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COLUMN
“Zonder wrijving geen glans” zo 

luidt een gezegde…

Ik ken nu de Zaanstreek en in het 
bijzonder de Zaanse Schans zo’n 
anderhalf jaar. Eerlijk toegeven: tot 
ik werd gevraagd om het EFRO-
project op de Zaanse Schans te 
leiden was ik er nog nooit geweest. 
Wel van gehoord. Dat het een 
bijzonder buurtje in Zaanstad was 
en dat er vooral veel Japanners op af 
kwamen. Over Nederlanders werd 
niet gesproken en ik voelde daarom 
ook weinig aandrang om daar eens 

heen te gaan. Via mijn werk kwam ik vaak in Amsterdam en daar werd 
de Zaanstreek vooral gezien als een verlenging van Amsterdam-Noord. 
En “de Zaanse Schans is nep” kreeg ik ook te horen. 
Toen nam ik dat geschetste beeld voor lief aan, nu krijgt de brenger van 
deze boodschap toch een flinke repliek. Mijn beeld van de Zaanstreek 
is totaal omgeslagen. Juist de eigen identiteit van de regio maakt de 
Zaanstreek zo uniek. Én wereldberoemd. In alle uithoeken van de 
wereld is de groene plank bekend. Maar de Zaanstreek heeft meer te 
bieden dan de groene plank. Hoe meer ik me verdiep, hoe meer schatten 
ik tegen kom. 

Ik heb me in mijn eerste weken op de Zaanse Schans meerdere keren 
verbaasd over het grote aantal historische verenigingen in de Zaanstreek. 
Nu ik die schatten van de Zaanstreek beter ken snap ik dat grote aantal 
wel. Maar wat nog opvallender mag worden genoemd, zijn de actieve 
leden van de verenigingen. Nu ik steeds meer van dit soort “aanstekelijke 
gekken” ken, wordt de bewondering alleen maar groter. Hun passie voor 
het cultuurhistorisch erfgoed in de Zaanstreek kent haast geen grenzen. 
Nu je dit weet, is het ook niet verwonderlijk dat in de jaren ’40 van de 
vorige eeuw het plan van de Zaanse Schans is ontstaan. 

Anno 2011, in het jaar dat we officieel 50 jaar Zaanse Schans vieren, 
ervaar je die passie nog steeds. Tijdens de uitvoering van het EFRO-
project kwam ik hard in aanraking met deze passie. Bijna letterlijk 
werd ik teruggefloten. Of ik wel enig verstand had van de historie 
van de Zaanse Schans en de Zaanse houtbouw. Natuurlijk moest ik 
dit ontkennen. En een bijzondere samenwerking was geboren: de 
werkgroep “Zaanse Schans”. Vanaf die tijd hebben we bijna wekelijks 
pittige discussies gehad over hoe de Zaanse Schans nou wel niet zou 
moeten worden. Pittige discussies die altijd werden afgesloten met een 
vriendschappelijke blik in elkaars ogen. En met een resultaat dat zowel 
historisch verantwoord als eigentijds is. 

Iedere tijd heeft zijn uitdagingen. Daarbij kiest iedere tijd zijn eigen 
oplossingen. Ook in de huidige tijd wordt terecht de vraag gesteld hoe 
nu verder met de (Zaanse) monumenten. De Zaanstreek mag zich 
gelukkig prijzen met de bloeiende historische verenigingen. Partijen 
die hun stem laten horen. Dit gaat ongetwijfeld zorgen voor de nodige 
wrijving. Wrijving die leidt tot een nieuwe Zaanse Glans. Een glans 
die uitstrekt over de hele Zaanstreek en die te zien is ver beneden 
Amsterdam-Noord!

Peter-Jan van Steenbergen
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4  Zaandam 200 jaar stad, maar het bezoek van de keizer aan de 

 Zaanse dorpen vlak voor dat besluit, werd voor de Zaankanters 

 een grote teleurstelling.

7  Het heeft lang geduurd, maar sinds eeuwen is er weer Zaans 

 bier. De verschillen en de overeenkomsten tussen bierbrouwen 

 en bierconsumptie vroeger en nu.

11  Dertig jaar geleden ontstond de Vereniging tot Behoud van 

 Monumenten van Bedrijf en Techniek Zaanstreek. Dank zij 

  de pioniers van toen is aandacht voor Industrieëel Erfgoed nu  

 vanzelfsprekend.

15  Nieuw onderzoek naar de eerste Zaanse molen, Het Juffertje, 

 levert verrassende nieuwe gezichtspunten op.

18  Brand brand! Brand brand! En daar is geen water.... Of toch 

 wel, gelukkig?

22  Van de Vrienden van de Zaanse Schans naar de Vereniging 

 Zaans Erfgoed, en van een stencil naar een full colour magazine.

25  Toekomstgericht behoud van Zaans Erfgoed.

26  Pakhuis Batavia: van rijstpakhuis uit het stoomtijdperk naar 

 modern uitgaan in stijl.

30  De mens in zijn monument, deel 2 van de serie.

33  Al 350 jaar vindt de vermoeide en hongerige reiziger gastvrij- 

 heid in de herberg naast de kerk in Westzaan

37  Verenigingsnieuws. Nieuws voor de leden van de eigen club 

 dat ook anderen kan interesseren.

39  Kroniek. Drie maanden de Zaanstreek, van april tot en met juni.

42  Boekennieuws. Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek belicht.

45  Agenda. Tips voor activiteiten tot lering en vermaak in de herfst.

De Prins in Westzaan speelde al eeuwenlang een belangrijke rol  in het 

dorp (foto GAZ)

De vereniging Vrienden van de Zaanse Schans wees op het belang van 

vakkennis bij het aanbrengen van getrapte weeg. Op de foto de bouw 

van de bakkerij op de Zaanse Schans het Zeilenmakerspad (foto GAZ)

INHOUD
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Het jaar 2011 staat in de Zaanstreek in het teken van het tweehonderdjarig bestaan van Zaandam als 
bestuurlijke eenheid en Napoleons bezoek aan Zaandam. De samenvoeging van Oost- en Westzaandam in 
1811 is te beschouwen als de eerste Zaanse gemeentelijke fusie. Naar aanleiding van dit jubileum geeft de 
Stichting ThemaTijdschriften dit jaar een serie van zes bladen uit waarin Napoleons bezoek aan Nederland 
wordt belicht. In nummer twee van de serie (maart 2011) wordt Napoleons bezoek in 1811 aan de provincie 
Noord-Holland (waaronder Zaandam) onder de loep genomen. Het Honig Breethuis te Zaandijk belicht dit 

najaar het keizerlijke bezoek door middel van een presentatie in het kabinetje onder de titel  
C‘est sans pareil! 

door George Slieker
illustraties: zie bijschriften

Napoleon en Zaandam
Tweehonderd jaar Zaandam en een keizerlijk bliksembezoek

VOORAF

De inlijving van Nederland in 1810 had een uitgebreide voor-
geschiedenis. In 1806 was Napoleons broer Louis Napoleon 
(Lodewijk, 1778-1846) koning van Holland geworden. Al snel 
werd duidelijk dat Lodewijk op veel punten van zijn keizerlijke 
broer afweek: hij had een zwakke gezondheid, was melancholisch 
van aard maar kon soms ook zeer energiek zijn en was meer 
geïnteresseerd in kunst en cultuur (hij was zelf dichter) dan in 
de staatszaken van een glorieus keizerrijk. Daarbij had hij een 
grote neiging tot spilzucht. Wel deed hij zijn best om Nederlands 
te leren (bekend is zijn uitspraak‘Iek ben konijn [koning] van 
Olland’) en toonde hij sympathie voor het land en zijn bewoners. 
Daar naast legde hij de kiem voor een nieuwe, op het Franse 
model gebaseerde rechtspraak. Deze werd basis voor het Neder-
landse wetboek zoals dat in 1838 ontstond. 

GEROEPEN NAAR PARIJS

Eind 1809 werd duidelijk dat Lodewijk volstrekt niet voldeed 
aan de keizerlijke verwachtingen; hij werd door zijn broer naar 
Parijs geroepen. Lodewijk vertrok met een karavaan rijtuigen 
met een aantal diplomaten, onder wie W.F.baron Roëll (1767-
1835), minister van Buitenlandse Zaken. In een uitgebreide 
briefwisseling tussen de keizer, zijn broer, Roëll en Carel 
Hendrik Verhuell (1764-1845), admiraal en gezant te Parijs, 
is te lezen hoe Napoleon zijn broer de les las over onder meer 
zijn sympathie voor de Nederlanders en hem zelfs tot aftreden 
dwong. Uiteindelijk deed Lodewijk per 1 juli 1810 afstand en 
werd Holland bij het Franse keizerrijk ingelijfd. In de nacht van 
2 op 3 juli vertrok hij overhaast uit Haarlem, waar hij verbleef op 
Paviljoen Welgelegen (nu Provinciehuis). Lodewijk stierf in 1849 
in het Italiaanse Livorno als Comte de Saint-Leu. Zijn lichaam is 
bijgezet in de kerk van deze Franse plaats, waar Lodewijks tombe 
nog altijd is te vinden. 

BESTUURLIJKE VERANDERINGEN

Voornaamste doel van het keizerlijke bezoek aan Noord-Holland 
was Den Helder, toen weinig meer dan een vissersdorp. Hier 

wilde Napoleon een Franse oorlogshaven vestigen in zijn strijd 
tegen aartsvijand Engeland. Net als later Hitlers Atlantikwall 
moest ook volgens Napoleon de gehele Hollandse kust een 
vesting tegen de Engelsen worden. Behalve de haven verschenen 
er ook enkele forten. De bouw ervan begon tussen 1812 en 1814 
onder toezicht van Verhuell, die na het aftreden van Lodewijk 
Napoleon in 1810 in Franse dienst was getreden. Na de val van 
Napoleon werd de bouw onder koning Willem I voortgezet.
Daarnaast onderging Nederland als onderdeel van het Franse 
keizerrijk een aantal bestuurlijke veranderingen. Al in februari 
1811 werd in Oostzaandam een bekendmaking afgekondigd 
inzake de invoering van de toen zo gehate conscriptie (militaire 
dienstplicht), waartegen fel verzet rees. In 1813 brak er in 
Zaandam een georganiseerde opstand tegen de dienstplicht 
uit onder leiding van Jacob Rek. Het Franse gezag sloeg hard 
terug. Meer dan 1200 militairen trokken de stad binnen en 
werden ingekwartierd. Jacob Rek en vijf andere aanvoerders 
werden gearresteerd en door een krijgsraad op 26 april 1813 tot 
de doodstraf veroordeeld. Twee uur na de uitspraak werd het 
vonnis op de Burcht voltrokken. 

BURGERLIJKE STAND

Er werden meer wijzigingen doorgevoerd: in maart 1811 werden 
drie akten uit het Wetboek van Napoleon afgekondigd inzake 
van aangifte bij geboorte, huwelijk en overlijden. Hieruit ont-
stond onze Burgerlijke Stand. Op 21 oktober 1811 vaardigde 
de keizer een decreet uit waarbij Nederland werd verdeeld in 
zeven departementen. Die werden op hun beurt verdeeld in 
arrondisse menten, die weer in kantons werd onderverdeeld. Deze 
laatste bestonden weer uit communes. Van deze administratieve 
indeling werd een gedrukt overzicht gemaakt. Een enkel schaars 
exemplaar heeft de tijd overleefd en is nog in het antiquarische 
circuit te vinden. Bij dit ‘Décret Impérial du 21 Octobre 1811’ 
werden Oost- en Westzaandam samengevoegd en ontstond 
Zaandam als stad. Dat de keizer de twee dorpen al bij zijn bezoek 
deze nieuwe status verleende, zoals G.F. Gijsberti Hodenpijl in 
1904 stelde, is dus onzeker. 
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BEZOEK EN VERSLAG

Begin oktober 1811 verbleef keizer Napoleon enkele dagen in 
Amsterdam. Nadat hij met zijn echtgenote keizerin Marie Louise 
op 9 oktober in de hoofdstad was aangekomen liet hij op 10 
oktober een boodschap uitgaan dat hij de volgende dag (?) 
Zaandam wilde bezoeken. Hoewel nergens duidelijk wordt wat 
de reden was, lijkt het erop dat Napoleon het verblijf van Czaar 
Peter, een andere illustere grootvorst, wilde zien. De boodschap 
werd door het bestuur èn bewoners met schrik ontvangen. 
Stadsomroepers werden op pad gestuurd om op te roepen tot 
het in allerijl versieren van de huizen die langs de geplande route 
stonden en erebogen op te richten. Helemaal onverwacht was de 
aankondiging niet, want al in september had Napoleon laten 
weten op bezoek te willen komen, al was toen een precieze datum 
nog niet bekend. Net als in andere steden die Napoleon bezocht, 
werd ook hier een proclamatie uitgevaardigd waarin instructies 
werden gegeven voor het versieren van huizen en het uitsteken 
van de Franse vlag. Het zal bij velen met tegenzin zijn aangehoord 
als een oproep tot ‘verplichte blijdschap’.

GEEN SUCCES

Het bezoek van Napoleon was zoals we nu weten geen succes. 
De ‘Amsterdamsche Courant’ (Gazette d´Amsterdam) is één 
van de weinige kranten die verslag deden van het bezoek, al 
is de berichtgeving terughoudend. Of het bezoek overigens 
daadwerkelijk op 11 oktober plaatsvond is discutabel. De krant 
schrijft op pas 17 oktober 1811: ‘Men meldt ons van Zaandam 
(13 oktober): Gisteren achtermiddag, ongeveer ten half drie 
uren, werden wy alhier op het onverwachtst verrast door de 
komst van HH KK en KK MM [Majesteiten]’. Mogelijk kwam 
Napoleon hier dus pas op 12 oktober en niet op de elfde, zoals 
de algemene mening luidt. Overigens wordt door diverse auteurs 
ook 13 oktober nog als datum van het bezoek genoemd. Het kan 
ook haast niet anders, want men had in allerijl voorzieningen 
getroffen voor de ontvangst: zo was in de Voorzaan een steiger 
gebouwd waar de boot waarmee Napoleon kwam kon aanmeren. 
Dat lijkt haast onmogelijk in minder dan een dag bij aankomst 

van de keizer op de elfde. Toen Napoleon en zijn echtgenote de 
bewuste dag in Zaandam voet aan wal zetten, werden hij en zijn 
gezelschap welkom geheten door Maire (burgemeester) Hendrik 
Christiaan Göbel van Westzaandam (’Heintje de Draaier‘), de 
burgemeester van Oostzaandam en de commissaris van politie. 
De ontvangst verliep overigens niet zonder slag of stoot, want de 
burgemeesters waren ‘eerst na aankomst van HH MM daarvan 
onderrigt’. Het gaf geen pas een man als de Franse keizer te laten 
wachten, zodat Napoleons irritatie en zijn voortijdig vertrek 
(waar over later meer) mogelijk hier al een voedingsbodem vonden. 

‘BEROEMDE HUT’

In twee woonhuizen van aanzienlijke Zaankanters (waaronder dat 
van Göbel) kon de keizer ontvangen worden en bloemenmeisjes 
stonden klaar voor een hulde. Wat er van die hulde terecht is 
ge komen wordt uit het verslag niet duidelijk, al hadden ‘Een 
aan  tal jonge meisjes […] de eer genoten, den door HH MM te 
be treden weg met bloemen te bestrooijen, terwijl aan eene der-
zelve toegestaan is, eenige versjes voor HH MM te reciteeren’. 
Dat meisje was Aaltje Arisdochter van den Broek (1793 - 1853); 
zij sprak H.M. de Keizerin toe. Daarna ging het gezelschap 
naar het nabijgelegen Czaar Peterhuisje, maar dat werd een 
verpletterend fiasco. In plaats van een onderkomen van keizerlijke 
grandeur trof Napoleon een schamele hut (een vorst als de tsaar 
onwaardig). Het eenvoudige arbeidershuisje (de krant noemde 
het ‘de beroemde hut’) maakte geen enkele indruk op de Franse 
keizer en na een korte blik verliet Napoleon de plek, ‘met een 
smadelijk lachje’ (volgens historicus Jacob Honig Jansz. Jr.) en 
zichtbaar geïrriteerd over zo iets armelijks. De krant sprak van 
‘onze mislukte verwachting op eene schitterende ontvangst’. 
Wist de Franse keizer niet dat Peter destijds incognito in 
Zaandam verbleef en dat zijn onderkomen overeenkomstig zijn 
aangenomen status was? Blijkbaar was het werkmansverblijf van 
de Russische vorst Napoleon zó tegengevallen, dat hij zijn bezoek 
meteen afbrak. Een geplande inspectieronde door het centrum 
van Zaandam ging niet door. Dat de keizer vanaf de Hooge Sluis 
bij de Dam na een blik over de Achterzaan en de daaraan gelegen 

In het Honig Breethuis is t/m 30 

oktober een expositie die is gewijd 

aan het bezoek van Napoleon en de 

Franse invloed in de Zaanstreek

(foto Ruud van Ritbergen)

Gravure van Napoleon Bonaparte door 

Lefevre naar een schilderij van David 

(collectie auteur)

Het eenvoudige interieur van het houten Czaar 

Peterhuisje en de bedstee waar de tsaar mogelijk  

in geslapen heeft kon Napoleon niet bekoren

(foto GAZ)
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molens zijn beroemde ‘Sans pareil!’ (‘zonder weerga’) heeft 
geroepen wordt door historici tegenwoordig betwijfeld. Na alle 
irritaties zullen het water en de molens hem nog nauwelijks hebben 
geïnteresseerd en niet tot zulke ‘famous words’ hebben ver leid. 

LUID GELACH

Historicus Jacob Honig Jansz. Jr. (1816 - 1870) beschreef het 
be zoek later in zijn Geschiedenis der Zaanlanden (1849). Hij 
vermeldt hoe de keizerin haar misnoegen over het Czaar Peter-
huisje in een luid gelach zou hebben geuit. Napoleon verliet 
Zaandam weer net zo snel en onverwacht als hij gekomen was. 
Alle moeite was voor niets geweest: molens waren mooi gezet, 
huizen versierd en erepoorten opgericht, maar Napoleon heeft ze 
niet gezien. Maire Göbel schreef teleurgesteld in zijn verslag van 
de gebeurtenissen: ‘Het was met smart dat wij hoogstdenzelfden 
onze Gemeente weder zagen verlaten’. Twee dagen later vertrok 
Napoleon uit Amsterdam. Na een bliksembezoek aan Broek in 
Waterland en een lunch in Medemblik ging de reis door naar 
Den Helder. Mede door Napoleons toedoen is Den Helder 
Neder lands grootste en belangrijkste marinehaven geworden, al 
lijkt de toekomst door nieuwe bezuinigingsplannen op Defensie 
anno 2011 onzeker geworden. 

GESCHENK

Van het keizerlijke bezoek zijn maar nauwelijks ooggetuigen-
verslagen of afbeeldingen bekend. Eén van de weinige tastbare 
herinneringen is een horloge, dat nu in het Honig Breethuis 
wordt bewaard. Als dank voor haar eerbetoon kreeg Aaltje van 
den Broek, die het gezelschap had verwelkomd, later ‘een vorste-
lijk geschenk, namelijk een fraai horloge met paarlenrand, en 
een groote N. op het deksel’, aldus het tijdschrift de Zaende (nr. 
6) in 1947. Het werd haar namens Napoleon en zijn gemalin 
toegezonden door de hertogin van Montebello, hofdame van de 
keizerin. Napoleon was blijkbaar gul met het uitdelen van dit 
soort geschenken, want in meer gemeentes zijn vermeldingen 
bekend van een ‘Napoleon-horloge’. Twee jaar na het keizerlijk 

bezoek (in 1813) trouwde Aaltje met Pieter Kluyver Albertsz. 
(1790 - 1834); het familieboek Kluyver vermeldt uitgebreid alle 
details van de familierelaties. Beide huwelijkspartners stam -
den uit aanzienlijke Zaanse families: Aaltje’s familie zat in de 
houthandel en het geslacht Kluyver stond bekend als koop-
lieden en olieslagers. Het horloge bleef familiebezit: in 1874 
was het te zien op de tentoonstelling van Zaanlandsche Oud-
heden. Het was toen in bezit van een nazaat van Aaltje, P.F. 
Dekker. De tentoonstellingscatalogus omschreef het als ‘Een 
gouden dameshorloge met paarlen omzet, gem. N., met antieke 
ketting. Bij het bezoek van Keizer Napoleon I aan Zaandam 
gebracht, werd dit horloge ten geschenke gegeven aan Mejufvr. 
Aaltje van Broek, als woordvoerster bij de ovatie door eenige 
Zaansche jonge dames’ (cat. 784). In 1941 werd het door 
Aaltjes achterkleinzoon F.P.D. Dekker geschonken aan de 
Zaanlandsche Oudheidkundige Verzameling (ZOV). Het bij-
be horende kettinkje met gouden en kornalijnen schakels werd 
in 1953 door Dekkers zuster mejuffrouw M.J. Dekker aan de 
ZOV geschonken. Het horloge (in een etui met het keizerlijke 
wapen) en het kettinkje zijn nog altijd te bewonderen in het 
Honig Breethuis. Een klein voorwerp, maar met een boeiende 
geschiedenis. 

