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COLUMN

Tussen Amsterdam en thuis

De Zaanstreek: niets wist ik er van toen ik als klein meisje op doorreis 

met trein of later met de auto aan de Zaan voorbijging. Vanuit Heiloo, 

de plaats waar ik met mijn ouders woonde, moesten we er altijd langs 

om mijn oma in Amsterdam te bereiken. Maar ik was dan waarschijnlijk 

in gespannen vooruitzicht van het bezoek aan oma in de grote stad en 

had geen oog voor de Zaan en zijn omgeving. Misschien wel een neus, 

want samen met mijn broertje hielden wij al onze neuzen dicht ver voor 

wij het “zesbordenpak” naderden.

Mijn eerste echte herinnering aan de Zaan en zijn fabrieken heb ik pas 

later. Met een vriendin op de fiets langs de Zaan om te gaan logeren 

in Zaandam. Helaas, ook daarvan herinner ik mij dat wij langs 

onwelriekende fabrieken moesten fietsen door de stoomdampen die 

over de straat waaiden. Al heb ik toen Zaandam wel al van een meer 

historische kant leren kennen door een bezoek aan het Tsaar Peterhuisje 

(van de buitenkant) en de Zaanse Schans. 

Sindsdien is er wel een en ander veranderd. In de eerste plaats ben ik 

er komen wonen. Dat verandert veel, want je ziet veel meer, omdat je 

er vaker rondloopt. Maar veel fabrieken “stinken” ook niet meer. Veel 

productie is vertrokken en de gebouwen krijgen – tenminste in het 

gunstigste geval – een andere functie: de panden van de Zaanwand in 

Wormer, de Adelaar in Wormerveer, de Fabriek en de Koekfabriek in 

Zaandam om er maar een paar te noemen.

Jammer dat er nog steeds veel passanten zijn, die eigenlijk weinig van 

de Zaanstreek weten. En dat er op lokaal en regionaal gebied niet 

meer aan promotie van deze mooie, oude omgeving wordt gedaan, 

zoals bijvoorbeeld in het Ruhrgebied in het groot wordt gedaan. 

Mogelijkheden genoeg. De toeristen zitten vlakbij, in Amsterdam, moe 

van het slenteren door de stad. Een prachtige fietstocht langs de Zaan 

en de mooie, (soms) opgeknapte panden lijkt mij dan een welkome 

afwisseling. Behalve de draaiende molens op de Zaanse Schans, 

zouden zij ook een bezoek kunnen brengen aan enkele historische 

fabrieksgebouwen of oude loodsen. Laat de passanten bezoekers worden, 

zoals ik hier ben gekomen. Pas dan zie je hoe veel moois er in en om 

de Zaan is te zien.

Joke van der Stok

redactielid Zaans Erfgoed
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4   ‘Onze eigen Albert Heijn’ bestaat 125 jaar. Henk Elzenga  

vertelt u in dit nummer hoe het allemaal begon. 

8   Overal waar gebouwd wordt in de Zaanstreek wordt eerst 

een grote bouwput gegraven voor de fundering. Ook aan de 

Heiligeweg in Krommenie kon daardoor de archeologische 

dienst o.l.v. Piet Kleij mooie vondsten bergen. 

10   Zaandam 200 jaar stad! Pieter Helsloot vraagt zich af wat er 

het afgelopen jaar eigenlijk te vieren viel. 

14   Zou de Zaanstreek zo’n mooie muziekschool hebben zonder 

Jan Pasveer? Cor van Dongen sprak met zijn vrouw en een van 

zijn dochters.

18   In de serie Objecten uit het Zaans Museum tonen we u deze 

keer het Escher-blikje, gemaakt ter gelegenheid van het 75-jarig 

bestaan van Verblifa in 1963. 

20   Achter de deuren van Lagedijk 158 in Zaandijk worden al bijna 

200 jaar heel mooie dingen gemaakt. Cor van Dongen noteerde 

een korte geschiedenis en sprak met de huidige eigenaren van 

drukkerij Heijnis en Schipper. 

