder weerga!’ Maar was de aanblik van de Zaanstreek, 

doorsneden door de stromende ader de Zaan, wel zo weerga-

loos? Hoe zag Zaandam er in de jaren net vóór en net na die 

samenvoeging eigenlijk uit? Binnenkort viert de stad het feest 

van het tweehonderdjarig bestaan: een goed moment voor een 

jubileum-uitje, twee eeuwen terug in de tijd. Wie weet lopen 

we daarbij onze grote vriend Napoleon, de kleine keizer, nog 

wel tegen het lijf?! Het document, het keizerlijk decreet (Décret 

Impérial), bevat een gedetailleerde opgave uit het jaar 1811 

van het inwonertal in het departement Zuiderzee, waartoe de 

Zaanse dorpen behoorden. Een departement was onderverdeeld 

in arrondissementen. De Zaanstreek ressorteerde onder dat van 

Haarlem. Een droge opsomming: het canton Westzaan – de 

Fransen verdeelden de arrondissementen weer onder in cantons 

– bestaand uit Assendelft met 2161 en Westzaan met 2134 inwo-

ners. Crommenie (zo werd dat toen geschreven), een conglo-

meraat van Crommenie, Crommeniehorn en Crommeniedijk, 

kende 2023 inwoners. Koog aan de Zaan 1747, Wormerveer 

2006, Zaandijk 1456. Jisp (de som van Jisp en Wydewormer) 

telde er 997, Oostzanen 965, Wormer en Engewormer kwamen 

samen op 1092. En dan lezen we daar… Zaandam (Ville), de 

stad(!) Zaandam, samengesteld uit Westzaandam met 4690 

en Oostzaandam met 4660 inwoners.
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In notariële akten komen we de naam ‘Zaandam’ al eerder tegen. 

Het gebruik van de namen ‘Oostzaandam’ en ‘Westzaandam’ 

werd in de zeventiende en achttiende eeuw vaak als een inter-

ne kwestie aangemerkt. Buiten de Zaanstreek was nauwelijks 

bekend dat Oost- en Westzaandam twee aparte dorpen waren, 

beide werden samen over het algemeen ‘Zaandam’  genoemd. 

De twee voormalige vissersdorpen Oost- en Westzaandam, 

strategisch gelegen aan de beide oevers van de rivier, groei-

den in de zestiende en zeventiende eeuw uit tot vooraanstaan-

de industrieplaatsen. Mede door het nabijgelegen Amsterdam 

kenden de dorpen een grote bedrijvigheid door de walvis-

vaart, de molens, scheepsbouw en handel. Activiteiten waar 

in de tweede helft van de achttiende eeuw de klad in kwam. 

De Zaanse industrie raakte in het slop, of misschien moeten 

we zeggen: in het slib. De verzanding en verslibbing van de 

Voorzaan was een belangrijke oorzaak voor de neergang in de 

scheepsbouw. Het diepstekende fregatschip, een nieuw type, 

kon de Zaanstreek slechts bereiken als het al (gedeeltelijk) 

was gelost. Ook de concurrentie uit het buitenland – vooral 

Engeland roerde zich op het terrein van de scheepsbouw en 

scheepvaart – deed zich voelen. De orderportefeuille aan de 

Zaan liep terug. Het is tekenend voor de malaise in deze bran-

che, dat de diverse zeeoorlogen uit deze periode, waarbij veel 

materiaal en tonnage (schepen) verloren gingen, niet voor een 

opleving zorgden. 
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Oost- en Westzaandam hadden het beide zwaar. De teloor-

gang van de walvisvaart en het verval van de scheepsbouw

brachten tal van toeleverende bedrijven, houtzagerijen,

timmerwerven, traankokerijen en neringen uit de transport 

en onderhoudssector, in problemen. In amper vijftig jaar tijd 

(we hebben het dan over de tweede helft van de achttiende

eeuw) werd het aantal houtzaagmolens gehalveerd, van ruim 

tweehonderd tot onder de honderd. Het gemeentebestuur

van Westzaandam (behorend tot de Banne van Westzaan, 

met Westzaan als hoofdplaats) verleende, zij het met gezonde 

tegenzin, toestemming voor het afbreken van enkele palt-

rokhoutzaagmolens, om die elders in het land weer op te 

bouwen. Het was nog altijd goedkoper een molen te verplaat-

sen dan een nieuwe te bouwen. Aan de overkant van de 

Zaan, in Oostzaandam (dat deel uitmaakte van de Banne 

van Oostzaan, met Oostzaan als hoofdplaats), tapte men uit 

hetzelfde vaatje. Balkenzager De Walrot werd afgebroken en 

in Groningen weer opgebouwd. Houtzaagmolen De Blauwe 

Boer verhuisde naar Zierikzee en De Kat kreeg een tweede

(van de negen?) levens in Friesland. In Oostzaandam ging

in 1803 witpapiermolen De Morgenster in vlammen op. Een 

groot verlies, maar deze tak van industrie was sowieso zeer

arbeidsintensief en stond deswege onder druk. Ditzelfde gold 

voor de stijfselfabricage. Niet alleen groeide de buitenlandse 

concurrentie, bovendien was door de diverse (zee)oorlogen

de afzet in de Nederlandse koloniën nagenoeg onmoge-

lijk. Met de olieslagerijen ging het relatief iets beter. De 

Zaanstreek was een belangrijk centrum voor deze tak van

nijverheid. De Zaanse pelmolens, in het verleden ook een

belangrijke molennijverheid, hadden het daarentegen niet

gemakkelijk. De grote concurrent van de gort werd… de 

aardappel! De teelt van onze beroemde piepers nam een grote 

vlucht; allengs was er minder plaats voor het verbouwen van 

gerst. Dat zorgde dan weer voor stijgende kosten, waarmee

de gerst zich uit de markt prees. Westzaandam zag zich om 

de inkwartiering van de Fransen te bekostigen, genoodzaakt

de belasting (het zogenaamde ‘prikschot’, een soort mix van 

inkomsten- en onroerend goedbelasting) te verhogen. Ook

Oostzaandam ontkwam niet aan verhoging van de (vermo-

gens) belasting en van de opcenten op wijn, bier, turf en

meel, ondanks het gegeven dat men aan de oostzijde van de 

Zaan de f inanciën altijd nét iets beter op orde had dan aan 

de overzijde, hetgeen niet bevorderlijk was voor de animo

voor een fusie met de Westzaandammers. Westzaandam had 

veel schulden en bleek ook nog aansprakelijk te zijn voor een 

deel van de schulden van de Banne van Westzaan, waarvan 

het dorp onderdeel uitmaakte.

Links: Ode aan Oostzaandam, Hogendam 1790. Gravure van Anna C. Brouwer. Sluizen met links de Oostzijderkerk in de Klauwershoek. Centraal de Hogendam 

met onder andere de Duikersluis en op de Achterzaan enkele schuiten. Onder de prent het wapen van Oostzaandam en de volgende tekst: Oostzaandam pronkt 

van Kennermerland Schoon eertijds in een beetren stand Mag nog den naam van bloeiend draagen En kan den Batavier en vrijheidsmin behaagen. Het geheel 

geeft geen waarheidsgetrouw beeld (GAZ 11.1750) Rechts: Gezicht op Westzaandam, Hogendam 1790. Gravure van Anna C. Brouwer. Rechts de Westzijderkerk 

ofwel Bullekerk en op de Zaan enkele schuiten met wat personen, aan de onderzijde het wapen van Westzaandam. Onder de prent de tekst: Westzaandam, dat met 

zijner broeder Noord-Holland roem en eer verbreidt Ontrukte zig door zijnen handel Voorlang reeds der vergetelheid De Nijvere aart van zijne burgers Hun zuivre 

deugd en scherp verstand Maar vooral vrijheids liefde Maakt hen een roem van Nederland. (GAZ 11.1715)
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Boven: Terugkeer van Napoleon uit Rusland. Linksonder: De met de hand gekalligrafeerde proclamatie betreffende de samenvoeging van  Westzaandam en 

Oostzaandam in 1811. Deze belangrijke gebeurtenis vond plaats te Amsterdam en vertoont onderaan dit stuk de handtekening van Napoleon en de minister van 

Staat. (GAZ 13.0256)  Rechtsonder: Portret van burgemeester H.C. Göbel, pasteltekening. (Zaans Museum, collectie ZOV)
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Het zal niet verbazen, dat de teruggang in de conjunctuur – 

verval, armoede, houtzaagmolens met een gebrek aan hout, 

papiermolens zonder lompen – van grote invloed was op de 

nood onder de bevolking. Beide dorpen, Oost en West, zetten 

zestig procent van de inkomsten in voor de armenzorg. Voor 

hulp aan ruim duizend armlastigen, ouden van dagen en

wezen, trok Westzaandam in het laatste jaar vóór de samen-

voeging bijna 57.000 gulden uit. De wat inwoners betreft

nagenoeg even grote overbuur was voor zo’n 840 minderbe-

deelden goedkoper uit: 31.000 gulden. Op onderwijsgebied 

was zowel in Oost- als Westzaandam de Maatschappij tot

Nut van ’t Algemeen actief, ondanks de bemoeienissen van 

de kerk die het – na de invoering van de scheiding van kerk 

en staat  door het nieuwe bewind – moeilijk vond afstand te

doen van zijn bemoeienissen op dit terrein. In Oostzaandam 

was er één schoolmeester die een jaarsalaris genoot van 250 

gulden, plus vrijstelling van huishuur. Vlak vóór de eenwor-

ding van de twee Zaandorpen was er sprake van in totaal

een dozijn scholen: drie dorpsscholen, de rest particulier. 

