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COLUMN
Zorg voor erfgoed moet vroeg 

worden bijgebracht
Mijn beide ouders hadden belang stel-

ling voor cultuur en erfgoed. Mijn 

vader, die een bestuursfunctie bij 

Heemschut bekleedde, zette zich in 

1954 in voor het behoud van het enige 

overgebleven houten stolphoevekerkje 

in Volendam uit 1658, een rijks monu-

ment, dat op de nominatie stond om te 

worden overgeplaatst naar het Open-

lucht  museum in Arnhem. Hij hielp 

per   soonlijk bij het financieren van de 

restauratie.

Op de lagere school in Alkmaar waar 

ik onderwijs genoot, leidde het hoofd 

der school zijn leerlingen persoonlijk door de stad langs de monumenten en hij 

gaf daar uitleg bij. Het kweken van belangstelling voor kunst en cultuur moet 

eigenlijk al op de pabo beginnen, waar toekomstige leerkrachten het belang van 

kennisoverdracht en liefde voor erfgoed wordt bijgebracht, zodat dit later aan de 

leerlingen wordt overgedragen.

De toekenning van de erfgoedprijs, waar ik erg blij mee ben, heeft ook zijn uit-

stra ling op al diegenen met wie ik in de afgelopen jaren heb samengewerkt: vak-

lieden, bestuurders, ambtenaren en politici, die onverminderd naar het hoogste 

kwaliteitsniveau streefden. Alleen door samenwerking kan het doel worden bereikt: 

In concordia res parvae crescunt (Door samenwerking groeien kleine dingen). De 

prijs kan ook anderen er toe aanzetten te streven naar het behoud van erfgoed 

– soms met een andere bestemming die aansluit bij de noden van deze tijd – en 

liefst in situ. Wist mijn vader al te bewerkstelligen dat het houten kerkje (het 

enige rijksmonument in Volendam) daar bleef, die noodzaak geldt nog steeds. 

Monu menten dienen hun historische context niet te verliezen. Los van het verloren 

gaan van belangrijke bouwelementen is ook de genius loci van belang. De genius 

was in het oude Rome de bescherm- of geleidegeest. Evenals de mens hadden ook 

steden of plaatsen hun beschermgeest. Wij ervaren dat als sfeer. Deze mag niet 

worden doorbroken. Slechts in uiterste noodzaak moet tot overplaatsing worden 

besloten: als totale vernietiging dreigt. En dan liefst naar een plaats tussen andere 

monumenten. Over restauratieopvattingen valt nogal wat te zeggen. Allereerst dat 

iedere restauratie anders is en afwegingen kent die tot een andere uitkomst leiden. 

Ik heb veel geleerd van Jaap Schipper, die vaak oude bouwmaterialen toepaste en 

soms heel Noord-Holland afreisde op zoek naar antieke deurknoppen om die in 

een monument dat hij restaureerde, toe te passen. Het toepassen van oude bouw-

materialen heeft een aantal voordelen. Zij blijven bewaard, het gebouw wordt weer 

compleet en er is geen verspilling van grondstoffen en energie. Een centraal depot 

voor oude materialen in de Zaanstreek is wenselijk.

Soms moet je reconstrueren, liefst met oude materialen. Als je uitsluitend restaureert 

wat nog aanwezig is, verliest een object door de eeuwen heen aan betekenis, omdat 

het steeds minder grijpbaar wordt. De tijdgebonden opvatting, dat voor restauratie 

slechts in aanmerking komt wat nog aanwezig is, is achterhaald. Reconstructie is 

bedoeld om een ontwerp weer opnieuw begrijpbaar te maken. Dat criterium is 

bepalend, waarbij bovendien als voorwaarde geldt dat deze reconstructie gebaseerd 

is op gegevens, verkregen uit voorafgaand (bouwhistorisch) onderzoek (aldus 

Temminck Groll volgens Heemschut). Tijdens de restauratie komen echter na 

zorgvuldig uitpellen soms gegevens aan het daglicht die ertoe nopen de plannen aan 

te passen. Het lezen van de bouwsporen levert dan ook een spannend jongensboek 

op. Ik was verheugd toen ik onlangs een uitnodiging kreeg voor het bijwonen 

van het hijsen van een schoorsteen op een monument in de Zaanstreek dat nu 

wordt gerestaureerd tot tevredenheid van de eigenaar, waar eerst aan sloop en 

nieuwbouw werd gedacht. Gelukkig kon deze gedachte uit het hoofd worden 

gepraat en de overtuiging worden overgedragen dat behoud van het erfgoed beter 

is dan nieuwbouw.

door Frans Wytema
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4  De Vereniging Zaans Erfgoed vierde op 29 oktober jl. haar  

 gouden jubileum met inleidingen van Hans Kuyper, Anneke  

 van Dok-van Weele en Sjoerd Soeters. Verder de uitreiking 

 van de Zaans Erfgoedprijs aan Frans Wytema, de uitslag van 

 de fotowedstrijd en een heel gezellige wandelgang in de monu- 

 mentale Maartenkerk aan de Vinkenstraat in Zaandam. 

8  In de gang van het Honig Breethuis in Zaandijk hangt een 

 schilderij van Jan Zwaardemaker waarop twee schepen te zien 

 zijn. Wie was deze schilder en waarom schilderde hij deze  

 schepen? George Slieker zocht het allemaal uit. 

12  Dankzij alert reageren van de oudheidkundige commissie van 

 Jisp, gesteund door het hele dorp, kon de wegsloot behouden 

 blijven. Hoe dat ging en hoe de sloot eeuwen geleden is ontstaan 

 vertelt Cees Kingma.

16  Een van de oudste gebouwen van Zaandam is de Oostzijderkerk.  

 Cor van Dongen neemt ons mee op een speurtocht door dit  

 interessante gebouw, dat behalve aan gelovigen ook twee keer  

 onderdak bood aan slachtoffers van watersnood.

20  Rijstpellerij de Unie van Wessanen maakte in de jaren dertig 

 onderdeel uit van het kartel De Rijst-Unie. Hoe ontstond die 

 organisatie en wie zaten er nog meer in? Deel 4 in de serie over 

 de rijstpellerij in de Zaanstreek door Jur Kingma.

24  Mens in zijn Monument, deel 3: Huis Sonnevanck in Jisp.

26  Een van de grootste bedrijven in cacaodorp Wormerveer was 

 Cacao- en Chocoladefabriek Pette aan de Marktstraat. Marijke 

 Pette, jawel, familie, kan er boeiend over vertellen.

30  Molens, je raakt er niet over uitgepraat. Arnold Sol schreef er  

 een boek over, waarin o.a. van alles te lezen staat over een hout- 

 zagerij in het Oostzijderveld.

32  Even graven in de Zaanse grond en je komt pijpenkopjes tegen. 

 Ook onder de Waakzaamheid lag een hele berg. 

 Peter Wiesenhaan vertelt wat daar allemaal aan af te zien is.

36  Boekennieuws. Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek belicht. 

40  Verenigingsnieuws. Nieuws voor leden van de eigen club dat 

 ook anderen zal interesseren. 

42  Kroniek. Drie maanden de Zaanstreek, van juli tot en met 

 september.

45  Agenda. Tips voor uitstapjes en evenementen in de winter-   

 maanden. 

Pijpenkopjes in de WaakzaamheidKoeien in de kerk

INHOUD
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Boeiende sprekers, waardige winnaars van een fotowedstrijd en een nieuwe Zaans
Erfgoedprijs, vindingrijk geserveerde specifieke Zaanse hapjes, onder de fonkelende kroonluchters van de 

prachtige achttiende-eeuwse Maartenkerk…

door Hans Kuyper, Winnie de Wit en Conny Scholtes
illustraties: Jolanda Hoogendoorn, Winnie de Wit, Jan Lapere en Conny Scholtes

Vereniging Zaans 
Erfgoed ziet Abraham

In monumentale Bieb en Maartenkerk

De vereniging Zaans Erfgoed vierde 29 oktober jl. in het cen trum 

van Zaandam haar vijftigste verjaardag. Samen met een infor-

ma tieve expositie van 27 panelen over de ontwikkeling in een 

halve eeuw zorg voor houten en industriële monumenten door 

de vereniging en haar voorgangers, waren dat de hoogtepunten 

van een jubileumjaar dat veel energie en nieuwe ideeën opleverde. 

Het jubileumjaar 2011 kan met een goed gevoel worden bijgezet 

in het archief. 

KAALSLAG

De aanrichter van dit alles was architect Jaap Schipper. Wanhopig 

over de kaalslag in de jaren vijftig, bedacht hij het plan ‘Zaanse 

Schans’ om iets van de karakteristieke houtbouw en padstructuur 

te behouden. Hij bedacht ook de Vereniging Vrienden van de 

Zaanse Schans om de bevolking daarbij te betrekken. Twintig 

jaar later was Schipper nog eens de motor van de club die zich 

in de Vereniging tot Behoud van Monumenten van Bedrijf en 

Techniek sterk maakte voor het Zaanse Industriële Erfgoed. 

De vorig jaar zomer overleden Schipper vormde dan ook het 

middelpunt van de tentoonstelling, met een collage van foto’s 

over een aantal van zijn activiteiten. De tentoonstelling was 

gedurende de maand september te zien in De Bieb in de Zaanse 

Chocoladefabriek.

WERKWIJZE VERENIGING

Op de eeuwenoude, met vers zand bestrooide vloer van de 

bom  volle Maartenkerk in Zaandam schetste voorzitter Piet 

Oudega de werkwijze van de vereniging die al vijftig jaar 

vruchten afwerpt: ‘Soms bevechten we ons doel via juridische 

weg, soms door onderzoek en beschrijving van waardevolle 

gebouwen of elementen, soms via actie, vaak ook door letterlijk 

zichtbaar te maken voor geïnteresseerden wat er speelt’. Niet 

alles is gelukt, maar Oudega kon menige zegening tellen. Een 

greep daaruit: het beschermen van de pakhuizen Maas, Waal 

en Schepel (Wormerland), die onlangs een feit werd, en de red-

ding van pakhuis Wormerveer (eveneens in Wormerland); het 

uitgeven van aansprekende publicaties, zoals naslagwerken van 

uitgebreid erfgoed (Zaankanters en het Water, Van Wind naar 

Stoom, Gebouwd in de Zaanstreek) of het glossy tijdschrift 

‘Zaans Erfgoed’ met goed onderbouwde artikelen; het populaire 

Brunchen in De Bieb met uiteenlopende onderwerpen over erf-

goed; de digitale nieuwsbrief voor actualiteiten; de website van 

de vereniging voor uitvoerige achtergrondinformatie. 

GENOEG TE DOEN

Er blijft natuurlijk nog genoeg te doen, zoals het uitbreiden en 

verjongen van het ledenbestand en het kweken van interesse bij 

de jeugd voor de unieke industriële geschiedenis van de streek. 

Het feestprogramma leverde daarvoor veel ideeën op. Op de 

volgende bladzijden kunt u meegenieten van veel foto’s, het ver-

jaardagsgedicht van Hans Kuyper en impressies van het feest. 

Voor tweets: @ZaansErfgoed. Voor meer foto’s: www.facebook.

com/pages/Zaans-Erfgoed/255402344512023?sk=wall. 

Het mag duidelijk zijn: Zaans Erfgoed weet nu waar Abraham 

de mosterd haalt.

Collage ter ere van de vorig jaar overleden architect Jaap Schipper als 

middelpunt van een expositie over de historie van vijftig jaar Zaans 

Erfgoed in De Bieb Zaandam. (Foto Conny Scholtes)
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Dat wij hier zitten en over ons Zaans erfgoed praten, is toeval. 

Het had ook zomaar zo kunnen zijn dat we geen erfgoed hadden 

gehad. Dat er Zaans erfgoed bestaat, komt doordat de mensen 

die driehonderd jaar geleden hier in het zuigende veen leefden, 

stinkend rijk waren. En de mensen van honderdvijftig jaar ge-

leden juist straatarm.

De hele Zaanse Schans danken we aan het feit dat de negentiende 

eeuw een verschrikking was. Geen geld, nergens voor. Alles bleef 

noodgedwongen staan. Zelfs in Amsterdam was geen geld voor 

boulevards, zoals in Parijs of Londen. Dus bleef de middeleeuwse 

binnenstad behouden, stroomde het water in de grachten door 

en ziedaar, in de 21ste eeuw: Unesco Werelderfgoed. Een titel 

die noch Parijs, noch London ooit zullen krijgen.

Wat wij beschouwen als erfgoed, begon zijn bestaan als nieuw-

bouw. Er is wat gebouwd hier, in de zeventiende en acht tiende 

eeuw! Het kon niet op. En het mocht. Er was geen welstands-

com   missie, en blijkbaar waren de Zaankanters van toen ook 

geen grote klagers of bezwaarschriftschrijvers. Als dat wel zo 

was geweest, hadden er nooit dertienhonderd molens gebouwd 

kun nen worden. Ik heb wel eens eerder gezegd, met het oog op 

dat gezeur over de Gedempte Gracht: Als de Zaankanters van 

toen net zulke zeikerds zouden zijn geweest als die van tegen-

woordig, was er niet één molen gebouwd en stonden er nu hordes 

teleur  gestelde Chinezen op een lege Kalverringdijk.

Voor een beetje erfgoed heb je dus geld nodig, vervolgens een 

tijdje geen geld, en daarna weer wel geld om de vervallen boel te 

restau  reren. En laat nou de economie in precies zulke cycli in te 

delen zijn! De huidige crisis betekent voor ons dat er nu erfgoed 

be houden blijft dat anders vervangen zou worden. We zien het 

aan Dorpstheater Wormer, dat drie jaar geleden al gesloopt had 

moeten worden. Maar hoera! Geen geld. Nieuw erfgoed! We 

zien het aan de Bieb in Zaandam, die uit geldgebrek op haar 

prachtige plek moet blijven zitten. Hoera! Welke nieuwbouw van 

vóór de bankenbubbel zal ons over twee honderd jaar zo dierbaar 

zijn als onze houten huisjes van vóór de tulpenmanie, of onze 

Vermaningen van vóór het continentaal stelsel? Wij weten het 

niet. En dus ligt er een zware plicht op onze schouders om over 

pakweg een jaar of tien weer diep in de crisis te duiken. Om te 

behouden wat we hebben. Om ook een sticker van de Unesco te 

kunnen krijgen, ooit. Met onze unieke Gracht, zo typisch voor 

de 21ste eeuw en zo gaaf bewaard – uit armoede. Ooit, bij een 

volgend jubileum, staat hier misschien een achter kleinkind van 

me. En als wij het nu en in de toekomst goed doen en flink in de 

schuld komen bij de Chinezen, kan zij of hij de oude regels van 

deze dan reeds lang vergeten opa Kuyper nog steeds voordragen, 

als passend in een oude Zaanse traditie. Als erfgoed, eigenlijk.

r als 

ns 

Dames en heren, 

Rede en gedicht van Hans Kuyper, voormalig stadsdichter 

en kinderboekenschrijver, lieten het publiek niet onberoerd. 

Onderstaand de integrale tekst. (Foto Conny Scholtes)

Erfgoed is niet wat er altijd

al was, wat erfgoed wordt, 

blijkt later pas. Erfgoed leeft

als j’ ermee speelt, verhalen 

en ideeën deelt, spanten splijt, 

korbelen kraakt - en daarna weer 

iets anders maakt. Erfgoed is de ziel, 

de geest, de liefde nog het 

allermeest en sterft als het wordt

ingesmeerd, gesmoord, gebreeuwd,

gelakt, geteerd, geknuffeld tot de

dood door ademnood. Erfgoed

is van ieder kind dat hier zijn 

eigen wortels vindt. Uit bus of 

buik, wat maakt het uit: hier 

is een warme, houten huid.

Erfgoed is wat de gek 

ervoor geeft, voor wie er wat

voor over heeft, de eenling die

dat oude hout als bron voor

nieuwe kracht beschouwt, de rug

gewend naar tegenwind en altijd

zoekend naar wat bindt, weerloos,

in zichzelf gekeerd, begerig naar

wat tijd ons leert. 

Erfgoed, stilstand, 

stopverftraag. Dooddeur 

en ligusterhaag. Trapje op en 

trapje af. Walvisbotten, zeemansgraf.

Erfgoed is wat overblijft, rottend 

hout dat op de kleef beklijft, en ook 

een Amsterdamse uilenbril die 

sterker is dan volkswil.

Dat is erfgoed allemaal – een 

eindeloos verteld verhaal.

Hans Kuyper, 28 oktober 2011
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Een bijzonder moment in de jubileumviering was het uitreiken 

van de Zaanse Erfgoedprijs 2011 aan Frans Wytema. Mart Pot 

kreeg een eervolle vermelding wegens zijn jarenlange inzet voor 

de restauratie van het industriële monument Hollandia, onder-

deel van de reeks rijstpakhuizen aan de Zaan in Wormer. 

Frans Wytema redt historische pak- en woonhuizen van de sloop, 

laat oude huizen restaureren en stond aan de wieg van stichtingen, 

zoals Zaan & Dijk, Zaanse Pakhuizen en De Kalverpolder. Daar-

naast heeft Wytema de Elout Wytemastichting - vernoemd naar 

zijn overleden zoon – opgericht, een stichting die zich inspant om 

bijzondere, veelal Zaanse houtbouwpanden te restaureren of na 

demontage elders op te bouwen. De afgelopen 40 jaar is hij ook 

bestuurlijk betrokken geweest bij verenigingen en stichtingen die 

zich inzetten voor cultuurbehoud. Daarvoor treedt hij regelmatig 

op als jurist, zoals bij pakhuis Wormerveer, waar het zelfs tot een 

rechtszaak kwam. Voor veel stichtingen is Frans Wytema aan-

spreek    punt naar de gemeente Zaanstad.

Daarnaast is Wytema liefhebber van klassieke muziek en his-

to  rische muziekinstrumenten, zoals de pianoforte. Een door 

hem zelf gerestaureerd exemplaar uit zijn verzameling heeft 

hij beschikbaar gesteld voor de muzieksalon van het Honig 

Breethuis in Zaandijk. Daarop worden geregeld concerten ge-

geven. Wytema onderhoudt daartoe contacten met jonge musici 

die ook regelmatig optreden tijdens huisconcertjes voor belang-

stel  lenden in zijn eigen muziekkamer.

De jury bestond uit Peter Roos, Marjorie Verhoek, Pier van 

Leeuwen, Cees Kruit en Winnie de Wit.

FOTOWEDSTRIJD

Vanwege het feestjaar was er ook een wedstrijd voor eigen foto-

werk uitgeschreven, met als thema Mens en Monument. Gelet 

werd op het verhalend karakter van de foto’s: wat vertellen zij 

over de relatie van mens met monument of over de rol van het 

object in de Zaanse industriële historie. Een zwart-wit foto uit 

1936 van Aart Vet uit Zaandam kreeg een bijzondere vermelding. 

Hoewel het duidelijk geen eigen werk was, een voorwaarde bij 

de wedstrijd, bleek een deel van de jury benieuwd naar het 

verhaal erbij. Dat wordt gepubliceerd in het volgende nummer 

van Zaans Erfgoed. De eerste prijs, een 4-gangenmenu inclusief 

wijnarrangement voor twee in restaurant De Hoop op d’Swarte 

Walvis op de Zaanse Schans ging naar Roelof Foppen uit Koog 

aan de Zaan. De tweede prijs, een cadeaubon voor een lunch bij 

restaurant d’Vijf Broers in Zaandijk, ging naar Roel Prikken in 

Koog aan de Zaan.