24   Maandag wasdag, mooie plaatjes, maar niemand wil het nog 

doen zoals vroeger. 

28   Als er een eeuw geleden een top-200 van meest invloedrijke 

Nederlanders had bestaan, zou rijstfabrikant Jan Adriaan Laan 

hoog op die lijst geëindigd zijn. Jur Kingma laat het u zien. 

32   Mens in zijn Monument deel 6: wonen in de restanten van 

Stoom  gemaal Rapide. 

34   Het kerkscheepje van Wormer onderging tijdens de restauratie 

een ingrijpende metamorfose. Cees Kingma doet verslag.

38   Boekennieuws. Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek belicht.

40   Verenigingsnieuws. Berichten van de erfgoedverenigingen 

die voor iedereen interessant zijn.

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

juni. 

46   Agenda. Tips voor uitstapjes en evenementen in het najaar

INHOUD

p. 10, Zaandam 200 jaar stad! 

p. 34, Het kerkscheepje van Wormer
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Hoewel de feestelijkheden bij dit jubileum wat minder uitbundig lijken dan die van 25 jaar geleden is het 
natuurlijk niemand in Nederland ontgaan dat de van origine Zaanse grootgrutter iets te vieren heeft.  

Reden voor Zaans Erfgoed om in twee afleveringen de geschiedenis nog eens de revue te laten passeren. 

door Henk Elzenga
foto's Stichting Albert Heijn Erfgoed

Van hondenkar  
tot bol.com  

Albert Heijn viert 125-jarig bestaan (deel 1)

DE OPRICHTING

Oprichter Albert Heijn sr. (1865-1945) werd het grutten (kruide -

nieren) met de paplepel ingegeven. Zijn grootvader van moeders 

kant, Albert de Ridder, naar wie hij vernoemd is, was naast 

veehouder óók grutter. Hij maalde zelf boekweit tot grutten. Ook 

Simon Heijn, grootvader van vaders kant, had een bescheiden 

hoekje met koopwaar, een zg. ‘winkelhaak’, waaruit het woord 

winkel ontstond. Zijn vader Jan Simonsz. Heijn zette in Oostzaan 

het winkeltje voort van zijn moeder, die in 1872 overleed. Later 

kocht hij een pand op de hoek van de Kerkbuurt en het Weerpad 

en opende 18 juli 1876 de eerste officiële winkel. Naast grutter 

was hij ook eigenaar van een zg. ‘General Store’ met meer dan 

500 artikelen van de meest uiteenlopende aard: van schoeisel en 

kleding tot brandstof en huisraad. Ook konden de dorpelingen 

voor een borreltje achter in de zaak terecht. Een zaak (store) zoals 

die nog wel eens in cowboyfilms wordt weergegeven.

DIVERSITEIT

De diversiteit aan artikelen lijkt nu na meer dan 125 jaar terug 

te keren bij AH door de overname van bol.com. Albert Heijn 

sr., geboren op 15 oktober 1865, leek in eerste instantie niet 

voorbestemd te zijn voor het gruttersvak. Hij kon goed leren en 

had het voorrecht in 1879 naar de Hoogere Burgerschool (HBS) 

in Zaandam te gaan. Deze stap werd niet succesvol, want in juli 

1880 verliet hij de school al. Zijn cijfers bleken niet slecht te zijn 

geweest, maar hij miste kennelijk de juiste instelling. Hij had 

meer op met de winkel van zijn vader en met muziek. Hij speelde 

jarenlang kornet in de Oostzaanse fanfare. Aan deze muziekliefde 

dankte hij zijn bijnaam ‘Ab de danser’. Zijn kleinzoon Gerrit Jan 

erfde als verdienstelijk pianospeler kennelijk deze liefde voor de 

muziek van zijn grootvader. Maar daarover later meer!