Dit is een bewerking van een bijdrage die ik eerder schreef voor de 

nieuwsbrief van het Honig Breethuis.

Met dank aan het Gemeentearchief, Zaanstad en het Stadsarchief, 

Amsterdam. 

Literatuur:

Diederik Aten e.a.: Canon van de Zaanstreek. Zaanstad, 2009; G.F. Gijsberti 

Hodenpijl: Napoleon in Nederland. Haarlem, 1904; Jacob Honig Jansz. Jr.: 

Geschiedenis der Zaanlanden (1849);

Wilfried Uitterhoeve: Koning, keizer, admiraal. 1810. De ondergang van het 

Koninkrijk Holland.

Nijmegen, 2010; Diverse auteurs: Napoleon in Nederland, nr. 2 (maart 2011): 

Noord-Holland.

Burgemeester (maire) Hendrik Christiaan Göbel (1754-1823). 

Een jaar na Napoleons bezoek was hij van 1812 tot 1814 de eerste 

burgemeester van de pas gevormde stad Zaandam. Daarvoor was 

hij maire van Westzaandam. Is het toeval dat hij zich liet afbeelden 

in de geliefde pose van de Franse keizer? (Foto GAZ).

Het gouden horloge dat bloemenmeisje 

Aaltje van den Broek geschonken kreeg 

na het bezoek van keizer en keizerin.

(collectie ZOV)
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Brouwerijen en bierconsumptie

Krommeniedijk bestond in het verleden uit twee delen: Krom-
menie  dijk en Krommeniehorn. Door het verslag1 van een wande-
ling in 1720 door twee mannen uit Krommenie is het een en 
ander bekend over een brouwerij aldaar. De mannen kwamen 
in Krommeniehorn langs een gebouw met biertonnen met op 
de bodem een geschilderde eenhoorn. Zij vroegen zich af wat 
daar de betekenis van was. In Krommeniedijk bestelden ze bier 
in de herberg ‘de Groenlandsche Vischerij’. Beiden vonden het 
bier heerlijk en meldden dit de waard Deze vertelde hun, dat hij 
alleen het bier uit Krommeniehorn van brouwerij de Eenhoorn 
had. De waard vertelde ook dat zijn collega’s in Krommenie ten 
onrechte alleen Haarlems bier tapten, omdat dat beter zou zijn, 
maar dat berustte op ‘verbeelding’.

CONCURRENTIE UIT ONVERWACHTE HOEKEN 

Helaas voor deze brouwerij was destijds naast hevige concurrentie 
onder de brouwers zelf, het drinken van bier minder populair 
aan het worden. Behalve verschillende soorten bier kon men 
ook koffie en thee, maar ook chocolade en wijn drinken. Ook 
likeuren en dranken zoals brandewijn kon men kopen. Uiteraard 
kon er ook melk en water worden gedronken. Het water werd 
ingevoerd in mineraalwaterkruiken en later in flessen. Overal 
in Zaanstad worden nog resten van waterkruiken gevonden, 
afkomstig van bronnen in Duitsland en België. Het nu nog 
populaire bronwater of mineraalwater was het alternatief voor 
putwater – het werd vanaf 1600 in grote hoeveelheden in 
kruiken geïmporteerd. Het drinken van bier was niet meer zo 
noodzakelijk.

INVLOED MET LANGE NAWERKING

De brouwerij te Krommeniedijk was bijzonder, omdat het zeer 
lange tijd was verboden een brouwerij buiten een stad te be-
ginnen. Brouwers uit Haarlem, Amsterdam en andere steden 
hadden dat voor elkaar gekregen in 1531. Het verbod werkte door 
tot in de achttiende eeuw. De brouwerij te Krommeniedijk kon 
zijn bier niet goed kwijt door onwil van klanten en herbergen 

en verdween daardoor. De komst van andere drinken, speelde 
daarbij ook een rol. In de Zaanse dorpen werd vooral veel bier 
uit Haarlem gedronken. Het Haarlems- en Delftsnat werden 
door de vele Zaanse ventjagers, handelaren met een klein, snel 
zeilschip aangevoerd en via de herbergen en bierstekers verkocht.

WATER HET BELANGRIJKSTE INGREDIËNT

Door de onbetrouwbaarheid van water uit putten, sloten, kanalen 
en grachten, was drinkbaar water bijna alleen verkrijgbaar in 
de vorm van bier. Zo kon bier vanaf 1200 populair worden. 
Daarbij ging het niet per se om de alcohol, maar om een drank 
waarvan je niet ziek werd en die niet stonk. Er bestonden diverse 
soorten bier: bier om dronken van te worden en bier voor bij 
het ontbijt met nauwelijks alcohol. Voor het maken van bier is 
veel water nodig. Door water te koken tijdens het brouwproces 
werd het vanzelf ontdaan van bacteriën, maar men wist niet dat 
dit onbedoeld plaats vond. Van emzymen had men ook nooit 
gehoord. Enzymen in het graan zetten zetmeel om in suiker, dat 
door gist kan worden omgezet in alcohol. De gist kon uit de lucht 
komen, maar bevond zich ook op de hop. Na het brouwproces 
werd de bovengistende gistlaag van het bier gescheiden en voor 
het bakken van brood gebruikt. Een deel van het gist werd aan 
een nieuw brouwsel toegevoegd.

GRAANSOORTEN

Er werden diverse graansoorten gebruikt, zoals tarwe, rogge en 
haver voor het bier, afhankelijk van het recept en de graanprijs. 
Zetmeel in het graan werd uitgespoeld en opgelost in het 
eerste brouwwater. Wat achterbleef werd gefiltreerd en apart 
op gevangen. Dit tweede brouwsel bevatte minder zetmeel of 
vergistbare suikers en het alcoholpercentage kon dan niet zo 
hoog worden als van het eerste brouwsel. Dit tweede bier werd 
dunbier genoemd. Een derde keer uitspoelen leverde bier op 
dat na het vergisten nauwelijks alcohol kon bevatten. Dit bier 
werd scharrebier genoemd en verkocht aan de armen. Voor de 
klanten in de herbergen en bij de bierstekers (groothandelaren 
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De Zaanse brouw- en 
biergeschiedenis

Wie boeken leest over de geschiedenis van de Zaanse dorpen, komt hier en daar wat aanwijzingen tegen 
over brouwerijen en bierconsumptie. Over dat laatste is veel geschreven. Met name de handel in graan komt 

naar voren. Ooit waren er brouwerijen, maar bier werd vooral geïmporteerd, onder meer uit Haarlem. De 
komst van een brouwerij in Zaandam vormt de aanleiding te kijken naar de Zaanse biergeschiedenis.

door Menno de Boer
Illustraties: zie bijschriften



8       Zaans Erfgoed - 38 

waar men ook een eigen bierkan kon laten vullen) waren er voor 
verschillende prijzen verschillende soorten bier verkrijgbaar. 

IMPORT

Ondanks het vele Nederlandse bier werd er toch ook aardig wat 
Engels en Belgisch bier gedronken. Het importeren van bier werd 
tegengegaan en men ging het bier namaken. Uit België kwam 
een stevig en zoet bier; brouwers in Holland maakten dit na. Zo 
was er Delfts-Pharao te koop, een namaak Belgisch bier dat van 
oorsprong uit de brouwerij Faro te Brussel kwam, maar men 

maakte ook Delfst-Engels. Het is bekend2 dat men soms een vat 
Belgisch bier in huis had en aan de deur in porties bier verkocht. 
Zo konden mensen wat bij verdienen. Er werd geprobeerd deze 
concurrentie voor herbergen tegen te gaan, maar later werd deze 
praktijk gereguleerd.

STIJFSELMAKERIJEN EN GISTJAGERS

Door het verbod op plattelandsbrouwerijen verdwenen rond 
1530 de brouwerijen in Wormer en Westzaan. Daarna werd het 
bier door handelaren per boot naar de Zaanse dorpen gebracht. 
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Dit type wijnfles (ook afgebeeld als een 

archeologische doorsnede tekening, let op de 

holle bodem) met zeepokken/zeepuisten erop, 

komt redelijk veel voor in het bodemarchief. 

Vooral de hals en de dikke bodem worden 

aangetroffen. De inhoud van zo'n wijnfles 

was: 750-800 ml. Ze komen voor in de 

periode 1700-1800.

(Foto AWN, Zaanstreek)

Onder: Gezicht te Sardam op den Dam 

uit de Binnenzaan. Te zien zijn de sluizen 

met rechts van het midden de herbergen 

'De Oude Prins', 'De Otter', en 'De 

drie Zwanen'. Links pakhuizen aan de 

Oostzijde met daarachter de Oostzijderkerk 

Ingekleurde tekening uit 1751 van  

J. de Beijer (foto GAZ - collectie ZOV)
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Deze ventjagers vervoerden van alles: er werd hier kaas ingekocht 
en men nam graan en bier mee terug. In de Zaanse dorpen, 
met name te Westzaan, sloeg men veel graansoorten op, men 
mocht er geen bier van maken, maar er handel mee drijven en 
de verkoop aan bakkers kon natuurlijk wel. Te Westzaan waren 
rond 1750 zoveel bakkers, dat deze met hun nering er zelf geen 
brood mee konden verdienen. Door boetes werd het aantal 
bakkers ingeperkt. Hetzelfde gold voor het aantal herbergen. 
Graan werd ook verkocht aan stijfselmakerijen, waar men uit 
het graan de geschikte zetmeelkorrels spoelde. Wat overbleef 

werd verkocht als veevoer. Stijfsel werd gebruikt in textiel, 
waarbij het vuil absorbeerde. Het vuile stijfsel kon snel worden 
uitgespoeld, waarna het textiel van een nieuwe stijfsellaag werd 
voorzien. Uiteraard was dit een luxeproduct en alleen weggelegd 
voor mensen die zogenoemde molensteenkragen droegen, 
waarin veel stijfsel moest. In tijden van schaarste overwoog men 
deze vorm van graangebruik te beperken – van het graan kon 
immers ook brood worden gebakken. Om fraude met bier tegen 
te gaan werden schippers aangewezen die alleen bier mochten 
vervoeren. Zij werden kuitvaarders genoemd en bevoorraadden 

Brouwer door Jan Luyken (1649-1712), afbeelding 

49 uit "het Menselyk bedryf" 1694

De Brouwer.

De laaving staatgereed, Waar is het dorstend Leed? 

Als Dorst en Dranck malkaar ontmoet,

Is't Bitter d'oorspronch Van het Soet:

ô Ziel!, 't Begeeren en het Geeven,

Uw Dorst, en 's Leevens spring fontyn,

Sal Eeuwige verquicking Zyn,

Die weelden lust, soeck sulckeen leeven.
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de bierstekerijen en herbergen. Voor het bakken van brood en 
be schuit is gist nodig, dat zorgt voor koolzuurgasbellen in het 
deeg. Bij de brouwerijen werd dit gist opgehaald en vervoerd 
door gistjagers. Vooral de dorpen Wormer en Jisp verbruikten 
voor het bakken van scheepsbeschuit of ‘hardt broot’ veel gist. 
Misschien werd dit beschuit door het biergist extra lekker, 
want de ‘dubbelbak’ uit Wormer en Jisp was vermaard. De be-
schuitbakkers hadden naast graan (meel) en gist ook bier nodig, 
omdat zij veel bij hete ovens werkten; daar kreeg men dorst 
van. Gistjagers of gistkoopmannen haalden hun gist ook bij 
destilleerders van moutwijn voor de jeneverproductie vandaan, 
maar er ontstond een discussie of deze ‘kunstgist’ niet al te veel 
de bijverdienste van de brouwers zou beïnvloeden. De discussie 
werd door niemand gewonnen. De gebruikers van het gist, de 
bakkers, beslisten zelf of zij biergist of kunstgist afnamen. Zeer 
waarschijnlijk hing dat af van de prijs. Gistjagers verkochten een 
mengel, 1,25 liter, biergist voor maar liefst 7½ stuiver. Dit drukte 
zwaar op de kostprijs van het beschuit.

JENEVER IN PLAATS VAN WHISKY

Al het graan dat in de Zaanse dorpen werd ingevoerd vond zijn 
weg in allerlei bakkerijen en stijfselmakerijen. Maar naast bier 
werd er ook moutwijn gemaakt: granen werden vergist zonder 
hop, waarna de alcohol eruit werd gedestilleerd. Zo ontstond 
jenever, dat erg populair werd. Helaas was ook dit verboden om 
buiten een stad te maken. De jenever werd direct gedronken, 
terwijl men die in Engeland in vaten liet rijpen tot whisky. 
Drie jaar of langer wachten tot je pas iets kon verkopen – daar 
hadden Hollanders geen geduld voor. Zo kennen wij geen echte 
whiskycultuur, maar wel een jenevercultuur.

WIJN EN BRANDEWIJN

Naast bier werd er in de Zaanse dorpen aardig wat wijn gecon-
sumeerd, maar omdat wijn moest worden geïmporteerd, was deze 
drank duur en alleen weggelegd voor wie dat kon betalen. Aan 
de wijncomsumptie kon men dan ook de stand van zaken of de 
welvaart aflezen van de Zaanse ondernemers. Het gewone volk 
dronk voornamelijk bier, maar langzamerhand werd brandewijn 
populair. Brandewijn werd gemaakt door mislukte of zure wijn 
te destilleren; dat was vrij goedkoop. In de Zaanse dorpen was 
brandewijn verkrijgbaar in de herbergen, maar mensen gingen 
dit ook verkopen vanuit huis. Er kon dan een voorraadkan van 
1,25 liter worden gevuld. Deze verkopers vanuit huis werden 
‘flessianen’ of ‘flessiers’ genoemd en waren in het bezit van een 
brandewijntap-acte. 
In elk dorp waren er vele mensen die zo’n tap-acte hadden. Zij 
voorzagen een groot aantal klanten van alcohol, waarbij weer 
allerlei problemen ontstonden. De schout en schepenen en ook 
dominees deden erg hun best met voorlichting en regels de 
overlast te beperken. Er ontstond de gewoonte om aan goedkoop 
bier wat brandewijn toe te voegen, zo werd men sneller dronken. 
Men noemde dit verrijkte bier ‘bestvat’ en gebruikte deze term 
als werkwoord: ‘te bestvatten’. Later veranderde dit woord in 
‘bezatten’. 

GELEGENHEIDSBIER

Het drinken van verrijkt bier hoorde bij bij bepaalde gebeurte-
nissen; vaak was dat in een contract geregeld. Zo konden tim-
merlieden pannenbier drinken zodra een huis zo ver klaar was, dat 
de dakpannen erop konden of waren gelegd. Ook molenbouwers 
hadden deze gewoonte en de molenaars zelf waren ook niet vies 
van een ‘beloning’ na het voltooien van een bepaalde hoeveelheid 
product met hun molen. Maar er werd ook bij een bruiloft of 
ver loving bier gedronken, en bij een verjaardag, een begrafenis, 
een verhuizing. Eigenlijk alles was een reden tot bierdrinken, iets 
wat wij nu ook in sommige gevallen nog wel doen. Maar vooral 
tijdens het werk werd vroeger bier gedronken, bijvoorbeeld door 
scheepstimmerlieden, gewoon tijdens het werk als dortslesser 
bij de dichtstbijzijnde herberg. Maar zodra een schip tot zover 
klaar was dat het te water kon, werd er bier volgens het contract 
getapt. Men noemde dit scheergangersbier3. Bij het te water laten 
noemde men het bier opeens aflopersbier. Per streek verschilde 
de benaming voor min of meer hetzelfde, zo spreekt men in 
Rotterdam van stevensbier. 

DE ZAANSE BROUW- EN BIERGESCHIEDENIS

Door de invloed van onder andere brouwers te Haarlem ver-
dwenen de brouwerijen uit de Zaanse dorpen, zoals Westzaan 
en Wormer rond 1530. Het bier drinken ging onverminderd 
door, in herbergen die vaak in bezit waren van brouwers. Een 
brouwerij te Krommeniedijk kon rond 1720 door de marktpositie 
van onder andere het bier uit Haarlem geen goede afzetmarkt 
krijgen en verdween, mede omdat er naast bier zoveel andere 
dranken en drinkgewoonten ontstonden: koffie en thee werden 
pas nu populair. Maar nu is er weer een brouwerij in Zaandam: 
Breugems Brouwerij, de allereerste, toevalligerwijs in het 
verlengde van de dam in de Zaan en die gaat het hopelijk lang 
volhouden. Het drinken van bier is nog steeds populair, naast 
fabrieksbier is er nu ook het ‘speciaalbier’ dat in Noord-Holland 
nu uit maar liefst zestien brouwerijen verkrijgbaar is. Het 
Breugems Bier is extra speciaal, omdat de brouwerij werkt met 
mensen die niet makkelijk aan bod komen op de arbeidsmarkt 
Proost.

Menno de Boer, AWN Zaanstreek, www.archeologiezaanstreek.nl

Bronnen

1  Visser, Gerrit, Zeven eeuwen Krommeniedijk, 1980

2  Koene, Bert, Goede luiden en gemene onderzaten, 2010, 

 ISBN 9789087041434

3  De scheergang is het bovenste deel van de wand of huid van het schip.

 En verder boeken door Aris van Braam, S. Lootsma, P.N. Helsloot 

 en diverse artikelen op internet. www.breugemsbrouwerij.nl
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Bij het eerste lustrum beraadde het bestuur van MBTZ (Vereniging tot Behoud van Monumenten van 
Bedrijf en Techniek Zaanstreek) zich al op de toekomst. Er waren stemmen opgegaan om de vereniging 

maar op te heffen. De opkomst bij vergaderingen was slecht en niet alle werkgroepen functioneerden naar 
verwachting. Er werd gebrainstormd. Hadden de bestuurders de hoeveelheid werk onderschat? Moest de 

Nieuwsbrief vaker uitkomen? Of was er behoefte aan een knutselruimte en vrijwilligers, die daar oude 
bakkerijmachines wilden opknappen? Waren we misschien te elitair? Of was de lat te hoog gelegd? 

door Jur Kingma
Illustraties: zie bijschriften

Dertig jaar MBTZ
Zo maar een gebouw slopen gebeurt niet meer 

Inmiddels had MBTZ wel bereikt dat belangrijke gebouwen niet 
meer zo maar werden gesloopt. Er was dus reden genoeg om door 
te gaan. Niettemin sloeg de vertwijfeling om de paar jaar toe en 
kwam er weer een evaluatie, gevolgd door een nieuw plan van 
aanpak. Dit artikel behandelt de geschiedenis van de MBTZ, 
met de hoogte- en dieptepunten en de plaats in de strijd voor het 
behoud van monumenten van bedrijf en techniek langs de Zaan.
Industriële archeologie in de Zaanstreek.
Bij ‘Industrial Archeology’ (een term die Michael Rix in 1950 
introduceerde), ging het aanvankelijk om het bestuderen en 
conserveren van overblijfselen van vooral de Britse industriële 
revolutie. Allengs kreeg het begrip een bredere betekenis, die 
in Nederland rond 1975 ingeburgerd raakte. Guus Tiesinga, 
actief in de landelijke vereniging van monumenten van bedrijf en 
techniek, had in 1978 als kersvers raadslid van Zaanstad aandacht 
gevraagd voor het industriële erfgoed in de Zaanstreek. Het was 
de tijd van grote economische veranderingen, bedrijfssluitingen 
en inkrimping. Veel fabriekspanden stonden leeg. Kort daarna 
riep Guus Tiesinga’s partner, Marie-Louise Tiesinga-Autsema, 
in het blad ‘Anno 1961’ van de Vrienden van de Zaanse Schans, 
belangstellenden in industriële archeologie op zich te melden. 
Het ging om behoud van gebouwen, herbestemming, het 
zicht baar maken van productieprocessen, oral history en het 
be waren van bedrijfsarchieven, stelde zij in haar artikel. In 
februari 1980 kwam op initiatief van Guus Tiesinga en Marie-
Louise Tieisenga-Autsema een groep mensen bij elkaar: dr. H. 
van Brederode, Ir. E.B. (Bruno) van Gelder, Jur Kingma, ing. 
Klaas Kok, dr. E.H.(Eppo) Meursing, Guus Tiesinga en Marie-
Louise Tiesinga-Autsema. In september 1980 besloot die groep 
een vereniging op te richten. Vijf weken later was er een propa-
ganda-avond in de kantine van Cacao de Zaan. Bijna vijftig 
aanwezigen (onder wie de architecten Jaap Schipper en Jan Piet 
Bloem) kwamen af op het betoog van de heer J.M. Bos van het 
Openluchtmuseum in Arnhem, een van de pioniers op het gebied 
van behoud van industrieel erfgoed in Nederland. De kar begon 
te rijden: 7 november 1980 ontvouwde Marie-Louise Tiesinga 
hun plan tijdens een bijeenkomst van de Stichting culturele raad 
Noord-Holland in Kijkschuur de Lelie op de Zaanse Schans. 

Drs. Philip Bosscher, historicus van de Koninklijke Marine, 
belichtte het begrip ‘Industriële Archeologie’. 