De schoolmeesters werden per week betaald. Elke leerling 

(de kinderen van de armlastigen uitgezonderd) betaalde zo’n 

acht stuiver voor lezen, schrijven, rekenen. Extra zangles –

lessen in de ‘zangkonst’ – kostte vijf stuivers. Geen vetpot 

allemaal en mooie plannen (afkomstig van het Nut en van

schoolcommissies) vielen vaak niet te verwezenlijken vanwege 

de berooide toestand van de dorpskas, een opvallende paral-

lel met de situatie anno 2011. En misschien zien we ook

nog analogieën tussen het onderhoud van vandaag de dag

aan het wegennet en de toestand aan het begin van de negen-

tiende eeuw. Hoewel, zo erg als toen was het natuurlijk niet: 

De Oost- en Westzijde, de Zuiddijk en de Hogendijk waren 

bij nat weer compleet onbegaanbaar door diepe kuilen. Een 

citaat: ‘Bij begrafenissen hield men het hart vast dat het goed 

zou gaan. Bij brand liep de brandspuit het risico te blijven

steken.’ (...) Op het Weerpad konden twee personen elkaar

nauwelijks passeren. Er was daar een verbod om met paar-

den te rijden. Deze situatie was exemplarisch voor de hele 

Zaanstreek. En is het (wegen)onderhoud tegenwoordig een 

kwestie van de openbare orde (waaraan iedereen via belas-

tingen een steentje bijdraagt), rond 1800 waren de eigenaars

van de huizen verplicht de paden en wegen rond hun perceel 

goed te onderhouden. Protesten waren er tegen de aanslag

van het zogenaamde lantaarngeld. De burgers moesten er

onderling (f inancieel) maar uit zien te komen hoe en wanneer 

op winteravonden en bij donker weer de lantaarns zouden

branden. Misschien dat de duisternis op straat de criminali-

teit in de hand werkte, maar feit is, dat diefstallen en heling 

in aantal toenamen. Twee Zaandammers werden om een

voorbeeld te stellen voor diefstallen en inbraken in molens

en pakhuizen aan de Zaan veroordeeld tot de galg. Omdat

zowel in West- als Oostzaandam een geschikt plein ontbrak 

voor een grote menigte (ramptoerisme avant-la-lettre?), werd 

een schavot opgericht voor het Reghthuys van Westzaan. Op 

31 oktober 1801 werden de twee dieven opgehangen. Na de 

samenvoeging van 1811 kreeg Zaandam een vrederechter. 

De status van de nieuwe fusiestad werd f link opgekrikt met 

de komst van een schavot en een geselpaal!

+/.).+2)*+

Elf jaar nadat de Fransen de lage landen binnentrok-

ken (mede op verzoek van de zogenoemde Patriotten, de 

vernieuwers onder de bevolking), riep Napoleon in 1806 het 

Koninkrijk Holland uit. Hij benoemde zijn broer Lodewijk 

tot koning van Holland (dus niet van Nederland). Een tijd-

je was er sprake van een feestgevoel: de Fransen, die als 

bevrijders werden onthaald, brachten immers ‘Gelijkheid, 

Vrijheid en Broederschap’. Het feestgedruis nam gestaag af 

toen men zich bewust werd van de blijvende aanwezigheid 

van de vreemde (bezettings)macht. Toen het allemaal niet 

zo liep naar het zin van de keizer, werd Holland in 1810 

geannexeerd tot provincie van Frankrijk. Een jaar later, het 

jaar waarin Napoleon zijn roemruchte – zeer kortstondige 

– bezoek aan de Zaanstreek bracht, was de eenwording van 

Oost- en Westzaandam tot de stad Zaandam een feit. Bij 

keizerlijk decreet.

"52'%26!$%2

De eerste burgemeester van Zaandam werd H.C. Göbel, 

vanwege zijn lange staat van dienst, onder andere als secreta-

ris in de Banne van Westzaan. De rol die de burgervader in die 

eerste ‘stadsjaren’ speelde, is op z’n zachtst gezegd dubieus. 

Hij wordt omschreven als een ‘ambitieuze ijdeltuit’ en een 

meeloper met de Fransen. In 1813 wilde Napoleon de dienst-

plicht doorvoeren om zo de enorme verliezen aan mankracht 

aan te zuiveren in de barre winter, aan het Russische front. 

Op het slagveld lagen alleen al de kadavers van 35.478 paar-

den, die door de hongerende soldaten werden opgegeten. In 

Zaandam kwam men tegen de dienstplicht in verzet. Göbel 

laveerde handig tussen de opstandelingen en het gezag van 

Napoleon door. De Fransen onderdrukten de opstand en zes 

Zaandamse verzetstrijders werden veroordeeld tot ‘de dood-

door-kogel’. Misschien moeten we dan ook met enige reserve 

aankijken tegen de plannen van de gemeente Zaanstad om 

het feest ter herdenking van de samenvoeging van Oost- en 

Westzaandam, nu tweehonderd jaar geleden te vieren. De 

samenvoeging was een gedwongen huwelijk, waarvan overi-

gens nooit iemand spijt heeft gehad. Zonder de natuurlijke 

barrière van de Zaan, was de samenvoeging van Oost- en 

Westzaandam tot de stad Zaandam mogelijk nooit totstand-

gekomen, Misschien kan de gemeente Zaanstad de komende 

festiviteiten luister bijzetten met een marcherend regiment 

Franse soldaten…

"2/..%. 

Zaandam 150 jaar stad, (1962), een uitgave van het gemeen-

tebestuur van Zaandam en Adieu Zaandam, (1975), uitgege-

ven in opdracht van het gemeentebestuur van Zaandam.
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Haaldersbroek 11 met de dooddeur. Foto: Wikje van Ritbergen



Boven: Haaldersbroek 11 met de dooddeur. Foto: Wikje van Ritbergen
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MENS IN
ZIJN MONUMENT (1) 

De staat van het huis liet zich in één woord omschrijven: 

het was een bouwval! We schrijven eind jaren zestig van de 

vorige eeuw. Roel en Ali Schiermeier wonen nog maar kort 

in hetZaanse. Ali is zwanger van de tweede als ze in De 

Typhoonleest: ‘Haaldersbroek 11, houten huisje te koop.’ De 

koop van het historische pand uit 1661 was snel beklonken. 

Dit jaar bestaat het oudste huisje in het pittoreske buurt-

schapje nabij het Kalf in Zaandam dus 350 jaar. 

³+/0%.�!,3�*%�%2�/-(%%.�+5.4�,/0%.´

Ali herinnert het zich als de dag van gisteren. ‘Toen ik het 

zoekertje las, heb ik direct mijn man gebeld: ‘‘Er staat een 

houten huisje te koop, ik heb alleen geen idee waar het is.’’ 

Het was al donker. Roel zei door de telefoon: ‘‘Neem maar een 

zaklantaarn mee, als je d’r omheen kunt lopen, dan kopen we 

‘t. ‘‘Het pand heb ik in het donker gekocht. Toen we de volgen-

de dag gingen kijken, bleek het eigenlijk een oude, vervallen 

schuur.’ Roel en Ali zijn niet Zaans van origine (al hebben 

hun grootouders wel in de Zaanstreek gewoond). Zij kochten 

het huisje in december 1968 voor het toentertijd niet-geringe 

bedrag van 15.000 gulden. Roel laat een oude foto zien van het 

vervallen pand. ‘We hebben er precies twee jaar aan verbouwd, 

samen met een ploeg vrienden en familie. Bij de renovatie 

deden we een verrassende ontdekking. Waarschijnlijk hebben 

de vorige bewoners – Cornelis Busch en zijn zus Trien – Cor 

werd ‘Kippenbus’ genoemd omdat hij altijd ventte met eieren 

en kippen in een mand voorop zijn fiets – een andere façade 

voor de oude, scheve gevel getimmerd. Toen we de voorge-

vel met dommekrachten en ijzeren balken probeerden recht 

te zetten, kwam een oude deur tevoorschijn, met een deur-

kalf met het jaartal 1661. Een zogenoemde dooddeur! ’ De 

hoofdingang van dit soort houten pandjes zit meestal aan de 

zijkant van het huis, aan de steeg. Bij een begrafenis is het 

‘een heel ge-oetel om de doodskist door de steeg te krijgen’, 

vandaar dat er vaak zo’n dooddeur aan de straatkant werd 

aangebracht. ‘Een deur voor rouwen en trouwen’, aldus Roel. 