OVERNAME VAN DE ZAAK

De vader van Albert, Jan Simonsz. Heijn, richtte, nadat zijn 

vrouw van haar vader in 1882 ruim 47.000 gulden had geërfd 

– toen een fortuin –, samen met burgemeester Swart (Jan was 

inmiddels wethouder geworden) de Oostzaansche Stoomboot 

Maatschappij op. Ook was hij in 1892 oprichter van de Onder-

linge Brandwaarborg Maatschappij. De winkel kwam in handen 

van zoon Albert, evenals de hondenkar voor het noodzakelijke 

vervoer naar de klanten. Albert had meer aanleg voor de handel 

dan zijn broer Jan, die boer werd. De zaak ging op 1 mei 1887 

officieel over naar Albert. De feestelijke overdracht vond plaats 

op 27 mei van hetzelfde jaar, de trouwdag van Albert (21) met 

Neeltje de Ridder (18). Deze trouwdag werd door Albert aange-

houden als de datum waarop het bedrijf is gesticht. 

FILIAALBEDRIJF

Niet Van Amerongen, die het eerste filiaalbedrijf in Neder-

land had, was zijn grote concurrent, maar Simon de Wit. Van 

Amerongen, begonnen in 1833, had voor de Tweede Wereld-

oorlog wel de meeste filialen, namelijk zestig 60. Het werd in 

1951 door Albert Heijn overgenomen. Toen Albert Heijn nog 

aan het nadenken was over de vestiging van een filiaal, had 

Simon de Wit, begonnen aan de Zaanweg in Wormerveer, al 

vijf winkelzaken. Albert Heijn besloot dit voorbeeld te volgen. 

Niet zoals Simon de Wit dat deed, huurde hij een pand, maar 

hij kocht uit een failliete boedel een oud pakhuis, Westerstraat 

72 in Purmerend. Hij liet het neerhalen en zette er in 1895 een 

geheel nieuwe winkel voor kruideniers- en grutterswaren neer. Al 

snel volgden er filialen in Alkmaar en Den Haag. In deze zaken 

moest voortaan contant betaald worden. Er kon dus niet meer 

‘op de lat’ (de pof) worden gekocht. Zij werden geleid door chefs 

uit Oostzaan, die van de nodige instructies werden voorzien. 

VERHUIZING

Voor de bevoorrading, toen nog via vaarwegen, werd een pakhuis 

aan de Oostzijde in Zaandam gevonden. Een pand langs de Zaan 

was voor distributie beter geschikt dan een pand in Oostzaan. 

Ook het gezin Heijn verhuisde naar Zaandam. Op één dag voor 

de eeuwwisseling, dus van de negentiende naar de twintigste 

eeuw, kwam het gezin Heijn ook te wonen aan de Zaan, maar 
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dan aan de ‘fluwelen’ Westzijde, op nummer 30. In deze periode 

raakte de familie ook los van haar doopsgezinde geloof. Later 

wendde Albert Heijn zich tot de vrijmetselarij. Intussen hoefde 

mevrouw Neeltje Heijn met haar inmiddels versleten knieën niet 

meer achter de toonbank te staan. Het ‘winkelsnoepje’ was nu 

alleen nog voor haar kleinkinderen bestemd, die ze verwees naar 

de kast in de voorkamer met: ‘kaike jollie mar effies of d’r nag ’n 

reipie lait om te snoepe!’

 

GROOTWINKELBEDRIJF

In 1901 werden er winkels geopend in Utrecht en in Amsterdam. 

Het jaar daarna in Delft, Den Haag en Rotterdam. Met een 

gemiddelde van vier nieuwe vestigingen per jaar ging dat zo door, 

zoals onder andere in 1903 in Nijmegen, in 1905 in Den Bosch, 

in 1906 van Den Helder naar Breda tot in 1908 Vlissingen en 

Groningen erbij kwamen. Met een aantal van tien zaken werd 

toen al de naam grootwinkelbedrijf gehanteerd. Dat had Albert 

Heijn inmiddels bereikt. Net na de Eerste Wereldoorlog telde het 

bedrijf al 75 winkels en werkten er bijna 400 personeelsleden en 

dat met een omzet van 7,5 miljoen gulden! 