SPRONG IN HET DIEPE

Nog diezelfde avond werden werkgroepjes samengesteld: docu-
mentatie, inventarisatie (veldwerk), oral history en productie-
technieken. E. Meursing richtte zich op het secretariaat en kreeg 
daarbij ondersteuning van B. van Roode. S. de Jong maakte 
een voorstel voor een documentatiesysteem en Guus Tiesinga 
richtte zich op de aanpak van oral history. In die tijd speelde het 
faillissement en de sluiting van Crown Van Gelder in Wormer. 
De krant had gemeld dat Van Gelder Zonen delen van z’n 
archief wilde afstaan. Meursing ging er meteen op af. Voorlopig 
werd alles opgeslagen in het gemeentehuis van Wormer. Twee 
maanden later, 12 januari 1981, verscheen de eerste Nieuwsbrief. 
Daarin werd de schenking van de archivalia (met onder andere 
loonboeken) van de papierfabriek Van Gelder gemeld, evenals 
de opzet van het documentatiesysteem en het opstellen van 
conceptstatuten van de vereniging. De tijd was rijp: 18 februari 
1981 was de vereniging een feit. P.M. Duyvis doneerde duizend 
gulden en was daarmee al het derde bedrijfslid. Men ging meteen 
voortvarend te werk, al zou men steeds geconfronteerd worden 
met taken die eigenlijk te groot waren voor vrijwilligerswerk. Er 
werd gekozen voor een soort ‘waakhondsysteem’ voor bedreigde 
panden. En er kwamen vier secties: 1. Productietechnieken: oude 
werkwijzen, machines (ook stoom), gereedschappen, schepen 
en spoorwegen. 2. Gebouwen: bruggen, sluizen, infrastructuur 
en industrieel landschap. 3. Leven en werken: oral history. 4. 
Documentatie.

FOTO’S

Al snel dienden zich zogenoemde ‘EHBO-projecten’ aan. De te 
slopen papierfabriek in Wormer moest worden gefotografeerd. 
Het maken van driehonderd zwart-wit foto’s kostte driehonderd 
gulden. Door de aanleg van de Hemtunnel werd de Hembrug 
overbodig en ook die zou gesloopt worden. Dat zelfde gold 
ook voor het station van Zaandam. Stonden er nog historische 
houtloodsen die het behouden waard waren? De gemeente 
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vroeg op het Forbo-terrein in Krommenie te kijken of daar nog 
waardevolle zaken stonden. Plannen om voor de Hembrug een 
monumentenstatus aan te vragen haalden de landelijke pers. De 
werkgroep oral history begon met het afnemen van interviews 
met oud-werknemers van de papierfabriek.

AMBITIE EN REALITEIT

In oktober 1981 verscheen een volgende Nieuwsbrief met voor  op 
een recente foto van het Van Gelder-complex. In het binnen-
werk meldde een krantenknipsel dat staatssecretaris Neelie 
Smit-Kroes sympathiek stond tegenover het idee de Hembrug 
op de monumentenlijst te zetten. Daarnaast was er aandacht 
voor de dreigende sloop van het ijspakhuis van Dil in Koog aan 
de Zaan en van het kantoor van Jacob Vis aan de Lagedijk in 
Zaandijk. Ook was er een verzoek aan de gemeente Wormer om 
de watertoren van de papierfabriek te behouden als beeldbepalend 
monument. Het was voor de jonge vereniging een ambitieus 
programma. Er werden archieven en werktuigen aangeboden, 
er was opslagruimte nodig, er kwamen plannen op tafel voor het 
maken van een film over de Hembrug en over het heruitbrengen 
van oude films over de Zaanstreek, en voor het verwerven van 
een stuk houtloods van de houthandel Simonsz-Weeteling. Van 
de gemeente Wormer kreeg MBTZ zes gietijzeren kolommen 
uit de gesloopte papierfabriek. Problemen met de Amerikaanse 
windmolen, roosmolen de Hercules in de Kalverpolder… Er 
kwam van alles bij de vereniging op tafel. 

OPGESLAGEN

De schenkingen werden opgeslagen bij bedrijven zoals Cacao 
de Zaan en later op de zolder van het pand Saigon van Somass. 
Er waren veel objecten die om aandacht vroegen. Zo had de 
MTS een dieselmotor uit 1922 in de aanbieding, maar die 
bleek niet waardevol. In 1984 betrok MBTZ een kantoor in 
Ons Eigen Gebouw aan de Boschjesstraat te Koog aan de Zaan. 
Bij de provincie werd om subsidie gevraagd. Intussen was de 
‘omloopsnelheid’ van mensen in het bestuur en de werkgroepen 
vrij hoog. Vaak had dat te maken met de beroepswerkzaamheden 
van een betrokkene en soms ook met de subjectief ervaren 
werklast van de verenigingstaken. Voor vrijblijvendheid was er 
geen plaats.

SUCCESSEN

Op 29 september 1983 werd de herdruk van het boek ‘De 
Zaanse Handel en Nijverheid’ uit 1911 gepresenteerd. In dat 
zelfde jaar volgde op 5 oktober de première van de Hembrugfilm. 
De vereniging was betrokken bij de verplaatsing van pakhuis 
Wildeboer van het terrein van Verkade naar de Dubbele Buurt 
in Wormerveer. Er kwam een monument voor het nieuwe Station 
Zaandam dat was gemaakt van een deel van de draaikrans van de 
gesloopte Hembrug. Vooral via Jaap Schipper was er een intensief 
contact met de Provinciale Monumentendienst. Zo slaagde men 
erin het ijspakhuis van Dil op de monumentenlijst te krijgen. 
Ook een serie houten pakhuizen werd beschermd. Er volgden vele 
jaren van (soms ook juridisch) touwtrekken over de leegstaande 
fabrieken de Adelaar (Wormerveer) en Mercurius (Wormer). 
Deze zouden uiteindelijk op de provinciale monumentenlijst 
komen, maar het kostte nog vele jaren voor restauratie en 
hergebruik volgden. Het eerste lustrum werd gevierd met een 
goed bezocht symposium met sprekers die hun sporen verdiend 
hadden in het onderzoek naar industriegeschiedenis in Nederland 
en de Zaanstreek. 

ERELID

In de ledenvergadering van 11 juni 1987 trad Marie-Louise 
Tiesinga af als voorzitter. In 1988 werd zij namens MBTZ 
benoemd in de monumentenadviescommissie van de gemeente 
Zaanstad. Zij werd het eerste erelid van de vereniging en kreeg 
van de heer Klomp tijdens de rondvraag een stuk zeep van vijftig 
jaar oud, dat op de Adelaar was gemaakt. M.L. Tiesinga werd 
opgevolgd door Albert Heeris. Wegens verhuizing van zijn werk 
naar Almere, trad Guus Tiesinga in september 1988 af. Er zaten 
toen nog drie oprichters van de vereniging in het bestuur. 

IJSPAKHUIS

Een dieptepunt in de geschiedenis van de MBTZ werd de sloop 
van het ijspakhuis van Dil aan de Hoogstraat in Koog aan de 
Zaan op 12 januari 1991. Het ging om een uniek betonnen 
pakhuis met isolatie in een dubbele wand en het dak. In de kelder 
werd ’s winters ijs gestort om zomers vis te kunnen koelen. Het 
pand stond op de provinciale monumentenlijst. De opdrachtgever 
tot sloop was de Stichting Frans Mars, de werkmaatschappij van 

De vereniging zette zich ook intensief en met succes in 

voor de restauratie van windwatermolen De Hercules  

in de Kalverpolder. (Foto: Jur Kingma)

Het voorlopige bestuur van MBTZ werd gefotografeerd 

op de Zaanbrug in Wormer na een persconferentie op 2 

oktober 1980 in het gemeentehuis van Wormer.  

Van rechts naar links: E.H. (Eppo) Meursing, B.F.M. 

(Ben) van Roode, G.H.L. (Guus) Tiesinga, M.L. (Marie- 

Louise) Tiesinga-Autsema, K. (Klaas) Kok, S. (Sikke)  

de Jong en Jur Kingma. E.B. (Bruno) van Gelder  

ontbreekt op de foto. (foto Henk van ’t Loo)
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Veel fabriekspanden langs de Zaan zijn inmid-

dels verdwenen. Niet alles kon voor herge-

bruik geschikt worden gemaakt. Ervoor in de 

plaats kwamen nieuwe appartementgebouwen. 

(Foto: Jur Kingma)

Rechts onder: ondanks hun monu-

mentenstatus nog steeds door verval 

bedreigd: de houten pakhuizen Maas, 

Schepel en Waal in Wormer.  

(foto GAZ)

Onder: dieptepunt of keer-

punt? De stilgelegde sloop van 

het ijspakhuis van vishandel 

Dil. Dit was een van de eerste 

gebouwen in Nederland met 

een betonnen schaaldak. Bij-

zonder zijn de dubbele wand 

en het dak waartussen kurk-

korrels zorgden voor isolatie. 

’s Winters werden blokken 

ijs in het pakhuis opgeslagen. 

Door deze koeling bleef de vis 

in het voorjaar en de zomer 

lang houdbaar.  

(Foto: Jur Kingma)

Rechts: de papierfabriek van Van Gelder 

Zonen in Wormer vóór de sluiting in 

1980. Acties van werknemers om de 

bedrijfssluiting tegen te gaan, mochten 

niet baten. (Foto: Henk van ’t Loo)

Op initiatief van MBTZ werd een 16 mm 

film gemaakt over de Hembrug met als titel 

‘Hembrug Adieu’. Deze film is later op dvd 

uitgebracht en is nog steeds bij de vereniging 

te koop. (Foto MBTZ)



14       Zaans Erfgoed - 38 

de Stichting Zaans Schoon. De verontwaardiging in de Zaan-
streek was groot en leidde tot persoonlijke conflicten. Ogen-
schijnlijk leek het op een langdurige machtsstrijd, maar het ging 
vooral om de vraag ‘Wat is een monument?’ Een en ander maakte 
goed duidelijk dat het bij een monument niet alleen gaat om een 
subjectief beleefd schoonheidsgevoel, maar dat er ook andere 
criteria zijn, zoals architectonische zeldzaamheid en de plaats in 
de ontwikkeling van de bouwkunde.

BUNDELING ERFGOEDVERENIGINGEN

Inmiddels begon men met een poging tot bundeling van de Zaanse 
erfgoedverenigingen en plannen voor een gezamenlijk blad. Dat 
laatste zou begin 2002 gebeuren, nadat Joop Knijnenberg, de 
derde voorzitter van MBTZ, die kar langdurig had getrokken. 
Maar toen heette MBTZ al (iets vlotter) Zaans Industrieel 
Erfgoed (ZIE) van na 1850. Met die toevoeging werd het verschil 
met de oude industriële windmolens benadrukt. Het blad ‘Met 
Stoom’ had MBTZ al een duidelijk gezicht gegeven, maar men 
leefde daarmee royaal boven de financiële stand. Het lukte om 
een brug te slaan door samen met Anno 1961 themanummers 
te maken over onder andere Verf, het Zaanoeverproject, Houten 
pakhuizen en Sail Amsterdam/Zaan. Bij het tweede lustrum 
van de vereniging kwam het dubbelnummer ‘Hergebruik 
van gebouwen’ uit, dat werd aangeboden aan de leden van de 
gemeenteraad. Sommige nummers werden collectors items.

IN DE WACHTKAMER VAN EEN MUSEUM

Terugkijkend op de jaren van MBTZ is een aantal lijnen te zien. 
Het ging om behoud van panden, het bewaren van archivalia, het 
documenteren van bedrijfsprocessen, het leven van de werkende 
mens en het vinden van draagvlak. Aanvankelijk was er nog 
geen institutioneel kader voor het behoud van monumenten van 
bedrijf en techniek. Het landelijke, door het Rijk geïnitieerde 
Monumenten Inventarisatie Project (MIP) eind jaren tachtig, 
droeg daar wel aan bij, al was er onvoldoende geld voor 
restauratie. Noch was er training voor vrijwilligers. Geleidelijk 
kwamen professionele organisaties in beeld voor taken die MBTZ 
op zich had genomen. Het gemeentearchief Zaanstad nam een 
deel van de verzamelde archieven over. Een ander deel ging later 

naar het Waterlands Archief in Purmerend. Het Zaans Museum 
richtte zich op het verzamelen van objecten. In ‘Met Stoom’ 
werd uiteindelijk het Van Gelder-project na meer dan tien jaar 
afgerond. 

KORTE TIJD, WEINIG GELD

MBTZ moest te veel doen in te korte tijd en met te weinig geld. 
Maar ondanks alle handicaps is wél een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het creëren van maatschappelijk draagvlak voor het 
behoud van monumenten van bedrijf en techniek. Zonder de vele 
actieve bestuursleden te kort te willen doen, berustte het succes 
voor een deel op de maatschappelijke en politieke netwerken 
van Guus en Marie-Louise Tiesinga, de lokale netwerken van de 
latere voorzitters en op de kennis van een aantal sleutelfiguren in 
MBTZ onder wie Bruno van Gelder, Klaas Kok en Jaap Schipper. 
Laatstgenoemde, met zijn uitgebreide connecties in de wereld 
van de monumentenzorg, zijn achtergrond in het behoud van 
de Zaanse houtbouw en zijn enorme kennis van zaken, speelde 
een belangrijke rol bij het betrekken van de provincie bij het 
plaatsen van de Adelaar, Mercurius en de cacaotoren van Pette/
Boon op de provinciale monumentenlijst. Dit had een belangrijke 
voorbeeldfunctie. Het was een kwestie van heel lange adem. 
Maar zonder MBTZ had de Zaanstreek er anders uitgezien.

Jur Kingma was voorzitter van de redactie van met Stoom

Met dank aan Marie Louise en Guus Tiesinga voor hun opmerkingen.

Op de website www.zaans-industrieel-erfgoed.nl zijn de jaarverslagen  

van MBTZ en andere relevante documenten van de vereniging te vinden.

Het pand van Mercurius ver-

keerde in een dermate slechte 

staat dat sloop onvermijdelijk 

leek. Na de restauratie kwam 

de oude glorie van dit art deco 

gebouw weer tot zijn recht.
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Het succes van de Zaanstreek is voor een groot deel te danken aan de ontwikkeling van het
houtzagen op windkracht. Volgens de verhalen was de eerste houtzaagmolen een constructie op een vlot, 

maar velen twijfelen er aan of de molen op het vlot ooit heeft bestaan.
Is er anno 2011 nog te achterhalen of de molen heeft bestaan en zo ja hoe hij er uitzag?

door J.J.Kamphuis 
Illustraties: zie bijschriften

Molen het Juffertje
Reconstructie van de zaagmolen van  

Cornelis van Uitgeest

Cornelis van Uitgeest is de eerste waarvan bekend is dat hij in 
Holland een poging deed om op windkracht hout te zagen. De 
molen zou het ‘Juffertje’ hebben geheten, er uit hebben gezien 
als een wipmolen en op een vlot hebben gestaan.
Volgens een ‘zinneprent op de Inventie van de zaagmolen’ - ge-
maakt tussen 1731 en 1734 - zou de molen er echter hebben uit 
gezien als een vierkante gesloten kast op een balkenvlot.
Andere afbeeldingen en schilderijen met deze eerste molen van 
Cornelis van Uitgeest hebben gebruik gemaakt van de ‘zinne-
prent’ en laten dezelfde afbeelding zien. Het enige dat wijzigt 
is de achtergrond.

Aangedreven door waterkracht waren al zaagmolens bekend. 
Op een sarcofaag uit de 3de eeuw is vrij recent een afbeelding 
aangetroffen van een marmerzaag op waterkracht. Deze molen 
is uitgerust met een krukas en drijft twee zaagramen aan. Dit is 
tot nu de oudst bekende afbeelding van een mechanische zagerij.
De aanvraag door Van Uitgeest voor een octrooi is gebaseerd 
op zijn ervaringen met een zaaginstallatie die werd aangedreven 
door een wipmolen. Deze installatie zien we afgebeeld op de 
eerste afbeelding in het octrooi en werd mogelijk gebouwd in 
1592/1593. Dat de molen tot op zekere hoogte heeft voldaan aan 
de verwachting blijkt uit het feit dat Van Uitgeest een tweede 
molen wilde gaan bouwen, maar nu geplaatst op een vlot.
Dat is het moment dat hij zijn octrooi aanvraagt wat hem ver-
volgens op 15 december 1593 wordt verleend.

HOE ZAG DE EERSTE ZAAGMOLEN ER UIT?

De molen die werd gebruikt voor de aandrijving was, zoals de 
octrooi tekening aangeeft, een wipmolen. Mogelijk ging het hier 
om een bestaande poldermolen. De tekenaar van de octrooi-
tekening heeft de molen voorzien van een trap en een deurtje in 
het bovenhuis. Dit wekt de indruk dat het om een forse molen 
ging, laten we zeggen een molen met een vlucht (de afstand van 
wiekpunt tot wiekpunt) van 22 meter of meer.
De getekende molen is echter niet veel groter dan de zaag instal-
latie. Er wordt ook gesproken over een Juffertje. Dit duidt op 
een molen van bescheiden afmetingen, zo iets als de Hadel op 
de Zaanse Schans, een wipmolentje met een vlucht van 8 meter.

Als we enkele afwegingen maken met betrekking tot het aantal 
omwentelingen van de bovenas van de molen en het gewenste 
aantal zaagbewegingen, dan is het niet onwaarschijnlijk dat de 
molen een vlucht had van ca. 10 of 11 meter. Een vlucht die we 
bij voorbeeld tegenkomen bij specerijmolen de Huisman.
Van de molen werd het oorspronkelijke scheprad verwijderd en 
op deze plaats werd een ijzeren staaf met een slinger bevestigd, 
een constructie die werd aangeduid als ‘creckwerk'.
De zaag was bevestigd in een zaagraam dat volgens de octrooi-
tekening direct werd aangedreven door het creckwerk. Deze 
constructie kan echter nooit hebben gewerkt. Het zaagraam zou 
evenveel heen en weer als op en neer hebben bewogen. 
Toch heeft Van Uitgeest gezaagd, en wel zo succesvol dat hij later 
een tweede zaaginstallatie bouwde op een vlot.
Mogelijk was de slinger niet in het zaagraam gestoken maar had 
deze een eigen verbinding door middel van een koppelstok. Deze 
koppelstok zou zich tussen het zaagraam en het scharnierpunt 
van de wip kunnen hebben bevonden.
De as met de slinger was ook voorzien van een klein tandwiel 
dat een groot ijzeren rad aandreef. Volgens het octrooi was dit 
rad 12 voet groot, ongeveer 3,50 meter. Op de as van het rad 
be vond zich wederom een klein tandwiel. Dit kleine tandwiel 
moest zorgen voor de voortbeweging van de zaagwagen.

De lengte van de zaagwagen laat zich bepalen door de stammen 
die moesten worden verzaagd. De meest economische houtlengte 
was ongeveer 20 voet. Het is dus aannemelijk dat de zaagwagen 
in staat moet zijn geweest om een boomstam van deze lengte te 
verzagen.
Met de hier herleide maatvoering kunnen we een poging doen om 
de eerste zaagmolen van Cornelis van Uitgeest te reconstrueren. 
Alvorens met hout en zaag aan het werk te gaan, is met behulp 
van een computerprogramma een digitale maquette gemaakt.

DE VLOTMOLEN

Naar aanleiding van het succes met zijn landmolen ontwikkelde 
zich bij Van Uitgeest het idee voor het bouwen van een molen 
met een hoog geplaatst ‘creckwerk’. De krukas werd daartoe 
in de bovenas gestoken. Het gevlucht dat normaal gesproken 
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iets achterover helt moest daartoe verticaal worden gesteld. Een 
gevolg van deze constructie was dat de molen niet langer naar de 
wind kon worden gericht. Het verloren gaan van de mogelijkheid 
om de molen te kunnen kruien werd de basis voor plaatsing van 
de molen op een vlot.
Omdat Cornelis alles uit eigen zak betaalde kunnen we er van 
uitgaan dat hij de onderdelen van zijn landmolen zo veel moge-
lijk heeft hergebruikt. Met de maten van de landmolen in ons 
achterhoofd kunnen we vervolgens gaan kijken hoe de vlotmolen 
er zou kunnen hebben uitgezien.
De lengte van het vlot wordt bepaald door de ruimte die nodig is 
voor het werken met de zaagwagen. Alles afwegend volgt hieruit 
een werkplek met een breedte van 12 voet en een lengte van 64 
voet.
Volgens het octrooi was het vlot een driehoek met bij de punt 
een paal waardoor het zichzelf op de wind kon houden. Op de 
driehoek moest de molen staan en moesten ook de molenzeilen 
kunnen worden aangebracht of weggehaald. Een ruimte van 20 
voet is daarvoor voldoende. Als we nu deze driehoek aan het vlot 
denken dan ontstaat een vlot met een totale breedte van 32 voet.
De aandrijfas met het tandwiel dat het ijzeren rad aandreef zat bij 
de landmolen op de as die vanaf het vervallen scheprad kwam. 
Deze as werd aangedreven door een koningsspil.
In de nieuwe situatie werd de aandrijfas niet meer laaggeplaatst, 
maar hooggeplaatst. Het ijzeren rad werd nu dus niet onder- maar 
boven aangedreven.
De hogere plaatsing van de molen maakte ook een zwichtstelling 
(omloop) voor het handelen van de zeilen noodzakelijk. Als we 
er van uitgaan dat men onder deze stelling door moest kunnen 
lopen, dan had deze een hoogte van 7 of 8 voet. Tel daarbij op 
de halve vlucht (wiekpunt tot hart molenas) plus wat extra speel-
ruimte, en de hoogte van de molenas bevindt zich 26voet, zo’n 
7,50 meter, boven het dek.