De jury bestond uit Bart Homburg, Jolanda Hoogendoorn en 

Conny Scholtes.

Om aandacht voor cultureel erfgoed te stimuleren zal in de toe-

komst vaker een fotowedstrijd worden uitgeschreven.

1)

D

d

z

H

h

s

m

o

m

l

z

k

k

e

s

D

r

o

v

d

e

a

g

b

o

De prijswinnaars

Eerste prijs: molenaar Engel Braun door Roelof Foppen: 

’De foto drukt het geweld uit van de molentechniek, de 

snelheid waarmee de steen draait, de concentratie van de 

molenaar. Als je goed kijkt hoor je het gebulder en gestamp 

van het mechaniek.’ 

Tweede prijs: rietsnijden in het Guisveld door Roel Prikken. 

De foto is genomen vanaf de Guisweg in het Westzijderveld 

met op de achtergrond de molens de Prinsenhof, Jonge Dirk 

en De Zwaan. ’De molens zijn monumentaal, het Guisveld 

is een natuurmonument, de man in het veld is Piet IJff. Hij 

oefent een eeuwen oud ambacht uit en is zelf ook een soort 

monument. En dan dat licht op het riet ...’ aldus de jury.

Onder: winnaars van de Zaanse Erfgoedprijs Frans Wytema 

(rechts) en Mart Pot, die een eervolle vermelding kreeg (foto 

Jolanda Hoogendoorn)
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1) Spreekster was de oud-Zaanse Anneke van 

Dok-Van Weele (links, naast Frans Wytema met 

de Zaanse Erfgoedprijs). Ze is onder meer voor-

zitster van de honderdjarige erfgoedvereniging 

Heemschut. Een recente boottocht over de Zaan 

had haar gevoelens voor haar geboortestreek op 

slag veranderd. Sindsdien wil de Zaan maar niet 

meer uit haar gedachten. Ook niet nu er na het 

overlijden van haar moeder eigenlijk geen reden 

meer is om er terug te komen. ‘De Zaan zou eigen-

lijk in zijn geheel beschermd stadsgezicht moeten 

zijn’, zei ze. Haar jeugdherinneringen waren stuk-

ken minder trots. ‘De geuren van zeep, koekjes en 

koffie branden, het beeld van mensen in overall 

en met de broodtrommel onder de snelbinder. De 

schoonheid van het oudste industrielandschap? 

Daar had ik hartelijk om gelachen. Net als elke 

rechtgeaarde Zaankanter ben je niet zo gauw trots 

op je Saentje. Tot een ander het de lelijkste stad 

van Nederland noemt, dan word je pas groos’. En 

dat is eigenlijk te laat, vindt ze. Een stad heeft het 

enthousiasme van de bevolking nodig. Ervaring 

als burgemeester in diverse gemeentes heeft haar 

geleerd dat de ‘opwaartse druk van een bevolking’ 

broodnodig is als een gemeenteraad moet oordelen 

over sloop of behoud van gekoesterde panden. 

De Zaan zou eigenlijk beschermd 
stadsgezicht moeten zijn

2) Architect Sjoerd Soeters vindt de Zaan zelfs tien 

keer mooier dan het IJ. Hij lanceerde het idee om 

een schrijver als Thomas Rosenboom een verhaal 

over de streek aan de hand te doen om er weer een 

bestseller over te schrijven. Soeters, die zei ‘zich een 

muis te voelen die bij de kat op z’n verjaardag was’, 

had er duidelijk plezier in. Hij noemde zich een 

groot liefhebber van monumenten in een tijd van 

kubistische architectuur. Tegen de stroom in greep 

hij terug naar figuratieve elementen van vroeger in 

maatvoeringen van tegenwoordig. Hij pleitte ervoor 

de traditie voort te zetten door vernieuwing. ‘Als je 

alles bij het oude laat, woon je voor je het weet met 

z’n allen op een parkeerplaats. Wat er nodig is, is 

nadenken over pand, plek en cultuur. Vraag je af 

hoe je kunt doordringen bij jonge mensen van onder 

de veertig’. Soeters bepleitte een prijs voor jonge 

architecten die in de lijn van de traditie nieuwe ge-

bouwen gaan ontwerpen. 

3) Zoals bij de vereniging Zaans Erfgoed inmiddels 

gebruikelijk was ook voor deze bijzondere bijeen-

komst weer een bijzondere locatie gevonden. 

Een onlangs gerestaureerd rijksmonument, 

de Maartenkerk uit 1699 in het centrum van 

Zaandam. De werkgroep PR bracht de kerk in 

1)

2)

3)

4)

5)

6)
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ZE-feestsfeer. Maarten Gorter en Ank Berkhout 

van de werkgroep PR zetten hier cadeaukokers 

met de molen- en fabriekenkaart uit 1930 klaar. 

Deze zijn bij de vereniging nog steeds te koop. Op 

de voorgrond de tasjes met het koude deel van een 

typisch Zaanse lunch. Mensen van cateraar ‘Lust 

Culinair Genieten’ hoefden daarna alleen nog maar 

warme Zaanse mosterdsoep en Veen weidenkroketten 

rond te delen.

4) Voorzitter Piet Oudega telt de zegeningen van de 

jarige vereniging. Meer daarover staat te lezen op de 

website www.zaanserfgoed.nl

5) Tweede prijs winnaar van de fotowedstrijd 

Roel Prikken uit Koog aan de Zaan ontvangt een 

lunchbon van restaurant d’Vijf Broers in Zaandijk 

uit handen van jurylid Conny Scholtes.

6) Natuurlijk was er ook voldoende tijd voor een 

babbeltje met oude bekenden.

(Foto’s: Winnie de Wit, Jan Lapere en Conny Scholtes)
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In de gang van het Honig Breethuis in Zaandijk hangt een schilderij dat niet alleen bij bezoekers vragen 
oproept, maar ook bij de vrijwilligers die werken in dit monumentale huis. Het schilderij beeldt twee 
schepen af. Het linker schip draagt de namen ‘Catharina Sara Hendrina’ en het rechter schip is een 
driemaster met de naam ‘Zaandam’. Er staat een stevige bries en ‘Zaandam’ vaart met vol tuig over 

stuurboord. Het schilderij is gemaakt door Jan Zwaardemaker en is rechtsonder gesigneerd en gedateerd 
met het jaar 1824. 

door George Slieker
illustraties: zie de bijschriften 

Bij forse bries
Jan Dirksz. Zwaardemaker (1765-1847), 

een Zaanse zeeschilder

Tot voor kort was over Jan Zwaardemaker nauwelijks iets be-

kend. De database van het Rijksbureau voor Kunsthistorische 

Documentatie te Den Haag (RKD) vermeldt alleen dat hij 

‘marines’ (zeestukken) schilderde. Het kunstlexicon van Pieter 

Scheen noemt Zwaardemaker niet en Maritiem Digitaal, het 

digitale collectie-overzicht van de gezamenlijke Nederlandse 

scheepvaartmusea, vermeldt hem evenmin. Volgens het RKD 

werkte hij tussen 1772 en 1792. 

ZAANSE WORTELS

Jan Dirksz. Zwaardemaker had zijn wortels in de Zaanstreek 

en woonde en werkte hier zijn hele leven. Hij werd in 1765 

in Oostzaandam geboren. Zijn ouders waren Dirk Jansz. 

Zwaardemaker en Guurtje Pietersz. Dekker. Vader Zwaarde-

maker bezat een aantal molens, waaronder de pelmolen ‘Het 

Wapen van Friesland’. Jan Zwaardemaker behoorde tot een 

Zaandams doopsgezind geslacht dat in 1997 is beschreven 

door J.J. Zwaardemaker. De oudste vermelding van dit geslacht 

dateert uit 1617. De familienaam is ontleend aan het beroep dat 

men van oorsprong uitoefende: het maken van zijzwaarden voor 

platbodemschepen. Jan Zwaardemaker deed 13 maart 1785 zijn 

geloofsbelijdenis. Hij trouwde 18 juli 1790 met Aagje Henderiks 

Windelberg (1767-1851). Het echtpaar kreeg drie kinderen: 

Dirk (1791), Guurtje Jans (1792) en Hendrik (1797). Naast een 

stadsgezichtje van de Dam in Zaandam schilderde hij vrijwel 

uitsluitend zeestukken. Behalve meester-, huis-, en kunstschilder 

was Jan Dirksz. Zwaardemaker ook commissionair. Hij overleed 

27 oktober 1847 in Oostzaandam.

WERKEN VAN ZWAARDEMAKER

De overzichtscatalogus ‘der verzameling van Jacob Honig Jansz. 

Jr. in de Zaanlandsche Oudheidkundige Verzameling (tweede 

Afdeeling)’, verschenen in 1914, noemt samensteller G.J. Honig 

Zwaardemaker ‘een Zaandamsche schilder, die in de 18e eeuw een 

aantal schilderijen vervaardigde van schepen, aan Zaanlandsche 

kooplieden behorende’. Het schilderij in het Honig Breethuis 

is een van de weinige werken van Zwaardemaker waarvan de 

verblijfplaats bekend is. Desondanks kennen we meer werk 

van hem. Op de tentoonstelling van Zaanlandsche Oudheden 

(Zaandam, 1874) was werk van Zwaardemaker aanwezig. 

Getoond werden een schilderij van de Groenlandvisserij (cat. 

342, 1780) en een schilderij met Eenige schepen in zee onder 

Zaansche Rederij (cat. 359, 1785, nu Zaans Museum, ZOV-

01328). Ook was er een afbeelding van twee schepen (cat. 360, 

1824) uit het bezit van J. Zwaardemaker Hz. te Zaandam. 

De schepen werden omschreven als de Sara Hendrina en de 

Zaandam. De catalogus noemt ook een schilderij van twee 

schepen: de Jonge Klaas en de Onderneming (cat. 361, 1822). 

Het schilderij kwam uit het bezit van D.H. Zwaardemaker te 

Zaandam. Tot slot vermeldt de catalogus nog een Schilderstukje 

op bordpapier (karton) van de Groenlandvaart (cat. 448, on ge-

dateerd), mogelijk een studie voor een verder onbekend werk. 

Naast deze genoemde werken is er nog een zeestuk van Zwaarde-

maker bekend. De fotodocumentatie van het RKD vermeldt 

een schilderij (olieverf op doek op paneel geplakt) van 59 bij 

89 cm van schepen op open zee. Het laat rechtsonder een stuk 

drijfhout zien met Zwaardemakers signatuur en de datering 

1782. Afgebeeld zijn twee spiegelschepen en een zestal kleinere 

schepen. Volgens een beschrijving uit een Duitse veilingcatalogus 

zijn de twee grootste schepen voorzien van herkenbare namen, 

al zijn die op de foto van het RKD niet te ontcijferen. Het schip 

rechts lijkt op het al genoemde schip Zaandam. Het schilderij 

bevond zich een aantal jaren geleden in een particuliere collectie 

in Duitsland; de huidige verblijfplaats is niet bekend. 

 

ZWAARDEMAKER EN KLAAS TAAN

In 1784 maakte Zwaardemaker een schilderij van de Groen land-

vaarder Zaandam, van de reder Klaas (of Claes) Taan. Het werd 

afgebeeld in ‘Nederlands Patriciaat 80’ (1997) en omschreven 

als Zaanse schepen ter walvisvaart (olieverf op paneel, 40 bij 70 

cm). Behalve het genoemde schip Zaandam zijn nog het schip 

De Vreede en een sloep met personen te zien. Op de voorgrond 

is een walvis afgebeeld. De sloep draagt volgens de begeleidende 

tekst het opschrift ‘Klaas Taan & Zoonen’. Klaas Taan was een 
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Onder: De Groenlandvaarder Zaandam van rederij Claes Taan en Zn, Zaandam op 

de walvisvangst van Jochem de Vries. (Rijksmuseum Amsterdam, nr. SK-A-4065).

Jan Dirksz. Zwaardemaker: Het zeilschip Zaandam zet koers 

(Honig Breethuis, collectie ZOV).
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Zaandamse koopman en reder; het Zaanlandsch Jaarboekje 

(1847) noemde hem een voornaam reder der Groenlandse (walvis) 

visserij. Hij had een bijzondere reputatie. Behalve succesvol als 

koopman en scheepsuitruster, was hij, zoals meer Hollandse 

kooplieden, uiterst terughoudend in het doen van buitensporige 

uitgaven voor bijvoorbeeld feesten en banketten. Maar toen in 

1795 de Franse troepen de Nederlanden binnenvielen, doneerde 

hij f 200.000 aan de staatskas om de Franse inval te keren, 

zoals de Engelse schrijver Edward Lytton noteerde in zijn boek 

‘England and the English’. Wellicht beoogde Taan met deze 

donatie de Nederlandse (en dus ook zijn eigen) handel veilig te 

stellen. Mogelijk zijn Zwaardemakers zeestukken gemaakt in 

opdracht van Klaas Taan en zouden we kunnen spreken van een 

vorm van mecenaat. 

GROENLANDVAARDER ZAANDAM

Van de schepen die Taan liet uitrusten, zijn meerdere afbeeldingen 

bekend. Het Rijksmuseum te Amsterdam bezit een schilderij 

van Jochem de Vries, getiteld ‘De Groenlandvaarder Zaandam 

van rederij Claes Taan en Zn, Zaandam, op de walvisvangst’. 

(1772). Het werd in 1961 door het Rijksmuseum gekocht uit 

een Zweedse verzameling. Jochem de Vries had ook een Zaanse 

achter   grond. Volgens het Zaanlandsch Jaarboekje (1847) is hij 

te Zaandam geboren en aldaar in 1788 overleden. Het RKD 

ver meldt als werkzame periode 1753 tot circa 1789. De Vries 

was huis- en decoratieschilder en muntte uit in het ‘teekenen 

en schilderen van schepen, waarvan hij beide, hol en takelaadje 

(tuigage) ja zelfs het bijzondere kenbare van het geheel volmaakt 

wist te treffen’, vermeldt hetzelfde boekje. 

ZWAARDEMAKER EN JOCHEM DE VRIES

De catalogus van 1874 noemt een schilderij van Zwaardemaker 

met vermelding van de namen van de getoonde schepen (cat. 

360). Gezien deze namen en de vermelding van de signatuur en 

de datering 1824 moet dit het schilderij in het Honig Breethuis 

zijn. Wie afbeeldingen van De Vries’ werk uit 1772 en het 

schilderij van Zwaardemaker bestudeert, zal het opvallen dat de 

twee werken enigszins met elkaar vergelijkbaar zijn. Het schilderij 

van De Vries laat wel een meer vakkundige schilderhand zien, 

vooral waar het gaat om de schepen en tuigage. Het schip 

Jochem de Vries: Zaanse Kofschepen op de Zuiderzee met lichthuis op 

de achtergrond. (GAZ 32.00325).

Jan Dirksz. Zwaardemaker: Zaanse kofschepen op de Zuiderzee. (Zaans 

Museum, Collectie ZOV). 
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‘Zaandam’ is op beide werken afgebeeld. Wellicht was het 

schilderij van De Vries eveneens op de tentoonstelling van 1874 

aanwezig; de catalogus noemt onder de nummers 232 tot en 

met 236 schilderijen van ‘Zaandamsche schepen zoogenaamde 

Groenlandvaarders, door Jochem de Vries’. Anders dan het schip 

op Zwaardemakers schilderij lijkt het door De Vries afgebeelde 

schip ‘bij te liggen’ (met klein tuig bij lage snelheid hoog aan de 

wind lopen) met sterk gebraste zeilen, waarbij het marszeil van de 

grote mast heeft te maken met een achter invallende windvlaag. 

De veronderstelling ligt voor de hand dat Jan Zwaardemaker in 

1824 het schilderij van De Vries heeft nageschilderd of in elk 

geval heeft nagevolgd, waarbij hij het schip Zaandam de hoofdrol 

liet spelen. Dat is niet verwonderlijk: Jan Zwaardemaker was 

een oomzegger van De Vries: een zuster van vaderszijde was met 

Jochem de Vries getrouwd. 

GELIJKENIS

De vraag rijst of De Vries Zwaardemakers leermeester was, maar 

daarvoor ontbreken vooralsnog gegevens. Hoewel Zwaarde makers 

schilderij pas na de dood van De Vries is gemaakt, was het wellicht 

toen nog in bezit van een lid van het geslacht Zwaardemaker en was 

Jan Zwaardemaker daardoor in de gelegen  heid het als voorbeeld te 

gebruiken. Het schilderij van de ‘Zaandam’ (1784) toont een nog 

sterkere gelijkenis met dat van De Vries. Ook hier kijken we tegen 

de spiegel aan en krijgt het marszeil van de grote mast een achter 

invallende wind vlaag. Op Zwaardemakers schilderij zien we het 

schip nog iets meer van achteren. Helaas is er (bij mij) behalve een 

gedeelte lijke afbeelding in het ‘Nederlands Patriciaat’ geen verdere 

beelddocumentatie bekend. Het schilderij bevindt zich nu in een 

particuliere collectie. 

MEER VERGELIJKINGEN

Op Zwaardemakers schilderij uit 1824 wijst niet alleen het af-

ge beelde vaartuig op een navolging van De Vries’ schilderij. 

Op dit laatstgenoemde werk bevindt zich rechtsboven een 

donkere wolkenpartij; Jan Zwaardemaker heeft op zijn schilderij 

linksboven een dergelijke wolkenformatie geschilderd die 

veel zwaarder is aangezet en daardoor lijkt te werken als een 

gordijn of toneelcoulisse, waarlangs we het tafereel inkijken. 

De scheepvaarthistoricus Cees Paul meent dat Zwaardemakers 

schilderij een geïdealiseerde situatie weergeeft: beide afgebeelde 

schepen varen bij een forse bries onder vol tuig (‘mooiweertuig’), 

gezien de weersgesteldheid een riskante situatie. Bij het schip 

‘Zaandam’ stelt hij vragen over de naamgeving. De plaatsnaam 

Zaandam werd pas in 1811 onder Napoleon ingevoerd. Maar 

de naam ‘Zaandam’ wordt ook gebruikt op het schilderij van 

Jochem de Vries uit 1772 en op Zwaardemakers scheepsportret 

van 1784. Bovendien droegen schepen toen nog geen naam van 

de thuishaven. Het linker schip wordt door Paul omschreven als 

‘een vrachtschip van het type driemast hoeker’. Helaas ontbreken 

vooralsnog gegevens over een opdrachtgever. 

VIER SLOEPEN

Dat het schilderij in het Honig Breethuis een Groenlandvaarder 

toont, laten ook de kraanbalken op het achterschip en de vier 

sloepen zien. Volgens Paul waren vier sloepen op een walvisvaarder 

het minimum. Vaak hingen er midscheeps ook nog sloepen. Er 

is overigens nog een tweede Groenlandvaarder met de naam 

‘Zaandam’ geweest. In zijn proefschrift over de Nederlandse 

walvis- en robbenjacht in de negentiende eeuw verwijst Joost 

Schokkenbroek naar een in 1796 gebouwd fluitschip met deze 

naam dat in 1802 en 1810 onder commandeur Jacob Broertjes 

weinig succesvolle reizen naar de noordelijke wateren maakte. 