OPVOLGING

Inmiddels 1920 werd het tijd voor opvolging. Albert Heijn sr., 

inmiddels 55 jaar, werd opgevolgd door zijn 32-jarige schoon-

zoon Johan Hille, getrouwd met dochter Trijntje. Johan had, 

als zoon van een van de oprichters van Beschuitfabriek Hille, 

het gevoel voor levensmiddelen al meegekregen. Hij was al 

zeven jaar verbonden aan het bedrijf. Ook Alberts zoon Gerrit, 

inmiddels drie jaar aan het bedrijf verbonden en zijn zoon Jan, 

die het vak nog moest leren, stonden al klaar. Tot eind jaren 

dertig bleef senior, als president-commissaris, wekelijks op 

kantoor verschijnen. Inmiddels was in 1920 50% van het aan-

delen kapitaal in handen gekomen van Anton Jurgens, later een 

van de oprichters van Unilever. Senior doteerde in 1925 een 

bedrag van 50.000 gulden aan de Vereniging tot Behartiging 

van de Personeelsbelangen. Deze vereniging richtte, naast het 

Links: Het gezin van Albert Heijn sr. omstreeks 1895 met de 

hond die de hondenkar trok, vóór het eerste winkeltje dat in een 

deel van een stolpboerderij in Oostzaan was gevestigd.

Ab de danser, zoals hij werd genoemd, was een enthousiast lid 

van de Oostzaanse fanfare.

Onder: 1920 – het roer werd overgenomen door een nieuwe 

directie bestaande uit Johan Hille, Gerrit Heijn en Jan Heijn.
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organiseren van allerlei ontspanningsavonden, zelfs een fanfare 

op. Heijn sr. droeg dit initiatief als oud- kornetspeler van de 

fanfare in Oostzaan natuurlijk een warm hart toe. 

Op 27 mei 1937 werd het gouden jubileum gevierd, het hoog-

te punt voor de president-commissaris. Als geschenk aan het 

personeel had hij aan de Klampersstraat een fraai ontspannings-

gebouw laten neerzetten. Voor dit gebouw legden zijn klein-

kinderen Albert jr. en Gerrit-Jan de eerste steen. Tijdens de 

jubileumreceptie werd door een van de sprekers gememoreerd dat 

Albert Heijn tezijnertijd misschien wel Piet Hein in populariteit 

zou kunnen overtreffen!

EIGEN FABRICAGE

In 1911 werd een woonhuis aan de Oostzijde in Zaandam 

ge kocht waar in de keuken met een heteluchtoven een eigen 

koekjes fabricage werd gestart. Albert Heijn wilde niet meer 

afhankelijk zijn van andere fabrikanten en zelf de kwaliteit van 

zijn producten bepalen. Het begin van deze opzet leidde later tot 

een enorme expansie van fabrieksgebouwen aan de Oostzijde.

Het bedrijf, inmiddels genaamd ‘Marvelo’ (afgeleid van het 

Engelse marvellous), verliet in 1993 de Oostzijde en verhuisde 

naar Westerspoor-Zuid in Zaandam. Momenteel is hier nog de 

Ahold-Coffee Company gevestigd.

HOFLEVERANCIER

In 1927, bij het 40-jarig bestaan, had het het bedrijf Albert 

Heijn het predicaat ‘Hofleverancier’ ontvangen. In datzelfde jaar 

werd Albert Heijn grootvader van kleinzoon Albert (Ab). Met 

kleinzoon Gerrit Jan werd dat de toekomstige derde generatie! 