DAN HET VLOT ZELF

Dit vlot was geen samenstel van balken, ondanks dat dit wel vaak 
als zodanig wordt afgebeeld.
Nee, het vlot was een ponton en het zaagraam kon eenvoudig 
door het dek in het ruim zakken.
De zaagwagen die over het dek reed had daardoor lager kunnen 
worden dan op het land. Het zaagsel verzamelde zich onderdeks 
en moest van tijd tot tijd worden verwijderd.
De constructiehoogte van het vlot zou zo’n 3 voet kunnen zijn 
ge weest. Dit is voldoende voor het zaagraam en om bij slecht 
weer voldoende vrijboord te houden.
Met de maten van het vlot, zoals die hier zijn bepaald, is het drijf-
vermogen te bepalen. Dit blijkt zodanig groot dat er makkelijk 
enkele stammen aan boord kunnen worden opge slagen. Bij een 
eenzijdige belasting met enkele boomstammen ontstaat een 
scheefligging van hooguit 1:250, juist voldoende om eventueel 
lekwater naar één kant te laten stromen om het daar met een 
hoos te kunnen verwijderen.

Tenslotte was er op het dek nog een kaapstander om de stammen 
aan boord te kunnen trekken en bevond zich boven de zaagwagen 
een hijsbalk om de stam op de wagen te kunnen tillen.

ET VOILA!

Alles bij elkaar hebben we nu een zeer realistisch beeld van een 
vol waardig productieplatform voor het zagen van hout. De bouw 
is eenvoudig en de productie kan plaatsvinden waar dat nodig is.
De computer-animatie laat nog eens duidelijk zien hoe het Juf-
fertje er in haar beginjaren zou kunnen hebben uitgezien. Dat 
deze afbeelding afwijkt van de zinneprent laat zich verklaren door 
het feit dat de zinneprent meer dan honderd jaar later is gemaakt. 
Die afbeelding laat een molen zien die na zijn verplaatsing naar 
Zaandam is gewijzigd.

Links: Blad 2 van de vier pagina's tellende 

octrooi-aanvrage (1593) van Cornelis van 

Uitgeest voor een houtzaagmolen 

(foto Erfgoedpark de Hoop)

Steendruk van D. van der Kellen uit de 

achttiende eeuw die weergeeft hoe de 

zaagmolen van Cornelis van Uitgeest er uit 

kan hebben gezien. Omdat de afbeelding 

waarop de steendruk is gebaseerd pas  

140 jaar later werd gemaakt, trekt de 

auteur in twijfel of die eerste zaagmolen  

er werkelijk zo uitzag. (GAZ)
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Computeranimaties van de constructie en de werking 

van Het Juffertje door de de auteur. 

De volgende stap in de ontwikkeling was de veranderde aan-

drijving van het bewegingsmechanisme door middel van een 

krabbelrad. De krukas kon nu via de koningsspil worden aan-

ge dreven. De bouw werd compacter en het verticaal gestelde 

ge vlucht kon weer achterover worden gekanteld.

De door een koningsspil aangedreven krukas bood tevens de 

mogelijkheid om een draaibare kap toe te passen en aldus ont-

stond uit de vlotmolen de eerste bovenkruier houtzaagmolen. De 

vlotmolen had evenwel niet afgedaan. Door zijn eenvoudige en 

goedkope bouwwijze evolueerde de vlotmolen tot een molen op 

een centraal draaipunt, de paltrokmolen.

Naar schatting zijn er door de jaren heen zo’n 400 paltrokmolens 

gebouwd die slechts op details van elkaar afweken. Van die 400 

molens zijn er nog 5 over waarvan er twee in de Zaanstreek staan 

en wie de paltrok met wat fantasie bekijkt, herkent nog steeds de 

eerste vlotmolen van Cornelis Corneliszoon van Uitgeest.
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De Zaanstreek – met z’n molens, z’n industrie en z’n dichte bebouwing met houten huisjes – was van 

oudsher een kwetsbaar gebied voor brand. Hoe ging het blussen van branden eigenlijk in zijn werk? Een 

‘vlammend’ overzicht, dat grofweg de periode van 1600 tot het begin van de twintigste eeuw bestrijkt, toen 

de Vrijwillige Brandweer van Zaandam de eerste gemotoriseerde brandspuit aanschafte.

door Cor van Dongen

Illustraties: GAZ

Brand meester!
Brand en brandbestrijding

Als ’s Nachtwachts brandtgeroep de burgers doet ontwaeke,

Heeft iedere spuitgast sorg tot hulp sich op te make.

RICHTLIJNEN

In 1644 werden voor het eerst richtlijnen voor brandpreventie 

op gesteld, in een ordonnantie van de schout en schepenen 

van Westzaandam. Het waren directieven voor de bouw van 

schoor stenen, het opslaan van hooi en het omgaan met kaarsen 

en lantaarns. Er kwamen regels voor timmerlieden en kisten-

makers die vaak met houtkrullen en zaagsel werkten, bakkers, 

zeilmakers en arbeiders op scheepswerven die met vuur, pek en 

teer omgingen. De Zaanstreek kende tal van brandgevaarlijke 

branches, zoals traankokerijen – ja, vet, dat wil wel branden – 

en de talrijke molens die een dankbare prooi voor de likkende 

vlammen vormden bij blikseminslag, warmlopende assen of 

broei. Smalle, slecht geplaveide wegen, zoals die van de Oost- 

en Westzijde, waren niet bevorderlijk voor een adequate brand-

bestrijding. Korte tijd na de ordonnantie werd voor ‘nieuwbouw’ 

het ge bruik van dakpannen als dakbedekking verplicht gesteld. 

Drie mannen werden tot brantmeester voor ’t Saerdammer vieren-

deel benoemd en van overheidswege werdt een flink aantal 

brandemmers aangeschaft; maatregelen die we mogen zien als 

de eerste schreden op weg naar een efficiënte organisatie voor 

de brandbestrijding.

EMMERS

Van vóór 1650 is niet veel meer bekend dan dat het bluswerk 

geschiedde met emmers (eerst van metaal, later, vanwege het 

lagere gewicht, van leer), ladders en brandzeilen. Met ratels 

werd men bij brand gewaarschuwd. De gehele bevolking werd 

ge acht mee te helpen bij het blussen. ‘Ten tijde van brant, dat 

godt genadiglyck gelieve te verhoeden’ werd een ieder verzocht ‘ de 

be hulp saame hant met alle vlyt en dapperheit daar aan te staan.’ 

Het waren weinig doeltreffende maatregelen en middelen, zodat 

men dikwijls het betreffende pand gewoon maar liet uitbranden, 

waarbij een ramp altijd op de loer lag vanwege de dicht op elkaar 

gebouwde houten panden. Toch kende de Zaanstreek twee voor-

delen: de lintbebouwing in de dorpen en bluswater was er in 

over vloed!

BRANDMEESTERS

In de periode 1644-1672 werden ruim veertig brandmeesters 

benoemd. Blussen maakt dorstig, we zullen het in dit artikel vaker 

tegenkomen. Declaraties voor ‘verteringen’, veelal alcoholische 

versnaperingen, rezen de pan uit. ‘En men kan zich afvragen 

of deze verteringen de nauwkeurigheid van de schouw wel ten 

goede kwamen’, is een kanttekening op het declaratiegedrag van 

de schouten. Voor de brandmeesters was - technologische - hulp 

op komst. In 1677 vroeg de Amsterdamse werktuigbouwkundige 

Jan van der Heyden, uitvinder van de straatlantaarn, octrooi aan 

op zijn verbeterde spuit. Hij demonstreerde zijn vinding vanaf 

de Westertoren in de hoofdstad en publiceerde daarover in 1690, 

in ‘Bericht Wegens de Nieuw geïnventeerde En Geoctroyeerde 

Slangbrandspuiten: Uitgevonden door Jan en Nicolaes van 

der Heyden’. Vijf jaar eerder was Westzaandam al overgegaan 

tot de aankoop van twee van deze slangbrandspuiten. Naast 

de bestuurders van de pijp (de slangh agter de handt) werden 

tientallen waterpompers en scheppers aangesteld voor de 

bediening van de brandspuiten. Scheppers gooiden met emmers 

water in een grote bak dat via een persslang door een door acht 

man bediende perspomp naar het vuur werd gepompt. Vlak voor 

de eeuwwisseling beschikte Westzaandam over vier handspuiten 

en Oost-Zaandam (samen met Zaandijk) over drie. Bij brand 

werd onmiddellijk iemand naar het huis van de schoolmeester 

of dat van de koster gestuurd om de kerkklokken te laten luiden. 

Er kwam een premiestelsel: de bemanning van de spuit die als 

eerste water gaf, mocht een beloning toucheren van veertien(!) 

gulden, een voor die tijd fors bedrag. De handspuit was een hele 

vooruitgang, maar het bleef een dorstopwekkende bezigheid, dat 

scheppen en pompen. Naast de uitkering van de waterpremies 

vermeldt het uitgaveboek van Westzaandam aanzienlijk bedragen 

voor achtguldensbier aan de brandspuyt No. 4, in weerwil van 

het artikel in het brandweerreglement tegen drankgebruik. 

En spoedigst met de spuit sich brandwaarts te begeven,

Om daer het plundrend vuur met haeste te doen sneven. 

We maken een sprongetje naar het begin van de negende eeuw. 

Veel was er niet veranderd. Brandweerlieden beschikten nog 
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niet over uniformen of bluskleding, maar om zich te kunnen 

identificeren als brandbestrijder (niet langer werden burgers 

geacht bij brand te assisteren, maar waren er ‘beroepsmatige’ 

brand weerlieden aangesteld – een verdienstelijk idee van Napoleon 

c.s.) Ook aan het principe van de handspuit ver ander de zo’n 

anderhalve eeuw niet veel. Maar toen, op 23 okto ber 1875, vond 

er in Zaandam een demonstratie plaats van de gecombineerde 

zuig/perspomp, het laatste snufje op brand blusgebied. Vergeleken 

met de oude ‘Dammerspuit’ – de genum merde spuiten kregen 

in de volksmond bijnamen als ‘Kerke spuit’, ‘Rustenburgerspuit’, 

‘Noorder-‘ of ‘Zuiderspuit’ – bleek de wateropbrengst nauwelijks 

groter, maar het installeren van de machine ging stukken 

gemakkelijker waardoor veel sneller water gegeven kon worden. 

Harde noodzaak: zo gingen bij een brand in de Westzijde, tussen 

het Zilver- en Kuiperspad, in één klap elf panden verloren. Dertien 

spuiten uit Koog, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan, 

Assendelft en Oostzaan konden niet verhinderen dat in totaal 

dertien woonhuizen, winkels, pakhuizen verloren gingen. De 

‘Hoogendijkerspuit’ gaf als eerste water en streek de premie van 

fl. 12,50 op. Spuit No. 9 uit het Kalf diende na afloop een rekening 

in voor ‘36 kan genever, tien flinke kazen à één gulden en zeventig 

schootjes brood à tien cent’. 36 Kan genever: de term ‘vuurwater’ 

lijkt toe passelijk…

RIVALITEIT

Wie kent niet de speelfilm Fanfare (Bert Haanstra, 1958), met 

de komische strijd tussen twee rivaliserende fanfarekorpsen. 

Soortgelijke taferelen deden zich in 1876 voor bij de brand van een 

in aanbouw zijnde molen in het Westzijderveld. Jaloezie tussen 

Spuit No. 1 (uitgerukt met toestemming van de burgemeester) en 

Spuit No. 4 (géén dienst) was de oorzaak. Spuit No. 2 en No. 3 

trachtten te beletten dat No. 4 de collega’s van No. 1 passeerden. 

Een slapstickachtig schouwspel, met historische betekenis: de 

onderlinge wedijver tussen de spuitgasten, ingegeven door de 

premieregeling, deed een aantal jongelui in juni 1879 besluiten 

tot de oprichting van de Vrijwillige Brandweer, al snel in de 

volksmond betiteld als het ‘jongeherenspuitje’. Een alom gewaar-

deerde groep die, om de rivaliteit de kop in te drukken, niet 

langer aanspraak op de premie wenste te maken.

Hier ging wel het nodige aan vooraf. Doordat het brandspuithuis 

van de VB in het hartje van Zaandam was gelegen, achter de 

Oost zijderkerk, waren de vrijwilligers vaak als eerste op de plek 

van de brand aanwezig. De manschappen van de ‘Kalverspuit’ 

raakten daar zo verbolgen over, dat ze uit kinnesinne met mes-

sen en bijlen de slangen van de VB vernielden. Ook kwam het 

voor dat de concurrentie de spuitgasten van de VB op weg naar 

de brand tegenhield uit angst dat ze de premie weer zul len op-

strijken. Bij vriesweer werd de brandspuit door de man schap-

pen de stoep opgedragen van café De Beurs, of de Zaan kamer 

van café Suisse binnengesleept waar spuit en man schappen ge-

zamenlijk werden ontdooid

POETSLAP

Niet alle optredens van het VB-team (een Commandant, een 

Ondercommandant, twee Sectiemeesters, vier Pijpleiders/Slang-

houders, achttien Pompers) waren succesvol. In de zomer van 

1887, op weg naar de brandende houtzaagmolen ‘Dienst Jacobs’, 

sloeg de spuit tijdens de rit om en was de molen al afgebrand 

voor dat men hem bereikte. In datzelfde jaar deed een poetslap 

die in de straalpijp van de spuit was achtergebleven de brandslang 

barsten. Een nieuwe slang werd bevestigd, maar nog steeds: géén 

water. Toen het euvel aan het licht kwam, was het te laat: huis 

en winkel van slager Ouwejan aan de Oostzijde brandden tot 

de grond toe af. Of die keer dat het korps op weg was naar de 

brand in ‘De Veldvlieger’ in het Oostzijderveld, over hoge brug-

getjes en smalle paadjes, waarbij de spuit kantelde en in een 

prut sloot kopje-onder ging. Met veel moeite slaagden de VB-ers 

erin de spuit boven water te krijgen. De spuit die uiteindelijk 

De Vrijwillige Brandweer in 1921 trots poserend met de Van der Ploeg 

Protector, de eerste autospuit in de Zaanstreek. Deze kon met vier stralen 

werken en had een 3 cylinder plunjerpomp en een capaciteit van 600 liter  

p/min bij 7 atm. Op de ladders van links naar rechts: Luto van de Stadt,  

Cees Poel, August Sabel en Jan Ebmeijer. Van links naar rechts staand:  

A.J. Frederiks, H.J. Visser, Dirk de Vries, H.L.M. van Heijnsbergen,  

Teun Sabel, H.J. Doesburg, Jan van Wessem, C.A. Amons, onbekend,  

Van Dellen, J.J. van de Stadt, onbekend, Jan Dekker en Ir. Wulff. 

(foto GAZ) 
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bij de brand gearriveerd… direct water geeft. Toch stonden de 

in zet en expertise van de VB buiten kijf en toen de gemeente 

Zaandam in 1901 een motorboot voor haven- en brand weer-

diensten aanschafte, kreeg de VB het vererende verzoek deze 

te gaan bedienen. De blusboot bleek geen overbodige luxe, 

zoals bij de brand in koffiehuis Huisman, vooraan de Zuiddijk. 

Hoewel het in ruime mate aanwezige water uit de Voorzaan 

niet kon verhinderen dat het café en de aangrenzende winkel 

in feestartikelen verloren gingen: ‘Een prachtig vuurwerk van 

knal lende rotjes, gillende keukenmeiden, wentelende zonnetjes 

en ontploffende voetzoekers. Dit alles overgoten met wisselend 

Bengaalsvuur.’

Een laatst anekdote: tijdens bluswerkzaamheden op de Gedempte 

Gracht viel Ebmeijer, een van de officieren van de VB, misleid 

door de duisternis in een brandput. Gelukkig, dankzij zijn corpu-

lentie, zakte hij niet diep weg en kwam hij met de schrik vrij. 

Hij sal dus onversaegt, bij ’t luiden van de klokken,

Het angstig vuurgeweld bestrijden onverschrokken.

In 1910 werd de spuit van de VB nog getrokken door twee paar-

den, maar de overgang van het handwerk (ellenbogenstoom) naar 

de aandrijving met motorkracht liet niet lang op zich wachten. 

Directe aanleiding was een enorme brand op de Dam in juli 

1911, die zes mensen het leven kostte. Een hotel, twee cafés, twee 

winkelpanden en een pakhuis gingen verloren, drie winkels en 

een café raakten zwaar beschadigd. Na dit gruwelijke voorval 

werden de negen handspuiten in één klap vervangen door zeven 

motorspuiten. De volgende stap in de modernisering lag voor 

de hand: Van paardentractie – het ophalen en inspannen van 

de paarden in de naburige stalhouderij was zeer tijdrovend – 

ging men over op motorkracht. In 1921 stond de eerste autospuit 

van het toepasselijke merk ‘Protector’ blinkend in de remise. 

Een nieuw tijdperk in de brandbestrijding was aangebroken. 

Maar wat blijft, zijn de tot de verbeelding sprekende verhalen. 

In dat kader mag de naam van H.L.M. van Heijnsbergen (1882-

1964) niet ontbreken. Tegenover de apotheek van zijn vader, 

naast de Oostzijderkerk, stond het spuithuis van de VB en de 

jonge Hendrik raakte al snel besmet met het brandweervirus. 

In de rangen van de brandweer klom hij snel op: van chauffeur, 

bestuurslid, bevelhebber tot ondercommandant. Zijn grootste 

vermaardheid verkreeg hij als chroniqueur van tientallen branden, 

in anekdotische stijl beschreven. Brandweeravonturen, gebundeld 

in boeken met pakkende titels als ‘Brand’, ‘Brandalarm’ of ‘Zaan-

sche Brandweerschetsen’.
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Huldiging in 1939 van H.L.M. van Heynsbergen bij zijn 40 jarig lidmaatschap 

van de Vrijwillige Brandweer Zaandam. Hij zou hierna nog tien jaar actief lid 

blijven. Ondercommandant “Heijns” had een grote kennis van de brandbestrijding 

en droeg deze in boeken, lezingen en cursussen veelvuldig over. In verband met 

zijn grote verdiensten werd hij tot erelid van de VB benoemd; de nieuwe kazerne 

aan de Botenmakersstraat kreeg de naam “Van Heijnsbergen-kazerne”. Zoon Piet 

(links op de foto) trad in zijn voetsporen. 

(foto GAZ)

Linksonder: een van de oudste stereo-foto’s die in de Zaanstreek zijn gemaakt 

toont de ruïne na de grote brand op 9 augustus 1858 in de Westzijde tussen 

Zilver- en Kuiperspad, gezien vanaf de Zaanzijde. Er ging een groot aantal panden 

verloren en de schade werd berekend op fl. 200.000,- (foto GAZ - collectie ZOV)

Rechtsonder: de handspuit uit 1890 (foto GAZ)
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EERBETOON

Als eerbetoon aan deze grote brandmeester mogen enkele pas-

sages uit ‘Branden in de Peperstraat’ (afkomstig uit de bundel 

‘Brandalarm!’), die exemplarisch zijn voor het schrijverschap 

van dit erelid van de VB, niet ontbreken. De kazerne aan de 

Boten makersstraat kreeg bij de opening in 1976 de naam Van 

Heijnsbergen-kazerne.

‘s Zomers was het établissement reeds ontzettend vroeg geopend. Als 

ze om vier uur van een brand terug kwamen, werd, zoals gewoonte 

was, de handspuit dadelijk schoon gemaakt. Dan zorgde de kastelein 

voor brood met koffie en zodra slager Eijmer op de Hoogendam open 

was, liet men ham en worst aanrukken, want in Zaandam was dat 

voor deze artikelen hét adres.

Worst van Eijmer

Drank van Ebmeijer

Koek van Jukkenekke

Tabak van ’t Oude Londen!

(..) Was het ’s winters bar slecht weer, dan ging men na het slangen-

schrobben op het vlot van Spitsbergen, over tot het reinigen van 

de spuit. Het eigenlijke poetsen deed men dan vaak binnen in het 

‘Restaurant’, want men had ontdekt dat de handspuit, van de wagen 

afgenomen, precies door de voordeur kon. (..) Eens op een avond, het 

was 24 September 1896, ontstond te ongeveer acht uur brand in één 

der woonvertrekken van dit café. Geen wonder, dat de omwonende 

V.B.’ers er als razenden op af vlogen. (..) Er was veel schade, maar 

de zaak kon “doordraaien”, en om 10 uur zaten waard, gasten en 

brand weerlieden gezellig om de ronde tafel, dankbaar het rondje van 

den kastelein aanvaardend, en nakoutend over de zo juist opgedane 

ervaring.’’

De slotregels zijn afkomstig uit het gedicht waarmee ‘De ge-

schiedenis van de brandweer in Zaandam’, auteur Rob Kluiver, 

opende. Een uitgave van de VB, waar ik met dank uit heb geput. 