Het schip werd in 1810 op een veiling verkocht. 

Van Jan Zwaardemaker is naast zijn marines in elk geval één 

Zaandams stadsgezicht bekend: bij nauwkeurigere raadpleging 

van de catalogus uit 1874 vond ik van hem nog een Gezicht op 

de Dam te Zaandam van de Voorzaan (1787), uit het bezit van 

J. Zwaardemaker Dz. te Zaandam. 

HERKOMST

In 1965 schonk mevrouw R.F. Zwaardemaker-Weis uit Bilthoven 

het schilderij samen met een collectie gedecoreerde potvistanden 

en andere voorwerpen, afkomstig uit of betrekking hebbend 

op de Nederlandse walvisvaart, aan de ZOV. Haar man H.J. 

(Herman) Zwaardemaker (geboren in 1891) was actief geweest in 

de walvisvaart. In de jaren 1947 tot 1956 komt zijn naam voor in 

de bemanningslijsten van de Willem Barentsz I. Hij was werkzaam 

als chef controleur, registercontroleur en uiteindelijk rijkscontroleur 

(inspecteur). Hij diende er in deze laatstgenoemde functie op 

toe te zien dat de jacht volgens internationaal afge sproken regels 

verliep. Dat hield onder andere in dat er geen jonge, ondermaatse 

of zwangere dieren geschoten mochten worden. 

GEÏDEALISEERD

Het schilderij was, zoals al werd beschreven, aanwezig op de 

tentoonstelling van 1874. De vermelding in de catalogus dat het 

destijds afkomstig was uit het bezit van J. Zwaardemaker Hz. te 

Zaandam is interessant. Het ligt voor de hand te veronderstellen 

dat Herman Zwaardemaker een nazaat moet zijn geweest van 

de maker van het schilderij, mede gezien zijn connecties met 

de walvisvaart. Navraag bij familieleden leverde helaas geen 

antwoorden op. Hoewel nog niet alles over de achtergrond van 

dit schilderij duidelijk is, gaat het hier dus om een (geïdealiseerde) 

afbeelding van een Zaanse walvisvaarder uit de nadagen van de 

vaart op Groenland en de Straat Davis.

Met dank aan Anton Oortwijn (Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam), Cees 

Paul (scheepvaarthistoricus), Hester Wandel (Zaans Museum).       
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Het college van B&W van de gemeente Wormerland besloot 29 maart 2011 de wegsloot in Jisp voorlopig 
aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het college stelde vast dat bescherming van de wegsloot kon 

rekenen op een breed draagvlak in de Jisper gemeenschap. De monumentencommissie Wormerland  en de 
Contactcommissie Jisp werd gevraagd advies uit te brengen. 

door Cees Kingma 
illustraties: zie de bijschriften

Wegsloot Jisp voorlopig 
gemeentelijk monument 

Breed draagvlak Jisper bevolking 

Die adviezen vielen positief uit en een half jaar na het voorlopige 

besluit van B&W werd op 13 september 2011 de wegsloot dan 

ook definitief als gemeentelijk monument aangewezen. Tegen 

dit collegebesluit werden geen bezwaren ingediend. Hier door 

werd het weer mogelijk met een kano of een klein bootje door 

de wegsloot te varen.

DE JISPER GEMEENSCHAP

Vóór de wegsloot een monumentale status kreeg, vergaderde de 

Contactcommissie Jisp regelmatig over de onhoudbare toestand 

van de wegsloot. Tijdens een vergadering op 11 oktober 2010 zei 

Seiny Klopper: ‘Ik begin nog maar een keer over de wegsloot. 

De Oudheidkundige Commissie wil graag dat de wegsloot een 

gemeentelijke monumentale status krijgt. Als de wegsloot een 

monumentale status heeft, kan de gemeente subsidie op het 

onderhoud krijgen. De wegsloot groeit aan de binnenkant in een 

hoog tempo dicht en dat is zonde’. Wethouder Ron Hendriks van 

Wormerland antwoordde: ‘Ik ga het voorstellen in het college. 

B&W vindt het onderhoudswerk zeer belangrijk’. Seiny Klopper 

was nog niet gerustgesteld: ‘De bomen en struiken groeien onder 

de beschoeiing door. Op verschillende plekken is dit heel erg. 

Daarnaast ben ik blij met de verordening over waterlelies die niet 

in de sloot thuishoren’. Wethouder Hendriks liet nogmaals weten 

dit in het college aan de orde te stellen en de Contactcommissie 

op de hoogte te houden.1 17 februari 2011 bracht de commissaris 

van de koningin in Noord-Holland, de heer Remkes, een be-

zoek aan Jisp. Tijdens een rondetafelgesprek na de lunch in de 

raads zaal uitte de Contactcommissie Jisp opnieuw de wens een 

monumentale status aan de wegsloot toe te kennen2.

 

EERHERSTEL 

Met een feestelijke opening op vrijdag 15 augustus 2008 had 

burgemeester P.C. Tange van Wormerland een nieuwe brug over 

de wegsloot in gebruik genomen door er met een kano onderdoor 

te varen. Met de komst ervan had de Walvischstraat weer een 

brug als verbinding naar de Dorpsstraat in plaats van een duiker 

en kan er dus weer met een kano of een klein bootje door de 

wegsloot worden gevaren. De Stichting Wegsloot Jisp, die zich 

vanaf 2001 had ingezet voor de komst van de brug, was bijzonder 

blij met de oplevering van de houten landschappelijke brug die 

zo goed past in het beeld van het dorp Jisp. Nadat de Groene 

Long, de voorloper van het Nationaal Landschap Laag Holland, 

het belang van handhaving en bescherming van de wegsloot 

had onderschreven en akkoord was gegaan met een plaats op 

de subsidielijst voor het project van een nieuwe brug duurde 

het toch nog enige jaren voordat de bezwaren van de gemeente 

Wormerland waren weggenomen. Pas de aanvaarding van een 

initiatiefvoorstel van raadslid Nico Koelemeijer in maart 2005 

voor de bouw van de houten brug doorbrak de impasse. In de 

argumentatie voor dit voorstel werd het cultuurhistorisch belang 

van het behoud van de laatst overgebleven, ononderbroken 

wegsloot in de Zaanstreek benadrukt. De bouw van de brug 

werd financieel mogelijk door de actie ‘Kom over de brug’, Laag 

Holland, de gemeente Wormerland en een aantal sponsors. De 

naam van de brug werd ‘Aldert Kwadijk’, naar de initiator voor 

het behoud van de wegsloot. Kwadijk was een geboren en getogen 

Jisper die al jaren opkwam voor het behoud van de wegsloot 

en zich verzette tegen de afdamming daarvan. Hij bracht zijn 

enthousiasme over op de Jisper gemeenschap.3 

 

HET ONTSTAAN VAN DE WEGSLOOT

Zo’n duizend jaar geleden bestond het midden van de huidige 

provincie Noord-Holland voornamelijk uit een moerassig gebied 

met een aantal afwateringsstroompjes en kleine binnenmeren. 

Deze veengebieden lagen een tot drie meter boven de zeespiegel. 

Vanuit de strandwallen in de oude duinen langs de kust trokken 

vanaf het midden van de tiende eeuw steeds vaker boeren het 

gebied binnen. Zij ontwaterden het veenpakket om er landbouw 

op te kunnen bedrijven, maar dat veroorzaakte uitdroging en 

oxydatie, zodat het veenpakket in plaats van boven de zeespiegel 

steeds vaker onder het zeeniveau kwam te liggen. Daardoor 

spoelde veel land weg en werden de binnenmeren een steeds 

grotere bedreiging voor de landbouwgronden. De zee stroomde 

ook steeds vaker deze omgeving binnen doordat er een open 

verbinding bestond met afwateringsrivieren zoals de Zaan, het 

IJ en de Rekere. 

 

ONBEWOONBAAR

De verstoring van de waterhuishouding, gecombineerd met 

zware stormen en springvloeden dreigde het gebied vanaf het 
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midden van de twaalfde eeuw praktisch onbewoonbaar te maken. 

Door het bedijken van de Zaan en de aanleg van de Waterlandse 

Dijkring, waardoor onder andere de Beemster werd beteugeld, 

konden de boerenfamilies zich weer blijvend vestigen in onze 

streek. Binnen de ontginningsgebieden werden ook dijken en 

dijkjes gebouwd om de afwatering te regelen. Het noordelijke 

gedeelte van wat later de polder van het Wormer- en Jisperveld 

zou worden werd door zo’n dijk van het zuidelijke, nog erg natte 

gedeelte gescheiden. Deze binnendijk liep vanaf het oostelijk 

ge legen Purmereynd naar een punt westelijk bij de Zaan. Aan 

de zuidzijde van deze dijk lag een afwateringssloot. Langs deze 

verhoging in het moerassige landschap vestigden zich de boeren 

en handelaren en ontstonden de buurtschappen Neck, Gyép 

(Jisp) en Wormer. De buurtschappen werden dorpen en de af-

waterings sloot werd later ‘wegsloot’, waardoor het transport van 

en naar de steden in de omgeving op gang kwam.

 

ROMANTISCHE BLIK OP DE WEGSLOOT

De streekhistoricus Jan Klopper uit Jisp probeerde via ver-

scheidene publicaties de romantiek rondom de wegsloot in leven te 

houden. In ‘De wegsloot vertelt verder’ neemt hij de lezer mee op 

een virtuele wandeltocht door vele eeuwen Jisp. Klopper: ‘Vanaf 

het Tilletje in het Oosteinde heeft men een mooi uitzicht op 

de traankokerij van Cornelis Pietersz. Wittebroot. Vanwege de 

enorme stankoverlast lagen deze kokerijen ver weg van de eerste 

woonhuizen op het dorp op een landje aan de Noorderganssloot. 

Vervolgens komen we bij de Oosterwal, het haventje waar de 

handelsvloot afmeerde. Hier begint de wegsloot. De eerste 

boerderij aan de rechterkant die we tegenkomen, was tot het 

midden van de achttiende eeuw ook nog een herberg. Er stonden 

in de zeventiende eeuw elf herbergen in Jisp. Het volgende pand is 

het stijfselhuis van Cornelis Dircks. Schipper Arent Arentsz. had 

in 1615 in Veere nog dertien tonnen ‘stijvel’ voor hem gekocht.’

Dorpsstraat met Wegsloot aan het begin van de 

vorige eeuw. De brug verbindt de Dorpsstraat 

met de villa’s Sonnevanck en Solbacka.

Foto: Collectie glasplaatnegatieven van de 

familie Wildschut in beheer bij de ‘Oudheid-

kundige Commissie Jisp’.

 

Een theoretische benadering van de doorsnede 

van de wegsloot, getekend door archeoloog 

Gerard Alders van Cultuurcompagnie Noord- 

Holland. Deze tekening berust niet op metingen 

en boringen in het veld. De wegsloot heeft 

archeologische waarde. In het bruine (nu dicht-

gegooide of gegroeide) deel kunnen allerlei 

archeo logische vondsten liggen vanaf de tijd 

van de ontginning en stichting van Jisp tot aan 

de Gouden Eeuw van Jisp (17e en 18e eeuw). In 

die tijd was de sloot dus breder en werd er afval 

(nu archeologische vondsten) in gegooid.
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MEELMOLENS

‘Vervolgens staan op een landje voorbij het voetbalveld aan 

de linkerkant vier meelmolens. De oudste dateert al van om-

streeks 1300. Na een aantal boerderijtjes en een katholieke 

schuil   kerk staat aan de linkerkant, vlak bij de Zuiderganssloot, 

de oliemolen de Almanak. In 1721 werd zij overgeplaatst naar 

’t Kalf. Wat verder in het dorp ligt een landje met de naam 

‘Helling   laan’. Volgens Klopper liepen hier 17 ‘haringhbuijssen’ 

en 16 ‘coopvaerdieschepen’ van de helling. Klopper voert ons 

langs een kaasfabriek, grote koopmanshuizen, kerkjes, pastorieën, 

bakkerijen, winkeltjes, een rechthuis, een weeshuis en natuurlijk 

het prachtige raadhuis, oorspronkelijk gebouwd als waag. Al 

het transport tussen alle neringdoenden, molenaars, traan-

kokerijen en handelaren ging via de wegsloot. Langs de oevers 

van het water lagen houten vlonders en stoepen. In een ‘Reso-

lutie Burgemeesteren en Vroedschappen’ van november 1642 

werd bepaald dat ‘de wegsloot moet gesteecken werden op 

dertheinend  half voet’, groot genoeg voor kleinere vrachtschepen 

die konden doorvaren naar de Zaan en eventueel naar steden 

zoals Amsterdam, Haarlem, Hoorn. De plaats van de waag aan 

de wegsloot, waar alle producten verplicht moesten worden ge-

wogen, was dus ook goed te verklaren.

 

GOED BEELD

Via deze virtuele wandeling krijgt men een goed beeld van de 

enorme economische bedrijvigheid die vooral in de zestiende en 

zeventiende eeuw in dit dorp heeft geheerst. In de achttiende 

eeuw stortte de plattelandseconomie volledig in. De meeste 

zijpaden in Jisp verdwenen weer en er vielen veel gaten in de lint-

bebouwing. De oostelijke helft van de Dorpsstraat met z’n mooie 

open gloppen geeft nog steeds een goed beeld van deze open 

bebouwing in de achttiende eeuw. Op basis van deze wandeling 

liet de Contactcommissie Jisp in 1998 een film maken door een 

professioneel filmteam. De Oudheidkundige Commissie Jisp 

ondersteunde dit initiatief van harte. De film ging 24 september 

1998 in het dorpshuis ‘De Lepelaar’ onder grote belangstelling 

in première.

 

DE JISPER BRUG

Cornelis de Jong uit De Rijp, een van de architecten van de 

Zaanse Schans, spande zich altijd bijzonder in voor het behoud 

van de Jisper Dorpsstraat met z’n wegsloot. Het profiel van de 

Dorpsstraat was volgens hem een ‘cultuurmonument’. In een 

artikel uit 1982 ging hij dieper in op een aantal details van de 

Dorpsstraat: ‘De bruggen over de wegsloot, zoals die de laatste 

jaren worden gemaakt ontwikkelen zich ook in ongunstige zin; 

veelal een brede betonnen plaat met soms nostalgisch hekwerk 

met gesmede krullen’4. Voor de Zaanse Schans had de Jong in 

1967 een replica ontworpen van een typische Jisper brug. ‘Op de 

Zaanse Schans tussen de pandjes Weeshuispad en Kalf ligt een 

kopie van een voetbrug uit Jisp. Een gebogen houten brugdek met 

gebogen houten leuningen, waarbij de leuningconstructie werkt 

als dragende ligger net als bij een ijzeren spoorbrug maar dan 

wel in hout. Een prachtig staaltje timmermanskunst’. Aldus de 

Jong in 1982. Hij stelde zijn tekening ter beschikking aan iedere 

Jisper die een brug wilde bouwen.

 

Uiteindelijk is in 2011, aan het Weiver, weer een replica van een 

Jisper brug gebouwd. De werkgroep ‘Jisper Brug’, samengesteld 

uit leden van de Oudheidkundige Commissie werd breed 

gesteund door de bevolking. Door de ‘Buurtstichting Spelen 

in Jisp en Wormer Oost’ werden fondsen gevonden om de 

extra kosten te dekken die ge maakt moesten worden. Door de 

specifieke vorm en de aparte bouw wijze zou een dergelijke brug 

veel duurder uitvallen dan een gewone rechte houten brug. Het is 

te hopen dat veel van de be tonnen bruggetjes in Jisp nu vervangen 
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Tekening van de Jisperbrug door architect Cornelis 

de Jong uit De Rijp. Datering is 21-06-1967. Deze 

brug is nagebouwd op de Zaanse Schans (archief 

Zaans Schans)

De film over de wegsloot in Jisp ging op 24 

september 1998 in het dorpshuis ‘De Lepelaar’ 

onder grote belangstelling in première. 

(cartoon Noord Hollands Dagblad) 
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worden door een replica van een originele Jisper brug. De 

schaatsers kunnen dan weer zonder te bukken over de wegsloot 

schaatsen. Alweer enige eeuwen terug werd al vastgesteld dat de 

doorvaarthoogte ‘zo hoog als bij de burgemeester’ moest zijn. 

 

DE WAARDERING VAN HET MONUMENT 

In de inleiding van ‘Monumentbeschrijving wegsloot Jisp’, 

opgesteld door Polman Advies, wordt de waarde van de wegsloot 

kort samengevat:

‘De Wegsloot vormt niet alleen binnen het dorp Jisp het belang-

rijkste historisch-ruimtelijke element. Het is ook de allerlaatste 

nog ononderbroken wegsloot in de Zaanstreek. Het verloop, het 

profiel, de diversiteit aan bruggetjes en de aangrenzende groen- 

wegen- en bebouwingsstructuur zijn tezamen verantwoorde lijk 

voor het unieke beeld van de dorpskern. Om deze bij zondere 

karakteristiek te behouden zijn een conserverend bestemmings-

plan en een bijbehorend beeldkwaliteitplan opgesteld’5. 

De zakelijke beschrijving is duidelijk: ‘De Wegsloot wordt ge-

vormd door een lang, relatief smal, waterlint dat langs het Weiver 

noord-zuid en langs de Dorpsstraat oost-west is georiën teerd. 

Het beeld van de Wegsloot wordt bepaald door het profiel, ver-

loop, steeksloten, bruggen, begrenzingen, erfafscheidingen en 

maat, schaal, verschijningsvorm en situering van aangrenzende 

bebouwing’. 

 

BEDREIGINGEN VOOR EEN UNIEK MONUMENT

Diverse malen vergaderde de gemeenteraad van Jisp over de 

demping van de wegsloot. In bijna de hele Zaanstreek werd, 

o.a. door het toenemende wegverkeer, besloten de wegsloot te 

dempen. Het was bovendien een mooie gelegenheid riolering 

en andere infrastructurele vernieuwingen, zoals waterleiding, 

gas buizen en elektriciteitskabels, aan te leggen. In 1906 dreigde 

er zelfs een tramlijn door de wegsloot te worden aangelegd. De 

gemeente verleende de concessie, maar de Holland American 

Company met zijn ‘Electrische Tramweg in de Zaanstreek’ zag 

van de aanleg af. De kosten voor de overname van de grond 

werden te hoog gevonden.

Baggerslib en waterplanten vormden een regelmatig terugkerend 

probleem. In het midden van de vorige eeuw klaagde de brand-

weer al dat er onvoldoende water in de wegsloot stond om een 

brand te kunnen blussen. 

Tegenwoordig is het zware wegverkeer de grootste bedreiging. 

Het grastalud en de lage houten beschoeiingen aan de wegkant 

worden steeds verder de wegsloot ingedrukt waardoor deze steeds 

verder versmalt. Bovendien zijn er in de loop van de tijd steeds 

meer creatieve tuinoplossingen langs de wegsloot verschenen 

waarbij zelfs een terras en zitjes in en boven de wegsloot zijn ge-

bouwd. De gemeenschap zal nog de nodige tact dienen te tonen 

om onderling dit soort buitenissigheden op te lossen.  

 

Met dank aan Seiny Klopper-Bruijn van de Oudheidkundige Commissie Jisp 

voor het beschikbaar stellen van haar archief. 