De tweede generatie had de touwtjes trouwens nog steeds goed in 

handen. Zoon Gerrit, dynamisch en impulsief, werd zo’n beetje 

het gezicht naar buiten. Door tijdgenoten werd hij getypeerd 

als ‘Franse aristocraat en Engelse ‘gentleman’, maar ook als een 

Nederlands kruidenier.’ En met recht! Hij trok, evenals zijn vader 

deed, door het land met een pakje boterhammen in zijn aktetas. 

Als het even kon, leende hij een fiets van een filiaalhouder om 

de filialen in de buurt te bezoeken. Legendarisch was dat hij bij 

een bezoek in één oogopslag zag of de winkel liep of niet. Zelfs 

stelde hij ter plekke vast of ze last hadden van muizen (‘grijze 

klanten’ genaamd) en of er mijt in de gruttersbak zat! Ondanks 

dat zij een goede kijk op de zaak hadden, liet de leiding zich 

toch adviseren door specialisten. Op het gebied van koffie, thee 

en peulvruchten en aanverwante artikelen werden deskundigen 

in dienst genomen. Ook de reclame kwam in handen van een 

specialist, evenals de bedrijfsleiding van de fabrieken. Ook de 

in 1919 opgestarte eigen wijnbotteling lieten ‘baas Jan’ en ‘baas 

Gerrit’ over aan een deskundige, aldus J.L. de Jager in zijn 

boek ‘Arm en Rijk kunnen bij mij hun inkopen doen’ over de 

geschiedenis van Albert Heijn.

GROEI OP ALLE FRONTEN

In 1938 werden alle losstaande fabriekspanden gesloopt en verrees 

aan de Oostzijde in Zaandam één nieuw fabriekspand: het pand 

‘1938’. De in 1925, met machines van het geliquideerde ‘Alkmaria’ 

gestarte cacaofabriek, werd tweemaal zo groot. Er werd naast de 

fabricage van biskwie, in 1930 gestart als koekjesfabriek, nu ook 

macaroni, spaghetti en vermicelli geproduceerd. In 1939 was de 

jaaromzet gegroeid naar 15,5 miljoen gulden. Na overname van 

Van Amerongen was deze opgelopen naar 39 miljoen en in 1951 

was deze al 46 miljoen.

Tot zover het eerste deel van Albert Heijn 125 jaar.

Het vervolg ‘Andere aankopen en experimenten’ is in het volgende magazine 

te lezen.

Albert Heijn sr., de oprichter van het kruideniers-

imperium, bleef  ook op latere leeftijd zeer  

betrokken bij de firma.

Rechts: Zoon Gerrit Heijn werd het gezicht naar 

buiten, hij werd getypeerd als een aristocratisch 

man, maar met een echte kruideniershouding. De 

krantenfoto dateert uit 1957, het jaar waarin het 

bedrijf  70 jaar bestond.

Bij het veertig jarig jubileum kreeg het bedrijf  het 

predicaat ‘hofleverancier’.
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Het ontspanningsgebouw uit 1927 aan de Zaanse Klampersstraat, 

een geschenk aan het personeel bij het 40 jarig jubileum. Thans is 

in dit karakteristieke pand een Centrum voor Fysiotherapie.

De eerste fabriekspanden van Albert Heijn aan de Oostzijde in 

Zaandam (1925). Later werden deze gesloopt en in 1938 vervan-

gen door één groot bedrijfspand. (foto GAZ, 22.06780)
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In het voorjaar van 2011 is aan de noordkant van de Heiligeweg in Krommenie een archeologisch onderzoek 
uitgevoerd, voorafgaand aan de bouw van de DEKA-markt. Hier lag eeuwenlang een klein buurtje, ‘het Mad’ 

geheten, waarvan de huizen in de eerste helft van de zeventiende eeuw waren gebouwd. 

door Piet Kleij
foto's auteur, tenzij anders aangegeven

Tinnen rijkdom  
aan het Mad

Archeologisch onderzoek in Krommenie 

Achter de huizen aan het Mad liep een sloot die in de loop der 

eeuwen is volgegooid met afval en na de oorlog gedempt. Voor 

de archeologen was deze sloot een goudmijn. Er werden veel 

aardewerken scherven in gevonden, fragmenten glas, stukken van 

leren schoenen en zelfs complete voorwerpen. Dit artikel gaat 

over een bijzondere vondst uit deze sloot: een fraaie tinnen lepel.