Tot nut van ’t algemeen, tot delging van de jammers,

Van het ontstelde volk, ’t zij Oost- of West-Zaandammers. 

eynsbergen bij zijn 40 jarig lidmaatschap 

an de brandbestrijding 

erband met 

erne 

iet 

oot aantal panden 

V)

Een ploeg vermoeide brandweerlieden van de Vrijwillige Brandweer van 

Zaandam liet zich op 15 augustus 1898, teruggekeerd van een grote brand 

bij Wessanen & Laan in Wormerveer, fotograferen in de Klauwershoek. 

Zij hadden hun handspuit op de wagen met paard ervoor geladen en 

lieten zich zo naar Zaandam vervoeren. 

v.l.n.r. staande: C. Woerdeman, Jo Schoen, Piet Jukkenekke, Felix Buys, 

W. Middelhoven, Frans Oostmeyer, Aug. Oostmeyer, Dirk Schoen 

(koetsier), H.J. van Doesburgh (commandant). Zittend:  

Cees Middelhoven, Nico Kluyver, Ab Woerdeman en Piet Latenstein.

(foto GAZ - collectie Rein van Houten)
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Dit jaar is het een halve eeuw geleden dat de vereniging Vrienden van de Zaanse Schans werd opgericht.  

In 1977 werd de aandacht verbreed en de naam veranderd in Vrienden van het Zaanse Huis. Een terugblik 

aan de hand van meer dan veertig jaargangen van Anno 1961. De sprong van een orgaan van vier blaadjes 

naar 48 pagina’s full colour: het magazine Zaans Erfgoed.

door Henk Elzenga

Illustraties: zie bijschriften 

In 50 jaar van Anno 1961 
naar Zaans Erfgoed   

 “Voor de jeugd die zal opgroeien tussen steeds 
meer stenen flatgebouwen”

OPRICHTING 

Vijftig jaar geleden werd Stichting De Zaanse Schans opgericht 

om in de Kalverpolder een Zaans buurtje te stichten tegenover 

de Gortershoek. In het vorige nummer van Zaans Erfgoed be-

steedde Hans Zwart daar uitgebreid aandacht aan. Maar om 

met de aanleg van de Zaanse Schans te beginnen, ontbrak nog 

een deel van de financiën. Een gat in de begroting dus. Naast 

Rijk, provincie Noord Holland en Zaangemeenten werd ook de 

bevolking gevraagd particulier bij te dragen. Het signaal werd 

opgepakt door Ads (Andries) Bouman, ja, de vader van... en zo 

ontstond de Vereniging van Vrienden van de Zaanse Schans. 

Samen met G.C. Huig, B. IJskes en D. de Boer werd het bestuur 

gevormd. Bij de Nutsspaarbank werd een boekje geopend onder 

nummer 9343. Daarop kon men de jaarcontributie van mini-

maal drie tot maximaal ƒ100 storten. ,,Daarboven komt men in 

de donaties.’’ Zo makkelijk ging dat toen nog. De eerste leden-

vergadering vond plaats in Restaurant Loggen, een toen bekende 

eetgelegenheid aan de Lagedijk in Zaandijk.

UITGAVE ANNO 1961

Aan het eind van het jaar 1961 verscheen het eerste verenigings-

blad Anno 1961. Dirk Metselaar, voorzitter van de Stichting De 

Zaanse Schans en wethouder van Zaandam, schreef verheugd 

dat er in de Zaanse samenleving steun bestond voor het initiatief 

van de stichting. De bouw van de buurtschap De Zaanse Schans 

vond hij van belang voor iedereen, maar vooral ‘Voor die jeugd, 

die zal opgroeien te midden van steeds meer stenen flat ge-

bouwen. Zij zal zich nauwelijks kunnen indenken dat er een 

periode is geweest dat een mens zijn brood moest verdienen in 

een molen en wonen in een houten huis.’ Metselaar vergat ook 

niet om het bedrag van zeshonderdduizend gulden te noemen, 

dat in tien jaar door de Zaanse burgers bij elkaar gebracht moest 

worden. Hij hoopte op de medewerking van allen, die van de 

Zaanstreek houden om haar traditie, historie, karakter of zelfs 

om de “zangerigheid” van haar taal.

WETENS(W)AARDIGHEDEN

Als wetens(w)aardigheden hier wat opvallende, leuke of anders-

zins bijzondere voorvallen uit de beginnummers van Anno 1961.

In no. 6 stond dat het aan timmerlieden en aannemers ont brak, 

die een pand konden restaureren. Welke hedendaagse timmer-

man weet iets af van “genaaide, getrapte wegen waarbij een 

pik draad wordt gebruikt”. Nee, die wand wordt niet in elkaar 

ge naaid, maar de overnaadse planken worden met taaie nagels 

goed op elkaar aangesloten.

In no. 7 stond dat het bestuur werd uitgebreid met A.F. Neuhaus 

en J. Kaal en vermeldde penningmeester De Boer in zijn finan-

ciële verslag naast porto en remiselasten de aanschaf van een 

schrijf machinelint voor ƒ 2.25. Een hele investering!

In no. 16 van oktober 1965 lezen we over de eerste Folkloredag, 

op zaterdag 28 augustus, bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan 

van de vereniging de Zaanse Molen. Middelpunt van deze 

dag was het bruidspaar Rob van den Dobbelsteen-Burgering 

dat in oud-Zaanse klederdracht in het huwelijk trad. Bij een 

broodmaaltijd ter ere van bruid en bruidegom zaten enige 

honderden personen in het provisorisch ingerichte, nog niet 

afgebouwde restaurant de Walvis. Het was het eerste huwelijk 

dat op de Zaanse Schans werd gesloten. Nu is de Schans de 

nieuwste trouwlocatie van Zaanstad.

Op 7 oktober 1966 werd restaurant d’Hoop op de Swarte 

Walvis officieel geopend door ,,de Hoog Edelgestrenge Heer Mr.  

J. Roelse’’, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en 

nam Formosa, de horecatak van het concern Albert Heyn, de 

ex ploitatie ter hand. 
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Het tegeltableau van de Walvis kent ook een geschiedenis, aldus 

no. 22 van Anno. Voor bedrijfsuitbreiding in Koog aan de Zaan 

liet Machinefabriek P.M. Duyvis in 1912 aan het Hellingpad 

oude woningen slopen. In een van die panden bevond zich een 

smuiger met een tegeltableau, voorstellende de rechtspraak van 

Salomo. Voor de sloop maakte de heer P.M. Duyvis sr. daar een 

tekening van en de heer Tiemeyer een foto. De tegels werden 

netjes in kranten verpakt en in een grote kist met hangslot opge-

borgen op de zolder van pakhuis Leeuwarden op het Duyvis-

terrein. Jaren later werd bedacht dat het tegeltableau goed zou 

passen in de smuiger van de Walvis. Groot was de verbazing 

toen er bij het uitpakken van de kist wel veel tegels tevoorschijn 

kwamen, keurig verpakt in kranten van 1912, maar niet de tegels 

van het ableau met de Rechtspraak van Salomo. Slopers hadden 

blijkbaar de opdrachtgever bij de neus genomen. Gelukkig wist 

architect Schipper bij een antiquair in Hoorn een soortgelijk 

tableau te vinden, een spiegelbeeld van dat van Duyvis. 

VAN “ZAANSE SCHANS” NAAR “ZAANSE HUIS”

Eind jaren zeventig vond men dat de Zaanse Schans wel zo’n 

beetje als afgebouwd kon worden beschouwd. Men vroeg zich 

af of er eigenlijk niet wat meer aandacht moest komen voor het 

Zaanse huis in het algemeen. Dus besloot men de vereniging 

voort te zetten onder de naam Vrienden van het Zaanse Huis. In 

de Anno van maart 1978 werd melding gemaakt van deze ver-

breding van het doel. Ook werden de banden met de Stichting 

Zaans Schoon nauwer aangehaald. Intussen hadden de Vrienden 

van de Zaanse Schans in de loop der jaren met een bedrag van 

tweehonderdvijftigduizend gulden toch nog royaal aan de 

opbouw van de Zaanse Schans bijgedragen. Ook in de nieuwe 

opzet bleef Ads Bouman voorzitter. Toen hij in 1981 het stokje 

aan Ron Sman overdroeg was Bouman zelf ook al bijna een 

stukje erfgoed! 

VIJFENTWINTIG JAAR

In het jubileumnummer van maart 1986 werd nog eens onder-

streept hoe belangrijk het blad Anno 1961 was voor de leden-

binding. Een blad met een accent op het Zaanse huis, waarin 

ook andere gelijkgezinden hun bericht kwijt konden, zoals Zaans 

Schoon, Frans Mars, Zaanse Schans en Domineestuin. Men 

stelde zich ten doel het ledenbestand te verjongen. Er werden 

twee jubileumboeken uitgegeven. Het eerste met een oplage van 

tweeduizend exemplaren droeg de titel ‘Gebouwd in de Zaan-

streek’, geschreven door Sikke de Jong samen met architect  

J. Schipper. Het tweede had als onderwerp ‘De Zaanstreek be-

licht’ en bevatte foto’s uit de collectie Breebaard van karakter-

istieke plekken in de Zaanstreek tussen 1863 en 1878.

 

Hetzelfde blad bevat een diversiteit aan artikelen en annonces: 

het bericht over de bouw van zeven resterende Zaanse houtbouw-

woningen in de Domineestuin; een uitnodiging voor een 

lezing van het Historisch Gezelschap Dr. G.J. Boekenoogen 

in pakhuis De Lelie, of voor een bezoek aan de Zaanlandsche 

Oud heidkamer om het portret van de man van 40.000 dagen 

te komen bekijken. Dat portret was van Jacob Janszoon die 110 

jaar oud was geworden en gezien zijn geboortejaar 1698 in drie 

eeuwen had geleefd! Ook werd melding gemaakt van diefstal. 

Na afloop van de laatste houtbouwtentoonstelling in pakhuis de 

Lelie was een deurkalf uit 1698 van het voormalig Doopsgezinde 

weeshuis in Koog aan de Zaan ontvreemd!

In nr. 100 vroeg Jan Pieter Woudt aandacht voor de restauratie 

van rijstpakhuis Saigon aan de Veerdijk in Wormer. Op dit mo-

ment staat Somass in de belangstelling met de restauratie van De 

Waakzaamheid, maar een kwart eeuw geleden was het bedrijf 

van Sombroek en Van Assema dus ook al actief in zo’n groot 

restauratieproject. 

Ads Bouman, eerste 

voorzitter van de vereniging 

Vrienden van het Zaanse 

Huis en naamgever aan  

de Ads Bouman prijs. 

(foto fam. Bouman)

Echtpaar Nico Hoffer en Cock Hoffer-Hietbrink won in 2001 als laatste de Ads Boumanprijs. Voor hun dappere 

redding van het oudste houten pand van Zaandijk: Lagedijk 214. Na lang wachten was er een sloopvergunning, plus de 

bouwvergunning voor een garage voor hun oude Snoek. Heel voorzichtig slopend – bleek het pand echter niet ruim 100 

jaar, maar bijna 400 jaar oud: een bakkerijtje uit 1626. Architect Jaap Schipper wist er zoveel over te vertellen dat ze na lang 

wikken en weken zwichtten en het pand weer zo origineel mogelijk terugbouwden. Met veel goede raad en veel ,,afkijken”. 

Zoveel mogelijk zelf, ,,anders had het niet gekund”. In vrije tijd naast baan en jong gezin. Binnen nog heel veel originele 

materialen – bewaard in een zeecontainer. Maar de oude indeling werd losgelaten. Cock wilde ruimte om cursussen te 

geven in haar keramiekatelier. Gevolg: een feest van licht. Met iets uit het midden, zomaar ineens de oude trap naar boven. 

Financieel was de Ads Boumanprijs natuurlijk maar een druppeltje op de gloeiende plaat! ,,Maar de waardering was een 

geweldige stimulans.’’ ,,Mensen vragen: wanneer ga je hier schilderen? Niet. Het houtwerk blijft zo! Al die verschillende 

oude kleurtjes bij elkaar, veel te mooi er verf over te smeren.”
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ONTWIKKELING

Met de jaren verruimden de Vrienden van het Zaanse Huis onder 

voorzitter Sman hun blik. Naast de eerder genoemde jubileum-

boeken kwam er ook een lesproject voor basisscholen onder de 

titel: ‘Van waterbord tot windveer.’ Het ‘Zaans Bouwkundig 

Alfabet’ uit 1992 van redactielid Sikke De Jong was een must 

voor iedere Zaanse bouwer of liefhebber van Zaanse houtbouw. 

Ook werd de Ads Boumanprijs in het leven geroepen, voor een 

uitzonderlijke prestatie op cultuur historisch gebied. Deze werd 

vier keer uit gereikt, voor het eerst aan Jaap Schipper, de grote 

ani mator van de Zaanse Schans. 

Belangrijk in de ontwikkeling was ook het oprichten van drie 

werkgroepen. Naast die voor PR en activiteiten en voor Advies 

en Documentatie was zeker de werkgroep Meldpunt bedreigde 

panden een aanwinst. Ze zijn nog steeds (heel) actief in de vereni-

ging Zaans Erfgoed. 

In 1996 kwam de voorzittershamer weer in handen van een lid 

van de familie Bouman, nu in die van Ads’ zoon Henk. Intussen 

werd regelmatig samengewerkt met de vereniging MBTZ (tot 

behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek Zaanstreek) 

en de stichting Zaans Schoon. Na de privatisering en restauratie 

van Raadhuis Zaandijk werd daar op zolder gezamenlijk een 

vergaderruimte betrokken. In 1997 startte daar ook het overleg 

met voorzitters van andere cultuurhistorische verenigingen uit 

de streek. Onder meer wilden ze samen invloed uitoefenen op de 

inrichting van de Kalverpolder en het bestemmingsplan Zaanse 

Schans. 

VERENIGING ZAANS ERFGOED

In 2004 kwam na jaren van praten een fusie tot stand met de 

vereni ging Zaans Industrieel Erfgoed (ZIE) voorheen MBTZ. 

Twaalf jaar ervoor waren de contacten al aangehaald. Men begon 

met gezamenlijke themanummers: niet alleen meer over Houten 

Gevels, maar ook over Zaanse pakhuizen. Zo werden zeker 12 

thema’s uitgediept, in onder andere Verf, Skepe en Skoite, of 

Stroine in Toine. Als eerste verscheen eind jaren tachtig Oer Zaan 

of Oer-IJ. Onder leiding van Joop Knijnenberg (ZIE) en Henk 

Bouman verliep de samenwerking prima. Dank zij de fusie kon 

de vereniging Zaans Erfgoed zich nu voor het hele spectrum van 

de karakteristieke bebouwing en het culturele erfgoed inzetten. 

Bouman werd de eerste voorzitter. 

UITGAVE BLAD

De uitgave van het blad dat u nu in handen heeft is apart ge-

regeld in de Stichting Uitgeverij Zaans Erfgoed. Niet alleen de 

vereniging groeide, maar ook het blad. Bestond de eerste uitgave 

van Anno 1961 uit niet meer dan vier gestencilde pagina’s in 

zwart/wit, nu verschijnt er een magazine van 48 pagina’s in diep-

druk en full colour. In de eerste uitgave werd alleen ge schreven 

over de Zaanse Schans, de legendarische historicus Frans Mars 

behoorde tot de eerste schrijvers. Nu komen de meest uiteen-

lopende onderwerpen over de historie van de streek aan bod. 

Een geweldige groei, die in de loop van de afgelopen vijftig jaar 

tot stand is gebracht!

Voor de jeugd “die moet opgroeien tussen stenen flatgebouwen” is er nu erfgoededucatie op de 

Zaanse Schans waar getoond wordt hoe de mensen in de Zaanstreek vroeger woonden. (foto WvR)
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Fusievereniging Zaans Erfgoed 
klaar voor de toekomst

Hoewel nog pril – bij de geboorte van fusievereniging Zaans 

Erfgoed in 2004 was er beschuit met muisjes – kan de kleine 

bogen op ruim een halve eeuw ervaring van de voorgangers. 

Zo’n achtste deel van dik vier eeuwen aaneengesloten industriële 

geschiedenis die de Zaanstreek zo uitzonderlijk maakt. Dat daar 

niet zo over wordt gepocht ligt aan een de nuchtere aard van 

de Zaankanter, die liever kleiner maakt dan groot. Fabrieken 

stonken naar zwoegen en produceren, wat was daar nou mooi 

aan? Het vroeg dan ook wat tijd voor het grote publiek besefte 

dat industriële monumenten net zo onlosmakelijk bij het Zaanse 

karakter horen als groene houten huizen. Wat dat betreft is het tij 

gekeerd: industrieel erfgoed is hot. Vooral onder jongeren. Met 

nieuwe bestemmingen voor industriële monumenten heeft de 

typisch Zaanse verstrengeling van wonen en werken afgelopen 

decennium een nieuwe vorm gekregen.

Organiseer een ledenvergadering of andere activiteit in een van de 

Zaanse fabrieken – nog in werking of in nieuwe functie – en de 

opkomst is verzekerd. Lassie, Mercurius, de Stoomhal, Bata via, 

pakhuis Asia, of Brunchen in De Bieb in de oude Verkade  

fabriek. Met grote creativiteit werden ze gerestaureerd en aan-

gepast aan moderne bedrijfsvoering en kregen ze een tweede 

leven als bedrijven- of wooncomplex. Organiseer een erfgoed-

markt op het Hembrugterrein of een historische markt in de 

Zaanse Chocoladefabriek en alle erfgoedclubs en verwanten zijn 

van de partij. Hergebruik van het Hembrugterrein is dan ook 

een van onze grote wensen.

FUSIE

Dat het uiteindelijk tot een fusie moest komen van de houten 

huizen en de bedrijfspanden kan achteraf gezien niemand ver-

bazen. Lees de verhalen van Jur Kingma en Henk Elzenga en je 

ziet vormen van samenwerking vanaf het begin. Belangrijke spil 

in dit web was de vorige zomer op 92-jarige leeftijd overleden 

architect Jaap Schipper. Hij was de bedenker van de Zaanse 

Schans en een onvermoeibaar behoeder van Zaans industrieel 

erfgoed. Onder auspiciën van de VZE zag zijn standaardwerk Van 

Wind naar Stoom, een eeuw industriecultuur in de Zaanstreek 

eind 2008 het licht. Gevolgd door een succesvolle tentoonstelling 

in de Verkadefabriek in Zaandam over hergebruik van twaalf 

belangrijke Zaanse industriële monumenten, georganiseerd samen 

met stichting Babel, podium voor vormgeving en kwali teit.

In augustus 2004 werd de fusieakte gepasseerd. Henk Bouman 

werd nog even voorzitter zodat ‘nieuweling’ Sybren de Witte 

zich kon warmlopen voor opvolging. Door diens ziekte kon de 

vereniging helaas maar kort van zijn enthousiasme gebruikmaken. 

Eind 2007 nam vicevoorzitter Pieter Bleeker tijdelijk de hamer 

over en eind 2008 werd Piet Oudega tot voorzitter gekozen. 

Onder zijn leiding werd onder meer de visie van de vereniging 

opnieuw geformuleerd. 

,,In ons werk staat het gebouwde erfgoed en zijn omgeving 

centraal: de woningen en het industrieel erfgoed, die beide 

staan voor de Zaanse historie. Andere aspecten van die historie 

laten we overigens niet links liggen. Dat gaat van kleding tot 

familiegeschiedenissen, van archeologie tot schilderkunst.

De vereniging kiest altijd een constructieve invalshoek. Dat 

betekent niet: meegaand, maar wel meedenkend en in dialoog 

met de overheid.

We werken met zijn allen, binnen en buiten de vereniging, met 

in zet verder aan de verbetering van het Zaans erfgoed. Daar 

staan we voor. De manier waarop we dat doen past bij de streek:

met grote betrokkenheid van veel vrijwilligers en constructief. 

Weer baar, maar niet agressief.

Uitgesproken Zaans.’’ 

Vertrouwde activiteiten als het meldpunt en het behoeden van 

bedreigde panden gingen door, regelmatig ook met onder-

steunend uitvoerig bouwhistorisch onderzoek. Er worden 

activi teiten georganiseerd om aspecten van de Zaanse ge-

schie de nis op een leuke manier te presenteren. En, zoals beide 

voor  gangers al deden, worden nauwe banden met collega-

organi  saties onderhouden, zoals de uitgeverij voor het full 

color  magazine Zaans Erfgoed, de stichting Zaans Schoon, er 

zitten vertegenwoordigers in de monumentencommissies van 

Zaanstad en Wormerland, en in de werkgroep die waakt over de 

authenticiteit van de Zaanse Schans. Er is een paraplu voor musea 

die graag naar het Hembrugterrein zouden willen. Ook digitaal 

heeft VZE zich aangepast met de website www.zaanserfgoed.nl 

en de nieuwsbrief ZE-mail-NIEUWS, zemailnieuws@gmail.

com. En nieuwe leden weten de vereniging te vinden. Kortom: 

vereniging Zaans Erfgoed is klaar voor de toekomst.