Noten:

1 Verslag van de vergadering Contactcommissie Jisp 11 oktober 2010. 

2 Gemeentenieuws 23 februari 2011.

3 Burgerjaarverslag Wormerland 2008

4 Jisp, een eeuwenoude Parel vergruisd door snelverkeer, door Cornelis de 

 Jong in 1982 

5 Wegsloot Jisp door Polman Advies

 

Dienblad met een schilderijtje van de traankokerij 

van Cornelis Gerritsz. De Lange op de plaats waar 

nu villa ‘Solbacka’ staat. Lange tijd was dit de 

woning van burgemeester Cornelis Wildschut van 

Jisp. Op dit schilderijtje is het lokale transport in 

de wegsloot in het midden van de 17de eeuw goed 

te zien. foto: Cees Kingma 

 

Rechts: De wegsloot bij het Raadhuisplein door 

het smeed werk van de Kerkbrug, waarschijnlijk 

de oudste smeedijzeren brug in de Zaanstreek. 

De brug uit 1867 is inmiddels voorgedragen voor 

plaatsing op de Gemeentelijke Monumentenlijst.

De Wegsloot wordt hier begrensd door de gemet selde 

voorgevel van het Raadhuis en door de (in 1938) 

gemetselde rechte kadewand van het aan grenzende 

pleintje. Aan de andere zijde is de door buigende 

houten beschoeiing te zien die door het wegverkeer 

steeds verder de wegsloot wordt inge drukt. 

foto: Cees Kingma
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De Oostzijderkerk in Zaandam is de enige hallenkerk die de Zaanstreek rijk is. Hoewel bij de grote 
verbouwing in 1850 een deel van de oorspronkelijke schoonheid verloren ging, bevat de kerk nog altijd 

schitterende gebrandschilderde ramen, kroonluchters met inscripties en fraaie details. Een raadselachtige 
grafzerk met geheime tekens is een van de intrigerende ingrediënten uit zeven eeuwen kerkgeschiedenis 

in de Klauwershoek te Zaandam.

door Cor van Dongen
illustraties: zie bijschriften

Koeien in de kerk 
De Oostzijderkerk te Zaandam

We beginnen onze puzzeltocht in de tweede helft van de veer-

tiende eeuw, het tijdperk waarin alleen de oostzijde van de Zaan, 

die de grens vormde tussen de Bannen van Oost- en West  zaan, 

was bebouwd. In 1396 werd een dam in de Zaan aan ge bracht 

en in die buurt verscheen de eerste bebouwing. In 1411, dit 

jaar precies 600 jaar geleden, werd een houten kapelletje neer-

gezet, het allereerste bede-huys van het huidige Zaandam. De 

oorspronkelijke, aan de H. Maria Magdalena gewijde kapel op 

de huidige plek van de kerk, ressorteerde onder de parochie 

van Oostzaan. De beeltenis van het wapen van Oostzaan - een 

drietandige vork met graszoden op de punten - op de koperen 

lessenaar en op het kerkzegel uit 1630 herinnert aan die periode 

uit de late middeleeuwen. Als de lasten van het landbezit iemand 

te zwaar werden, plaatste hij een vork met drie zoden op de dijk, 

ten teken dat hij het land aan het dorpsbestuur wilde afstaan.

GEBEURTENISSEN EN JAARTALLEN

In 1449 was de kapel te klein geworden om alle kerkgangers 

te herbergen. Het gebouw verkeerde in bouwvallige staat en 

men besloot de kapel uit te bouwen tot een pseudobasiliek, een 

kerkgebouw met een middenschip en twee zijbeuken. Als die 

zijbeuken (bijna) even hoog zijn als het middenschip spreekt 

men van een ‘hallenkerk’. Laten we met zevenmijlslaarzen door 

die eerste eeuwen van de kerk heenlopen met een opsomming 

van de belangrijkste gebeurtenissen en hun jaartallen. In 1460 

kwam een toren boven de ingang gereed. Ruim een halve eeuw 

later wijdde Jacobus de Ridder, bisschop van Utrecht, een beeld 

van de H. Maria Magdalena dat in een nis in de buitenmuur 

werd geplaatst. Weer een halve eeuw later, in 1576, brandde de 

kerk gedeeltelijk uit door onvoorzichtigheid van Staatse soldaten 

die op het kerkhof rond de kerk waren gelegerd. 

HEER BART

Inmiddels had Bartel Jacobsz - de pastoor van Oost-Zaandam 

die Heer Bart werd genoemd - de dienst van Rome verlaten. Hij 

werd een van de eerste hervormde predikers in de Zaanstreek. 

Zijn eerste preek, gehouden voor een grote menigte toehoorders, 

vond plaats op de Grote Sluis van Zaandam. Toen de Hertog van 

Alva orde op zaken kwam stellen nadat de protestanten tijdens 

de Beeldenstorm vernielingen hadden aangericht in katholieke 

heiligdommen, zag Heer Bart zich genoodzaakt naar Engeland 

te vluchten. Maar toen de macht van de Spanjaarden tanende 

was (‘op 1 april 1572 verloor Alva zijn bril’), keerde hij terug 

naar Nederland. In 1578 werd hij aangenomen als predikant van 

de Banne van Oostzaan. Zeven jaar later, in 1585, scheidde de 

kerk van Oostzaandam zich van Oostzaan af en werd heer Bart 

aan  ge steld als eerste predikant van de Oostzijderkerk. 

KERKZEGEL

In 1680, vijf jaar voor de zuidbeuk in zijn geheel werd vervangen 

door een nieuwe, ging het kerkzegel het wapen van Oost-

Zaandam dragen: een schip in aanbouw, zonder tuigage. Boven 

de ingang van de voormalige predikantswoning in de Zuider-

kerk straat achter de Oostzijderkerk is een gevelsteen met dit 

wapen aangebracht. Weer zeven jaar later was het herstel van de 

verbrande kerk voltooid. Daarmee waren de Zaanlanden hun 

eerste en enige ‘hallenkerk’ rijk, met grafzerken op de vloer, 

een gebouw dat gedeeltelijk rust op de oude fundamenten van 

de kapel. De Oostzijderkerk zou nog tientallen jaren voldoen 

voor een groeiend aantal gelovigen. Maar in de loop van de 

17e eeuw werd Westzaandam steeds groter en rijker, in 1640 

werd daar een nieuwe kerk ingewijd, de Westzijderkerk. Dat 

bezegelde de kerkelijke scheiding tussen Oost- en Westzaandam, 

al probeerden de Oostzaandammers wel de meer welgestelde 

Westzaandammers zo lang mogelijk aan hun kerk te binden 

vanwege de inkomsten. 

‘STEENEN TOREN’

‘Op heden den Eersten Junij Achttien Honderd en Vijftig des 

middags ten Twaalf ure is door het bestuur der Stad Zaandam 

en Kerkmeesteren der Hervormde Gemeente van Oostzaandam 

op het stadhuis te Zaandam overgegaan tot het in het Openbaar 

aanbesteden in een Perceel van het daarstellen van eenen Nieuwen 

Steenen Toren en het maken van eene belangrijke verbouwing 

aan de Kerk der Hervormde Gemeente van Oostzaandam met 

de leverantie van alle daartoe benoodigde materialen’. Aldus 

luidt de beginregel uit het Verbaal van Besteding voor de grote 

herstelwerkzaamheden in 1850, de vanwege talrijke gebreken 

noodzakelijke verbouwing die de kerk haar huidige aanzien zou 

geven. De noorder zijbeuk werd gesloopt en de voorgevel van 

het oude middenschip en het portaal werden vervangen door 

een nieuwe gevel. Op de plek van de gesloopte zijbeuk verrees 
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een nieuwe toren in neoclassicistische stijl naar een ontwerp 

van L.J. Immink. De kolossale klus werd door Jan Galman, 

aan nemer te Amsterdam, afgemijnd op 29.800 gulden, maar 

het stadsbestuur en de kerkmeesters gingen in eerste instantie 

niet akkoord. Uiteindelijk, ‘volgens de strikte bepaling van het 

bestek’, werd de opknapbeurt de aannemer gegund voor 29.400 

gulden. Dat bestek beslaat 48 bladzijden waarin de te verrichten 

werk zaamheden en de benodigde materialen tot in detail 

worden beschreven. De 32 artikelen van het bestek (dat zich 

uit strekt van funderingen tot torenspits, van bliksemafleiding 

tot de klokken en het uurwerk, van het Henegouwse hardsteen 

voor de stoeptreden tot de beschoeiing van het haventje aan 

het einde van de Peperstraat, enzovoort enzovoort, bieden een 

fasci nerend inkijkje in de technische problemen en hun (prozai-

sche) oplossingen: ‘scheerbouten van de beste soort, voor de 

kortelingen zware kolders en kruisswiepelingen van minstens 

vier duim dik. Daarnaast, lezend tussen de regels door, krijgt de 

lezer een bijzonder beeld van de kerkconventies uit die tijd, zoals 

de exclusief voor de burgemeester in te richten kerkbank, de 84 

mannenbanken en het van de mannenruimte afgescheiden vak 

met vrouwenstoelen.

Er moest het nodige gesloopt worden; schadeposten bij de sloop 

waren voor risico van de aannemer. Hierbij ging veel moois 

verloren, zoals valt terug te zien op zeventiende-eeuwse teke ningen 

van de kerk.

KROONLUCHTERS EN GEBRANDSCHILDERDE RAMEN

Wat behouden bleef, zijn de uitzonderlijke zeventiende-eeuwse 

koperen kroonluchters, grotendeels gefinancierd via schenkingen, 

zoals is af te lezen uit inscripties op deze lichtkronen. ‘Uyt Liefde 

seer Trouw, Door veelderhande gifte syn wy in dit gebouw 

Gekomen op te lichte.’ Het zijn unieke exemplaren, want veel van 

de kronen werden aan het begin van de negentiende eeuw, toen 

gasverlichting haar intrede deed, door moderne types vervangen. 

De oudste kroon, geschonken door de ‘vrijers en vrijsters van 

Zaandam’, stamt uit 1623. Ook zes gebrandschilderde ramen, 

eertijds beschermd door ‘gebrayde netten’, zijn, mede door 

de diversiteit van de afbeeldingen, een lust voor het oog. We 

zien een ‘tronende maagd met neergevelde kwade elementen’, 

een allegorische voorstelling van Neptunus en Venus (kon dat 

vroeger wel, godengestalten uit de oudheid in de kerk?), ‘drie 

jongelingen in een vurige oven’, taferelen uit de scheepsbouw 

(van houtwinning tot schip), de inwijding van de tempel in 

Jeruzalem en het wapen van het Hoogheemraadschap. Onze 

speurtocht door het kerkgebouw brengt ons ook bij de zeskantige 

eiken preekstoel, die zich voor de verbouwing van 1850 op de 

huidige plaats van het orgel bevond, geflankeerd door koperen 

wandluchters in de vorm van een mensenarm. 

ORGEL

Het orgel, tweeklaviers met vrij pedaal, voor de somma van zeven-

duizend gulden gebouwd door de Amsterdams firma Flaes & 

Rechts: Ets van Gerrit de Jong van de Klauwershoek met op 

de achtergrond de huidige toren van de Oostzijderkerk (GAZ 

120366)

De voorgevel van de voormalige Oostzijderkerk te Zaandam, met 

houten toren die in 1849 wegens bouvalligheid is gesloopt. Naast 

de kerk staat het oude raadhuis van Oostzaandam. Uurwerk, 

weerhaan en grote klok zijn hergebruikt in de nieuwe toren. 

(Inkttekening van J. Pelgrom, GAZ/collectie ZOV 120039)
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Brünjes, werd op zondag 23 augustus 1863 ingewijd met het 

machtige geluid van psalm 100 vers 1-3: ‘Juich aarde, juich alom den 

Heer’. (Het eerste orgel van het duo Flaes en Brünjes stamt uit 

1855 en vinden we nu in de doopsgezinde kerk van Wormerveer).

In de noordelijke hoek van de westelijke muur hangt een groot 

plateau, met een doodshoofd in het driehoekige timpaan, met 

daaronder, in kapitalen, het devies ‘GEDENK TE STERVEN’. 

Het plateau vormt een plattegrond waarop de in totaal 620 

graven en zerken van de kerk staan aangegeven: ‘Der Dooden 

Rust   plaats door deez Plattengrond verbeeld / Wijst hier Elk Graf 

en Zerk behoorlijk afgebeeld’.

De oudste zerk dateert uit 1597. In een iets recentere steen, uit 

1602, is een kist met een geraamte uitgebeiteld. De voorstelling 

gaat vergezeld van een inscriptie, een toepasselijke wijsheid voor 

de lezer:

‘Dat ghij sijt heb ick geweest / Dat ick ben sult ghij haast zijn / 

Leeser die dit leest.’

GEHEIMSCHRIFT

Eén grafzerk springt er uit, vanwege de cryptische tekens die erop 

zijn aangebracht: geheimschrift, geliefd in de kringen van de vrij-

metselaars. Een afschrift van de zerk kwam aan het begin van de 
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Opvang van vluchtelingen tijdens de watersnood van 1916, 

zie het schilderij op de achtergrond dat de situatie rond de 

watersnood van 1825 weergeeft (GAZ 2100422)
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De ontcijferde code op de grafzerk: onder de regels in 

code staat de ontcijferde tekst.
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negentiende eeuw in het bezit van de Orde van Vrijmetselaren 

uit Den Haag. Zij ontcijferden de mysterieuze code die een 

variant lijkt te zijn op het ‘rozenkruisersgeheimschrift’, een 

versleutelingsmethode waarbij letters via boter-kaas-en-eieren-

achtige schema’s worden verborgen. Het ontcijferen van dit soort 

geheimschriften is voor geoefende cryptoanalisten een fluitje van 

een cent. Zo ook voor de Haagse vrijmetselaars, die er in slaagden 

de code te kraken. 

WATERSNOODRAMP 

Het godshuis doet vandaag de dag uitsluitend dienst bij bij-

zondere vieringen of concerten en wordt niet meer ingezet voor 

de reguliere eredienst. Dit alternatieve gebruik herinnert aan 

de dagen van de watersnoodramp van 5 februari 1825, toen 

de Zuiderzeedijk het tijdens een hevige storm begaf en heel 

Water  land onder water stond (Zaandam was eerder getroffen 

door overstromingen, in 1570, 1600, 1778) en de schapen 

van de boeren een droog plekje vonden op het kerkhof en de 

kerk vol stond met vee. Het olieverfschilderij naar aanleiding 

van deze gebeurtenis, ‘Koeien in de kerk’ van ‘Schilder van de 

Romantiek’ James de Rijk (1806-1882), werd 4 juni 1830 in 

de kerkenraadskamer geplaatst en de volgende dag mochten 

intekenaars (de kosten van het 350 x 250 cm grote schilderij, 

inclusief lijst, bedroegen fl. 1197,64) met hun vrouwen het 

schilderij komen bewonderen. Het is nog altijd het pronk stuk 

van de kerk, een ware blikvanger.

Bijna een eeuw later, in 1916, werd Zaandam opnieuw getrof-

fen door een overstroming. De foto van de opvang in de Oost-

zijder kerk van de vluchtelingen voor deze watersnood, met 

op de achtergrond het prachtige schilderstuk van de vorige 

watersnoodramp, met het vee in de kerk, vormt in velerlei op-

zichten een pakkend document.

Bronnen 

Iets uit de historie van de Oostzijderkerk Zaandam (auteur onbekend). 

In en om de Oostzijderkerk (contactorgaan van de Vereniging ‘Vrienden van 

de Oostzijderkerk’, okt. 1971). 

Dossier bouw Toren en verbouwing O.Z.Kerk (GAZ). 

De Oostzijderkerk zoals hij er na een grondige 

verbouwing uitziet met nog steeds de prachtige 17e 

eeuwse kroonluchters (foto Cor van Dongen)

Links: Schilderij ‘Koeien in de kerk’ van James de 

Rijk gemaakt naar aanleiding van de watersnood 

van 1825 (GAZ 3100446)

Schilderij van het interieur van de kerk vóór de 

ingrijpende verbouwing van 1850 gemaakt door 

Cornelis J. Prins. We zien het preekgestoelte op de 

huidige plek van het orgel. In 1954 is het schilderij 

aan de kerk geschonken door een verre nazaat van 

de schilder. (foto Cor van Dongen)
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De Zaanse rijstpellerij kwam de klap van de Eerste Wereldoorlog nooit helemaal te boven. In de Zaanstreek 
bestaat er wel eens verwarring over twee pellerijen waarvan de bedrijfsnamen sterk op elkaar lijken: 

Rijstpellerij de Unie en de N.V. Rijst-Unie. 

door Jur Kingma
Illustraties: Gemeentearchief Zaanstad

De N.V. Rijst-Unie  

Rijstpellerij de Unie was een onderdeel van N.V. Wessanen’s 

Koninklijke Fabrieken. De N.V. Rijst-Unie was een trust die op 

30 maart 1930 werd opgericht. 81 jaar geleden was een trust een 

andere bedrijfsvorm dan tegenwoordig het geval is. De N.V. Rijst-

Unie was een kartel waarvan de meeste Nederlandse rijstpellers 

deel uitmaakten. De trust had als doel in de krimpende markt 

toch winst te maken. Over kartels is weinig bekend, maar de 

notulenboeken van de N.V. Rijst-Unie geven inzicht hoe een 

dergelijk kartel functioneerde.1 De uitgekeerde divenden wekken 

de indruk dat het kartel een groot financieel succes was. De 

eco  nomische crisis van de jaren dertig lijkt het kartel redelijk 

te zijn doorgekomen, maar dat lag anders voor de werknemers 

van de fabrieken. 

OPRICHTING RIJST-UNIE

De N.V. Rijst-Unie werd ten kantore van mr. Vonk in 

Amster   dam op 30 maart 1930 opgericht. Kort daarvoor, 

op 17 maart, waren de aandeelhouders bijeengekomen voor 

een formele oprichtingsvergadering. Daarbij waren aan-

wezig de N.V. Wessanen’s Koninklijke Fabrieken, de heer 

C.J. van Schaardenburg, de heer mr. C.H. van Sillevoldt 

jr., de N.V. Rijstpellerij voorheen Albert Vis en de N.V.  

C. Kamphuys’ Fabrieken. Daarmee waren drie Zaanse en drie 

Rijn mondse rijstpellers vertegenwoordigd. Het is opmerke lijk 

dat de deelnemers bestonden uit drie Zaanse naamloze ven-

noot schappen met belangen in de rijsthandel en pellerij, terwijl 

van de Rijnmondse kant namens de eigenaren/aandeel houders 

van Howard & Co, de firma Van Schaardenburg en de firma 

Sillevoldt deelnamen in de trust. Buiten de N.V. Rijst-Unie 

bleven de bedrijven van Bloemendael & Laan en Gebrs. Laan 

te Wormerveer en de N.V. Mico in Zaandam. De Rijst-Unie 

huurde de fabrieken van de aandeelhouders. Als admini strateur 

van de N.V. werd de heer Andrea van Wessanen benoemd. Men 

ging voor gezamenlijke rekening Italiaanse en Birmese rijst 

kopen. Volgens taxatie waren alle machinerieën in de fabrieken 

f 3.435.896 waard. De Rijst-Unie ging fl 115.000 huur betalen 

voor alle onroerende goederen in de fabrieken. Het inkoopbureau 

van de Rijst-Unie werd gevestigd in Rotterdam, maar de inkoop 

van Java-rijst zou via Wessanen geschieden. Van Sillevoldt 

was naar Hamburg geweest om met de Duitse pellers over 

samenwerking te praten. De inkoop van rijst voor de Poolse 

rijstpellerij Oryza van Wessanen zou ook via de Rijst-Unie lopen. 