DE LEPEL

Tijdens het archeologische onderzoek zijn in de sloot ver-

scheidene tinnen lepels opgegraven. Eén lepel viel op door zijn 

opmerkelijke versiering en gravering. Hij heeft een rechte steel 

en een druppelvormige bak. De lengte van de steel bedraagt 11,6 

cm, die van de bak 6,2 cm., zodat de totale lengte op 17,8 cm 

komt. De grootste breedte van de bak is 5,4 cm Het onderste deel 

van de steel aan de voorzijde, direct boven de bak, is versierd 

met een sterretje met daarboven een soort strik, een rij stippen 

en een kwabachtig ornament. Aan de achterzijde is op dit deel 

van de steel een bloemrank aangebracht. Het middendeel van 

de steel is recht, onversierd en in doorsnede ruitvormig. De top 

aan de voorzijde bestaat uit een officier in zeventiende-eeuwse 

kledij, die zo weggelopen kan zijn van de Nachtwacht of van 

een schilderij van Frans Hals. In zijn rechterhand houdt hij een 

commandeursstaf vast, links draagt hij een zwaard, waar  van 

alleen het handvat is te zien. Zijn achterzijde bestaat vreemd 

genoeg uit een boom met daarin twee vogels. Deze versieringen 

zijn in één keer met de lepel meegegoten.

TINNEGIETER

De tinnegieter heeft zijn merk aan de voorkant in de bak ge-

slagen, tegen de steel aan. Het merk bestaat uit een cirkel met 

daarin het wapen van Amsterdam met links daarvan een onlees -

bare letter en rechts de letter K. Boven het wapen staan de 

letters PA. Dit is het merk van een tinnegieter die rond 1700 

in Amsterdam werkzaam was. Op een gegeven moment is de 

voorzijde van de bak voorzien van een gravering die een grondje 

voorstelt, waarop links een vrouw staat en rechts een man. De 

vrouw draagt een lange rok en een kraag met twee lange punten. 

Op haar hoofd draagt ze een kapje. De man heeft een kuitbroek, 

een wijde jas en lang haar (een pruik?). De man en de vrouw 

houden een groot hart vast waar twee pijlen doorheen zijn ge-

schoten en waaruit vlammen komen. Zowel boven de man als 

boven de vrouw zweeft een soort palmtak. Boven het hart zweeft 

een kroon. Tussen het grondje en het tinmerk zijn de letters 

‘M I’ gegraveerd. Langs de rand van de bak loopt tenslotte een 

graveer lijn. De graveringen zijn waarschijnlijk aangebracht met 

een rad of wieltje met punten, want elke graveerlijn bestaat uit 

een rij kleine putjes 

DATERING

Zoals gezegd is het merk van een tinnegieter die rond 1700 werk-

zaam was. De vorm van de lepel (rechte steel, druppel vormige 

bak) en de versiering komt ook rond deze periode voor. De 

kleding van zowel de man als de vrouw is kenmerkend voor de 

late zeventiende en de eerste helft van de achttiende eeuw. Al met 

al lijkt het er dus op dat de lepel uit het einde van de zeventiende 

eeuw of uit de eerste helft van de achttiende eeuw dateert en dat 

de gravering er ook in die periode op is aan ge bracht. Maar wat 

is dit voor lepel?