Door Conny Scholtes
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De oprichters van Batavia, de firma van Bloemendaal en Laan, hadden in 1894 nooit kunnen bedenken dat 

dit in het stoomtijdperk opgerichte rijstpakhuis een nieuwe bestemming zou krijgen als leisurecentrum.

door H. Kerssens en C.Kingma

Illustraties: zie de bijschriften

Een aaibaar 
Rijksmonument

De herinrichting van Pakhuis Batavia (2)

Het pand werd in 1894 ontworpen door het architectenbureau 

van Rossum en Vuyk, dat onder meer ook de architect was 

van het Amsterdamse Carré. Onder leiding van mevr. C. van 

Amstel van Krijco Casino’s & Leisure (de hurende partij) en 

in samenwerking met Hooyschuur architecten ontwerpers en 

adviseurs, is het monument getransformeerd tot een prachtig 

uitgaanscentrum. Op de begane grond, ligt aan de rechterzijde 

het Grand café met een keuken en voor de boven liggende ver-

diepingen is er een vluchttrappenhuis. Het restaurant is in het 

linkerdeel gesitueerd en in het middengebied is veel aandacht 

besteed aan een nieuwe monumentale entreepartij met een open-

gewerkt trappenhuis en een glazen lift in het hart.

GIETIJZEREN KOLOMMEN 

In de nieuwe vide is de constructie van gietijzeren kolommen 

met opengewerkte aangegoten korbelen, stalen I-draagbalken en 

de daarop rustende houten vloerbalken goed te zien. Dit geeft 

de ingang een stoere uitstraling, die goed past in dit industriële 

monument. Op de eerste verdieping bevinden zich een casino 

en een vergaderruimte. De hoge tweede verdieping is geschikt 

ge maakt voor een theater en een museum. Per verdieping zijn 

er invalide-, dames- en herentoiletruimten opgenomen, waarbij 

de kolommen, korbelen en installaties volledig in het zicht zijn 

ge houden. In de steeg tussen de Batavia en het naburige pand 

Saigon is een nieuwe gefundeerde opslagruimte gebouwd. Daar 

boven bevindt zich de industriële stalen vluchttrap, waarbij het 

onder gedeelte van de trap scharnierend is gemaakt om bevoor-

rading van de opslagruimte mogelijk te maken.

RISALIETEN 

Het casco was in 2005 in volle glorie gerestaureerd door Hooy-

schuur architecten. De verdwenen risalieten (de naar voren uit-

springende gevelpartij die over de gehele hoogte doorloopt is 

versierd met sierzuilen). De dakkapellen aan de voorzijde zijn 

weer in oorspronkelijke staat teruggebracht. De vloer van de 

begane grond rustte op ernstig aangetaste geoxideerde stalen 

balken. Deze werden in 2009 vervangen door betonnen onder-

liggers, dragend op herstelde poeren en een geïsoleerde PS vloer.

INTERIEUR

Binnen het pand zijn alle kenmerkende en waardevolle monu-

mentale onderdelen behouden en in het zicht gehouden. Deze 

O

F
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De beroemde Zaanwand in Wormer waarvan 

Batavia (rechts op de foto) deel van uitmaakt. 

(panoramafoto van Jan Piet Bloem) 

Het fraaie lijnenspel en de warme tinten in de ruime, opengewerkte 

ontvangsthal van pakhuishuis Batavia vormen een prachtige entree naar het 

voormalige rijstpakhuis, waarvan de oude draagcontructies nu mooi in het 

zicht zijn gekomen. (foto’s C. Kingma)

Op de eerste etage van Batavia is een sfeervol casino ingericht. 

Foto C. Kingma
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zijn een onlosmakelijk deel van het nieuwe interieur. In juni 2009 

werd begonnen met het verwezenlijken van het interieur. Een 

grote uitdaging was dat de nieuwe bouwmaterialen van omstreeks 

het einde van de negentiende eeuw (zoals giet- en smeedijzeren 

constructies) met hedendaagse materialen voor brandscheidingen 

en geluidweringen te combineren te combineren. Omdat op 

de eerste verdieping I-balken en consoles evenwijdig aan de 

voorgevel liggen en voor de tweede verdieping de I-balken en 

consoles haaks op de voorgevel staan, verkreeg het gebouw 

door dit kruisverband stabiliteit. Maar dit maakte het situeren 

van een trappenhuis en lift binnen dit gebied tot een waar 

puzzelstuk. De liftput en betonnen opvangconstructies van de 

zware hoofdtrappen zijn tussen de bestaande poeren aangebracht, 

waardoor heiwerk achterwege kon blijven. De glazen liftschacht 

paste ruim binnen het gebouw en bevindt zich in het hart van 

het entreegebied. Achter de dichte achterwand van de liftschacht 

zijn de meterkasten en een kanaalschacht gesitueerd. 

WAAR NODIG VERNIEUWD

De aangetaste kopvloerbalken van de eerste en tweede verdieping 

zijn hersteld en waar nodig vernieuwd. Oude trap- en luikgaten 

zijn gedicht met uit het werk komende balklagen en vloerhout, 

waardoor de sfeer van een oud pakhuis volledig gehandhaafd 

is gebleven. De eerste en tweede verdieping zijn in verband 

met de akoestiek voorzien van zwevende anhydrietvloeren. 

Hierdoor werden de hoogtes van de bestaande stolpdeuren en 

de vluchtuitgangen op de verdiepingen aangepast. Voor het 

Grand café en restaurant was de opgave het geluidsniveau van 

95 dB(A) voor de omgeving naar een toelaatbaar niveau terug 

te brengen. Door middel van geïsoleerde achterzetwanden, 

achterzetkozijnen en ramen met geluidwerende beglazing werd 

deze opgave behaald. De voorgevelkozijnen en naar binnen 

draaiende dubbele deuren waren in goede staat, maar deze zijn 

in verband met de vluchtrichting vernieuwd met naar buiten 

draaiende deuren. De voordeuren van het hoofdentreegebied 
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Vereniging Zaans Erfgoed was een van de eerste gebruikers van de vergader-

zaal van Batavia. Hier werd de voorjaarsvergadering gehouden, waarna de 

leden een rondleiding kregen door het gebouw. Foto C. Kingma
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blijven bij openingstijden uitnodigend openstaan, de daar achter 

geplaatste aluminium schuifpui houdt het binnenklimaat op 

temperatuur. De trappenhuis- en interieurscheidende wanden 

zijn, om constructieve en geluidwerende redenen, opgebouwd 

uit metal-stud wanden met bepaalde aantallen gipsplaten en 

diktes. De consoles van de kolommen bepaalden mede de plaats 

van de nieuwe wanden, hierdoor ontstond in de vide van het 

hoofdtrappenhuis op de tweede verdieping een aardig detail, 

doordat de balklagen in het zicht, één meter uit de wand steken. 

In de trappenhuiswanden zijn monumentale verdiepingshoge 

eiken kozijnen en deuren opgenomen met zware geluidwerende 

en brandwerende beglazing. De verschillen in verdiepingshoogtes, 

geven het opengewerkte entreegebied veel allure. Ook de 

stalen trapbomen, de balustraden met stalen spijltjes, de eiken 

traptreden, bovenleuningen, bordessen en omlopen geven cachet 

aan het geheel. 

KLAMPLAGEN

De losgekomen verticaal gemetselde klamplagen – een laag 

stenen die op hun kant (zijkant steen) tegen een bestaande muur 

wordt aangebracht om deze te isoleren of te versterken – zijn 

in het entreegebied en de eerste en tweede verdieping al geheel 

ver wijderd, schoon gebikt en na het aanbrengen van isolaties 

weer opgemetseld. De rustieke boerengrauw-achtige klamplagen, 

aangelicht met spots, geven de ruimtes een warme sfeervolle 

monumentale uitstraling. Ook met de opgave om rookruimtes 

te formeren binnen horeca en amusumentgedeelte is tactvol 

omgegaan. Door verdiepingshoge glazen wanden te plaatsen blijft 

de openheid maximaal. Door de transparantie van de indeling 

en invullingen, is het zicht óp en de beleving ván het oude pand 

gewaarborgd.

THEATER-MUSEUM

Onder de zes meter hoge kap is een middengedeelte vrij van 

kolommen. Dit vormt een geschikte plaats binnen de ruimte 

voor een theater, podium en honderd theaterbezoekers. Nabij 

het podium is een kleed-, douche- en toiletruimte voor de 

artiest(en). In de wanden zijn nissen aangebracht en is een 

open vliering op het vluchttrappenhuis getimmerd. In de kap 

bevinden zich dakramen en in de voorgevel de gerestaureerde 

dakkapellen. Overdag komen van boven fraaie bundels licht 

de tweede verdieping binnen. Verder zullen de aan te brengen 

inrichting, aankleding, sfeer-, theaterverlichting en technieken 

krachtig bijdragen aan een kansrijk, succesvol theater-museum 

op de tweede verdieping.

AFWERKINGEN

Voor de gietijzeren kolommen, korbelen en stalen liggers die 

werden aangetroffen in allerlei kleuren en roestvormingen, 

werd gekozen deze in de bestaande staat te handhaven. Ook 

de oorspronkelijke nummering van de pakhuisvakken op de 

I-liggers blijven onaangetast. In de afwerkingen zijn de kolom-

men en liggers lichtjes geschuurd, schoongemaakt en transparant 

geseald. De littekens en veranderingen des tijds zijn in een be-

schermde staat gebracht. De vloerafwerkingen van grijskleurige 

natuursteen, eikenhouten delen, stemmig tapijt, in combinatie 

met de kolommen, en aanzicht op houten balken en vloerdelen, 

houdt het interieur monumentaal en in een pakhuisachtige 

sfeer. De monumentencommisie gaf de op gave om de enorme 

kanalenstelsels, verwarmingsunits en dak uitmondingen, 

lichtgrijskleurig, in het hart van het pand te positioneren achter 

een stalen beplaat hekwerk, zodat de heden daagse technieken 

voor de omgeving minder opvallen. Van binnenuit gezien 

geven de kanalenstelsels een bij het pand pas sende industriele 

uitstraling, ook is er met de kanalen zo veel mogelijk rekening 

gehouden de binnenaanzichten van de voorgevel open en 

ruimtelijk te houden. Een oude vervallen liftschacht tussen 

Batavia en Saigon is dichtgezet en wordt slim gebruikt als schacht 

voor enkele kanalen. Het nieuwe verlichte parkeerterrein (96 

parkeervakken en zestig fietsenklemmen, nieuwe schoeingen, een 

trafo-unit en drie nieuwe betonnen vluchttrappen, gelijk met een 

fraai aangelicht casco, maakt het plaatje voor het leisurecentrum 

algeheel rond.

HOOGTEPUNT BAKSTEENCULTUUR

De indrukwekkende pakhuizenrij, de ‘Zaanwand’ aan de Veer-

dijk te Wormer, is een hoogtepunt van baksteenarchitectuur in de 

fabrieksbouw in Nederland. De ‘Zaanwand’, is door de gemeente 

Wormerland voorgedragen voor de wereld erfgoedlijst van Unesco. 

Leisurecentrum Batavia draagt goede architectonische, steden-

bouwkundige en monumentale kwaliteiten en heeft op deze fraaie 

plek weer een grote toekomstwaarde verkregen. De ondernemer 

mevr. C. van Amstel, heeft tezamen met haar adviseurs, met 

een inspirerende aanpak voor de Batavia sterk meegedragen aan 

de voordracht voor het erfgoedbeleid Unesco. De ‘herboren’ en 

spraakmakende Batavia wordt voor Wormerland, Zaanstreek en 

omstreken van grote maat schappelijke en culturele betekenis.

SLOTCONCLUSIE 

Het is te prijzen dat de nieuwe eigenaren van het rijksmonument 

Batavia een gerenommeerd architectenbureau hebben benaderd 

voor de restauratie van dit monumentale pand. In verband met 

het behoud van het casco en de mogelijkheden voor hergebruik, 

was dat dringend nodig. Hooyschuur architecten heeft veel 

ervaring met het restaureren van historische gebouwen. In de 

Zaanstreek is het bureau onder andere verantwoordelijk voor 

de restauratie van Gortpellerij Zwaardemaker aan de Oostzijde 

en de Jedelooschool aan de Westzijde in Zaandam. De monu-

menten commissie van Wormerland laat via haar secretaris Sjaak 

Schavemaker, weten dat de commissie blij is dat het pand is 

gerestaureerd en dat het weer voor het publiek toegankelijk is. 

Er is mijns inziens echter nog een mooie taak weggelegd voor 

de gezamenlijke monumentencommissies van Zaanstad en 

Wormerland. Een fabriek, de pakhuizen en de bijbehorende 

fabrikantenvilla’s maken het totale complex van Stoomrijstpellerij 

Hollandia op beide oevers van de Zaan een voor Nederland uniek 

complex. Daarom is het zo belangrijk dat pakhuis Batavia weer 

in volle glorie is hersteld. Het ensemble van fabriek, pakhuizen, 

de Zaanbrug en koopmanshuizen verdienen het om vanwege 

hun hoge cultuurhistorische waarde in één context te worden 

beschermd. 
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Een oud huis, gemaal, boerderij of pakhuis, een bouwval, afbreken die troep? Of toch... Een klokje uit de 

pruikentijd met verroest uurwerk, een houten schip als een vergiet, een krakkemikkige piano? Waarom ga 

je er wonen, waarom knap je zoiets op? Toch zijn sommigen juist dán in hun element. We zoeken ze op in 

de rubriek Mens in zijn Monument. 

Tekst en foto’s: Conny Scholtes

De mens in zijn 
monument

Glazenier Ruud Pauw ‘vond’ 
zeventiende-eeuwse boerderij

‘HET ZUCHT EN STEUNT EN TOONT ZIJN KRACHTEN’

Glazen Pauw was oude boerderij aan de Zaan. De advertentie 

be loofde raadslid/glazenier Ruud Pauw en partner/glasschilderes 

Paula Kannegieter elf jaar geleden ‘een bedrijfspandje van rond 

1850’ aan Zaanweg 60 in Wormerveer. ‘Jong’, in monumenten-

termen. Maar al gauw bleek de opstal behalve geschikt voor 

atelier met woning, juist héél oud te zijn. Bij het slopen van 

het jaren zeventig-systeem-plafond achterin de winkel zag Pauw 

het meteen: ‘Allemaal lichtgroen geschilderd en die constructie 

van jukken. Dat moet heel oud zijn’! Schrok dat niet af? ‘Juist 

geweldig om het allemaal weer zo origineel mogelijk te maken. 

IN 1612 IN DE ANALEN

Volgens ‘Langs weg en Zaan’ van Jan Aten staat het pand in 

1612 voor het eerst in de analen als ‘boerderij met hooihuis’. 

Met een voetpad ervoor. Later is er nog twee meter Zaanwater 

bij ge wonnen. ‘Misschien is het nog ouder, droomt Pauw. Van 

vóór de eerste Zaanse houtzaagmolen. Dan is molen ’t Juffertje 

hier nog langs gesleept’. Tien jaar lang ging elk vrij uur in zelf-

werk  zaamheid zitten. Bijna letterlijk moest de onderste steen 

naar boven. Inmiddels is de laatste ronde aangebroken. Drie 

keer geplaatst en weer afgebroken is de wc eindelijk toe aan z’n 

defini tieve plek! Nee, streng in de monumentenleer is Pauw niet. 

‘Anders was de wc buiten gekomen. Maar de sloot is gedempt.’

VEELKLEURIG

Wie, gelokt door veelkleurig glas-in-lood-werk, het atelier van 

De Glazen Pauw binnenstapt, kan nu achterin de oerbalken 

bewonderen. Bevrijd van het plafonnetje. De vierde balk bevat 

een uitsparing die erop duidt dat daar vroeger een smuiger moet 

zijn geweest. ‘We vonden nog scherven van tegels in de grond, 

dus dat wordt weer puzzelen.’

Over het pand viel nog veel te achterhalen. Het voorste deel van 

de winkel moet in de negentiende eeuw zijn opgekrikt. 

Pauw: ‘Waarschijnlijk zijn er toen ook de grote ramen in gezet’. Na 

het boerenbedrijf heeft het huis de meest uiteenlopende functies 

gehad. Tot 1830 woonde er een buitenlandcorrespondent van 

meelfabriek Wessanen. Daarna tot 1920 een galanterieënzaak, 

een muziekwinkel, iemand met tweedehands spulletjes en een 

man met tekentafels voor fijnmechanismes in de industrie. 

‘Dat dit er nog staat, komt doordat er altijd middenstanders in 

zaten’, veronderstelt Pauw met een schuin oog op de omringende 

fabrikantenwoningen.

‘OUDJE’

Het glaskunstpaar is verknocht aan hun oudje: ,,Het leeft, het 

ademt. Je voelt het als het stormt, dan zucht en steunt het en 

toont het z’n krachten’. Elke ontdekkingstocht bracht nieuwe 

geheimen: In het midden van die zijwand een dooddeur met 

twee ramen erboven, met een kruiskozijn. En waar nu Paula’s 

kastje staat met poeders om te brandschilderen, was ooit een 

opkamertje. Met een trapje van drie treetjes. Daaronder lag een 

kleine kelder met oude plavuizen. Die komen nu in de nieuwe 

wc.’ Met groot historisch besef liet Pauw speciaal een oude 

boom verzagen voor de vloer. Zodat de planken nu weer net 

als vroeger in elkaar passen, beurtelings van breed naar smal en 

omgekeerd. Zo maakte de voormalige leraar biologie in 1998 van 

z’n hobby een nieuw beroep: glazenier. Oude glas-in-lood-ramen 

oplappen, nieuwe ontwerpen en maken. Zo schildert Paula nu 

met pigmenten op glas.

Ze hebben de tijd mee. ‘In de jaren zestig sloopte iedereen schuif-

deuren en bovenramen uit z’n vooroorlogse huis, het leuke is 

dat men dat nu juist weer terug wil. Deuren moesten strak met 

een plaat board erop. Nu trekken ze dat er weer af en dan komt 

er vaak nog het oude glas-in-lood te voorschijn.’ Twinkel in de 

ogen. Natuurlijk weet Pauw raad met oud glas-in-lood.
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De middenstandsfunctie hielp de 

oude boerderij stand te houden 

naast fabrikantenvilla’s.

V.l.n.r. Paula Kannegieter, collega 

glaskunstenaar Mas Vrooman en 

Ruud Pauw in het atelier onder de 

vier eeuwen oude jukken van een 

zeventiende-eeuwse boerderij.
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Nu de restauratie van de voormalige herberg De Waakzaamheid in Koog aan de Zaan vodert is het goed 

even stil te staan bij een ander etablissement binnen de gemeentegrenzen dat een geschiedenis van enkele 

eeuwen heeft en bovendien vanaf de oudste tijd ononderbroken actief is: De Prins in Westzaan.

Door: George Slieker

Foto's: GAZ

De Prins in Westzaan
Drieëneenhalve eeuw gastvrijheid in Westzaan

Onderdak bieden aan reizigers en het tegen betaling verstrekken 

van eten en drinken gaan ver terug in de tijd. Herbergen bevonden 

zich veelal op plaatsen waar doortrekkende reizigers, kooplieden 

of varensgezellen te vinden waren. Met het verdwijnen van de 

kleine binnenscheepvaart, rondreizende kooplui en de komst van 

oneindig snellere verbindingen in onze tijd hebben de meeste 

herbergen de eeuwen niet overleefd. In enkele gevallen resteert 

het bewuste pand, al worden er meestal andere activiteiten uit-

geoefend. Een uitzondering is de voormalige herberg en tegen-

woordig hotel en restaurant De Prins in Westzaan.

NAAST DE KERK

Vermoedelijk stond er in Westzaan in de zestiende eeuw al een 

herberg naast de kerk; mogelijk is de herberg ongeveer in dezelfde 

tijd als de kerk gebouwd. Bij de herberg was ook een paardenstal 

en in die tijd luidde de naam ’De Vergulde Valk’. Een akte uit 

de zeventiende eeuw vermeldt hoe in januari 1664 een zekere 

Jan Jansz van Zanen eigenaar werd van een heel huis met erf te 

Westzaan ‘zijnde een herberge daer de Prins uithangt’. Prinselijke 

associaties waren er dus al vroeg; de naam De Prins is mogelijk 

een verwijzing naar Prins Maurits. De plek moet al ongeveer 

de locatie van de huidige Prins zijn geweest, want volgens de 

akte grensde de herberg ten noorden aan het kerkhof. Enkele 

maanden later, in 29 april 1664 passeerde een akte waarmee Jan 

Jansz. van Sanen (!) aan Pieter Willemsz. te Akersloot verhuurt 

‘seker huys en erff staande en leggende tot Westzaan inde 

kerkbuurt besuyden ’t kerkhof daar prins Mauritius uithangt’. 

De huurprijs was honderdtien Carolus guldens; daarbij was 

de huurder verplicht al zijn bier van verhuurder te betrekken. 

Brouwerijcontracten zijn dus zeker niet alleen van onze dagen! 

NIEUWE EIGENAAR

Ondertussen wisselde de herberg weer van eigenaar: bijna twintig 

jaar later, in 1685, verkocht de Haarlemse brouwer Gerard 

Schouten, eigenaar van brouwerij ‘Inden Oliphant’, een herberg 

te Westzaan ‘daar de jonge Prins is uijthangende’. Na twee jaar 

werd de uit Haarlem afkomstige Laurens van Campen eigenaar 

en in de volgende jaren wisselde de herberg vaker van eigenaar, 

waarbij sommige zaken onduidelijk blijven. In 1696 verkocht 

Laurens van Campen aan Jan Jansz. van Zanen, ‘biersteker’ en 

Cornelis Pietersz. Jongewaart, beiden te Westzaan de ‘herreberg 

daer prins Willem de Derde uithangt’. Prinselijk bleef de herberg 

steeds, al was dit keer stadhouder-koning Willem III naamgever. 