Kennelijk had de economische crisis nog geen duidelijk effect, 

want in Wormerveer en Zwijndrecht ging men werken met extra 

ploegen. Kamphuys stopte met de opslag van cacao omdat er 

zoveel rijst moest worden opgeslagen en Howard & Co. wilde 

in Rotterdam nog een nieuw rijstpakhuis bouwen.

INTERNATIONALE CONTACTEN

De notulenboeken van de Rijst-Unie staan vol van contacten 

met Duitse pellers en handelaren en Italiaanse en Engelse 

rijsthandelaren. De handelscondities werden bepaald door de 

London Rice Brookers Association. Men bleef al die jaren in 

gesprek met de Duitsers en de Italianen. In de loop van 1930 

groeiden de geruchten dat Duitsland de invoerrechten op gepelde 

rijst ging verhogen. Een Duitse rijstpeller liet weten dat hij 

ging stoppen en verder wilde gaan als verkooporganisatie van 

de Rijst-Unie. De Japanse regering probeerde via de Londense 

rijstmakelaars een grote partij rijst te verkopen. De Rijst-Unie was 

daarin geïnteresseerd, maar alleen als loonpeller. De Japanners 

wilden echter tegen elke prijs contant verkopen. Men was ook 

bang de Italiaanse leverancier Tintori voor het hoofd te stoten 

als men grote partijen Japanse rijst op de markt zou brengen. 

CONCURRENTIE

De grote concurrent van de Rijst-Unie was de ‘Verein’, het 

Duitse kartel van rijstpellers. Beide partijen kwamen in Oost-

Europa regelmatig in elkaars vaarwater. Men wilde komen tot 

een verdeling van de markt. Duitsers, Nederlanders en Polen 

probeerden de markt in Tsjecho-Slowakije onderling te verdelen. 

Ook met de N.V. Mico in Zaandam, in feite een Duits bedrijf, 

probeerde men te komen tot marktafspraken. In januari 1931 

werd toch een schip vol Japanse rijst gekocht. Deze 7000 ton 

werd grotendeels opgeslagen bij Kamphuys in Zaandam. Er 

werd afgesproken samen met de Duitse ‘Verein’ nog een paar 

scheepsladingen te kopen. Men wendde zich in die tijd vanwege 

de dreigende Duitse invoerheffingen tot minister-president 

Colijn. In Rangoon in Birma had men een eigen agent, de heer 

Van Woerkom, die zowel de rijst inkocht voor de Rijst-Unie als 

voor de Duitse ‘Verein’. 

CRISIS SLAAT TOE

In 1930 begon de economische crisis voelbaar te worden. De 

pellerij van Kamphuys was te duur en de fabriekschef zou 

moeten worden ontslagen of genoegen moeten nemen met een 

loonsverlaging. Ook arbeiders zouden ontslagen moeten worden. 

Een kartel als wapen tegen de concurrentie
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Het pellen van Java-rijst zou voortaan alleen in Wormerveer en 

eventueel ook in Zwijndrecht gebeuren. In de loop van 1931 

ging men leveringen naar Duitsland noteren in guldens omdat 

de positie van de Reichsmark onder druk stond. Steeds was men 

bezig met de wereldhandel in rijst. Men zag bijvoorbeeld een 

voordelige partij in Korea en kort daarna een partij in Brazilië, 

waarvoor men afzet in Canada verwachtte. Het loslaten van 

de gouden standaard in Engeland in de tweede helft van 1931 

zorgde voor verwarring. De waardevermindering van het Britse 

pond leidde tot een verlies van f 92.000. Prijzen werden voortaan 

in dollars of guldens genoteerd. In Hongarije werden de deviezen 

bevroren. Later kwamen meer landen in de problemen en leverde 

men slechts rijst tegen vooruitbetaling. In Italië was in 1932 

een regeling in de maak waarbij alle rijstbedrijven - pellerijen, 

exporteurs - in een soort productschap ondergebracht gingen 

worden. Ook in Griekenland werden geen deviezen meer 

verstrekt. Er lag op afnemers in dat land nog een vordering van 

f 10.000. Er was per schip nog een lading rijst ter waarde van  

f 8000 onderweg. De KNSM werd gevraagd het schip langzamer 

te laten varen tot er meer duidelijkheid zou zijn en men eventueel 

alles wat al in opslag in havens lag, weer mee terug kon nemen.

DE FABRIEKEN

Doordat de verschillende bedrijven ook nog voor eigen rekening 

handelden, was er regelmatig onenigheid over prijsdumping. 

Meestal werd de schuld in de schoenen geschoven van een 

handels reiziger. Aan het einde van 1930 nam Wessanen een 

pneumatische losinstallatie in gebruik. De balen rijst zouden 

voortaan worden gelost bij Kamphuys. De los gestorte rijst zou 

daarvandaan worden vervoerd naar Wessanen. Men probeerde 

te komen tot harmonisatie van de verschillende verzekeringen op 

de fabrieken. Van Schaardenburg en Howard gingen namens de 

anderen onderhandelen over een gunstig tarief voor het vervoer 

van rijst per nachttrein naar Duitsland. Bloemendael & Laan 

liet in 1931 weten zich aan het prijsbeleid van de Rijst-Unie te 

conformeren. Men bleef voortdurend elkaar vliegen afvangen 

bij aanbiedingen aan verschillende grossiers. Er werden ook 

regelmatig uitzonderingen op de onderlinge prijsafspraken 

gevraagd als een van de leden weer een mooi handeltje zag. Vanaf 

1931 regelde de Rijst-Unie de opbouw van de pensioenen van 

arbeiders en beambten. Er werd onderzocht of men verpakte 

rijst zou gaan verkopen. Dat was technisch mogelijk, maar dan 

moest er een verkooporganisatie komen. In 1931 werd besloten te 

stoppen met het pellen in de fabriek van Kamphuys. Er was aan 

de discussie een berekening voorafgegaan waarbij de kosten van 

Wessanen en Kamphuys werden vergeleken. Kamphuys kreeg een 

transportvergoeding om zijn rijst te laten pellen in Wormerveer. 

Men vergeleek ook de kosten die verschillende bedrijven moesten 

maken om hun jutezakken te laten repareren. Wessanen liet 

het doen voor twee cent per zak. In augustus 1932 zouden bij 

Kamphuys alle mensen worden ontslagen. Zo nodig zou worden 

gewerkt met losse medewerkers. Het sluiten van hele fabrieken 

werd in de verslagen afgedaan in één alinea. De inkooppolitiek 

kon een halve of hele bladzijde per vergadering beslaan. In 1933 

werd het kantoor van Amsterdam naar Wormerveer verplaatst. 

C.H. Laan was vrijwel de hele periode voorzitter van de raad van 

beheer. Hij was ook firmant van Wessanen. Laan slaagde erin de 

verschillende deelnemers op één lijn te krijgen.

Voor de fabrieken van Kamphuys aan de Oostzijde 

in Zaandam liggen grote binnenvaartschepen met 

ongepelde rijst, mogelijk een deel van een scheeps-

lading uit Japan. Vanaf 1932 fungeerde het bedrijf 

vooral als pakhuis voor de Rijst-Unie. (GAZ 

21.03946)
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CONCURRENTIE

Aan het einde van 1930 wilde de grossiersbond tot vaste prijs-

afspraken komen. Maar de economische situatie maakte dit 

ongewenst in de ogen van de Rijst-Unie. Nog steeds zat men 

elkaar in de haren, bijvoorbeeld als Wessanen te goedkoop 

had geleverd aan de Edah, of Alb. Vis aan Nutricia. Elk jaar 

werden een inkoopbeleid en een inkoopplafond vastgesteld. 

Voor 1932 was dat f 20 miljoen. Er werd onderzoek gedaan 

naar detailhandelsprijzen bij winkeliers in Rotterdam en men 

vond dat de marges van de winkeliers veel te hoog waren. 

In de ogen van de Rijst-Unie was een van de oplossingen de 

grossiers uit te schakelen en direct aan de winkeliers te leveren. 

Het verpakken van rijst was een tweede mogelijkheid om meer 

invloed op de prijzen uit te oefenen. Men wilde contact zoeken 

met kruideniersorganisaties. In de loop van 1932 werden alle 

bestaande contracten van de deelnemers met de KNSM voor 

vrachtvervoer naar de Middellandse Zee opgezegd. Men wilde 

komen tot één afspraak met de Rijst-Unie. 

EIGEN MERK

Bij de firma Van Sillevoldt lag een voorstel ter tafel om verpakte 

rijst onder eigen merk te gaan leveren via de Enkabe/Nederlandse 

kruideniersbond. Op de verpakking wilde men dan wel een 

garantie van de Rijst-Unie afdrukken. Het leek een goed plan 

en de verkoopcommissie zou het uitwerken. Maar de bedrijven 

van de Rijst-Unie bleven vrijwel uitsluitend zaken doen met 

grootverbruikers en grossiers. Het lukte de bedrijven voor de 

oorlog niet de weg naar de consumentenmarkt te vinden. Het 

Centraal Bureau voor de Statistiek vroeg in 1932 hoe de juridische 

en economische constructie van de N.V. Rijst-Unie was. Men 

besloot de accountant en de advocaat te laten antwoorden. Men 

s

s

H

I

c

p

d

o

d

z

w

a

z

b

c

u

re

u

u

o

W

n

l

Z

De rijstpellerij van Wessanen aan de Veerdijk in 

Wormer in augustus 1938. Onder de vlag van de 

N.V. Rijst-Unie werd hier ook de rijst van Kamphuys 

gepeld. De fabriek had op dit moment haar grootste 

uitbreiding bereikt. Aan de kade liggen drie binnen-

vaartschepen die gepelde rijst laden, en een aak die 

ongepelde rijst lost. 

(GAZ 21.03946)

De rijstpellerij van Alb. Vis lag in het Guisveld achter 

het station van Wormerveer. Het bedrijf was in feite 

een dochteronderneming van Wessanen. De gebouwen 

werden al snel aan de N.V. Rijst-Unie onttrokken. 

(GAZ 41.01909)
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ADVERTENTIE

slaagde er ook in de overheid ervan te overtuigen dat economische 

samenwerking in de crisis noodzakelijk was. 

HET RENDEMENT

In 1932 en 1933 werd zes procent dividend uitgekeerd op de 

cumulatief preferente aandelen. Daarnaast werd in 1933 ook vijf 

procent dividend uitgekeerd op de gewone aandelen. In 1934 was 

dit zes, respectievelijk vijftien procent. Dit was ook het geval in 1935, 

ondanks een forse afwaardering van de voorraden. In 1936 was het 

dividend zes respectievelijk 12,5 procent. Maar over 1937 was het 

zes en 18 procent en in 1938 zes procent en 16,5 procent. In 1939 

werd besloten de aandeelhouders gedeeltelijk terug te betalen op de 

aandelen. Het dividend op de cumulatief preferente aandelen was 

zes procent. De rest van de winst werd onverdeeld gelaten. Over het 

boekjaar 1940 werd er het vaste dividend van zes procent over de 

cumulatief preferente aandelen en 62,5% over de gewone aandelen 

uitgekeerd. De rest van de winst werd onverdeeld gelaten. Over de 

resterende oorlogsjaren werd steeds het dividend van zes procent 

uitbetaald. Op de gewone aandelen werd het ene jaar zes procent 

uitgekeerd en het andere jaar niets. De rest van de winst werd steeds 

onverdeeld gelaten. In 1947 wilde Kamphuys van zijn machines af. 

Wessanen wilde ze wel overnemen. Maar daarmee verdween het 

nut van de N.V. Rijst-Unie. 15 augustus 1947 ging de Rijst-Unie in 

liquidatie. Wessanen staakte ook spoedig de rijstpellerij. De twee 

Zaanse bedrijven die buiten de trust waren gebleven (Bloemendael 

& Laan en Gebrs. Laan) overleefden de trust. De Mico werd na de 

oorlog als vijandelijk vermogen geliquideerd.

DE BALANS

Het kartel N.V. Rijst-Unie was waarschijnlijk opgericht als reactie 

op de ontwikkelingen in de rijstpellerij in Duitsland, waar de 

con currenten ook in een kartel waren verenigd. Men maakte 

zich sterk voor een gezamenlijke inkoop van ongepelde rijst en 

coördineerde de verkoop van de verschillende bedrijven. Er werd 

gezocht naar kostenbesparingen door het sluiten van fabrieken, 

het afsluiten van gezamenlijke verzekeringen en vrachtcontracten 

en men coördineerde investeringen. De rijstpellers in Bremen 

en Hamburg waren van oudsher de grote concurrenten van de 

pellers langs de Zaan en in de Rotterdamse agglomeratie. Het is 

verbazingwekkend om te zien hoe men enerzijds samenwerkte 

met de Duitsers en anderzijds probeerde elkaar te bestrijden. 

De deelnemers in de trust bleven elkaar ook regelmatig vliegen 

afvangen. Pas na de oorlog zouden verschillende bedrijven met 

merkproducten komen om de consumentenmarkt te veroveren. 

Net als Gebrs. Laan (Lassie) maken twee Rijnmondse bedrijven 

momenteel deel uit van rijstmultinationals.

Noot

1  De notulenboeken van de N.V.Rijst-Unie zijn inmiddels overgedragen aan 

  het Gemeentearchief Zaanstad
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Een oud huis, gemaal, boerderij. Een bouwval. Afbreken die troep? Of toch… Een klokje uit de pruikentijd 
met een 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 dan in hun element. 
We zoeken hen op in deze rubriek. 

door Cor van Dongen
illustraties: Igino Emmer en Cor van Dongen

Mens in zijn monument (3)   

MONUMENTALE BURGEMEESTERSWONING

Huis Sonnevanck is een van de drie witte villa’s in het be schermde 

dorpsgezicht van Jisp. Ruim een eeuw lang woonde hier de 

familie Wildschut, het burgemeestersgeslacht dat van 1817 tot 

1923 liefst vijf burgervaders voortbracht. Sonnevanck is sinds 

2001 een rijksmonument en het domicilie van Igino Emmer, 

Petra Zijp en hun twee dochters Maria Luisa en Giulia. ‘We 

gaan hier nooit meer weg.’

Het exacte bouwjaar van Huis Sonnevanck is niet bekend. Wél 

staat vast dat Johannes Wildschut, de eerste burgemeester uit 

deze Jisper familie, in 1845 in Sonnevanck zijn laatste adem 

uit blies. De villa is dus zeker van vóór 1845. ‘Wíj kochten het 

huis in april 2005 in een hectische periode’, vertelt Igino, die 

zelfstandig adviseur is van investeerders op het gebied van 

klimaatprojecten. ‘Onze eerste dochter was net twee weken 

oud; Petra herstelde nog van de bevalling. Het was een grote 

verbouwing. We stripten de hele bovenverdieping en het 

vervangen van een spaghetti aan leidingen was net afgerond. 

Het was een verbouwing uit noodzaak: de badkamer had een 

veel te zware constructie. Daardoor verzakte de hele verdieping 

en klemden de deuren. We hebben alle leidingen vervangen, de 

balkenpartij versterkt, een nieuw verlaagd plafond aangebracht 

en alles gestuukt. Petra, advocate in bank- en effectenrecht te 

Amsterdam, vult aan: ‘We zijn nu zes jaar bezig met het aan-

brengen van verbeteringen. De villa had veel achterstallig onder-

houd; zo hebben we vorig jaar het dak door een plaatselijke 

aan  nemer laten vernieuwen. Langzamerhand wordt het een 

com     for tabele woning. Een monumentale schouw en oude orna-

menten hebben we behouden’.

DETAILS

De buitenkant van Sonnevanck is monument. Het valt overigens 

niet mee de originele details te achterhalen. Igino neemt op dit 

moment de voordeur onder handen. ‘Ik ben wel tien aflaklagen 

in evenzoveel kleuren tegengekomen: oude lijnolieverf. Zeg het 

maar: wat is nu de originele kleur? Op oude foto’s is te zien 

dat er vroeger een afdakje boven de voordeur zat. Dat is met 

hulp van een architect gereconstrueerd. De bouwstijl mag je 

om  schrijven als eclectisch, met elementen van de zogenoemde 

chalet stijl, een romantische bouwstijl uit de negentiende eeuw die 

zich vooral kenmerkt door overstekende daken en veel snijwerk. 

De westgevel is van gemetseld vakwerk en de gevels zijn versierd 

met Andreaskruisen, die bestaan uit twee diagonalen. Het is een 

heraldisch symbool dat zijn naam dankt aan de apostel Andreas 

die aan een dergelijk kruis zou zijn gekruisigd’.

INSCRIPTIE

‘Er is ook een balk aangebracht met de insciptie ‘Sonnevanck’, 

zegt Igino. ‘Maar op historische foto’s is te zien dat deze naam 

oor spronkelijk in de muur was gegrift, boven de drie boog-

raampjes op de eerste verdieping. Die gravering willen we graag 

in het oude lettertype terugbrengen’. Een van de pronkstukken 

bij het huis is de waterput die met z’n groengele plavuizen nog 

piekfijn in conditie is. Diepe slijpsporen in het steen van het touw 

met de emmer getuigen van een ouderdom van ruim anderhalve 

eeuw. 

WALVISVANGST

Toen Igino en Petra het huis net gekocht hadden, vertelt Igino, 

daalde hij in de put af en trof daar oude scherven en pijpenkoppen 

aan. Igino: ‘Dit is een historische plek van de walvisvangst. In 

1642 waren hier in Jisp drie traankokerijen gesitueerd’. Op een 

ansichtkaart van rond 1900 is te zien dat naast de villa twee 

volwassen bomen staan. Die staan er nog steeds: een reusachtige 

treurbeuk en een knots van een rode beuk, levende relikwieën uit 

vervlogen tijden. Het is niet verwonderlijk dat de Zaans Erfgoed-

fietsroute langs dit prachtige specimen van een van de eerste 

notabelenwoningen op het platteland loopt.

Huis Sonnevanck in Jisp
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Cacao- en Chocoladefabriek J. Pette Hz.

AAN DE KEUKENTAFEL 

Hoewel oprichter Jan Pette Hz. (1829-

1889) niet uit een onder nemers gezin kwam, 

begon hij na baantjes als pak huis knecht 

en fabriekswerker op 39-jarige leeftijd een 

grossierderij. Hij ver  kocht naast koffie, 

thee en suiker ook cacao van Zaanse cacao-

fabrikanten. Jan bleek een echte ondernemer 

te zijn en de volgende stap was dan ook snel gezet: de productie 

van chocolade in vaste vorm. Als we de Zaanlander van 14 april 

1930 mogen geloven, ontstonden de Pette Cacao- en Chocolade 

Fabrieken letterlijk aan de keukentafel. Volgens deze krant begon 

de oudste zoon van Jan, de toen 14-jarige Hendrik Jan (Hein) 

Pette (1856-1935) met het experimenteren met cacao. Aan de 

keukentafel in hun huis aan het Wormerveerse Hennepad zou 

Hein dagelijks bezig zijn geweest ‘met de cacaopoeder die zijn 

vader van anderen betrok en dan aan den man moest zien te 

brengen, proeven te nemen.’1

UITBREIDING

Kleine handmatige productie aan de keukentafel was in die 

tijd geen uitzondering, maar Jan had grotere plannen. Hij was 

op timistisch, ondernemend en dacht kennelijk aan uitbreiden. 