Ali vertelt dat de naam ‘dooddeur’ toch niet naar lijkbezor-

ging verwijst. ‘Oorspronkelijk komt het van ‘‘dooie deur’’, 

een deur die je normaliter niet gebruikt. Aan een dooddeur 

zitten ook geen knoppen of deurklinken.’

-/.5-%.4%.34!453

Haaldersbroek nr. 11 is een monument. Preciezer gezegd: 

de voorgevel met dooddeur en deurkalf bezit de monumen-

tenstatus. Wellicht kneep monumentenzorg bij de renovatie 

van de oude schuur een oogje dicht. Het hele huis is gestript. 

Op een gegeven moment stonden er alleen nog drie wanden 

overeind. Kerst 1970 stonden daar een moderne keuken, 

een nieuwe schoorsteen en een eigentijdse wenteltrap in en 

betrokken Roel en Ali het pand. Ali glundert nog als ze 

eraan terugdenkt. De Typhoon schreef: ‘Wat er nu staat, is 

een bouwkundig juweeltje’. Er waren nog meer verrassingen 

behalve de dooddeur en deurkalf. ‘Bij de sloop vonden we 

een paardenschedel, stenen Spaanse kogels, een zalfpotje, 

een handgebakken f luitje en vloertegels in diverse kleuren. 

Ja, we zijn in onze nopjes met dit pand. Als we het bruggetje 

van Haaldersbroek oplopen, zeggen we steevast tegen elkaar: 

‘‘Zo, we zijn weer thuis! ’’     
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De titel van deel VI van de serie 

Manuscripta Mennonitica, ‘Bloembollen-

voor Westerbork’ is ontleend aan de 

notulen van de Werkgroep Zaanstreek 

van de Werkgemeenschap Doopsgezinden 

en geestverwanten, 5 juli 1941. Maar 

daarmee is nog niet direct duidelijk waar-

over dit boek gaat. De ondertitel zegt iets 

meer: ‘Hulp door Zaanse en andere 

doopsgezinden aan (protestants-)Joodse 

Duitse vluchtelingen in Nederland.’ Het 

boek gaat over Joods-christelijke vluchte-

lingen uit Duitsland en Oostenrijk en 

over hun min of meer toevallige contac-

ten met Nederlandse doopsgezinden, 

onder wie Cor Inja, in wiens archief zich 

onder andere de notulen bevonden van 

een door hem opgezette en geleide 

Werkgroep Zaanstreek van de 

Werkgemeenschap Quakers Doops-

gezinden, later Werkgemeenschap Doops-

gezinden en Geestverwanten, of W.D.G. 

genoemd. De leden van deze werkgroep 

woonden en werkten vooral in Zaandam 

en Koog aan de Zaan. Zij probeerden de 

protestants-Joodse vluchtelingen die uit-

eindelijk in Westerbork terecht kwamen 

op allerlei praktische manieren te onder-

steunen. Die notulen worden in dit boek 

integraal gepubliceerd. Zij geven een goed 

inzicht in hoe zo’n werkgroep destijds de 

hulpverlening aanpakte. Welke succesjes 

werden er geboekt, hoe kwam men aan 

middelen in geld en natura, hoe verliepen 

de contacten met de ontvangers van de 

hulp en hoe slaagde men er wel of niet in 

op min of meer goede voet met de 

(Nederlandse) autoriteiten te blijven om 

de hulpverlening überhaupt mogelijk te 

maken? Voor een goed begrip van dat 

verhaal was het nodig uitgebreid in te 

gaan op de vraag wie die Joods-

christelijke vluchtelingen waren en hoe 

het hen vanaf 1933 verging toen zij, 

mondjesmaat en met veel tegenzin toege-

laten door de Nederlandse regering, hun 

heil zochten in Nederland. In hoofdstuk 

1 wordt de rol van de kerken bij de 

opvang van Joodse vluchtelingen uit 

Duitsland en Oostenrijk in Nederland 

belicht, met speciale aandacht voor één 

van hen: ds. Bruno Benfey, een predikant 

van Joodse origine die ondersteund door 

de Doopsgezinde werkgroep een overi-

gens niet onomstreden rol speelde in de 

zielzorg voor de vluchtelingen. Vervolgens 

wordt ingezoomd op de Doopsgezinden: 

hoe dachten zij over en reageerden zij op 

de ontwikkelingen in Duitsland in de 

jaren ’30, en hoe raakten zij betrokken bij 

het vluchtelingenwerk. Behalve volwasse-

nen kwamen er ook kinderen naar 

Nederland,  die door hun ouders als het 

ware vooruitgestuurd waren naar veiliger 

oorden. De meesten reisden door naar 

Engeland, een aantal vond gastvrij 

onthaal in de Doopsgezinde Broeder-

schapshuizen of bij pleeggezinnen. De 

vluchtelingen die in 1940 nog geen zelf-

standig onderdak hadden gevonden, 

wachtte een treurig lot, zo lezen wij in het 

hoofdstuk ‘Van paradijs naar hel’. Na een 

akelige zwerftocht langs steeds slechtere 

accommodaties en met steeds meer beper-

king van bewegingsvrijheid, was het eind-

station Westerbork, waar de protestants-

christelijke Joden en de katholieken elk in 

aparte barakken werden ondergebracht. 

Wat hun lot extra schrijnend maakte, was 

dat zij niet op solidariteit van de ‘gewone’ 

Joodse kampbewoners hoefden te reke-

nen. De Zaanse werkgroep deed wat zij 

kon om hen te voorzien van voedsel, 

kleding en geestelijke zorg, die bestond 

uit het faciliteren van de bezoeken van ds. 

Benfey, het sturen van boeken en studie-

materiaal, en het opzetten van correspon-

denties. Met commandant Schol viel voor 

de hulpverleners nog wel zaken te doen. 

Maar toen vanaf 1 juli 1942 Westerbork 

Durchgangslager werd, de deportaties be- 

gonnen en Gemmeker het roer overnam, 

viel er niet veel meer te marchanderen. 

Hoe gekmakend het schizofrene beleid 

van de Duitsers was, blijkt uit het feit dat 

een deel van de christelijk Joodse vluchte-

lingen het kamp moest verlaten. Sommig-

en ontkwamen daardoor aan de Shoa, 

voor anderen betekende het alleen maar 

uitstel van executie. Uit de publicatie van 

de notulen kunnen we tenslotte van 

maand tot maand volgen hoe de werk-

groep, meestal onder de bezielende leiding 

van Inja, deed wat haar hart en handen te 

doen vonden. In die verslagen gaat het al- 

tijd over praktische zaken. Waar de 

bloembollen daarbij voor staan moet u 

zelf maar lezen. Sommigen wisten wat 

zich aan het eind van de transporten naar 

het Oosten afspeelde. Hun bijdrage aan 

de leniging van die nood schreven zij 

uiteraard niet op.

Alle G. Hoekema, m.m.v. Elisabeth T. 

Brussee-van der Zee, ‘Bloembollen’ voor 

Westerbork. Hulp door Zaanse en andere 

Doopsgezinden aan (protestants-) Joodse 

Duitse vluchtelingen in Nederland, 1939- 

1945. Hilversum, Uitgeverij Verloren, 

2011 ISBN 9 78908 042196. Manuscripta 

Mennonitica VI. (CvS).
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Claas Ariszoon Caeskoper werd geboren 

op 21 december 1650 in Koog aan de 

Zaan. Hij stamde uit een Doopsgezinde 

familie van olieslagers. Hij overleed op 26 

maart 1729. Op achttien-jarige leeftijd 

begon hij met zijn zogenoemde Nootytze 

Boeck waarin hij in korte aantekeningen 

zijn belevenissen van dag tot dag beschreef: 

reizen, schaatstochten, familiegebeurtenis-

sen en andere privé-zaken. Aan de hand 

van deze aantekeningen schetst Bert Koene 

het leven van Claas Caeskoper, ingebed in 

de context van het leven in de Zaanstreek 

en de Republiek in de zeventiende eeuw. 

Met de twaalfstedentocht in 1676, moge-

lijk dankzij het feit dat Noord-West Europa 

in de zeventiende eeuw een kleine ijstijd 

beleefde, hebben we al kennis gemaakt. 