In 1716 overleed Jongewaart en werd er een staat van inventaris 

opgemaakt. Twee maanden later verkochten zijn erfgenamen de 

herberg aan Mees Claesz. Boy; de rol van Jongewaart ś mede-

eigenaar blijft onduidelijk. Na twee decennia kwamen Adriaan en 

Willem Loos als respectievelijke eigenaars in beeld. In 1741 kreeg 

de herberg opnieuw een andere naam gekregen en werd de niewe 

naam De Koning William. Vanaf 1759 wisselden de eigenaren 

sneller. Toen de de Bataafse Republiek werd uitgeroepen, heette 

de herberg vanaf 1797 De Bataaf, overeenkomstig het politieke 

klimaat van die dagen. 

NIEUWE TIJDEN

In 1803 overleden Jan de Jong, die toen eigenaar was, en zijn 

vrouw Neeltje Gerrits Tip. De door de crediteuren aange-

wezen ‘redderaars’ (curatoren) verkochten de herberg met 

aan horigheden (zoals een overdekte kolfbaan) aan Simon 

Simonides Jongewaard. Daarmee werd opnieuw een Jongewaard 

eige naar van de herberg. Wellicht was hij een nazaat van de 

eerder genoemde Cornelis Pietersz. Jongewaart, maar daarover 

heb ik nog geen uitsluitsel kunnen vinden. Hij werd in 1811 

maire (=burgemeester) en na het herstel van de Nederlandse 

onafhankelijkheid eerste burgemeester van Westzaan in het 

nieuwe koninkrijk. In 1819 was het op politiek gebied inmiddels 

weer rustiger geworden en verkocht Jongewaard de herberg 

die nu weer De Prins heette aan Dirk Hendriksz. Kopjes. Hij 

was blijkbaar in staat het kasteleinschap te combineren met 

zijn andere werk: hij staat genoteerd als ‘Dienaar der Justitie 

van de Gemeente Westzaan’. Kopjes voegde een biljartkamer 

toe. Hij overleed in 1829; blijkbaar nam de afhandeling van 

de nalatenschap veel tijd in beslag want pas in 1838 werd Jan 

de Jager Cornelisz. De nieuwe eigenaar. Bij de herberg hoorde 

toen nog altijd een kolfbaan: blijkbaar had het spel nog niet 

aan populariteit ingeboet. De Jager ś ‘regering’ was van korte 

duur: in 1845 werd zijn zoon Cris de nieuwe uitbater. Twintig 

jaar lang hanteerde hij de bierkraan. In 1869 verkocht hij alles 

aan Dirk Kuijt Dz., kastelein en veehouder. Ook hij kon de 

herberg blijkbaar goed combineren met andere werkzaamheden. 

Kastelein Simon Grootes voerde De Prins in 1899 de twintigste 

eeuw binnen. Toen hij in 1916 overleed voeg zijn weduwe aan 
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timmerman Romke van de Werff om de zaak over te nemen. 

Van der Werff was niet onbekend met het bedrijf: hij had als 

bijverdienste regelmatig in de bediening gewerkt. Samen met 

zijn vrouw Grietje Blokker nam Van der Werff het beheer over. 

Het was het begin van een nieuwe periode onder een familie die 

nog altijd de scepter zwaait. 

PLAATS IN HET DORP

Op oude gravures van het rechthuis en de kerk is ook bijna altijd 

de herberg te zien. In 1795 maakte J. Bulthuis een fraaie aquarel 

van het Rechthuis. Links is een deel van de herberg zichtbaar. 

Het is vermoedelijk één van de oudst bekende afbeeldingen 

van De Prins. Goed te zien is hoe het gebouw uit twee delen 

bestond: het linkerdeel was nog geheel van hout en lijkt uit 

de zeventiende eeuw te stammen. Met een getoogde deur, een 

verticale beschieting en een overstekende verdieping had het veel 

weg van de zogenaamde Rijper huizen die vroeger in Noord-

Holland veel te vinden waren. Aan de gevel hing een uithangbord 

met wat een prinselijk wapen lijkt. De ramen waren voorzien van 

glas-in-lood. Het rechter (noordelijke) deel was een vermoedelijk 

achttiende-eeuwse lage stenen aanbouw zonder verdieping, waar 

een forse lantaren uithing. De aanbouw had een eigen ingang en 

raampartijen, voorzien van kruiskozijnen met luiken. Bulthuis 

maakte ook een tekening van herberg, rechthuis en kerk waarnaar 

een gravure werd gemaakt voor Adriaan Loosjes´ ‘Zaanlandsche 

Dorpen’. Hierin besprak Loosjes weliswaar Westzaan en kerk en 

rechthuis, maar hij noemtde de herberg niet. Op de al genoemde 

(uitslaande) gravure bij het verhaal was wel de lage aanbouw van 

De Prins te zien. 

TORENVAL

Toen op 1 januari 1843 de zestiende-eeuwse toren van de Neder-

lands Hervormde kerk omviel was deze gebeurtenis aanleiding 

voor prenten en tekeningen die de ravage in beeld brachten. De 

Prins is hierop regelmatig te zien, nog altijd in de beschreven 

toestand. Met de uitvinding van de fotografie en de opkomst 

van de ansichtkaart vallen de bouwkundige ontwikkelingen van 

De Prins in de negentiende en twintigste eeuw goed te volgen. 

SOCIAAL LEVEN

De herberg had een belangrijke plaats in het dorpsleven: De 

Prins heeft in zijn bestaan aan de uiteenlopendste personen, 

groepen en instelling onderdak verschaft. Talloze verenigingen 

gaven er uitvoeringen of hielden er feestelijke bijeenkomsten. 

Maar ook vergaderingen, verkopingen en grasverpachtingen 

werden hier gehouden. De nog langbestaande kolfbaan, die 

inmiddels geheel overdekt was, kon worden voorzien van 

een houten vloer en werd daarmee ook voor andere doelen 

geschikt. In een tijd dat het culturele leven in de Zaanstreek 

nog nauwelijks ontwikkeld was, bood De Prins al onderdak aan 

het plaatselijke toneelleven. In december 1850 gaf het Kunst-

minnend Gezelschap een toneelvoorstelling in De Prins. Er 

stonden twee stukken van A. Kotzebue op het programma: 

vóór de pauze speelde men ‘De Onechte Zoon’, daarna kwam 

een blijspel in twee bedrijven, getiteld ‘De IJverzuchtige Vrouw 

bekeerd’. Ook in de afgelopen eeuw waren talloze verenigingen 

hier te gast. Zo gaf muziekvereniging Crescendo hier in 1920 een 

tuinfeest. De Vereniging Flora gaf in september 1925 ‘gezellige 

bijeenkomsten’ in De Prins. Verder hebben talloze bruidsparen 

hier hun huwelijksfeest of hun huwelijksjubileum gevierd. 

OORLOGSJAREN

‘De Prins stond De ook in dienst van de strijdkrachten. Tijdens 

de mobilisatiejaren 1914 - 1918 waren er militairen gehuisvest van 

de vesting Amsterdam. Zij hielden hier ontspanningsavonden van 

de ontspanningvereniging ‘Tot Ons Plezier’. Aan de vooravond 

en in de eerste dagen van deTweede Wereldoorlog was De Prins 

opnieuw betrokken bij de verzorging van militairen. Een eenheid 

van ongeveer vijfenzeventig Nederlandse soldaten van de afdeling 

Zoeklichten was in 1939 en 1940 ondergebracht in barakken 

achter de kerk; De Prins zorgde voor eten en drinken. In 1939 

moest zoon Jan van der Werff in militaire dienst; hij werd op 
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De Kerkbuurt te Westzaan (1794). Aanzicht op de voorgevel van het rechthuis 

met woonhuizen en links vooraan het huidige hotel-restaurant De Prins. 

Gravure naar een tekening van J. Bulthuis. (Foto GAZ, collectie ZOV)

Geheelonthoudersbond G.O.B. afd. Westzaan vierde haar vijftien jarig 

bestaan in De Prins in 1932. (Foto: GAZ)
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Vlieland gelegerd. In juli 1942 trouwde hij met Wijfje Schaap. 

Het bruiloftsmaal was grotendeels zwart bij elkaar gescharreld: 

er stonden witbrood, frambozen en aardbeien op het menu. De 

oorlogsjaren waren angstige tijden voor de familie, vooral toen 

Jan in krijgsgevangenschap raakte. Zijn vier broers moesten 

onderduiken. In 1942 waren er gedurende enkele weken Duitse 

militairen in De Prins ondergebracht; ze zorgden voor hun eigen 

eten dat werd bereid in een veldkeuken die stond aan de overkant 

van De Prins in de tuin van de pastorie. Ondertussen was het 

bijna onmogelijk geworden het bedrijf normaal draaiende te 

houden; langzamerhand ontstond er gebrek aan bijna alles, al 

werd er veel aangevoerd via het zwarte circuit. Vlees was er wel, 

er werd in Westzaan regelmatig (illegaal) geslacht, al was het vlees 

voor velen soms onbetaalbaar.

NIEUWE TIJDEN

Het gebouw werd in de loop der jaren uit- en inwendig aan de 

eisen van de moderne tijd aangepast. Op oude foto’s is te zien 

dat het zeventiende-eeuwse deel waarschijnlijk al vóór het eind 

van de negentiende eeuw is gesloopt. Wat rest is vermoedelijk 

de achttiende-eeuwse aanbouw. Die wordt op zeker moment 

voorzien van een ingangspartij met twee erkers; vermoedelijk 

ergens na 1910 wordt het dak aan de voorzijde gedeeltelijk in 

hout opgetrokken om ruimte te maken voor gastenkamers. Op 

ansichtkaarten van rond die tijd is op het uithangbord nog een 

prins te zien. Op de verhoging werd nog een traditioneel dak 

geplaatst. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde er meer: 

Yvonne (1947) en Ron van der Werff (1950) werden geboren en 

hebben ondertussen hun plaats in het bedrijf gevonden. Romke 

van der Werff overleed in 1956. Er volgden meer verbouwingen: 

in 1950 werd de ‘soos’ verbouwd; in 1957 was de zaal toe aan 

een restauratie die op 21 september van dat jaar gereed was. Op 

die datum was er gelegenheid tot bezichtiging. Begin jaren zestig 

werd de toegang geplaatst onder een erkerachtige uitbouw op de 

verdieping. Het uithangbord was toen al verdwenen. In het deel 

op de hoek van de Lambert Meliszstraat was boekhandel Rem 

gevestigd, waar behalve boeken en schrijfwaren ook tabakswaren 

werden verkocht In 1964 werd Hotel de Prins vergroot met een 

uitbreiding die op 21 maart feestelijk in gebruik werd genomen. 

Ondanks alle verbouwingen zijn de diverse bouwstadia tot begin 

jaren zeventig nog goed zichtbaar. Toen werd het echt tijd voor 

een grote verandering: op 19 februari 1974 werd de symbolische 

eerste steen gelegd voor de nieuwbouw van De Prins en ontstond 

het gebouw zoals we dat nu nog kennen. Het gebouw kreeg aan 

de voor- en zijkant één doorlopende gevelwand. Er was een grote 

restaurantkeuken gekomen en ook de hotelkamers werden naar 

de eisen van detijd aangepast. De wintertuin, al dertig jaar ge-

liefd bij de klanten, wacht nog op aanpassingen. Daarmee is de 

vroegere herberg, nu Hotel Restaurant De Prins, dan klaar voor 

de toekomst. 

75-JARIG BESTAAN

Tot 1973 werd De Prins hoofdzakelijk door de familie Van der 

Werff gedreven, bijgestaan door een aantal vast werknemers. 

Daar naast zijn er nu een bedrijfsleider en een chef-kok. In 1991 

vierde de familie Van der Werff het vijfenzeventigjarig bestaan 

van het bedrijf onder hun beheer. Verder is De Prins erkend 

leer bedrijf en biedt het bedrijf leerlingen de gelegenheid zich in 

het hotel- en restaurantvak te bekwamen. Sinds enige jaren is 

De Prins een BV en gaat het bedrijf administratief met zijn tijd 

mee. Daarbij blijven de prima sfeer voor gasten en personeel en 

de traditie van eeuwen her gehandhaafd.

Bronnen

Voor delen van de historische informatie heb ik gebruik gemaakt van de website 

van het hotel. 

Overige bronnen: Petrus Loosjes Az. (Adriaan Loosjes): Beschrijving van de 

Zaanlandsche dorpen. Haarlem, 1794; R. van der Werff, J. van der Werff en 

N.J. Heermans: Notities m.b.t. de geschiedenis van herberg ‘De Prins’, Westzaan 

(handschrift, 1981).

Met dank aan Mireille van der Werff.

De Prins was tijdens de mobilisatie 1914-1918 in gebruik door militairen 

van de vesting Amsterdam (Foto GAZ).

‘Groeten uit Westzaan’. Ansichtkaart uit de jaren dertig met rechts hotel-

restaurant De Prins. (Foto: GAZ)
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Verenigingsnieuws

GESCHENKABONNEMET

Wie nog een origineel Sinterklaas- of Kerstcadeautje zoekt voor 

iemand die ‘alles al heeft’ is een geschenkabonnement op Zaans 

Erfgoed misschien een goed idee. Vanaf 1 oktober geldt weer 

onze eindejaarsactie waarbij nieuwe leden vijf bladen krijgen 

voor de prijs van vier (en dus ook nog het decembernummer 

van 2010 ontvangen). Als u de naam van het nieuwe lid én uw 

eigen naam als schenker aan het secretariaat doorgeeft per e-mail 

(zaanserfgoed@planet.nl) nemen wij contact met u op om dit 

verder af te ronden en te zorgen dat ook zichtbaar is dat u dit 

cadeautje aanbiedt.

De eindejaarsactie geldt overigens voor iedereen die zich in deze 

periode als lid aanmeldt.

HISTORISCHE VERENIGING KOOG-ZAANDIJK

‘Klandizie’. Koog-Zaandijkse winkeliers in de twintigste eeuw. 

De Historische Vereniging Koog-Zaandijk is geen club van 

dromers met een overdreven hang naar de jaren '50 en '60, de 

jaren van magere wederopbouw en knusheid, waarin moeder 

de kousen stopte en vader een pijp rookte. Want toen was ‘t 

geluk niet gewoon. Maar toch, wie ontkomt er soms niet aan? 

Als het grootste portie van het leven volbracht is, laait bij tijd 

en wijle het vuur van de weemoed op. Het verlangen naar het 

hart van de vorige eeuw. En daarvan is het boek met audio-CD 

het resultaat. De samenstellers hebben ervoor gekozen zoveel 

mogelijk verdwenen winkels en winkelachtige bedrijven terug te 

vinden, maar ook konden ze het niet nalaten bestaande pandjes 

met een gewijzigde functie in hun onderzoek te betrekken. Ze 

lieten zich zelfs verleiden waardevolle open plekken en complete 

kaalslag te vermelden. Oude foto’s vullen de ruimte op. Met wat 

scherper kijken kan men moeiteloos de actuele locaties linken 

met de indringende foto’s uit het – soms verre – verleden. Die 

komen deels uit het eigen bestand van de Historische Vereniging, 

deels uit schoenendozen, albums of uit fotolijsten van talloze 

welwillende particulieren die ze een jaar lang benaderd hebben. 

Veel populaire Zaanse foto’s bevinden zich door veelvuldig 

kopiëren op meerdere plekken tegelijkertijd. Dat bewijst de 

gevoelige betrokkenheid van veel Zaankanters bij hun streek. 

‘Klandizie’, het boek met CD-Rom (compilatie van twintig 

interviews met oudere Kogers en Zaandijkers) is te verkrijgen 

bij de Firma Staphorsius, Guisweg 31 te Zaandijk. 

Leden betalen € 15,-, niet leden € 17,50

NIEUWE ERFGOEDSTICHTING IN WORMER OPGERICHT

De gebroeders Frank en Paul Tjeertes richtten samen met 

Jos Blokker, allen actief lid van het Historisch Genootschap 

Wormer, een stichting op. Zij gaan zich inzetten voor het 

Opticien-fotozaak Hackmann in Koog aan de Zaan (GAZ) Kerkscheepje Nieuwe Kerk Wormer (foto Paul Tjeertes)

Deze rubriek bestaat bij de gratie van de inzending van berichten door Zaanse cultuurhistorische 

verenigingen, stichtingen en andere organisaties op dit terrein. Nieuws dat ook interessant kan zijn voor 

anderen dan 'leden van de eigen club' ontvangen we graag. Uw berichten kunt u per post of e-mail zenden 

naar de redactie van Zaans Erfgoed. De adresgegevens staan op bladzijde 2 van dit blad.
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behoud en de restauratie van een tweetal erfgoedstukken. De 

broers Tjeertes deden vorig jaar onderzoek naar de herkomst 

van het kerkscheepje in de Nieuwe Kerk in Wormer. In Jaarboek 

2010 van het Historisch Genootschap Wormer werd daarover een 

artikel opgenomen. Tijdens het onderzoek constateerden ze dat 

het ruim driehonderd jaar oude model in slechte staat verkeert. 

Ze besloten zich in te spannen voor de deskundige restauratie. 

Het eveneens uit de zeventiende eeuw stammende schilderij van 

Maarten Donk in de r.k.-sacristie is ook aan restauratie toe. De 

beide kerkbesturen waren erg ingenomen met het initiatief en 

zullen ook inspanningen verrichten om de restauraties mogelijk 

te maken. Deskundigen hebben de objecten inmiddels bekeken 

en op basis van hun oordeel en kostenindicaties worden de totale 

kosten geraamd op 24.000 euro.

Om beide restauraties mogelijk te maken werd besloten een 

stichting op te richten: ‘Stichting Behoud Roerend Cultureel Erf-

goed Wormer’. Bij notariskantoor Edzes en Bos in Wormerveer 

werd op 15 juli jl. de stichtingsakte getekend.

De nieuwe stichting heeft Peter Tange, burgemeester van 

Wormer land en Elisabeth Spits, conservator van het Scheep-

vaart museum in Amsterdam, bereid gevonden plaats te nemen 

in een comité van aanbeveling. Inmiddels zijn lokale en regionale 

fondsen aangeschreven met het verzoek om een bijdrage in de 

kosten. Het stichtingbestuur streeft ernaar (en hoopt) eind dit 

jaar de eerste restauratie (het scheepje) te kunnen laten uitvoeren.

VERENIGING ZAANS ERFGOED

Tot onze grote verrassing kreeg Zaans Erfgoed onlangs een 

gift van een van onze leden van 770 euro. Mevrouw I. Kaars 

Sijpesteijn had het originele idee gehad op haar verjaardagsfeest 

aan haar vrienden een bijdrage voor onze vereniging te vragen, 

wat leidde tot dit fantastische resultaat. Wij zijn hier uiteraard 

heel dankbaar voor en zullen voor dit bedrag een passende be-

stemming zoeken.

Heeft u allemaal de datum van de jubileumvergadering in uw 

agenda genoteerd? Deze wordt gehouden op zaterdag 29 oktober 

in de Maartenkerk aan de Vinkenstraat te Zaandam. U ontvangt 

hiervoor nog een uitnodiging met het bijzondere programma 

van die dag.

Leden uit de tijd van MBTZ zullen hem misschien nog wel ken-

nen: de kaart van ‘De Zaanstreek met haar fabrieken en over-

gebleven molens’ uit 1930. Vereniging MBTZ liet deze kaart 

herdrukken en hij hangt bij vele leden aan de wand. Omdat we 

zoveel jaar verder zijn en we er weer veel nieuwe leden bij hebben, 

is besloten ter gelegenheid van onze jubileumvieringen de kaart 

opnieuw uit te brengen. Op de braderie in Zaandijk was het 

meteen een succes en verscheidene nieuwe leden kozen dit als 

welkomstcadeautje, maar ook los werd de kaart goed verkocht. 

De ledenprijs is 5 euro. Losse abonnees en niet-leden betalen � 

€ 7,50. Gezien het formaat (95 x 35 cm) kan de kaart alleen na 

afspraak worden afgehaald. Info bij het secretariaat van Zaans 

Erfgoed.

    De kaart van molens en fabrieken uit 1930
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door Jaap de Koning

Foto’s: Wim de Jong en Dirk Rönitz (GAZ) 

Kroniek
Drie maanden de Zaanstreek, samengesteld uit 

Dagblad Zaanstreek (april tot en met juni 2011)

4 APRIL

De startbewijzen voor de tien Engelse mijl 

(16,1 kilometer) van de Dam tot Damloop, 

het grootste hardloopevenement van 

Nederland, waren zaterdag al na een 

paar uur uitverkocht. De website van 

organisator Le Champion kon de grote 

belangstelling niet aan. Ondanks allerlei 

voorzorgsmaatregelen moest directeur 

Simone Richardson van Le Champion 

gisteren vaststellen dat de inschrijving 

verre van vlekkeloos was verlopen. Veel 

meer mensen dan was verwacht bezochten 

gelijktijdig de site van de organisatie.