In 1880 besloot hij tot aankoop van een groter huis aan de 

Marktstraat. Dat was een aanzienlijke investering, maar de zaken 

leken voorspoedig te gaan. Jan betaalde zelf duizend gulden; 

het resterende bedrag van drieduizend gulden werd geleend 

van Meindert Donker, notaris in Zaandijk. Uit een in hetzelfde 

jaar gemaakte boedelbeschrijving blijkt dat Jans grossiersbedrijf 

intussen een aardige omvang had. Op papier leken de zaken er 

redelijk goed voor te staan. De flinke voorraden, gecombineerd 

met de te ontvangen bedragen van debiteuren en het lagere 

bedrag aan crediteuren, zorgden voor een nette balans. Maar 

als de debiteuren niet spoedig betaalden en de voorraden niet snel 

genoeg werden verkocht, kon liquiditeit wel eens een probleem 

worden. Er hoefde met zo’n kleine marge aan eigen vermogen 

maar weinig te gebeuren. Helaas voor Jan viel nog geen vier 

jaar later, op 5 januari 1884, dan ook inderdaad het doek. Zijn 

faillissement werd aangevraagd door de Firma D. en M. Grootes 

Gebroeders, Blauwsel- en Chocoladefabrikant in Westzaan. Drie 

dagen later op 8 januari werd het faillissement uitgesproken. 

DE FIRMA J. PETTE HZ. 

Jan bleef niet lang bij de pakken neerzitten. Hij regelde weer 

een hypotheek en maakte nieuwe plannen. Vanaf dat moment 

noemde hij zich chocoladefabrikant. 30 november 1886 ging 

Jan met zijn zonen Hein en Dirk (Diderikus, 1863-1941) naar 

de notaris om zijn ambitie vorm te geven: de oprichting van 

een Vennootschap onder de naam Firma J. Pette Hz. In de akte 

werd 1 januari 1887 als officiële oprichtingsdatum van de choco-

ladefabriek vastgelegd.2 Helaas was het Jan niet gegeven om lang 

aan zijn nieuwe avontuur te werken. Hij overleed in 1889 en zijn 

zoons zetten de zaak voort.

STOOM

De Firma J. Pette Hz., die in tegenstelling tot haar collega’s 

niet in een molen begon, ging met haar tijd mee en draaide 

al spoedig op stoom. Optimistisch werd als fabrieksmerk ge-

kozen voor de koning van de vogels: de arend, die al snel op 

de verpakkingen prijkte met het opschrift: Stoom Choco lade-

fabriek ‘De Arend’. Het bedrijf nam actief deel aan nijver heids  -

tentoonstellingen, die het verbeteren van de nationale nijver-

heid als voornaamste doel hadden. De wedstrijden die in dit 

kader werden georganiseerd, moesten de als gezond gevoelde 

concurrentiestrijd tussen de fabrikanten stimuleren teneinde te 

komen tot productverbetering. Ook Hein deed in 1894 mee aan 

een wedstrijd voor handwerkslieden en won een diploma tweede 

klas en vijf gulden. Drie jaar later won de Firma J. Pette Hz. 

een zilveren medaille op de door de vereniging ‘Vak en Kunst’ 

georganiseerde tentoonstelling in Dordrecht. 

UITBREIDING EN VOORUITGANG 

Al spoedig ontstonden er plannen voor uitbreiding en automati-

sering. In 1899 kreeg Pette financiële steun van de blikfabrikant 

Opkomst en ondergang van een Wormerveers familiebedrij f
 

Met de introductie van onder andere het goedkope zogenoemde ons-pakje in de jaren ’20 van de vorige 
eeuw leverde de Cacao- en Chocolade Fabriek voorheen J. Pette Hz. in Wormerveer een belangrijke bijdrage 
aan de popularisering van cacao en chocolade in Nederland. In die tijd was Pette Chocolade een begrip. De 
Wormerveerse kruidenier Antoon de Vries verzon de slagzin: ‘Zelfs mevrouw Verkade eet Pette’s chocolade’. 

De recent gerestaureerde Pette-cacaotoren ‘De Arend’ en de Pette-chocoladefabriek, gebouwd door Mart 
J. Stam, zijn inmiddels historische rijksmonumenten en niet meer weg te denken uit de skyline van 

Wormerveer. Toch is er over de Firma Pette zélf relatief weinig geschreven en bleef haar geschiedenis tot 
nu toe sterk onderbelicht. Momenteel schrijft een van de nazaten het boek El Dorado Pette over de opkomst 

en ondergang van deze cacao- en chocoladefabrikant. Hierbij vast een voorproefje.

door Marijke Pette 
illustraties: auteur, tenzij anders vermeld 

P
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Cornelis Verwer als stille vennoot.3 Dankzij deze steun was 

het mogelijk aan de Marktstraat een eerste stenen fabriek te 

bouwen. In de jaren daarna groeide het bedrijf verder uit tot 

een volwaardige concurrent van de andere Zaanse cacao- en 

chocoladefabrikanten. Samen met De Jong, Boon en Grootes 

vormde Pette de groep van zogenoemde ‘Zaanse Fabrikanten’ 

(1900-1940). Door onderlinge afspraken werden deze relatief 

kleine fabrikanten een belangrijke concurrent voor grote Neder-

landse cacao- en chocoladefabrikanten zoals Van Houten, 

Kwatta, Bensdorp en Blooker. De grote fabrieken waren meestal 

gericht op massaproductie, waarvoor grote investeringen nodig 

waren. Omdat dit voor kleinere bedrijven vaak niet mogelijk was, 

legden zij zich eerst vooral toe op chocoladeproducten die niet of 

moeilijk machinaal te vervaardigen waren. Maar al snel konden 

ook de kleine fabrieken niet meer achterblijven en moesten zij 

mechaniseren om grotere aantallen te kunnen produceren en de 

concurrentie de baas te blijven. Pette ging naast chocolade ook 

zelf cacao produceren, waardoor het bedrijf minder afhankelijk 

werd van anderen en een nieuwe grote buitenlandse afzetmarkt 

kreeg. In Londen, Kopenhagen, Pretoria en Wilna had Pette al 

bijkantoren omstreeks 1910. Na de Eerste Wereldoorlog werd 

het kantoor in Wilna vervangen door kantoren in Stockholm 

en Brussel. 

Al spoedig moest er weer geld komen voor nieuwe investeringen. 

In juli 1903 werd daarom de oude vennootschap ontbonden en 

omgezet in de ‘Naamloze Vennootschap Cacao- en Choco lade-

fabriek voorheen J. Pette Hz.’ Terwijl Hein en Dirk de directie 

bleven voeren, namen de investeerders Cornelis Verwer en 

Willem Kaars Sijpesteijn zitting in de Raad van Commissarissen.4

ij f

Pette medewerkers in de crème-gieterij
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stad Zaandam. Kleinzoon Jan van de Stadt verving De Jonge 

Beer begin 1859 door een nieuw, gelijknamig exemplaar. De 

nieuwe molen werd in juli van dat jaar in gebruik genomen, 

maar brandde slechts vijf maanden later, op 30 december 1859, 

tot de grond toe af. Opnieuw werd tot herbouw besloten; dat is 

het exemplaar van de foto. De derde Jonge Beer zou als laatste 

windmolen van de Fa. Engel van de Stadt & Zonen overblijven. 

Op 17 juli 1893 brandde de molen wederom af, ditmaal ten 

gevolge van blikseminslag. Tegelijkertijd, ’s avonds om half 

negen, werd ook de Nederlands hervormde kerk in Assendelft 

geraakt en ook dat gebouw ging reddeloos verloren. Houthandel 

Van de Stadt is nog altijd gevestigd in Zaandam, tegenwoordig 

aan de Noorder IJ- en Zeeweg. Over het erf van De Jonge Beer 

ligt tegenwoordig de Coniferenstraat, ter hoogte van de splitsing 

met de Taxusstraat. 

TRIEST EINDE VAN MOOI COMPLEX

Het huis aan het Sluispad werd in het begin van de vorige eeuw 

verbouwd tot drie woningen. Het voorhuis werd een dubbel 

woonhuis en het achterhuis werd los van het voorhuis gemaakt 

en werd ook als aparte woning ingericht. We zien het pand op een 

foto die zo rond 1950 werd gemaakt; de fotograaf stond opnieuw 

op de Hanenpadsluis. Naast het oude huis was inmiddels een 

loods gebouwd. Het huis werd in 1960 bewoond door mevrouw 

Walker in het rechtergedeelte en de familie Van Oudenaren in 

het linker. Het achterhuis werd in die tijd bewoond door broer 

en zus, opnieuw Dekker. Het pand werd gekocht door Jonkhart 

en in zijn opdracht in 1966 afgebroken door de voormalige 

bewoners, vader en zoons Van Oudenaren. De onderdelen van 

het gesloopte pand werden verkocht aan Gerrit Blokker, die in 

de haakse bocht van de Noorderweg, op nummer 77 in de Wijde 

Wormer een boerderij had en daar van het sloophout een nieuwe 

stal bouwde. Het gebint van de begane grond werd volledig 

hergebruikt, maar de stal kreeg een gebogen kap. Enkele jaren 

geleden zijn de opstallen verdwenen om plaats te maken voor 

de fraaie nieuwe stolpboerderij van de familie Van Nek. Op de 

plek van het gesloopte huis aan het Sluispad in Zaandam werd 

de machinefabriek van Jonkhart gebouwd, later in gebruik bij 

Erdi. De kelder van het oude huis moet zich daar nog ergens 

onder de vloer bevinden. 

VERANDERING

Er is nogal wat veranderd in deze omgeving. Achter het Sluispad 

kwam Straat Davis met zijn flats. De Hanenpadsloot en ook de 

sluis zijn er nog, tegenwoordig de enige verbinding tussen de 

Zaan en het Oostzijderveld. De molens zijn al lang ge leden ver-

dwenen en ook het dure burgemeestershuis is er niet meer. De 

restanten vonden een treurig einde als stal. 

Deze en andere molengeschiedenissen zijn na te lezen in: Arnold 

Sol, Zaanse molens in heden en verleden. Westzaan, Uitgeverij 

De Zon 2011. ISBN 978-94-91344-00-8

Deze foto uit circa 1875 toont rechts zaagmolen De Jonge Beer (ver-

brand in 1893) en op de voorgrond een koopmanshuis dat aan het 

Sluis pad stond tot bijna een halve eeuw geleden. De 'guirlandes' op 

de foto zijn drogende visnetten (GAZ 22.02404)

Opnieuw het Sluispad nu rond 1950 met de inmiddels verbouwde 

koopmanswoning en nog steeds de karakteristieke boogbrug. Op de 

voorgrond een deel van de Hanepadsluis. (GAZ 41.03167)

De huidige situatie bij het Sluispad. Op de plaats van de flats aan de 

Straat Davis stond ooit molen De Jonge Beer. De boogbrug is ver-

vangen door een opklapbrug en waar ooit de burgemeesterswoning 

stond, staat nu een bedrijfspand (foto auteur)
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Tijdens de restauratie van De Waakzamheid in Koog aan de Zaan werd een bijzondere vondst gedaan: 
er kwamen ongeveer duizend koppen van kleipijpen te voorschijn. In dit artikel besteden we aandacht 

aan pijpenkoppen die opmerkelijk veel in de Zaanstreek zijn gevonden en ook bij de vondst in Koog 
aan de Zaan in ruime mate zijn vertegenwoordigd. Ze kunnen verwijzen naar de Zaanse industrie en de 

uitgaanswereld in de achttiende eeuw. Aan het slot geven wij u een aantal tips hoe u zelf de herkomst en 
leeftijd van door u gevonden pijpenkoppen kunt vaststellen. 

door Peter Wiesenhaan 
illustraties: Hinne Terpstra
coördinatie: Bart Leusink 

De Waakzaamheid 
en zo’n duizend pijpenkoppen

We weten helaas dat het pijpenstelen kan regenen. En waar pij -

pen  stelen zijn, kan men ook pijpenkoppen verwachten. Die zijn 

er dan ook in overvloed. In ons land liggen miljoenen pijpen kop-

pen verborgen in de bodem. Velen van ons hebben er wel eens 

een of meer gevonden. Na enige jaren verhuizen ze vaak naar 

de zolder of ze worden weggegooid of weggegeven. De meeste 

pijpen koppen zijn wit en een enkele keer rood, zwart of bruin 

van kleur. De bruine kleur wordt meestal veroorzaakt door de 

grond waarin ze eeuwen lagen. Meestal zit de kop niet meer aan 

de steel. Dat is niet zo vreemd, want de stelen zijn nogal breek-

baar. Hun oorspronkelijke lengte kon variëren van circa 15 tot 

90 centimeter. 

 

EIKELVORMIG

Kleipijpen werden al sinds ongeveer 1590 in ons land gerookt. 

Aan vankelijk betrof het pijpen met een kleine, enigszins eikel-

vormige kop, want tabak was nog schaars en daarom kostbaar. 

Geleidelijk namen de toevoer van tabak en het gebruik ervan 

toe. De pijpenkoppen werden allengs groter en er ontstonden 

verschillende typen. Dat maakt het in veel gevallen mogelijk de 

koppen eenvoudig te dateren. Pijpenkoppen worden dan ook 

wel ‘gidsfossielen’ genoemd. Aan de hand van de datering van 

een pijpenkop is het gemakkelijker vast te stellen uit welke tijd 

andere voorwerpen stammen die in de nabijheid van de koppen 

worden gevonden.
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DE PIJPENVONDST ONDER DE WAAKZAAMHEID

Herberg De Waakzaamheid dateert van ongeveer 1626 en werd 

in de loop der eeuwen een begrip in de Zaanstreek en ver daar-

buiten. De huidige eigenaren begonnen in 2011 met de om-

vang rijke restauratie van het gebouw. Tijdens de ontmanteling 

die aan de echte restauratie vooraf ging werden onder de vloer 

ongeveer duizend pijpenkoppen en emmers vol stelen gevonden. 

De vondst onder De Waakzaamheid omvat zo’n 97 verschillende 

pijpenmerken.

De volgende pijpenmerken zijn het meest in aantal aangetroffen: 

Moriaanshoofd -  94 stuks (drie soorten afbeeldingen) 

WL -   70 stuks 

Zespuntige ster -  38 stuks 

Trekzaag -  35 stuks (twee verschillende kronen) 

HKH -   35 stuks 

HP -   25 stuks twee Kronen 

Doodshoofd -  17 stuks 

‘64’ -   15 stuks 

 

Dankzij de gelukkig bewaard gebleven merkenregisters kan precies 

worden vastgesteld wie er in een bepaalde periode gerechtigd 

was het betreffende merk te voeren. De meeste pijpenkoppen 

zijn afkomstig uit Gouda, hét pijpenmakerscentrum in die tijd. 

Van de onder De Waakzaamheid gevonden exemplaren dateert 

ongeveer 60 procent uit de eerste helft van de achttiende eeuw 

en zo’n 35 procent uit de tweede helft van de achttiende eeuw. 

Een klein deel (15 procent) is ouder en vervaardigd in de tweede 

helft van de zeventiende eeuw. Slechts één exemplaar is afkomstig 

uit het eerste kwart van de negentiende eeuw. Kennelijk werden 

er vanaf die periode geen gebroken pijpen meer onder de vloer 

geveegd.

Hoe de pijpenkoppen daar onder de vloer terecht zijn gekomen, 

zullen we nooit zeker weten. Er zijn ook resten van fraaie drink-

glazen en flessenbodems onder deze vloer gevonden, dus wie 

weet werd na het feestgedruis aan het eind van de dag de vloer 

soms aangeveegd en verdween alles via een luik onder de vloer. 

 

TREKZAAG

Een aparte vermelding verdienen de 36 koppen van het merk 

Trekzaag, een merk dat in de Zaanstreek in groten getale wordt 

gevonden. Vermoedelijk is hier sprake van een link met de in 

de eerste helft van de achttiende eeuw aanwezige houtindustrie 

in deze regio. Ook het merk Moriaanshoofd wordt veel in de 

Zaanstreek gevonden. 

Dit merk wordt hier vertegenwoordigd door ongeveer 100 exem-

plaren en houdt mogelijk verband met de zestiende-eeuwse 

herberg ’t Moerjaenshooft in Wormer. Het is bekend dat in deze 

herberg zeelui konden aanmonsteren en dat er onder andere 

veel beurtvaartverkeer was tussen de Zaanstreek en Purmerend. 

Misschien is daarom het oorspronkelijke merkteken Moriaans-

hoofd voor de heren wat aantrekkelijker gemaakt door er een 

vrouwenhoofd van te maken met daaronder (?) blote borsten! 

Misschien konden de gasten in ’t Moerjaenshooft en in De 

Waak zaamheid pijpen van beide merken kopen. Dat was in die 

tijd niet ongebruikelijk. Daarentegen zijn merken als Scheepje 

en Molen in de Zaanstreek slechts in geringe mate gevonden. Je 

zou er veel meer verwachten. 

Een bijzondere, laat achttiende-eeuwse pijpenkop vermeldt de 

tekst: ‘Tot nut van ’t algemeen,’ een organisatie die aan het eind 

van de achttiende eeuw werd opgericht. Het is zeer goed mogelijk 

dat deze organisatie in De Waakzaamheid heeft vergaderd. 

 

DE LEEFTIJD EN HERKOMST VAN PIJPENKOPPEN

Waar bij pijpenkoppen vooral naar moet worden gekeken, is het 

model van de kop. In grote lijnen zijn de volgende vormen te 

onder scheiden: 
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A  kleine, enigszins eikelvormige (conische) pijpenkoppen, uit  

 de periode circa 1590-1660

B  langere, eikelvormige pijpenkoppen, uit de periode circa 

 1660-1710

C  ruimere, trechtervormige pijpenkoppen, uit de periode circa 

 1710-1740

D  grotere, enigszins eivormige (ovoide) pijpenkoppen, uit de 

 periode circa 1730-1940

E  overige modellen, uit de periode circa 1750-1900.

 

HIEL 

De hiel van een pijpenkop aan een zijkant of aan beide zijkanten 

is belangrijk. Aan een zijkant of beide zijkanten is vaak een ge-

meentelijk wapenschildje te zien. Dit betekent dat de pijp is 

geproduceerd na 1740. Als het wapentje aan beide zijden van de 

hiel voorkomt, staat boven beide wapentjes een ‘s’. 

Als slechts aan één kant van de hiel een wapentje is afgebeeld, 

ontbreekt de ‘s’. Deze letter staat voor ‘slegte pijp’ en is dus een 

kwaliteits aanduiding. Een B-merk zouden we tegenwoordig 

zeggen. Een kwalitatief betere pijp noemde men ‘een fijne pijp’. 

Na 1850 komen we deze gemeentelijke wapenaanduidingen 

vrijwel niet meer tegen. Het gemeentelijke wapenschildje zélf 

geeft aan in welke gemeente de pijp is gemaakt.