Claas werd op 23-jarige leeftijd weduwnaar 

met twee dochters. De dood en kinder-

sterfte hoorden in de zeventiende eeuw bij 

het leven. In 1672 (invallen van Frankrijk, 

Engeland en de bisdommen Munster en 

Keulen) beleefden wij het rampjaar. Net als 

veel andere Zaankanters verhuisde de fami-

lie Caeskoper een groot aantal spullen naar 

West Friesland. Toen het tij keerde werden 

deze weer naar Koog teruggehaald. Ook 

beschreef hij in het Nootytze Boeck zijn 

voorgeslacht. Een ander belangrijk onder-

werp is de uitgebreide omschrijving van het 

Doopsgezind leven. Koene legt uit hoe het 

zat met de diverse stromingen: Vlamingen, 

Waterlanders en Friezen en welke rol de 

familie Caeskoper daarin speelde. De 

Doopsgezinden waren destijds de belang-

rijkste kerk in deze streek. Derhalve komt 

uiteraard ook de Doopsgezinde Gemeente 

van Koog en Zaandijk ter sprake alsmede 

de geschiedenis van de Vermaningen in 

Koog aan de Zaan. Een ander zeer interes-

sant onderwerp is de beschrijving van de 

huizen in de Dubbele Buurt, waar de fami-

lie woonde. In de jaren 30 van de vorige 

eeuw kocht de firma Honig de panden, 

waarna ze werden overgedragen aan het 

Openluchtmuseum in Arnhem. Het 

zakendoen komt uitgebreid ter sprake met 

name de zogenoemde parten welke men in 

schepen en molens nam om het risico te 

spreidden. Claas had een oudere broer, 

Gerrit Ariszoon. Hij werd op 22 oktober

1644 geboren en overleed op 25 januari 

1722. Gerrit huwde op 1 augustus 1673 

met Lisje Dirks Blauw. Over Gerrit is met 

betrekking tot zijn zakelijke achtergrond 

een hoop bekend. In 1689 overleed zijn 

stiefzoon Arend Jansz Meijn. De auteur 

beschrijft uitgebreid de strijd over de nala-

tenschap met de weduwe Marietje Iderts 

Klerck. Deze zaak is destijds nog voor het 

Hof van Holland in Den Haag gekomen. 

Uit de beschrijving van diverse zakelijke 

projecten van Gerrit blijkt dat hij een 

minder succesvolle koopman was dan zijn 

broer Claas. In 1677 verloor hij bijvoor-

beeld veel geld in een compagnonschap in 

de scheepsbouw. De naam Caeskoper is 

uitgestorven. Maar twee dochters van 

Claas Ariszoon trouwden met twee broers 

Honig. In feite zijn de Caeskopers   mede-

grondleggers van de Honig dynastie. In 

1867 kocht Klaas Honig Corneliszoon, een

directe afstammeling, in Koog aan de Zaan 

het stijfselhuis ‘De Troffel’ voor zijn zoon 

Meindert. Hieruit ontstond Honig N.V. In 

1965 fuseerde Honig met Scholten Foxhol. 

In 1978 ging Koninklijke Scholten Honig 

ten onder. In de epiloog wijst Koene op de 

belangrijke bijdrage van de familie Honig 

aan diverse maatschappelijke, culturele en 

sociale activiteiten in de Zaanstreek.  De 

Caeskopers geeft een buitengewoon goed 

beeld van het leven in de Gouden Eeuw. 

Het boek is prettig leesbaar geschreven en 

bevat een uitgebreide literatuuropgave. Ik 

kan er maar één ding over zeggen: een 

echte aanrader!!!!

Bert Koene, De Caeskopers. Een Zaanse 

koopmansfamilie in de Gouden Eeuw. 

Hilversum, Verloren, 2011, ISBN 9 789087

042172 (Huibert Latenstein)
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Het derde jaarboek over de geschiedenis 

van de Zaanse molens begint met het 

verhaal van oliemolen de Bonte Hen die 

op 9 maart 1979, na gedeeltelijke sloop 

in 1935, glorieus weer in gebruik werd 

genomen. De molen heeft altijd op 

dezelfde plek gestaan aan de Kalver-

ringdijk, en moet kort na 1693 gebouwd 

zijn. Flink wat bladzijden worden vervol-

gens besteed aan de vier wind-watermo-

lens van Assendelft, De Bul en de Os uit 

1634, De Student uit 1731 en De Parel 

uit 1845, gebouwd op de grens van het 

stoomtijdperk en de grootste molen die 

ooit in de Zaanstreek is gebouwd. Het 

bijzondere van oliemolen de Quack, voor 

het eerst genoemd in 1667, was dat zij 

tot 1934 in bedrijf werd gehouden door 

de laatste pettenbazen. Het romantische 

beeld dat Frans Mars daarvan had stelt 

Couwenhoven flink bij. Een relatief on- 

bekende en ook kleine tak in de molen-

industrie was die van de runmolens, die 

eikenschors vermaalden tot run, een 

grondstof voor het tanen van zeilen en 

touwwerk en voor de leerlooierij. Er heb-

ben er vier in de Zaanstreek gestaan. De 

partenrederij waarvan er twee deel 

uitmaakten wordt ontrafeld. Voor de ge- 

schiedenis van Het Gekroonde Zeepaard 

of Mock, verfmolen in Koog aan de 

Zaan, en voor die van mosterdmolen De 

Huisman komt Couwenhoven met inte-

ressante aanvullingenop wat Boorsma al 

had gevonden. Wie van molens houdt, 

en/of op zoek is naar interessante 

bedrijfsgeschiedenissen zal aan de onder-

zoeken van Couwenhoven veel plezier 

beleven.

Ron Couwenhoven. Zaanse verhalen. 

Berichten uit het rijke molenleven 2010. 

Zaandam, Stichting Archief Ron 

Couwenhoven, [2010] ISBN 9978-94- 

90492-02-1 (CvS)
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De geschiedenis van stoffeerderij Van 

der Laan in Assendelft gaat terug tot 

1 februari 1911, toen Hein van der Laan 

zich inschreef in het Handelsregister als 

leverancier van textiel en aanverwante 

artikelen. In feite nam hij daarmee het 

handeltje van zijn vader Jan over, die als 

marskramer in garen en band de boer op 

ging. Hein liep nog, net als zijn vader, 

maar hij gebruikte voor het vervoer van 

zijn spullen een hondenkar. Die werd al 

snel vervangen door een auto. Aan de 

Dorpsstraat kwam een heuse winkel in 

bedden, tapijten en divers textiel. Na 

1945 zetten de kleinzonen van Jan de 

zaken voort en kwam het accent steeds 

meer op stoffeerderij te liggen. De vierde 

generatie die in 1979 het roer overnam, 

specialiseerde zich in de levering van 

linoleum. In onderhandelingen met 

Forbo wisten zij gunstige voorwaarden 

voor de levering te bedingen terwijl 

Forbo nieuwe afzetmogelijkheden ver-

kreeg dankzij het vakmanschap van de 

gebroeders van der Laan in het verwer-

ken van linoleum in grote projecten. Bij 

de strijd om het Wereldkampioenschap 

Linoleumleggen in 1993 won Niek van 

der Laan het Nederlands kampioenschap 

en verloor hij nipt van de Ierse concur-

rent. Behalve de klanten komen verder 

diverse oudwerknemers aan het woord. 

Al met al is hier in alle bescheidenheid 

een goede en kleurig vormgegeven 

bedrijfsgeschiedenis neergezet.

Jan Paul Schutten, Honderd jaar over de 

vloer! [verscheen bij het honderdjarig jubi-

leum van Van der Laan Stoffeerders, 

Assendelft] Amsterdam, 124 design. Geen 

ISBN. (CvS)
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Ietwat ongebruikelijk, maar vanwege het 

bijzondere karakter van de uitgave, 

wijzen wij u even op de advertentie op 

de achterpagina, met de aankondiging 

van het boek ‘Monumentaal Zaandam’. 

Dat belooft fraai te worden, kunnen wij 

u vertellen, dus zo gauw als de inteke-

ning start moet u zich dat niet laten 

ontgaan (CvS).
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Een moerasachtig gebied, met veel 

berken en braamstruiken, een beperkt 

aantal broedvogels en heel veel water. 

Dat is wat er volgens boswachter Eric 

van Gerrevink van Staatsbosbeheer over-

blijft van de Zaanse veenweidegebieden 

als de bezuinigingsplannen van het kabi-

net op de natuur doorgaan. De natuur 

in Nederland kan niet zonder menselijk 

ingrijpen. De boswachter uit Westzaan 

noemt de Amerikaanse Rocky 

Mountains als voorbeeld. ‘Daar kun je 

de natuur gewoon z’n gang laten gaan. 

Het is groots, uitgestrekt en er wonen 

weinig mensen. In Nederland hebben we 

te maken met ‘‘cultuur-natuur’’. Het is 

allemaal door mensen gemaakt of in 

ieder geval door mensen beïnvloed.’

���*!.5!2)

Cacaolucht, koekjesgeur, stank uit het 

westelijk havengebied, de linoleumlucht 

van Forbo. In de Zaanstreek hangen veel 

luchtjes. Dat is altijd zo geweest en zal 

wel altijd zo blijven. ‘Echte’ Zaankanters 

ruiken het soms niet eens meer, maar 

veel buitenstaanders vinden het hier 

vaak stinken. Kontakt Milieubeheer 

Zaanstreek wil graag weten wat en hoe 

vaak Zaankanters iets ruiken. De orga-

nisatie zoekt daarom menselijke snuffel-

palen die een jaar lang bijhouden welke 

luchtjes, geurtjes en stank ze waarne-

men. KMZ-bestuurslid Maaike van Dijk 

is de drijvende kracht achter de actie.