7 APRIL

Een witte muur, straks mooier met een 

licht glasobject. Beeldend kunstenaar 

Lousanne Schuuring uit Krommenie 

maakt een groot kunstwerk voor het 

moderne kerkgebouw van het Apostolisch 

Genootschap aan de Tuinstraat in Zaan-

dijk. Schuuring kende de kerk niet voor-

dat ze de opdracht kreeg er een kunst  werk 

te maken. Laatst woonde ze er een dienst 

bij om zich een beeld van de opdracht-

gever te vormen. ‘Leuk! Het is net het 

Britse parlement. Er werd vanuit de zaal 

gereageerd op degene die aan het spreken 

was.’

11 APRIL

Het historische houten pand aan de 

Dorpsstraat 861-863 in Assendelft lijkt 

gered. Het achttiende-eeuwse huis wordt 

in de komende weken gedemonteerd 

en opgeslagen. De demontage wordt 

mogelijk gemaakt door Stadsherstel 

Zaanstreek dat de operatie financiert. 

De organisatie kreeg hiervoor subsidie 

uit het Amsterdam Monumenten Fonds. 

Het is de bedoeling de woning weer op 

te bouwen op de Zaanse Schans, maar 

daarvoor moet nog wel geld worden ge-

vonden. 

15 APRIL

Haar Dirk zei wel eens dat hun woning 

in een andere eeuw ‘het Hoge Huys’ 

werd genoemd. ‘Omdat het ooit op palen 

stond.’ Trien Nijman-Koeman (73) is 

de laatste die woonde in het monument 

Dorpsstraat 861-863 in Assendelft. Ze 

weet niet anders dan dat er Nijmannen 

in het pand woonden. Verdeeld, maar 

samen. Opa Piet woonde in het huis aan 

Dorpsstraat 863, met zijn vrouw Maartje 

Mijnen en dochter Klazien. Klazien 

Nijman (86) verliet dit huis in mei 2009, 

als laatste van de drie. Voordat Dirk en 

Trien in nr. 861 kwamen, woonde neef 

Arie er met zijn vrouw en vijf kinderen.

16 APRIL

Electriciteitstransporteur Tennet kreeg 

flinke kritiek van leden van de Tweede 

Kamer over de manier waarop het be-

drijf met bewoners van Oostzaan is 

om  ge sprongen. De bewoners klagen al 

lange tijd dat ze geen gehoor vinden bij 

Tennet, dat volledig eigendom is van 

het Rijk. Tijdens de hoorzitting over de 

hoog spanningsleiding over Oostzaan 

lieten de Kamerleden in hun vragen aan 

operationeel directeur Ben Voorhorst van 

Tennet doorschemeren niet blij te zijn met 

het bedrijf. Bruno Braakhuis van Groen 

Links zei zich geroerd te voelen door het 

verhaal van Oostzaner Kees Lust, die bij 

Tennet geen gehoor vond.

18 APRIL

Verontwaardiging en onbegrip voeren 

de boventoon bij het voornemen van het 

Hoogheemraadschap Hollands Noor-

derkwartier om negentien polder molens 

van de hand te doen. Bezuini ging is het 

argument. Zaterdag kwamen de molenaars 

in actie tegen het voornemen. Zij lieten de 

wieken van de molens draaien en hielden 

een hand  teken ingactie. Bij de imposante 

Ameri   kaanse windmolen De Hercules 
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uit 1926 zit een groepje wandelaars uit 

Hens broek te picknicken. Ze weten van 

het voornemen de poldermolens op te 

doeken. ‘Hoort De Hercules daar ook 

bij?’ is de verbaasde reactie. ‘Schandalig’, 

klinkt het gedecideerd.

21 APRIL

Door in te zetten op behoud of ver-

nieuwing van typerende aspecten van 

de Zaanstreek, ‘het Zaanse DNA’, kan 

het landschap in deze streek behouden 

blijven. Wordt dat niet gedaan, dan is 

er over twintig jaar helemaal niets over 

van de gewaardeerde contrasten: het 

veenweidelandschap versus de industrie 

en bebouwing aan de horizon. Dit kan 

worden geconcludeerd uit de gisteravond 

gehouden discussie over het Zaanse DNA. 

Stichting Babel, podium voor kwaliteit 

en vormgeving, was de organisator en 

ontving hiervoor een kleine zeventig 

belangstellenden in de zaal Artisan te 

Zaandam.

30 APRIL

Maria-biscuitjes en San Francisco’s, sul-

tana’s en likkoekjes, Brusselse kermis en 

chocolade-letters. Veel producten van 

Verkade zijn ‘wereldberoemd’ in Neder-

land en sommige zijn dat al meer dan 

negentig jaar. Het Zaandamse bedrijf 

bestaat maandag 125 jaar en viert dat 

volgende week met een aantal activiteiten. 

De onderneming werd in 1886 opgericht 

door Ericus Verkade. In de hoogtijdagen, 

begin jaren vijftig, waren er bij Verkade 

duizenden mensen in dienst. Niet alleen 

de producten van Verkade hebben grote 

bekendheid. De ‘Meisjes van Verkade’ zijn 

een begrip, evenals de plaatjesalbums van 

het bedrijf.

5 MEI

In Saendelft moet een jongerencentrum 

komen om de golf van adolescenten in de 

wijk straks wat te bieden. De gemeente 

Zaanstad, corporatie Eigen Haard en 

wel zijnsorganisatie Welsaen onder zoeken 

of de bouw van een dergelijk cen  trum 

moge lijk is. De wijk Saendelft telt vol-

gens de gemeente al veel jongeren en dat 

aantal zal alleen maar oplopen, aldus 

gemeentewoordvoerster Marieke Brentjes. 

Buurthuis De Kaaik zou niet genoeg 

ruim te hebben om de jongeren wat te 

bieden. Daarom kijkt de gemeente Zaan-

stad met andere partijen of een apart 

jongerencentrum mogelijk is. Een locatie-

onderzoek van de gemeente wees al uit dat 

de ‘Forbo-strook’ in Saen delft-Oost de 

beste plek is voor een jongeren centrum.

6 MEI

Geen enkele koninklijke onderscheiding 

in Oostzaan. Burgemeester Paul Möhl-

mann keek er ook van op. ‘Het is wel gek’, 

zegt hij. Tijdens de lintjesregen vorige 

week was er voor de burgemeester in 

Oostzaan geen enkel lintje op te spelden. 

‘Er waren helemaal geen aanvragen’, zegt 

hij. ‘Ik heb dat nog nooit meegemaakt.’ 

En dat terwijl er genoeg Oostzaners zijn 

die wel een lintje verdienen. ‘We hebben 

veel vrijwilligers in het dorp. Maar mis-

schien is dit wel een beetje Oostzaans. De 

mensen hier krijgen liever een Gouden 

Greep dan een lintje.’

11 MEI

Na ADM Cocoa in Koog aan de Zaan 

en de ZOR in Zaandam, heeft nu ook 

Forbo bezwaar gemaakt tegen de monu-

menten status van de schoorsteen op het 

bedrijfsterrein. Het in stand houden 

van de 25 meter hoge schoorsteen aan 

het Vlietsend in Krommenie levert 

‘alleen maar lasten en geen lusten op’, 

aldus advocaat G. Voss namens de lino-

leumfabrikant. De schoorsteen ver keert in 

slechte staat , zei Voss gisteren tijdens een 

hoorzitting van de gemeente Zaanstad. 

Reparatie kost 32.000 euro. ‘Forbo wil 

hem slopen en vervangen door een lagere, 

moderne schoorsteen. Maar nu kan dat 

niet meer.’ Voss wees er op dat er in de 

directe omgeving van het bouwwerk niet 

gewerkt mag worden. ‘Er zijn al bakstenen 

gevallen. Het is een sta-in-de-weg.’

12 MEI

In de Krommenieër Woudpolder komen 

een kanoroute en een onverhard wandel-

pad. Voor dit project kan de ge meente 

Zaanstad inmiddels rekenen op circa 

50.000 euro subsidie van de provincie 

en Hoogheemraadschap Hol lands Noor-

der kwartier (HHNK). Dat meldde 

Philip Peletier, beleidsmedewerker land-

schappelijk gebied bij Zaanstad, gister-

avond tijdens de vergadering in ge bouw 

De Pelikaan. Beide initiatieven staan 

sinds 2007 in het zogeheten waterplan 

van HHNK en Zaanstad.

24 MEI

Een karakteristieke houten arbeiders-

woning op de Zaanse Schans, eigendom 

van stadsherstel Zaanstreek, staat van juni 

tot oktober open voor jonge, gerenom-

meerde kunstenaars, architecten en 

ontwerpers. Er kan afwisselend worden 

gewoond en gewerkt in het huis.
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25 MEI

Vier ereleden, oud-voorzitters van de 

vereniging De Zaansche Molen, zijn 

het radicaal oneens met de koers die het 

huidige bestuur wil varen. Zij willen 

geen verplaatsing van het Molenmuseum 

uit Koog aan de Zaan en van molen 

De Ooievaar aan de zuidkant van de 

Julianabrug naar de Zaanse Schans. Zij 

hechten aan een oud plan om een steiger 

aan te leggen boven het Zaanwater, voor 

‘de Schans’ langs, onder de Julianabrug 

door, tot aan de in deplorabele toestand 

verkerende molen De Ooievaar. Over 

de voorgenomen verplaatsing van het 

Molenmuseum spreken ze in termen van 

‘slapeloze nachten’. ‘Het Schanspubliek 

wil geen écht museum.’

3 JUNI

Het voormalige postkantoor aan de Dam 

in Zaandam wordt een gemeentelijk 

monument. De bouwstijl en de ligging 

maken het half leegstaande en ruim 

tachtig jaar oude gebouw bijzonder ge-

noeg voor een monumentenstatus. De 

helft van het oude postkantoor staat 

leeg sinds het postkantoor het gebouw 

vorig jaar verliet. De andere helft is in 

gebruik bij café The Mail Company en 

discotheek Club 7even. Het verlaten deel 

staat momenteel te huur als winkelruimte.

4 JUNI

Het Hembrugterrein aan het Noordzee-

kanaal wordt in 2012 opgenomen in een 

Europese route van industrieel erfgoed. 

Dit nadat vrijdag de Hollandroute op 

het Hembrugterrein is begonnen. Er is 

nog één struikelblok: 60 miljoen. Met 

de overgang naar de European Route 

Industrial Heritage (ERIH) komt 

de Hollandroute samen met veer tien 

andere Europese routes in een samen-

werkingsverband. Het grote doel is, zo 

vertelde directeur Hildebrand de Boer, de 

omzet van het toerisme in de metropool 

Amsterdam met tien procent te laten 

toenemen. Daarvoor zijn er honderd be-

ziens waardigheden en rustpunten opge-

nomen in tien gemeenten, waaronder 

Zaanstad en Wormerland.

10 JUNI

In opdracht van de gemeente Zaanstad 

zijn vele tientallen tegeltjes weggenomen 

uit de wand die achthonderd Zaankanters 

ontwierpen in de fietstunnel op de 

kruising van de Provincialeweg-Den 

Uylweg. Er zitten scheurtjes in het 

kunstwerk, dat twee ton heeft gekost. 

Het lijkt op vandalisme of op schade 

door de vorst. Maar schijn bedriegt. Een 

gespecialiseerd bedrijf verwijderde de 

tegeltjes uit de zogenoemde Pixelpoort. 

De gemeente laat onderzoeken hoe de 

scheurtjes konden ontstaan. Hierna 

maken nieuwe tegeltjes het kunstwerk 

weer compleet.

14 JUNI

De arbeidsmarkt in de Zaanstreek ont-

wikkelt zich minder goed dan ge mid-

deld in Nederland. Is het aantal werk-

zoekenden landelijk in een jaar tijd met 

7 procent afgenomen, in de Zaan streek 

is de werkloosheid gestegen met 4,2 

procent. Dat blijkt uit cijfers van het 

UWV Werkbedrijf van april. Het aantal 

vacatures nam ten opzichte van april vorig 

jaar in de Zaanstreek eveneens harder 

af. Was er landelijk een daling van 13,9 

procent, de arbeidsregio Zaanstreek/

Waterland zag het aantal vacatures met 

23,2 procent slinken.

16 JUNI

Zaanstad trekt 368.000 euro uit voor 

de aanleg van verkeersdrempels en 

andere maatregelen in het wegenstelsel 

in Saendelft. De gemeente doet de aan-

passingen onder meer na klachten van 

bewoners. De bedoeling van de maat-

regelen (er komen negentien verkeers-

drempels op de Gele, Zwarte, Witte, 

Rode en Blauwe Ring en twintig inritten 

naar andere straten worden aangepast) is 

de snelheid uit het verkeer in Assendelft 

te halen en daarmee de verkeersveiligheid 

te vergroten.

25 JUNI

In de Zaan tussen de toeristische Zaanse 

Schans en het beschermd dorpsgezicht 

Gortershoek komen vier stalen palen van 

een meter dik en vier en vijf meter hoog. 

Zaanstad en de provincie willen alsnog 

calamiteitenpalen bij de Julianabrug. De 

palen zijn een vereiste voor vaarwegen 

van de zogenaamde klasse 5, de rivieren 

en kanalen die geschikt zijn voor grotere 

schepen en de duwvaart. De Zaan behoort 

tot die categorie maar schiet op een aantal 

punten wel tekort. De sluis in Zaandam 

moet dieper en er moeten ook bij elke 

brug meerpalen zijn voor noodgevallen. 

In 2008 protesteerden veel Zaandijkers 

tegen de palen.

29 JUNI

De raad van Wormerland is er na vele 

jaren praten eindelijk uit: er komt een 

nieuwe Zaanbrug op de huidige locatie. 

‘Dit onweer voorspelt niet veel goeds’, 

zei Nico Koelemeier (GroenLinks). Zijn 

partij stemde als enige tegen. De raad 

bleek gisteravond verder opmerkelijk 

eensgezind.
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MUSEUM VAN HET NEDERLANDSE 

UURWERK

Tot en met 30 oktober Tentoonstelling 

‘Gereedschap in de aandacht’, een blik op 

het vak van klokken-en horlogemakers in 

het Museum van het Nederlandse Uur-

werk. Kalverringdijk 3, Zaandam, 

www.mnuurwerk.nl 075 6179769

 

Tot en met 31 oktober Rondleidingen 

door Inverdan, nieuw stadshart van 

Zaan dam in aanbouw. Aanmelden bij  

www.inverdan@zaanstad.nl 

of 075 6310400

SCHUILKERKCONCERTEN

Een breed klassiek genre, van de vroege 

barok tot eigentijdse muziek, uitge- 

voerd door jonge talenten. 9 oktober, 20 

novem ber, 15 uur, Noorderhoofdstraat 

131, Krommenie. 

Info: www.schuilkerk-krommenie.org 

of 075 6210868 

 

NATUURMUSEUM E. HEIMANS

Tot en met 1 november ‘Toverboerderij’, 

interactieve kinderten toon stelling, opge-

bouwd rond de fee Hupsakee die een 

tover  drank brouwde die je met boer derij-

dieren kan laten praten. 

1 november tot en met 1 februari 2012 

‘Schatgraven’, interactieve kinder   ten-

toonstelling. Woensdag en zondag   mid-

dagen van 13 tot 17 uur. Natuur museum 

E.Heimans, Thijssestraat 1, Zaandam, 

www.nme-zaanstreek.nl, 075 6312020

DAG VAN DE DIALOOG

3 november Zesde dag van de Dialoog in 

de Zaanstreek met als thema ‘Wat is jouw 

passie? Jong en Oud.’ Hoe gaan jong en 

oud met elkaar om! Hebben zij de zelfde 

passie(s)? Kunnen ze van elkaar leren, 

of is de generatiekloof onoverbrugbaar? 

Praat en denk mee aan een van de vele 

dialoogtafels verspreid over de diverse 

wijken en buurten van Zaanstad. Of 

orga niseer zelf een dialoogtafel op een 

bijzondere plek. Doe mee als deelnemer 

of gespreksleider en kijk op 

www.dialooginzaanstad.nl 

of bel 06 45441218. Tot slot van de dag 

van de Dialoog is er een spetterende slot-

avond in Serah Artisan in Zaandam. 

 

5 NOVEMBER LANDELIJKE 

NATUURWERKDAG 

Het Wormer- en Jisperveld is een van de 

bekendste en grootste veenweidegebieden 

van Noord-Holland. Om het gebied zo 

mooi te houden worden er vrijwilligers 

gezocht om op deze natuurwerkdag te 

helpen met het opruimen van maaisel op 

bloemrijke rietlanden en verlandingszones 

met trilveen. Om op de werkplek te 

komen wordt er eerst een stuk gevaren. 

Ook leuk voor kinderen. 

Info: www.landschapnoordholland.nl

of 088 0064400

 

BABEL

Babel 2011, jaarthema. Het Zaanse DNA 

7 november Babel cinema: Het nieuwe 

Rijksmuseum (2008). Documentaire 

van Oeke Hoogendijk over een uit de 

hand gelopen verbouwing en tevens een 

ver helderende kijk op de Nederlandse 

compro miscultuur. Filmtheater de 

Fabriek, Jan Sijbrandssteeg 12, Zaandam, 

20.15 uur. 

15 november Babelsalon: Over de ge-

schiedenis van de Zaan streek. La Brèche, 

Esdoornlaan 39 a, Wormerveer, aanvang 

20.30 stipt.

12 en 13 november Food Filmfestival 

in samenwerking met Bas Husslage 

(onder meer stadsdichter en organisator 

Smaak explosies) en Café Fabriek orga-

ni seert Filmtheater de Fabriek een 

‘heer lijk’ weekend vol korte en lange 

eet films, historisch materiaal uit de 

Zaanse voedingsindustrie, workshops en 

proeverijen. De Fabriek, Jan Sijbrands-

steeg 12, Zaandam, www.de-fabriek.nl

KLASSIEKE MUZIEK

18 november Wybe Kooijmans speelt een 

verzoekprogramma 

19 december Jaap Zwart verzorgt een 

kerstconcert met samen zang. Beiden 

maken gebruik van het prachtige Flaes 

& Brunjes orgel in de Grote kerk. Toren-

straat, Westzaan. 20 uur tot 21.15 uur. 

Gratis toegang.

11 december Sfeervolle kerstmarkt in het 

hart van Wormerveer. Van 10 tot 17 uur.

 

20 DECEMBER WANDEL-/

OLIEBOLLENTOCHT 

Wandeltocht van van tien kilometer langs 

onder meer de Kalverpolder en de Zaanse 

Schans, georganiseerd door Wandel sport-

vereniging De Laatste loodjes. 

Info: www.wsvdelaatsteloodjes.nl 

Tot en met mei 2012

 

ZAANS MUSEUM

Tot en met mei 2012. ‘Zaans Schoon, 50 

jaar Zaanse Schans. Grote tentoonstelling 

in het Zaans Museum. De expositie staat 

in het teken van Zaanse houtbouw en 

de schoonheid 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. 

Tot en met 30 november Busmaat-

schappij Connection viert de vijftigjarige 

verjaardag van de Zaanse Schans door 

buslijn 91 tijdelijk om te dopen in Zaanse 

Schans Bus. Reizigers met de speciale bus 

ontvangen korting op een bezoek aan het 

museum.

Iedere laatste zondag van de maand 

Peuterpret in het Zaans Museum. Mia 

Muis woont met haar zeven kinderen in 

haar eigen huisje in het museum. Peuters 

mogen een kijkje nemen en kun nen daar-

na tijdens een gezellige ont dek kings tocht 

de rest van het museum ont dek ken. 

Leeftijd 2,5 tot 4 jaar. 

Aan vang 10 uur, reserveren noodzakelijk,  

075 6810000 of 

info@zaanseschans-museum.nl 

www.zaanseschans-museum.nl 
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KENNISCENTRUM 
TRANSFORMATIE & RESTAURATIE

Noordeinde 16 

1521 PA Wormerveer 

t 075-6220441

f 075-6219941 

www.hooyschuur.nl

Een platform waar overdracht van vakgerichte  
kennis centraal staat.  
 
Een initiatief van Hooyschuur architecten bna

Heijnis & Schipper voor Zaanse boekproducties

Heijnis & Schipper (sinds 1821) is van

oudsher hét adres voor uitgave en/of

productie van Zaanse boeken. Vele titels

werden vervaardigd aan de Zaandijkse

Lagedijk. Zo was het in de 19e en de

20e eeuw en zo is het nu nog steeds.

Een greep uit onze producties:

Zaken in Zaandijk Ed Pielkenrood

Cees Dekker Kunstenaar bij Verkade Jan Pieter Woudt 

Mooi Zaans jubileumuitgave van Somass Bouwbedrijf

Zaans Schetsboek Hinne Terpstra

En nu een gewoon Hollandsch liedje Co Rol

Ook voor uw uitgave zetten wij graag onze expertise in.

Postbus 21   1540 AA  Koog aan de Zaan   

Lagedijk 158   1544 BL  Zaandijk     

Telefoon 075 6401730   Fax 075 6281423   

www.heijnis-schipper.nl  e-mail: info@heijnis-schipper.nl       