Onder op de hiel zelf is meestal het merkteken van de pijp, dus 

van de pijpenproducent, afgedrukt. Door de onderlinge con-

currentie was het belangrijk een eigen merk te hebben. Het merk-

teken kan eventueel een mogelijkheid zijn tot determinatie. U 

zult zich dan tot een pijpenverzamelaar moeten wenden*). De 

huidige kennis van zaken biedt hem of haar de mogelijkheid 

te bekijken in welke periode het merk in gebruik was en wie 

de producent was. Als het niet mogelijk was het merkteken op 

de hiel te plaatsen, bijvoorbeeld omdat deze puntig van vorm 

was, plaatste men het merkteken in een aantal gevallen op de 

zijkant van de pijp. Soms zijn er rond de hiel onder andere 

één of meer stippen, sterren of een maantje aangebracht. Deze 

merktekens verwijzen naar de werknemer die de betreffende pijp 

daadwerkelijk maakte. Bij eventuele klachten kon de werkgever 

aan de weet komen wie de boosdoener was geweest.

 

RADERING

Verreweg de meeste koppen hebben aan de rand een radering. 

De uitvoering daarvan kan nogal verschillen. Bij de fijne pijpen 

is sprake van een complete, gesloten randversiering. Bij de 

kwalitatief mindere pijpen is de uitvoering ervan minder fraai. 

Het kan ook voorkomen dat uitsluitend aan de kant van de roker 

sprake is van een beperkte radering. In dat geval hebben we het 

over pijpen die meestal van mindere kwaliteit zijn dan de ‘slegte’ 

pijpen. 

 

SPECIALE PIJPEN

Pijpen die speciaal geproduceerd zijn om belangrijke evenementen 

te herdenken, zoals bijvoorbeeld van het Oranjehuis of veldslagen 

zijn dikwijls eenvoudig te determineren. 

 

PIJPENSTELEN

Vooral pijpenkoppen die worden gevonden in een sloot kunnen 

nogal eens een lange steel hebben. Wanneer deze steel is versierd 

biedt ook deze versiering soms de mogelijkheid om de leeftijd 

van de pijp te determineren. 

 

*)Bent u nieuwsgierig geworden of heeft ook u gevonden klei-

pijpen in huis waarover u meer wilt weten, neem dan contact op 

met de auteur van dit artikel: P.Wiesenhaan@planet.nl of Google 

onder: de nederlandse kleipijp

A

B

C

E

D
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De rubriek ‘Verenigingsnieuws’ bestaat bij de gratie van 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 wij graag. 

Samenstelling Wikje van Ritbergen
 

Verenigingsnieuws

MOLENSCHUUR DE PAAUW KRIJGT NIEUWE 

TOEKOMST

 

Stichting Zaanse Pakhuizen

In het voorjaarsnummer van ‘Zaans Erf -

goed’ belichtte Marc Harsveld de be-

tekenis van de molenschuur die vroeger 

be hoorde bij molen ‘de Paauw’ te Nauerna. 

De reddingspogingen om dit zeventiende-

eeuwse, zwaar vervallen monument te 

behouden lijken geslaagd. ‘Goede doelen’-

fondsen deden toezeggingen om een 

deel van de restauratiekosten voor hun 

rekening te nemen. Wij mogen ons in 

de Zaanstreek gelukkig prijzen dat er bij 

de Zaanse fondsen grote interesse bestaat 

om steun te verlenen aan het behoud van 

het Zaanse erfgoed. De eigenaar van de 

Paauw, de gemeente Zaanstad, verklaarde 

zich bereid het pand aan stichting Zaanse 

Pakhuizen tegen redelijke condities over 

te dragen. Met deze successen kreeg het 

be houd van de Paauw een gunstige wen-

ding.

 

Eerdere studies tot behoud de Paauw

In het gehele proces tot behoud van de 

molen schuur speelde het onderzoek van 

leden van de verenigingen De Zaan-

sche Molen en Zaans Erfgoed en de 

Archeologische Werkgemeenschap af-

deling Zaanstreek-Waterland, gedateerd 

8 december 2008, een belangrijke rol. 

De molenschuur kwam als volgt uit die 

studie: ‘De historisch-geografische en de 

sociaal-economische samenhang tussen 

Nauernase Vaart, de zeventiende-eeuwse 

Schermersluis te Nauerna en het Noorder 

IJ- en Zeedijkpakhuis de Archangel is 

zeer zeker van belang bij de waardering 

van dit stukje Zaans industrieel erfgoed. 

De unieke locatie van molenschuur de 

Paauw aan de Nauernase Vaart bij de 

Schermersluis is een factor van betekenis 

met betrekking tot de cultuurhistorische 

waarden van het object. Er zijn, voor 

zover bekend, geen andere restanten van 

industriële molens langs de Nauernase 

Vaart meer over. Dit feit alleen al maakt de 

molenschuur van de Paauw het behouden 

waard’. Ook werd geconcludeerd: ‘Een 

even zo zwaarwegend feit is dat de in-

pandige blokmaalderswoning van de 

Paauw voor de Zaanstreek een ongekend 

feno meen is. Er zijn geen parallellen, noch 

in de archivalische bronnen, noch in het 

fysieke molenbestand van Vereniging de 

Zaansche Molen’.

 

Politieke steun voor behoud 

Zoals reeds in het artikel van Marc 

Hars  veld duidelijk werd, bevindt de molen -

schuur zich momenteel in een bouw -

technisch zeer slechte staat. Maar van-

wege de cultuurhistorische waarde en 

het unieke karakter is restauratie zeer 

gerecht vaardigd. De gemeente Zaan-

stad, tevens de huidige eigenares, zag 

in dat sloop van het pand niet te ver de-

digen is. Het gemeentebestuur wees in 

2009 daarom de schuur voorlopig aan 

als gemeentelijk monument en in de 

motivatie is opgenomen dat de Stichting 

Zaanse Pakhuizen een eerste keus is voor 

overdracht en restauratie. Daarmee was 

in ieder geval voorlopig de dreiging van 

sloop afgewend. 

 

Overeenstemming en provinciale 

belangstelling

Intensieve gesprekken tussen de gemeente 

en Stichting Zaanse Pakhuizen leidden 

vervolgens recent tot een over een stem-

ming over de condities van over dracht. De 

stichting is reeds eige nares van pakhuis ‘de 

Baars’ en de monu  mentale houtloodsen 

aan het Hazepad, beide te Zaandijk. Ook 

is van belang te melden dat de provincie 

Noord-Holland geïnteresseerd is in het 

behoud van de molenschuur, gezien de 

samen hang met het nabijgelegen pakhuis 

‘Archangel’, de Schermersluis en de 

Noorder IJ- en Zeedijk, alle provinciale 

monumenten. Er ligt nu een ambtelijk 

initiatief op tafel om ‘de Paauw’ op de 

provinciale monumentenlijst te plaatsen. 

Stichting Zaanse Pakhuizen treft voor-

bereidingen voor het verkrijgen van 

de bouwvergunning, opdat zo snel als 

moge  lijk met de restauratie begonnen 

kan worden. Met de restauratie wordt het 

monument geschikt gemaakt als bedrijfs-

ruimte met woning. (door Ron Sman)

 

 

HISTORISCHE VERENIGING WORMERVEER 

(HVW) 

Het nieuwe verenigingsjaar van de HVW 

(het negende alweer) belooft weer druk 

te worden. Het ledental beweegt zich al 

een tijdje net onder de duizend en de ver-

wachting is dat binnen niet al te lange tijd 

het duizendste lid kan worden begroet. 

De vereniging heeft weer een prachtige 

historische kalender in de verkoop met 

afbeeldingen van Oud Wormerveer van 

de hand van de Wormer kunstenaar 

Arnold de Lange. De verkoopprijs van 

de kalender bedraagt € 14,50. De kalen-

der is onder meer verkrijgbaar bij de 

ver  eni  ging (info@hvwormerveer.nl). 

De HVW maakt zich op voor haar twee-

de lustrum, dat vanaf oktober 2012 zal 

worden gevierd met onder andere de 

grote tentoonstelling ‘1550-1950, 400 

jaar Wormerveerse handel en nijver-

heid’. Op deze tentoonstelling is de 

grote maquette te zien die Wormerveer 

en Westknollendam rond 1740 op een 

schaal van 1:500 uitbeeldt. De maquette 

wordt geheel in eigen beheer gemaakt. 

Een flinke groep vrijwilligers stak met 

veel bezieling en enthousiasme al vele 

hon  derden mensuren in het project. 

Het resultaat zal ongetwijfeld veel be-

wondering oogsten. (HVW)
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KONTAKT MILIEUBEHEER ZAANSTREEK 

 

Ode aan de grauwe abeel

De monumentale grauwe abeel in de 

Beeldentuin te Zaandijk is een boom 

die heel wat meemaakte en doorstond. 

Dat is ook goed te zien: takbreuken, 

zaag wonden, gaten van rottend hout 

en spandraden van boomchirurgen. De 

boom heeft het allemaal verdragen en 

werkte aan zijn eigen bescherming. Waar 

slechte plekken zitten, maakte de abeel 

extra hout aan: Je ziet op die plekken ver-

dik kingen aan de stam en de takken. Zo 

zorgt een boom goed voor zichzelf. De 

staal draden en boomankers zijn eigenlijk 

overbodig. In het verleden vond men dat 

een boom verzorging nodig had, maar 

vaak is dat niet zo en wordt zo’n boom er 

lui van. Als een boom deze hulpmiddelen 

heeft, denkt hij als het ware: ‘Daar hoef 

ik dus niets meer aan te doen’. 

 

Oernatuur

Voor mij roept deze abeel speciale ge-

voelens op. Ik voel mij klein als ik bij deze 

reus sta en boven mijn hoofd de kauw tjes 

tekeer hoor gaan. Zo'n boom is voor mij 

een stuk oernatuur.

In het boek ‘Bijzondere bomen in Neder-

land, 250 verhalen’ van De Bomen stich-

ting staat één regel over deze grauwe 

abeel, maar wel een belangrijke, namelijk 

dat hij de oudste van Nederland is. De 

grauwe abeel is ongeveer in 1860 geplant. 

Kontakt Milieubeheer Zaanstreek vond 

dat dit feit wel wat aandacht mocht heb-

ben; daarom hebben we een bord laten 

maken. Daarop staat ook de naam van De 

Bomenstichting. Omdat deze stichting 

het financieel moeilijk heeft en het 

uitzoekwerk heeft gedaan, vonden wij het 

gepast haar naam te vermelden. Onlangs 

is helaas de werkmaatschappij van De 

Bomenstichting opgeheven wegens gebrek 

aan subsidie. (Loek Vlaanderen)

 

VERENIGING ZAANS ERFGOED

Na de zo succesvolle najaars-jubileum-

vergadering, waarover u elders in dit blad 

kunt lezen, hebben we meteen een datum 

geprikt voor de voorjaarsvergadering, zo-

dat u deze alvast in uw nieuwe agenda 

kunt noteren. De eerstvolgende leden -

vergadering wordt gehouden op zater dag 

21 april 2012. U krijgt later nog infor-

matie over de locatie en het pro gramma. 

Begin januari verzenden we weer de 

accept giro's voor de contributie van de 

vereniging Zaans Erfgoed. Be taling 

hiervan moet plaatsvinden vóór 15 maart 

als de verzendlijst van het tijd schrift 

wordt aangeleverd bij de druk  ker. Losse 

abonnees met een abon ne mentscode 

die begint met een M krijgen een apart 

betalingsverzoek per brief. 

Opzeggingen van lidmaatschap en abon-

ne ment moeten altijd plaatsvinden voor 

het begin van een nieuw kalenderjaar.

 

Redactie en uitgever 
van tijdschrift Zaans Ergoed 

wensen al hun lezers 
prettige feestdagen 

en alle goeds voor 2012
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Drie maanden ( juli tot en met september 2011) nieuws uit de 
Zaanstreek, samengesteld uit Dagblad Zaanstreek

door Jaap de Koning
illustraties: Wim de Jong (GAZ)

 

Kroniek

2 JULI

Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) gaat 

samenwerken met het St. Luke Catholic 

Hospital in Ethiopië. Daartoe is een 

inten  tie verklaring ondertekend. Het is de 

be  doeling dat beide ziekenhuizen kennis 

en kunde uitwisselen. Waar mogelijk wil 

het ZMC het Ethiopische ziekenhuis 

ook ondersteunen. Dat kan inhouden 

dat Zaanse artsen en verpleegkundigen 

naar Ethiopië gaan en omgekeerd. Het 

idee met elkaar in zee te gaan is ingegeven 

door het vertrek van gynaecoloog Hans 

Doorn bos van het ZMC naar het St. Luke 

Hospital. De 62-jarige specialist gaat er 

aan de slag voor een periode van drie jaar. 

(foto Jongejans-NHD)

 

 

9 JULI

De dominee op de steiger in plaats van 

op de kansel. De koster als veredelde 

mole  naar en de kerkgangers in op het 

water dobberende bootjes. De zondagse 

eredienst in de landelijke dreven van het 

dorp Westzaan op zondag 11 september 

heeft alles in zich uit te groeien tot een 

bijzonder schouwspel. ‘Zo is Jezus ook 

begonnen’, zegt predikant Cornelis 

Visser, ‘want ook Jezus en zijn discipelen 

trokken erop uit, naar de mensen toe’, 

stelt de dominee. ‘De kerk was lange tijd 

in zichzelf gekeerd. Het is belangrijk open 

te zijn.’

 

13 JULI

Regen, wind of kou, de mannen van de 

Nauernasche Vaart draaien er hun hand 

niet voor om. Zij maken hun zwemtochtje 

en trekken hun trainingsbaantjes, in open 

water van de watertoren in Westzaan tot 

aan de boerderij van Boekel in Assen-

delft met schoolslag, vrije slag en af en 

toe rugslag. Heen en terug zwemmen 

zij al gauw een kleine vier kilometer. 

Normaal gesproken zwemt de groep in 

Spaarnwoude, maar de Nauernasche vaart 

blijkt ook geschikt te zijn.

 

15 JULI

De door omwonenden en cultuur his -

torische verenigingen verfoeide afmeer-

palen in het zicht van de Zaanse Schans 

en de authentieke Gorters hoek komen er 

wellicht toch. In de gemeenteraad van 

Zaanstad is een meerderheid voorstander 

van deze calamiteitenplaats voor de 

binnenvaart. De provincie wil bij de 

Juliana brug in Zaandijk met vier stalen 

palen een afmeerplek voor de binnenvaart 

maken voor het geval er problemen zijn 

met de brug. Het plan werd in 2008 

terug getrokken na protesten uit de buurt 

en de gemeenteraad. Gisteravond bleek in 

het Zaanstadberaad dat een raads meer-

derheid nu voorstander van de palen is.

 

22 JULI

De voormalige brandweerkazerne op de 

hoek van de Peperstraat en H. Gerhard-

straat tegenover de Peper straat wordt een 

oogkliniek. Het Oogheel kundig Medisch 

Centrum (OMC), dat nu nog aan de 

Oostzijde is gevestigd, laat het al enkele 

jaren leegstaande gebouw momenteel 

verbouwen. De oude brandweerkazerne 

(in 1927 gebouwd als jongensschool) 

krijgt volgens de plannen op de begane 
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grond ruimtes voor ontvangst en onder-

zoek en een kinderafdeling. Er komt 

hier ook een kamer voor onderzoek van 

diabetespatiënten. Door samenwerking 

met artsenlaboratorium Salt onderzoekt 

het OMC de bloedvaten achter de ogen 

van Zaankanters met suikerziekte.

 

23 JULI

Wethouder Jeroen Olthof van Zaanstad 

wil dat op de plaats van De Crommenije 

in Krommenie een openluchtbad en 

een overdekt zwembad komen. Daarbij 

wil Olthof zo veel mogelijk van het 

huidige zwembad gebruiken. Olthof 

is doordrongen van het gevoel dat veel 

Krommeniërs en andere gebruikers van 

het zwembad hebben bij De Crommenije. 

Eerder deze week zwom hij een paar 

baantjes mee met de verslaggevers van 

Dagblad Zaanstreek die deze week in 

het zwembad doorbrachten. Hij zag er 

de mensen zwemmen en merkte dat het 

bad veel meer is dan een plaats waar 

mensen zich door het water verplaatsen: 

‘Het is een sociale plek waar mensen 

elkaar ontmoeten. Veel Krommeniërs 

zijn betrokken bij hun zwembad’, merkte 

Olthof op.

 

4 AUGUSTUS

Voetgangers en fietsers kunnen na de 

zomer weer over het water naar en van 

Amsterdam reizen. Na de succesvolle 

proef vorig jaar en die van 2009 besloot 

de gemeente Zaanstad in de weekeinden 

van september opnieuw veerponten (IJ-

veer XI en IJ-veer XIII) tussen beide 

steden te laten varen. Meevaren is dit keer 

gratis. Elk uur vertrekt een historisch IJ-

veer vanaf Amsterdam CS. Een ander veer 

vertrekt tegelijkertijd bij het Zaantheater 

in Zaandam.

 

6 AUGUSTUS

Het had wat voeten in de aarde, maar de 

zoektocht naar taxi’s bij station Zaandam 

is ten einde. De gemeente Zaan stad legde 

tegenover het busstation aan de kant 

van de Stationsstraat een nieuwe taxi-

standplaats aan. De meeste taxi chauf -

feurs zijn tevreden. ‘Dit is de best moge -

lijke oplossing’, zegt Louis van Kleef van 

Taxi Groot uit Wormer. Hij staat met 

zijn taxibusje te wachten op klanten. ‘We 

zaten verstopt achter de groene loods. Dat 

was knudde. Klanten konden ons moeilijk 

vinden. Bovendien was het onveilig. Met 

deze nieuwe standplaats staan we een stuk 

beter in het zicht.’

 

9 AUGUSTUS

Restauratie van een schilderij en een kerk-

scheepje. Dat is de aanleiding voor een 

nieuwe instelling in Wormer. Stichting 

Behoud Roerend Cultureel Erfgoed 

Wormer heeft € 24.000 nodig. In de 

katholieke Maria Magdalenakerk hangt 

een zeventiende-eeuws schilderij dat een 

beeld van het dorp Wormer geeft. In een 

medaillon staat het portret van Maarten 

Donk, die van 1541 tot 1558 pastoor in 

Wormer was. Herstel van het schilderij - 

dat mede is aangetast door sigarenrook - 

kost € 10.000. In de protestante Nieuwe 

Kerk hangt aan het plafond een model 

van een fluitschip. Dat is vermoedelijk 

gemaakt in 1673. Na bijna 340 jaar en 

‘goedbedoelde maar weinig professionele 

opknapbeurten’ is het kerkscheepje in 

slechte staat. Hier kost herstel naar schat-

ting € 12.500.

13 AUGUSTUS

De gemeente Zaanstad vroeg het bureau 

Steenhuis-Meurs een rapport uit te 

brengen over de toekomst van het Molen-

museum in Koog aan de Zaan. Een van 

de mogelijkheden is verplaatsing van 

het museum naar de Zaanse Schans. 

Binnen Vereniging de Zaansche Molen, 

de eigenaar van het museum, woedt een 

discussie over de toekomst. Een deel van 

de leden wil het museum op de huidige 

plek handhaven, een ander deel vindt de 

Zaanse Schans een betere locatie. In die 

historische omgeving zouden het museum 

en de molens elkaar goed aanvullen, 

vinden de voorstanders.