���*!.5!2)

Morgen staat het Zaans Museum in het 

teken van Zaanse verhalen. Inwoners 

van de Zaanstreek, jong en oud, worden 

opgeroepen hun Zaanse herinneringen 

aan de hand van diverse onderwerpen 

zélf in het museum op papier te zetten 

of te vertellen. Het doel van de dag is het 

optekenen, verzamelen en bewaren van 

persoonlijke verhalen als wezenlijk 

onderdeel van de Zaanse geschiedenis.

���*!.5!2)

Het Interkerkelijk Diaconaal Beraad 

Zaanstreek-Waterland (IDB) wil een 

diaconaal centrum in Poelenburg star-

ten. Geen mini-kerk, maar een inloop-

huis waar mensen van alle gezindten 

terecht kunnen voor ontmoeting, onder-

steuning en zingeving, aldus de initia-

tiefnemers. In de wijk bestaat daaraan 

behoefte, is de conclusie van het onlangs 

afgeronde onderzoek naar de opzet, 

haalbaarheid en betaalbaarheid van een 

dergelijk centrum.

���*!.5!2)

En weer is het gemeentehuis van 

ZNSTD niet opgeleverd. De oplevering 

van het nieuwe stadhuis is opnieuw voor 

onbepaalde tijd uitgesteld.

���*!.5!2)

De nieuwe stadsdichter van Zaanstad 

treedt vandaag aan in de gemeenteraad. 

B en W willen pas in de raadsvergade-

ring bekend maken hoe de nieuwe stads-

dichter heet. Er zijn twee kandidaten 

geselecteerd door de huidige stadsdich-

ter, Hans Kuyper. Hij was de eerste 

stadsdichter die door de gemeente werd 

benoemd. Jacob Passander wordt hier en 

daar als zijn opvolger genoemd.

���*!.5!2)

Pro Rail krijgt van het ministerie van 

infrastructuur en milieu een bedrag van 

18 miljoen euro voor een ingrijpende 

verbouwing van Station Wormerveer. Er 

komen twee extra zijperrons en de 

sporen worden aangepast. Daardoor 

hoeven treinen niet meer op elkaar te 

wachten en wordt volgens Pro Rail de 

dienstregeling betrouwbaarder. De 

inhaalsporen maken het in de toekomst 

mogelijk dat er meer treinen over de 

Zaanlijn kunnen rijden.

���*!.5!2)

In het zuiden van recreatiegebied Het 

Twiske lichten aan de overkant van een 

plas water twee ogen op. Een vos is 

opgeschrikt en kijkt recht in het schijn-

sel van de lichtbak van de jachtbeheer-

der. Het is maandagavond rond zeven 

uur en de jachtbeheerder inventariseert 
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de vossen in het gebied. Het zal de enige 

vos zijn die gevonden wordt, al blijkt 

later dat andere vossen hun sporen 

hebben achtergelaten. In Het Twiske en 

omliggende natuurgebieden komen al 

jaren vossen voor, maar nu zijn het er te 

veel. De beesten eten de weidevogels op 

en volgens de jachtbeheerder jagen zij er 

zó lustig op los, dat er dit jaar geen enke-

le weidevogel in het Twiske kon worden 

geteld. Daarom wordt er nu gejaagd op 

de jager die de vos is.

���*!.5!2)

Zingen op de Zaan is voor de komende 

zomer gered. Rabobank dekt het tekort 

van de organisatie. De bank vindt dat 

volgend jaar ook andere sponsors het 

evenement financieel moeten steunen. 

Zingen op de Zaan leek niet verder te 

kunnen omdat de provinciale subsidie 

was verlaagd. Volgens de stichting was 

dat in het gemeentehuis afgesproken en 

dat werd vooral de gemeente Zaanstad 

kwalijk genomen. De Rabobank dicht 

nu het ontstane gat van 17.000 euro.

���*!.5!2)

Parteon heeft zo goed als zeker een koper 

voor het kantoor aan de Marktstraat in 

Wormerveer. De woningcorporatie ver-

huist dan zélf naar het al jaren leegstaan-

de kantoor van het voormalige energie-

bedrijf van Zaanstad op de hoek van de 

Westzijde en de Vincent van Goghweg. 

De toren van de voormalige cacaofabriek 

Boon staat al een jaar te koop. Parteon 

wil het hele bedrijf in één gebouw 

samenbrengen en in Wormerveer lukt 

dat niet.

��&%"25!2)

Forbo opent vandaag een nieuwe produc-

tielijn voor het maken van Artoleum 

Striato, een nieuwe telg in het assortiment 

van linoleum. Striato is een linoleum met 

een streepjesdesign, in tegenstelling tot 

het overbekende marmoleum waarvan de 

kleuren een marmerstructuur hebben. In 

2009 begon Forbo op kleine schaal met 

de productie van striato en het succes 

overtreft de stoutste verwachtingen. 

��&%"25!2)

Bij het inrichten van het nieuwe busstation 

in Zaandam zijn de taxistandplaatsen ver-

geten. Dat komt aan het licht nu de 

bussen onder het stadhuis staan, maar er 

geen plek is voor taxi’s. In het oorspron-

kelijke plan zouden de taxi’s komen in 

een gedeelte van Inverdan dat niet is gere-

aliseerd. De chauffeurs zijn nu onder het 

stadhuis gaan staan, maar kregen vrij snel 

handhaving op bezoek, die hen wegstuur-

de. Inmiddels zijn er tijdelijke standplaat-

sen gemaakt achter een loods op het voor-

malige Noordse-bosch.

��&%"25!2)

Het staat nu vast: er zijn niet genoeg fiet-

senrekken rond het station van Zaandam. 

Een telling van eind vorig jaar toonde aan 

dat er 1900 plaatsen zijn voor de 2083 

fietsen die er op een normale dag staan. 

D66 wil dat er geen boetes meer worden 

uitgeschreven zolang het parkeerprobleem 

niet is opgelost.

���&%"25!2)

De Belangengroep Buurtschap Nauerna 

mag niet langer het toekomstige logo van 

de gemeente Zaanstad gebruiken op twit-

ter. In het logo wordt de naam van 

Zaanstad geschreven zonder klinkers: 

ZNSTD. Ook de naam van Nauerna 

(NRN) wordt op die manier in het logo 

uitgebeeld. De wijkmanager van de 

gemeente Assendelft verzocht de belan-

gengroep in een e-mail dringend te stop-

pen met het gebruik van het logo.

���&%"25!2)

Dankzij de strijdlust van de zussen Janny 

en Tiny Bruijn is het zeventiende-eeuwse 

huis aan het Noordeinde 66 te Wormer-

veer een provinciaal monument. Aan de 

gevel werd gisteren een bord ter ere van de 

dames Bruijn geschroefd. ‘De shovel stond 

bij wijze van spreken al klaar om het pand 

de Zaan in te schuiven’, zegt advocaat 

Bert Creemers, die de zussen vijftien jaar 

lang bijstond. Eigenaar Genius Klinken-

berg wilde in 1985 het huis platwalsen om 

een nieuwe hal voor de machinefabriek te 

kunnen bouwen. Maar Janny (85) en haar 

zus Tiny (in 2009 op 84-jarige overleden) 

wilden niet wijken.

���&%"25!2)

Riet uit het Guisveld wordt gebruikt als 

brandstof in de biomassacentrale van 
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afvalverwerker HVC uit Alkmaar. Het 

gaat om een proef die bij succes een 

vervolg krijgt in meer gebieden. Staats-

bosbeheer moet het riet in het veld 

maaien voor een goed beheer, maar 

voorheen kostte dat vooral geld. Het 

riet gold als afval en voor de afvoer 

ervan moest worden betaald. Nu ziet 

HVC riet zelfs als een zeer geschikte 

(bio)brandstof. Alleen het aanbod zal 

een probleem zijn. Al het riet van het 

Guisveld is er binnen vijf uur door-

heen.

��-!!24

De realisatie van De Omzoom is hoogst 

onzeker nu de provincie Noord-Holland 

heeft besloten voorlopig geen geld uit te 

trekken voor het geplande recreatiege-

bied bij Saendelft. De Omzoom is één 

van de projecten die Noord-Holland in 

de ijskast heeft gezet nadat het kabinet 

de toegezegde rijksbijdrage aan de 

provincies voor de Ecologische Hoofd-

structuur en Recreatie om de Stad 

schrapt. Een deel van het geld zou naar 

De Omzoom gaan. De provincie 

Noord-Holland zegt het project niet uit 

eigen middelen te kunnen financieren.