 

16 AUGUSTUS

De Grote Kerk in Westzaan krijgt twee 

leugendeuren in de oostelijke gevel. Deze 

komen te hangen voor de oorspronkelijke 

ingang die al sinds jaar en dag is dicht-

gemetseld. De Grote Kerk krijgt de 

deuren aangeboden van de Historische 

Ver  eni  ging Westzaan. Ze worden leugen- 

of schijndeuren genoemd, omdat ze de 

oude ingang aan het zicht onttrekken. 

De entree blijft dicht. De deuren worden 

ge maakt door de Westzaanse timmerman 

Gerrit Volkers, die daarvoor een tekening 

van de originele ingang gebruikt. 

 

18 AUGUSTUS

Het is deze zomer kommer en kwel voor 

de Zaanse sportvissers. Vergeleken met 

een paar jaar geleden bijt de vis nauwelijks. 

Sportvisser I. Salih bevestigt dat: ‘In 

2006, achttien karpers, meneer. Dit jaar 
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ving ik alleen op 5 mei een karper. Dat 

zegt genoeg. Er zijn te weinig vissen in het 

water en de grotere vis zwemt deze zomer 

al helemaal niet’. ‘Het is allemaal klein 

aan de haak’, constateert Joop Lottenlen. 

Grote vissen vang je weinig. Ze happen 

niet, ze liggen meer stil.’

 

22 AUGUSTUS

De pauwen die regelmatig door het cen-

trum van Krommenie paraderen en daar 

voor overlast zorgen, worden binnen-

kort gevangen en herplaatst. Dit gebeurt 

in opdracht van het Wijkbeheer, dat 

daarmee het advies volgt van het ZNMC 

(Zaans Natuur en Milieu Centrum).

 

26 AUGUSTUS

De archeologische opgravingen aan de 

Heiligeweg in Krommenie leverden veel 

materiaal op uit de zestiende, zeventiende 

en achttiende eeuw. Nader onderzoek 

moet uitwijzen wat die spullen zeggen 

over het verleden. Volgens stadsarcheoloog 

Piet Kleij hebben de werkzaamheden, die 

zijn uitgevoerd door Argo uit Zaandam, 

mooie resultaten opgeleverd. Vooraf werd 

gehoopt bewijzen uit de zeventiende en 

achttiende eeuw te vinden. ‘Die waren 

er in overvloed’, zegt Kleij. Ook werden 

resten van een eeuw eerder opgegraven.

 

1 SEPTEMBER

De oudkatholieke bisschop van Haarlem, 

Dirk Jan Schoon, gaat 11 september voor 

tijdens een dienst in de kerk aan het 

Papenpad in Zaandam. Het is voor het 

eerst sinds 1978 dat er weer een dienst 

in deze kerk wordt gehouden. In 1978 

gingen de oudkatholieke gemeentes van 

Zaanstreek-Noord en Zaanstreek-Zuid 

samen en werden de diensten alleen 

nog gehouden in de kerk aan de Noor-

der  hoofdstraat in Krommenie. Het 

parochie  bestuur heeft nu besloten dat er 

ten minste één keer per maand ook weer 

een dienst wordt gehouden in de Maria 

Magdalenakerk aan het Papenpad.

 

8 SEPTEMBER

De vereniging Zaans Erfgoed bestaat 

50 jaar. Om dit te vieren is de Zaans 

Erf   goedprijs ingesteld. Deze prijs is de 

voort  zetting van de A. Boumanprijs die 

werd vernoemd naar de oprichter van de 

Vrienden van de Zaanse Schans, een van 

de clubs waaruit Zaans Erfgoed ontstond. 

Iedereen kan een persoon of instelling 

voor  dragen. De voordrachten moeten zijn 

voor zien van een motivatie en kunnen tot 

9 oktober worden gemaild.

 

12 SEPTEMBER

De Zaanse Schans krijgt een kralentuin. 

De eikenhouten zuil, een centraal element 

in zo’n tuin, is er al. De kralentuin wordt 

in  gericht naast het Museum van het Neder -

landse Uurwerk. De tuin bestaat uit een 

stervormig, symmetrisch patroon van 

witte, zwarte en blauwe kralen. Die kralen 

werden vroeger in Amsterdam gemaakt 

en dienden als ruilmiddel bij de handel op 

de Oost en de West. Vermogende Zaan-

kanters maakten er perken van. Ze legden 

patronen in het zand rondom een zuil met 

daarop een ornament of een zonnewijzer.

 

16 SEPTEMBER

Twee foto’s van het voormalig rijstpakhuis 

Mercurius, aan de Zaan in Wormerveer. 

De ene foto laat het gebouw zien in zwaar 

verpauperde staat, ergens in de jaren 

negentig van de vorige eeuw. De andere 

foto toont het pakhuis in zijn huidige 

staat. Fraai gerestaureerd, een parel aan 

het water. De twee foto’s zijn te zien op 

een expositie van de Vereniging Zaans 

Erfgoed in de Bieb aan de Westzijde in 

Zaandam. De club bestaat dit jaar een 

halve eeuw. De inzet voor restauratie van 

Mercurius is één van de succesverhalen 

van Zaans Erfgoed.

 

27 SEPTEMBER

Oostzaan krijgt nu ook mini recycle-

sta  tions van Blibvert. Burgemeester en 

wethouders besloten in zee te gaan met het 

bedrijf. Er komen drie of vier stations in 

Oostzaan. In Zaanstad staan al blibverts. 

 

29 SEPTEMBER

Het deels vernieuwde station Zaandam 

voldoet op geen enkel punt aan de 

eisen voor bereikbaarheid. Dit vindt de 

Seniorenraad Zaanstad. De raad stuurt 

hierover een brief naar de NS, ProRail 

en Connexxion. Yvonne Brenninkmeijer 

van de Seniorenraad zegt ‘wanhopig’ te 

worden als ze op het station moet zijn. 

Kitty Kruijswijk-van der Woude gaat 

hierin nog verder: ‘Ik mijd het station. Ik 

ga niet meer met de trein.’ De kritiek van 

de senioren betreft het NS-station en het 

busstation: liften en roltrappen werken 

vaak niet, het is moeilijk om van perron 

naar perron te komen, passagiers met de 

auto brengen of halen is aan de stadse 

kant van het station vrijwel onmogelijk, 

de taxistandplaats is veel te ver weg en 

fietsen en brommers zijn niet gemakkelijk 

dichtbij te stallen.
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Tips voor uitstap jes en evenementen in de wintermaanden
door Annemieke Emond 

 

Agenda

MUZIEK

28 december Café Fabriek, Jan Sij brandss-

teeg 12, Zaandam www.cafefabriek.nl, 075 

6147616. Grote popquiz in samenwerking 

met de Kade. Geef je samen met een 

partner op en doe mee! 

 

Nieuwe Huys Concerten. Vermaning, West -

zijde 80, Zaandam, 15.30 uur. www.

nieuwehuysconcerten.nl Maandelijkse 

korte kamermuziekconcerten op zondag-

middag, toegelicht door de musici en na -

praten bij een glas wijn. Data en pro gramma: 

22 januari ‘Drie Musketiers.’ Kodaly, Kurtag, 

Veress en Ligeti door het Dumas Trio.

19 februari ‘Moskou- Parijs Express’. 

Poulenc, Strawinsky, Prokofiev. Heleen 

Hulst viool en Gerard Bouwhuis piano.

18 maart ‘Mahlers Wenen’, door sopraan 

Charlotte Riedijk en pianiste Ellen Korver. 

Alma Mahler, Alban Berg, A. von Zemlinsky.

 

Honig Breethuis Concerten, Lagedijk 80,

Zaandijk, 075 6217626, 

www.honigbreethuis.nl

Reserveren gewenst! Data en programma: 

15 januari 16.00 u. Kamerconcert door 

cellokwartet Julius Klengel. 

24 februari, 20.00 uur, 25 en 26 februari, 

16.00 uur Pianofortefestival Kanako & 

Friends, zang, pianoforte vier handen, solo.

18 maart 15.00 uur. NGO HONG 

QUANG, Vietnamese muziek met Thee-

ceremonie.

 

WereldWijdeWeiver De Groote Weiver, 

Industrieweg 1a, Wormerveer, 

075 7370100 www.degrooteweiver.nl 

13 januari 20.30 uur. Haïtiaanse avond 

met zangeres en klarinettiste Sandra 

Mirabel en haar band. Nostalgie, passie en 

culturele geschiedenis. Zaal open 20.00 uur. 

Zuidervermaning Westzaan, Zuideinde 

233, Westzaan,  20.15 uur bij kaarslicht

Programma i.s.m. Oude Muziek, 

www.oudemuziek.nl, 030 23290010. Data: 

23 februari ‘Faënza’, Devotie uit 17e- 

eeuws Rome. Toen begin 17e eeuw de opera  

Italië veroverde, kon de kerkmuziek niet 

achterblijven. Nieuwlichterij als het recitair 

cantado introduceerde het theatrale ele -

ment in de muziek, en dat bleek een goed 

wapen tegen het groeiend protestantisme. 

Faënza laat horen hoe verrassend werelds 

het katholieke devotie lied klonk in Rome.

15 maart ‘Georg Böhm 350 jaar’, Kris 

Verhelst klavecimbel. Böhm begeleidde 

Bach op zijn eerste muziekschreden, en 

werd later een van zijn grootste be wonde-

raars. Bach op zijn beurt bestudeerde 

Böhms klavierwerk, en ont leende er in-

spiratie aan. Kris Verhelst speelt een keuze 

uit hun suites en partita’s.

Schuilkerkconcerten, Noorderhoofdstraat 

131, Krommenie, 075 6210868 15.00 uur 

www.schuilkerk-krommenie.org/

Jonge talenten spelen een breed klassiek 

genre. Data en programma:

15 januari Saxofonist Juan Domingues 

en Alejandro Ormaza Vera op piano

19 februari Pianiste Anne Veinberg

18 maart Sopraan Sophie Fetocacis & 

ensemble

 

Serah Artisan, Dam 2, Zaandam.

Newdutchswing. Voor jazzliefhebbers 

is er bijna elke maand een jazzconcert. 

Helaas was het programma van 2012 

nog niet bekend tijdens het maken van 

deze agenda, maar wel zeker is de foto-

expositie (tot en met januari) van foto’s 

die de Zaanse fotograaf Louis Breeuwer 

maakte tijdens eerdere concerten. Info 

www.newdutchswing.nl 

 

EXPOSITIES

Zaans Museum en Het Tsaar Peterhuisje 

December, januari, februari, maart het 

Zaans Museum en Het Tsaar Peterhuisje 

staan bol van de leuke winterse workshops 

en museumwandelingen onder leiding 

van diverse kunstenaars en experts. Het 

is handig om zelf even de uitgebreide web-

site te bezoeken voor meer informatie. 

Een greep: Museumwandelingen Winter, 

Verkade en Romantisch (op 12 februari 

in combinatie met de workshop Valentijn 

zeephartjes maken). Workshops een echte 

prikslee beschilderen in het museum of 

een Russische soeplepel of Matroesjka pop 

beschilderen onder leiding van Russische 

kunstenares Larisa Bilous in het Tsaar 

Peterhuisje. 

tot en met mei 2012 de grote expositie 

‘Zaans Schoon, 50 jaar Zaanse Schans’. 

Kijk op www.zaanseschans-museum.nl

 

Proeflokaal Het Konincksplein, Lagedijk 13, 

Zaandijk, 075 6215367.

Tot en met 15 januari ‘Work in progress-

expositie’van Frenk van Heeswijk, geïn-

spireerd op het bezoek van Napoleon in 

1811 aan de Zaanstreek. Napoleon was 

onder de indruk van de stad. Frenk pro-

beert tweehonderd jaar later in zijn eigen 

stijl de schoonheid van de streek weer te 

geven. Het werk is volop in ont wik ke-

ling en zal regelmatig, nog tijdens de ten-

toon   stelling worden geactuali seerd met 

recenter werk. 

 

Honig Breethuis, Lagedijk 80, Zaandijk, 

www.honigbreethuis.nl 

Tot en met 30 januari ‘Romeins glas’, 

Fascinerende Luxe uit de Oudheid. 

De Bieb, Zaandam

1 tot en met 29 februari, Expositie Woon -

portretten in de Zaandamse Bieb, 

www.stichting-babel.nl De Bieb, Westzijde 

170-A, Zaandam

 

Natuurmuseum E. Heimans, Thijssestraat 

1, Zaandam, 075 6312020, 

www.nme-zaanstreek.nl Tot en met 1 

maart ‘Schatgraven’, een tentoonstelling 

over stenen, mineralen en fossielen die iets 

vertellen over de geschiedenis van (het 

leven) op aarde. Pak een steen op en je 

hebt een stukje van de aardbol vast! 

Zo’n steen vertelt iets over leven dat mil -

joenen jaren geleden begon. Er zijn fos-
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siele over  blijfselen van uitgestorven dieren 

zo  als dinosauriërs en mammoeten, de 

wol harige neushoorn en het oerhert en er 

is zelfs een afgietsel te zien van een T-rex. 

28 december Kom zelf schatgraven in 

een grote zandbak waar van alles is te 

vinden, van edelstenen tot fossielen en 

goudklompjes. 

Cultureel Raadhuis en buurtcentrum A3 

in Assendelft.

24 en 25 maart Grote tentoonstelling 

over oude en veelal niet meer bestaande 

verenigingen in Assendelft door het 

His  torisch Genootschap Assendelft, 

cksikkes@chello.nl, 075 6871870 

 

THEATER

La Brèche, Esdoornlaan 39a, Wormerveer, 

Zaanse Operette Vereniging

21, 28 januari, 4, 10, 18 februari 

20.00 uur en 29 januari 14.00 uur: 

‘My fair Lady’ door de Zaanse Operette 

Ver eniging, met muziek van Frederick 

Loewe en in de Nederlandse vertaling van 

Seth Gaaikema.

www.zaanseoperettevereniging.nl 

Zaantheater, www.zaantheater.nl 

17 maart 20.30 uur, ‘ Echte Mannen’ 

met ‘Laurel en Hardy – de laatste take.’ 

(première) Op 7 augustus 1957 overlijdt 

Oliver Hardy, bijna een jaar nadat hij werd 

getroffen door een beroerte. In dat laatste 

jaar herkent hij bijna niemand meer en is hij 

niet meer in staat tot een gesprek. Wanneer 

Stan Laurel hem vlak voor zijn dood be-

zoekt, herkent Hardy hem echter direct. 

Ze ‘spreken’ bijna een uur met elkaar in 

gebarentaal. Dit samenzijn is uitgangspunt 

voor ‘Laurel en Hardy - de laatste take’. De 

Zaanse regisseur en acteur Bruun Kuijt 

speelt samen met Rik Hoogendoorn de 

rollen van respectievelijk Stan en Ollie. Het 

is voor het eerst in acht jaar dat de heren 

weer samen op het podium staan met hun 

mix van toneel en cabaret. 

FILM

Filmtheater de Fabriek, Jan Sijbrandssteeg 

12, Zaandam, 075 6311993 

www.de-fabriek.nl 

24 en 26 december 20.15 uur Kerstfilm 

‘Un Conte de Noël’. Tragikomedie, in de 

beste traditie van venijnige familiefilms 

als Festen, wordt gedragen door een ijzer-

sterke cast, met onder meer Catherine 

Deneuve en haar dochter Chiara 

Mastroianni en Mathieu Amalric. 

KERSTVAKANTIE 

(24 december tot en met 8 januari)

Kinderfilm ‘Patatje Oorlog’, over Kiek die 

weet dat de kans héél klein is dat je én een 

dode muis én een dode hond én een dode 

vader hebt. Nu haar vader naar oorlogs-

gebied is vertrokken om daar als dokter te 

werken, heeft ze er alles voor over om te 

maken dat hem niets over komt. Dus moet 

ze op zoek naar een dode hond en een 

dode muis. Zo simpel is het. Met onder 

meer Rifka Lodeizen, Johnny de Mol en 

Ruben van der Meer. 

5 januari komt de schrijfster van het 

boek waar Patatje Oorlog op gebaseerd 

is, de Zaanse Marjolein Hof om 14.00 

uur de film inleiden en nabespreken, 

en natuurlijk (meegebrachte) boeken en 

film   posters signeren. Café Fabriek ser-

veert na afloop patatjes oorlog. Kijk op 

de website voor overige draaidagen tijdens 

de kerstvakantie. 

Vanaf januari op woensdagavond Cur-

sus kijken naar film. Zesdelige cursus 

film    analyse op de woensdagavond vanaf 

20.00 uur. U leert films nauwkeurig te 

analyseren. Aan bod komen belichting, 

camera, montage, muziek en geluid, ac-

te ren en filmstijlen. Alle onderwerpen 

worden uitgebreid geïllustreerd met toe-

passelijke filmfragmenten. Alles hierover 

is te vinden op de website onder het kopje: 

cursussen.

 

NATUUR

De Poelboerderij organiseert weer winterse 

excursies, zoals ‘Wintervogels en door-

trek kers’. Tijdens deze vaarexcursie ont-

dekt u meer dan dertig verschillende soor-

ten vogels die voor korte of langere tijd 

verblijven in het Wormer- en Jisper veld. 

www.poelboerderij.nl

DIVERS

24 december Jaarlijkse (25e) kerstavond 

fakkeloptocht tegen discriminatie. Ver-

zamelen bij De Groote Weiver, Indus trie-

weg 1a, Wormerveer. 19.30 uur. 

 

Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, 

Zaandam-Zuid. Lezingen in Het Men-

nisten erf, H.Gerhardstraat 77, Zaandam. 

14.30 uur. 

17 januari Dia-lezing door de heer J. van 

der Knokke: ‘De kleine wondere wereld’, 

natuurfotografie. Spectaculaire opnames 

van insecten, vlinders, bloemen en ander 

klein grut. 

14 februari Dia-lezing door de heer Dick 

Keijzer: ‘100 Jaar spoorwegen in Amster-

dam’. In 1839 vertrok de eerste trein van 

Amsterdam naar Haarlem. Honderd jaar 

later, in 1939 werd het Amstelstation in 

gebruik genomen. 

 

ZAANS LEFestival www.lefestival.nl 

25 tot 29 januari. In opdracht van de 

gemeente Zaanstad zal het nieuwe stads-

centrum van Zaandam vijf dagen lang 

zinderen van culturele belevenissen. De 

week start met een lichtparade naar het 

nieuwe stadhuis dat vervolgens officieel 

wordt geopend. Er treden artiesten op 

in niet alledaagse combinaties, er zijn 

exposities, labs, films en food. Het festival 

moet duidelijk maken dat de stad met haar 

rijke verleden een nieuwe toekomst biedt 

aan bewoners, ondernemers en bezoekers. 

 

Café Fabriek Jan Sijbrandssteeg 12, 

Zaandam, 075 6311993 Stichting Oeverloos 

www.stichtingoeverloos.nl 

Maart De Stichting Oeverloos organiseert 

vanaf maart 2012 weer een zestal 1500 

CC cultuurcafé ’s op de eerste dinsdag 

van de maand. De culturele sector ligt 

zwaar onder vuur vanwege de op handen 

zijnde bezuinigingen, maar Oeverloos blijft 

kiezen voor een positieve benadering. Zij 

gaat op zoek naar het grote talent, om 

be zoekers van 1500 CC tot inspiratie te 

dienen, waarbij zij zich niet beperken tot 

de culturele sector.
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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       
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