��-!!24

De verbrakking van de Polder Westzaan 

staat op de tocht. De provincie Noord-

Holland besloot voorlopig geen geld uit 

te trekken voor het natuurproject dat in 

totaal negen miljoen euro kost. De 

verbrakking van deze polder is een van 

de projecten die Noord-Holland in de 

ijskast heeft gezet. De provincie voelde 

zich daartoe gedwongen nadat het kabi-

net de toegezegde rijksbijdrage aan de 

provincies schrapte.

���-!!24

Er zit voorzichtig schot in de aanpak 

van de verloederde Zaandijkerkerk. De 

grote vraag is of het plan van ontwik-

kelaar Witkamp financieel haalbaar is 

of niet. Tijdens de vergadering van 

wijkoverleg Oud-Zaandijk in De Boed 

werd de laatste stand van zaken uiteen-

gezet. De kerk staat er beroerd bij. De 

boel is dicht getimmerd en binnen is 

het dak gestut. In het bouwplan blijven 

de toren en de voorgevel behouden en 

komen in het pand achttien apparte-

menten en diverse bedrijfsruimten.

���-!!24

Het Zaantheater zoekt Zaanse honderd-

jarigen om feest te vieren. Dit jaar is 

het namelijk honderd jaar geleden dat 

Annie M.G. Schmidt werd geboren. 

Haar vele liedjes zijn stuk voor stuk 

klassiekers. 26 van deze liedjes zitten in 

het theaterprogramma ‘Ik zou je ’t lief-

ste in een doosje willen doen’. Wie net 

als Annie honderd jaar geleden werd 

geboren, kan de voorstelling gratis 

bijwonen.

���-!!24

Wie over een paar maanden door de 

Hoogstraat gaat, ziet daar een totaal 

gestripte Waakzaamheid. Alleen het 

karkas van het bijna 400 jaar oude 

houten deel van het pand blijft bestaan. 

Het strippen is nodig omdat het hout 

verrot. Ook moet er een nieuwe funde-

ring onder. Voorzitter Piet Keijzer van 

Stichting de Waakzaamheid denkt dat 

de restauratie voor de zomer van 2012 

klaar is. De houten Waakzaamheid 

moet straks op de begane grond een 

grand café krijgen en een herberg op de 

bovenverdiepingen.

���-!!24

Koningin Beatrix kende machinefa-

briek DuyvisWiener in Koog aan de 

Zaan het predicaat ‘Koninklijk’ toe. 

Vanaf 6 april heet het bedrijf Royal 

DuyvisWiener en voert het een kroon 

in het logo. Het bedrijf voert het 

Engelse ‘Royal’ in de naam in plaats 

van ‘Koninklijk’, omdat negentig 

procent van de zaken in het buitenland 

wordt gedaan. Het bedrijf vierde vorig 

jaar het 125-jarig bestaan en vroeg bij 

die gelegenheid het predicaat 

‘Koninklijk’ aan. Een onderneming 

moet daarvoor ouder dan honderd jaar 

zijn, meer dan honderd werknemers 

hebben en van landelijke betekenis en 

onbesproken gedrag zijn, en een belang-

rijke plaats in het vakgebied innemen.

v.l.n.r. burgemeester Faber, directeur Mirjam 

van Dijk en comm. van de koningin Remkes.

V
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Het lijkt nog er weg, maar aanstaande 

September vindt De Open Monu-

mentendag weer plaats. Dit jaar werken 

de gemeente Zaanstad en de erfgeod-

verenigingen samen om de dag succes-

vol te maken. Onder de noemer ‘Nieuw 

gebruik – Oud Pand’ worden in het 

tweede weekend van September de 

deuren van Zaanse monumenten voor 

het publiek geopend. Om de dag nog 

interessanter te maken voor een groot 

publiek dan eerdere Open Monu-

mentendagen wil men  lezingen en 

speciale wandelingen  organiseren en 

méér zelden te bezoeken monumten de 

deuren laten openen. Eigenaren van een 

monumentaal pand wordt gevraagd of 

zij hun gebouw dit jaar willen laten 

bezichtigen. Bezit u een oud karakte-

ristiek pand en wilt u meedoen, dan 

wordt u mogelijk benaderd met de vraag 

of u wilt meewerken. U kunt natuurlijk 

ook zélf uw pand aanmelden bij Tom 

Tulleken van het Comité Open Monu-

mentendag Zaanstad: tomtulleken@

online.nl of telefoon 06 21163910. Het  

thema  van de Open Monumentendag 

is dit jaar ‘Nieuw gebruik - Oud pand’. 

In veel gemeenten kregen monumenta-

le gebouwen een nieuwe bestemming. 

Dat betreft panden die karakteristiek 

zijn voor hun omgeving en door de 

nieuwe bestemming behouden blijven. 

Daarbij kan worden gedacht aan oude 

fabrieken, pakhuizen, boerderijen, 

gemalen, kerken. Kortom, ieder gebouw 

dat past binnen het thema van de Open 

Monumentendag 2011, kan in principe 

aan het publiek worden getoond. De 

Open Monumentendag vindt plaats op 

zaterdag 10 en zondag 11 september van 

10 tot 17 uur.
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De vereniging Zaans Erfgoed bestaat 

dit jaar vijftig jaar. Om dit te vieren is 

de Zaans Erfgoed Prijs ingesteld. Deze 

is de voortzetting van de Ads 

Boumanprijs, die is vernoemd naar de 

oprichter van de Vrienden van de 

Zaanse Schans, die later werd omge-

doopt tot ‘Vrienden van het Zaanse 

Huis. Dit was een van de verenigingen 

waaruit de Vereniging Zaans Erfgoed 

voortkwam. Iedereen, inclusief de 

Vereniging Zaans Erfgoed, kan tot 1 

september 2011 een persoon of instel-

ling voor de Zaans Erfgoed Prijs voor-

dragen. Voordrachten moeten zijn voor- 

zien van een motivatie. U kunt uw 

voordracht per e-mail zenden naar 

erfgoedprijs@zaanserfgoed.nl of per 

brief aan Winnie de Wit, Marskamp 

19, 1566 GE Assendelft. De prijs wordt 

in principe eens in de twee  jaar toege-

kend aan een persoon of instelling die 

zich verdienstelijk heeft gemaakt voor 

het Zaanse erfgoed door behoud, be- 

scherming, restauratie, of documenta-

tie en publicatie erover. Dit sluit direct 

aan bij de doelstelling van de vereni-

ging: de historische nalatenschap in de 

Zaanstreek te koesteren en te bewaren 

voor het nageslacht door bescherming, 

restauratie en documentatie van roerend 

en onroerend erfgoed. Voor de toeken-

ning van de prijs geldt dat de inspan-

ning een herkenbare bijdrage moet zijn 

voor de gemeenschap. De kunstenaar 

Enric Adsera Riba ontwierp voor de 

winnaar van de Zaans Erfgoed Prijs een 

kunstwerk. De winnaar wordt  tijdens 

de jubileumvergadering van 29 oktober 

2011 bekendgemaakt. De jury bestaat 

uit de architect Cees Kruit, Winnie de 

Wit van de Vereniging Zaans Erfgoed, 

Pier van Leeuwen (conservator van het 

Uurwerkmuseum), Marjorie Verhoek 

(beleidsmedewerker monumenten 

gemeente Zaanstad) en Peter Roos 

(oud-wethouder Wormerland).

,).4*%�6//�(%.+�"/57-!.

De jaarlijkse lintjesregen daalde dit jaar 

ook in de Zaanstreek neer. Een van de 

leden van de Vereniging Zaans Erfgoed, 

oud-voorzitter Henk Bouman, werd 

benoemd tot lid in de orde van Oranje  

Nassau. Onze leden kennen Henk voor-

al als de altijd enthousiaste medewerker 

van de afdeling. PR. Hij verstrekt infor-

matie over de vereniging op braderieën 

en haalt daarbij ook de nodige leden 

binnen. Henk draagt als bestuurslid 

van de Stichting Uitgeverij Zaans 

Erfgoed ook zorg voor het tijdig aanvul-

len van publicaties en cd’s van de 

Vereniging Zaans Erfgoed bij boekwin-

kels. En passant brengt hij op de f iets 

door de hele streek de welkomstcadeau-

tjes voor nieuwe leden rond. Zo spaart 

hij een hoop portokosten voor de vereni-

ging uit. Liefde voor het Zaanse erfgoed 

kreeg Henk van huis uit mee. Zijn vader 

stond aan de wieg van Zaans Schoon en 

de Vereniging Vrienden van de Zaanse 

Schans, waar Henk later jarenlang 

voorzitter van was. Hij droeg bij aan de 

samenvoeging met Zaans Industrieel 

Erfgoed tot onze huidige vereniging 

Zaans Erfgoed. Bij Stichting Zaan en 

Dijk is Henk actief als secretaris, terwijl 

hij al eerder vrijwilligerswerk deed, 

onder meer als bestuurslid van de 

tennisvereniging KTV en bij de gere-

formeerde kerk van Zaandijk, waar hij 

nog steeds actief is.
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Linksboven: Burgemeester Faber spelt Henk zijn lintje op. Alles bij elkaar een welverdiend lintje voor ‘een evenwichtig, mild en wijs persoon’, zoals be-

schreven in de bijbehorende akte die door burgemeester Faber werd voorgelezen vóór zij hem het lintje opspeldde. Rechtsboven: Het kunstwerk dat Enric 

Adsera Riba maakte voor de Zaans Erfgoed Prijs. Onder: De Jisper Brug.
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De bouw van zeven sociale huurappar-

tementen in Jisp, gebouwd door Woning-

bouwvereniging Jisp en de Woning-

stichting WORMERWONEN vormde 

de aanleiding tot de bouw van een Jisper 

brug. In de vergadering van de 

Contactcommissie Jisp van maart 2009 

vertelde Frank Jonker dat de ‘Buurt-

stichting Spelen in Jisp en Wormer Oost’ 

groen licht had gekregen voor de reali-

satie van een speelvoorziening/voetbal-

kooi op het terrein van de dorpsschool 

‘De Harpoen’. Hiervoor moest een apar-

te toegangsbrug richting het Weiver 

worden gerealiseerd. Tijdens deze 

commissievergadering kwam de gedach-

te boven, dat dit een toplocatie voor de 

realisatie van een ‘Jisper Brug’ kon zijn. 

Eerder waren hiertoe al twee keer pogin-

gen gedaan. De brug kan een verbindend 

element zijn tussen het speelveld en de 

nieuwbouw aan de overkant. De archi-

tect Cees Kuyt liet zich bij het ontwerp 

van de appartementen inspireren door ’t 

Groote Packhuys, dat in de achttiende 

eeuw  met zijn traankokerijen op de plek 

van ‘De Harpoen’ stond.  Buro Schoute 

uit Wormer werkte het  verder uit. De 

Buurt-stichting en de Contact-commissie 

vroegen de Oudheidkundige Commissie 

de realisatie van deze brug op zich te 

nemen. Vanuit deze commissie werd een 

‘Werkgroep Jisper Brug’ gevormd. Men 

begon bij bouwbedrijf Thames Heijkamp, 

dat vanwege de breedte van de sloot op 

die plaats adviseerde contact op te nemen 

met de geboren Jisper Chiel Sluis van 

Buro Schoute uit Wormer voor het 

maken van een tekening van deze brug. 

De originele tekening van de architect 

Corn. de Jong uit Middenbeemster voor 

de Jisper brug  op de Zaanse Schans was 

nog voorhanden. Voor de ‘Werkgroep 

Brug’, die niet over een budget beschik-

te, was het een uitkomst dat Chiel Sluis 

de opdracht en begeleiding gratis 

verrichtte. Er was veel overleg en er 

moesten veel obstakels worden wegge-

werkt. Dankzij medewerking van de 

gemeente Wormerland, donateurs, 

Frank Jonker met de Buurt-stichting, de 

Stichting SPOOR en de leiding van de 

school van Jisp, kon de speelhoek/voet-

balkooi worden gerealiseerd. Het is 

bijzonder dat er nu na vele eeuwen weer 

een historische ‘Jisper Brug’ is nage-

bouwd door B.V. Benecke uit Westzaan. 

Een bouwkundig hoogstandje. De 

‘Werkgroep Brug’ bestond uit Anke 

Jansen en Seiny Klopper.
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Voor de vereniging Zaans Erfgoed is 

2011 een feestelijk jubileumjaar. Zaans 

Erfgoed bouwt voort op de voorlopers 

Zaans Schoon (65 jaar), Vrienden van 

de Zaanse Schans – later Vrienden van 

het Zaanse Huis – (50 jaar) en de vereni-

ging tot behoud van Monumenten van 

Bedrijf en Techniek (MBTZ, 30 jaar), 

die later werd omgedoopt tot Zaans 

Industrieel Erfgoed. Deze bundelden 

hun krachten onder één dak. Dit wordt 

zaterdagochtend 29 oktober 2011 gevierd 

met een feestelijke jubileumvergadering 

waar onder meer de Zaans Erfgoedprijs 

wordt uitgereikt. Deze prijs is de opvol-

ger van de Ads Boumanprijs, die werd 

vernoemd naar de oprichter van de 

vereniging Vrienden van de Zaanse 

Schans. Tijdens de bijeenkomst worden 

ook de winnaars bekend gemaakt van de 

fotowedstrijd ‘Mensen en Monumenten’ 

voor jongeren en volwassenen in juli en 

augustus. Tijdens Open Monumenten-

dag 2011 op 10 september is er eenspe-

ciale fietstocht voor jong en oud. Nadere 

bijzonderheden volgen. Wilt u bij een 

van deze activiteiten helpen? Leuk! U 

kunt zich als tijdelijk vrijwilliger aanmel-

den bij Conny Scholtes via

znserfgd.cs@gmail.com
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Met het thema ‘Hergebruik van monu-

menten’ organiseert de vereniging Zaans 

Erfgoed in de zomermaanden een foto-

wedstrijd voor zowel jongeren als volwas-

senen met als thema ‘Mensen en monu-

menten’. De aanleiding is, dat vijftig jaar 

geleden de vereniging Vrienden van het 

Zaanse Huis werd opgericht, een van de 

voorlopers van Zaans Erfgoed. Bij een 

wedstrijd horen spelregels. Een digitale 

foto moet ca. 2300x1600 pixels groot 

zijn en ongeveer het formaat van een 

A4-tje hebben. Wij vragen iedereen een 

digitale foto of een foto-afdruk te sturen 

met het thema ‘Hergebruik van monu-

menten’ naar: fotowedstrijd@zaanserfgoed.nl 

of een foto-afdruk te sturen naar: 

Vereniging Zaans Erfgoed, t.a.v. Winnie 

de Wit, Marskamp 19, 1566 GE 

Assendelft. Wij vragen daarbij wat de 

foto voorstelt en uw naam, adres, tele-

foonnummer en leeftijd op te geven. 

Restaurant d’Vijf Broers aan Lagedijk 

32 in Zaandijk stelt een cadeaubon van 

25 euro voor lunch of diner beschikbaar 

voor winnaars van de eerste prijs in de 

categorie jongeren tot achttien jaar. 

Restaurant De Hoop op d’Swarte Walvis’ 

op de Zaanse Schans stelt een prijs 

beschikbaar voor de winnaar van de 

eerste prijs in de categorie volwassenen: 

een diner voor twee. In de jury hebben 

professionele fotografen zitting. De 

winnaars worden bekend gemaakt op de 

jubileumvergadering van de vereniging 

Zaans Erfgoed op zaterdag 29 oktober 

2011. De genomineerde foto’s zullen dan 

ook zijn te zien. De inzenders gaan er 

ermee akkoord dat de foto’s in bezit blij-

ven van en gebruikt mogen worden door 

de Vereniging Zaans Erfgoed, uiteraard 

met naamsvermelding. De sluitingsda-

tum is 15 september a.s.
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Dringend verzoek aan de leden van 

vereniging Zaans Erfgoed die nog niet 

gereageerd hebben op de in januari 

verzonden acceptgiro. Wij vragen u voor 

1 augustus deze acceptgiro betalen, 

omdat wij ons anders genoodzaakt zien 

de verzending van het blad stop te zetten. 

Mocht u twijfelen over uw betaling dan 

kunt u dat navragen bij het secretariaat 

van de vereniging:

secretariaat@zaanserfgoed.nl

of via 075-616 61 31 (i.v.m. vakantie na 

15 juli).



Een agenda voor de zomermaanden 

waarin veel aandacht voor uitjes met 

kinderen. Ook voor volwassenen is er 

een ruim anbod.
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De Zaanhopper is een fraai, oud en deels 

overdekt sleepbootje dat van de Zaandamse 

Wilhelminasluis over de Zaan naar de 

Wormerveerse Zaanbocht en vice versa 

vaart. Onderweg wordt op diverse aanleg-

plekken, waaronder de Zaanse Schans, 

gestopt. Voor afvaartijden en - dagen:

www.varenopdezaan.nl

4/4�%.�-%4�-%)������

‘Zaans Schoon, 50 Jaar Zaanse Schans’, 

grote tentoonstelling in het Zaans  Mu- 

seum. De expositie staat in het teken van 

Zaanse houtbouw en de schoonhei die dit 

wereldberoemde buurtje met zich 

meedraagt. Speciaal voor deze expositie 

maakte fotografe Marisa Beretta een 

bijzondere fotoreportage, waarbij mensen 

werden geportretteerd die op de Schans 

wonen en /of werken.

www.zaanseschansmuseum.nl

��*5,)�:).'%.�/0�$%�:!!.�

Smartlappen, Nederpop, zeemansliede-

ren. Een jaarlijks terugkerend megaspek-

takel dat plaatsvindt op de Zaan en langs 

haar ongeveer twaalf kilometer lange 

oevers. Veertig schepen met muzikanten, 

koren, solisten en bands worden gevolgd 

door duizenden recreatieve bootjes en 

andere pieremachochels. Tienduizenden 

toeschouwers op de wal, in versierde 

huizen, op bruggen, in tuinen aan de Zaan 

vieren het feest mee en juichen de stoet 

toe. Daarnaast vindt in het centrum van 

Zaandam het korenfestival plaats.

www.zingenopdezaan.nl
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‘Zaanse gevels, Zaanse pronk’, expositie 

in het Molenmuseum. Museumlaan 18, 

Koog aan de Zaan.

www.zaanschemolen.nl
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Deadline Fotoshoot Het Zaanse DNA in 

beeld gebracht. Stichting Babel koos 

alsjaarthema voor 2011: ‘Heeft Zaanstad 

welDNA?’ In het kader van deze vraag 

organiseert Babel in oktober 2011 een 

grote fototentoonstelling waar iedereen, 

dus ook u, beeldmateriaal aan kunt bijdra-

gen. Wat maakt een buurt/stad nou zo 

typisch Zaans? Wat is kenmerkend voor 

het karakter of de ziel van de Zaanstreek? 

Waar ben je trots op en wat is typisch 

Zaans voor jou? Stuur je foto naar 

dnavandestad@stichting-babel.nl
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De Poelboerderij organiseert weer een 

ruime keus aan zomerexcursies in het 

Wormer- en Jisperveld voor volwassenen 

en kinderen. Een greep: 

10 en 24 juli Fietstocht rond het Wormer- 

en Jisperveld van 14 tot 17 uur, 

23 juli Midzomernacht

van 21. tot 23.uur 

17 juli en 11 september Arrangement 

Jisp te voet en te water, 10 tot 16 uur

www.poelboerderij.nl
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Clowntjesdag voor kinderen in het stads-

hart van Zaandam, de Gedempte Gracht. 

Heel veel verschillende clowns, voorstel-

lingen, een kindertrein, ezeltje rijden, 

schminken, een zweefmolen en een heuse 

kinderboerderij op de kop van de gracht. 

11 tot 16 uur, www.clowntjesdag.nl
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Speciaal voor kinderen wordt een kikker-

pad uitgezet in de Zaandamse heemtuin. 

Zoek de kikkers. Zij leiden je door de tuin 

en ondertussen doe je leuke opdrachten! 

Aanvang 11 uur. Burgemeester in ’t 

Veldpark, Zaandam. Meer leuke dingen 

in de heemtuin voor volwassenen en 

kinderen zijn te vinden op

www.nme-zaanstreek.nl
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Fototentoonstelling van Roos Erfmann in 

Café Fabriek met als thema ‘Twee jaar 

Zaanse Kinderboekenmarkt op de Zaanse 

Schans’. In opdracht van de organisatie 

van de Zaanse Kinderboekenmarkt, de 

Stichting Oeverloos, maakte Roos in 2010 

en 2011 foto’s van honderden kinderen die 

een geweldige dag beleefden. Haar keuze 

uit al dat prachtige beeldmateriaal hangt 

aan de muren van het eetcafé. De hele serie 

is te zien via de website www.zaansekin-

derboekenmarkt. nl. Café Fabriek, Jan 

Sijbrandssteeg12, 1502 BA Zaandam 075 

6147616. (Foto: Roos Erfmann)
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Tentoonstelling ‘25 jaar modern glas’.

11 september tot en met 30 oktober ‘C’est 

sans pareil!’ Deze uitspraak wordt toege-

schreven aan keizer Napoleon Bonaparte, 

toen hij vanaf de sluis in Zaandam over de 

Achterzaan keek en de talrijke molens zag. 

Sans Pareil betekent ‘zonder gelijke’, of 

‘zonder weerga’. Een expositie in het Honig 

Breethuis over de periode die Napoleon in 

Zaandam doorbracht (1811).
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Smaakexplosies. Een tweedaags smaakfes-

tival vol belevenissen (denk aan een milk-

shakefiets en een ingrediënten raadroute , 

waar naar hartenlust kan worden geproefd, 

gelachen en verwonderd. In een gezellige, 

creatieve en mooie omgeving komt de 

bezoeker in aanraking met verrassend en 

duurzaam eten. Explosief in smaak voor 

zowel de durver als de voorzichtige proe-

vers. Acts, workshops, voorstellingen, 

(kook)kunst en een kinderprogramma 

zorgen voor een echte festivalsfeer. 

Hembrugterrein Zaandam,

van 11 tot 19 uur.

www.smaakexplosies.nl
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‘Oorlogswinter’ door de getalenteerde 

jongeren van het Nationaal Jeugd Musical 

Theater, en onder meer acteurs Janke 

Dekker en Dieter Troubleyn. In 1972 

schreef Jan Terlouw het bekroonde jeugd-

boek, dat vervolgens zeer succesvol werd 

verfilmd en nu als musical het levenslicht 

ziet. www.zaantheater.nl
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Gebruikelijk bevat de agenda uitsluitend 

bijeenkomsten, evenementen enzovoort 

die in de Zaanstreek plaatsvinden. Bij 

wijze van uitzondering wordt in deze 

agenda een uitstapje buiten de Zaanstreek 

gemaakt. Mijn tip voor de zomer en de 

maanden daarna: breng eens een bezoek 

aan het prachtig gerestaureerde kerkje van 

Beets, waarvan de gewelven met veldbloe-

men zijn beschilderd. De voorstellingen 

die er worden geprogrammeerd, zijn de 

moeite van de rit (ongeveer twintig minu-

ten vanuit Zaandam) zeker waard.

www.beets.nl
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Orgelconcert door André Knevel. Knevel 

bespeelt het prachtige Flaes & Brunjes 

orgel in de Grote Kerk van Westzaan, met 

een geweldige akoestiek. Torenstraat, 

Westzaan, 20 tot 21.15 uur, gratis 

toegang.
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Saense Boekenmarkt op en rond de Dam 

in Zaandam. Een groot aanbod van anti-

quarische en tweedehands boeken in ruim 

vijftig kramen, met een speciale stand 

naast het voormalige postkantoor waar de 

nostalgische Verkadealbums van Jac. P. 

Thijsse zijn te bewonderen.

Van 10 tot 17 uur.
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Folkloredag op de Zaanse Schans met 

presentaties van oude ambachten, muziek 

en dans.
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Grote, gevarieerde najaarsbraderie op de 

Wormerveerse Zaanweg en Marktstraat.
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Grote kermis op en rond de Zaandamse 

Burcht. 
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KunstEiland 2011. Beeldende kunst 

kijken, live muziek luisteren en bij mensen 

binnenkijken. Voor de derde keer zetten 

bewoners van het Zaandamse ZaanEiland 

hun schouders onder de organisatie van 

dit evenement. Een flink aantal huizen 

van het Eiland zijn voor één weekend 

expositieruimte of concertzaal. Een span-

nende mix van kunst kijken, muziek luis-

teren, activiteiten op het water, een 

ontmoetingsplek in het park met discus-

sies over architectuur en ‘gluren bij de 

buren’. Dit jaar is er een aantal specifieke 

onderdelen voor de jongere generatie. In 

samenwerking met onder meer Fluxus en 

Kunstcentrum Zaanstad wordt een prach-

tig gevarieerd cultureel programma tot 

stand gebracht, waaraan tientallen kunste-

naars, musici en honderden vrijwilligers 

meedoen. www.kunsteiland.nl.
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‘Klandizie, Koog-Zaandijkse winkeliers 

in de twintigste eeuw. Boekpresentatie om 

20 uur in het Zaandijkse Weefhuis, 

Lagedijk 39. Aansluitend wordt de gelijk-

namige tentoonstelling geopend die te 

bezoeken is op 10 en 11 september van 10 

tot 17 uur. Op de prachtige website van 

de vereniging kunt u diverse nieuwe mini-

exposities bekijken. 

www.historischeverenigingkoogzaandijk.nl
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Open monumentendag. Heel veel Zaanse 

monumenten, musea en molens openen 

hun deuren voor het publiek.  www.open-

monumentendag.nl
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Kamerconcert: Il sussuro door Gerard van 

Vuuren en Amanda Marwick, 16 uur. 

www.honigbreethuis.nl
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Dam tot Dam Loop. Grootschalig hard-

loopevenement waarbij verschillende  

afstanden aan bod komen. Naast de tien 

Engelse Mijl van de Amsterdamse Prins 

Hendrikkade, via de IJ-tunnel naar hart-

je Zaandam, zijn er ook de de vier Engelse 

Mijl loop, de Run2Day Ladies Run, de 

Mini Dam tot Damlopen voor kinderen 

en een businessloop. www.damloop.nl
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Zaanse Molendag, openstelling van alle 

Zaanse molens
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