EEN MOOI CADEAU

De meegegoten versiering geeft aan dat de lepel van het Mad 

geen gewone eetlepel is. De gravering maakt duidelijk om wat 

voor lepel het gaat: een huwelijkslepel. Dergelijke lepels werden 

aan de bruid en bruidegom gegeven als herinnering aan hun 

huwelijk. De man en de vrouw houden een hart vast dat brandt 

van de liefde, en om de liefde nog eens te benadrukken heeft 

het liefdesgodje Cupido of Amor er voor alle zekerheid ook 

nog twee pijlen doorgeschoten. Wanneer in de Zaanstreek 

een molenaar ging trouwen of een zoveeljarig huwelijk werd 

gevierd, werd de molen ‘mooi’ gezet. In het overhoeks geplaatste 

wiekenkruis kwamen allerlei attributen te hangen die naar het 

huwelijk verwezen, zoals onder andere een hart, soms met pijlen 

doorschoten. 
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KRAAG

De vrouw heeft een dracht die vooral in Noord-Holland voor-

kwam. Vooral de lange punten van haar kraag zijn kenmerkend. 

Dit wijst erop dat de gravering voor een echtpaar in Noord-

Holland is aangebracht, gezien de vindplaats kan dit wel eens 

Krommenie zijn geweest. De initialen op het grondje, M en I, 

zijn vermoedelijk de beginletters van de voor- of achternaam 

van de man en de vrouw.

IMITATIEZILVER

De gewoonte om een bruidspaar een huwelijkslepel cadeau te 

doen kwam op in de betere kringen in de zeventiende eeuw 

en ging de gehele achttiende eeuw door. In de twintigste eeuw 

werden er zelfs nog huwelijkslepels gemaakt. Omdat het ge-

schenken waren van de rijkere bovenlaag, zijn de meeste van dit 

soort lepels gemaakt van zilver. Tinnen huwelijkslepels komen 

zelden voor. Het exemplaar uit Krommenie is het enige ex-

em  plaar dat de schrijver bekend is. Dat aan het Mad een wat 

goed  kopere, tinnen huwelijkslepel is gevonden, past goed in het 

beeld dat van het Mad gevormd werd naar aanleiding van het 

archeologische onderzoek. Het Mad was in de zeventiende en 

achttiende eeuw een buurt waar ambachtslieden, arbeiders en 

een enkele boer woonden. Sommige mensen waren echt arm, 

gezien de goedkope en totaal versleten schoenen en het aller-

goed koopste aardewerk dat de archeologen aantroffen. Anderen 

hadden echter wat meer geld, wat blijkt uit de vondst van de 

verschillende onversierde tinnen lepels. Echte armelui aten van 

houten lepels, mensen met iets meer te besteden konden zich 

tinnen lepels veroorloven. Interessant is dat een echtpaar dat 

aan het Mad woonde, geen zilveren huwelijkslepel cadeau kreeg, 

maar een tinnen. Zilveren huwelijkslepels konden alleen door de 

echt rijke Krommenieërs worden gekocht, zoals de kooplieden 

die de zeildoekweverij controleerden en de burgemeesters. 

Wanneer tin echter goed wordt gepoetst gaat het glimmen als 

zilver. Van een afstandje zal het verschil tussen een tinnen en 

zilveren huwelijkslepel niet te zien zijn geweest. Ondanks de 

zilveren glans en de rijke versiering is de huwelijkslepel van het 

Mad dus geen teken van grote, onverwachte rijkdom aan het 

Mad. Eerder geeft deze lepel aan dat op het Mad tussen de arme 

mensen ook bewoners te vinden waren die iets meer geld hadden 

en die de gewoonten van de rijken probeerden over te nemen - 

weliswaar niet in zilver, maar dan toch in tin. 

Literatuur:

B. Dubbe m.m.v. J.F.H.H. Beekhuizen en A. A. Kooyman, Nederlandse Tinne-

gieters & Tinmerken. Een compendium ( z.p. 2009).

E.M.CH.F. Klijn, Eet- en sierlepels in Nederland tot ca. 1850 (Lochem 1987).

Het archeologisch onderzoek aan de Heiligeweg.

De voor- en achterzijde van de versierde tinnen lepel die 

door Piet Kleij werd opgegraven.

Rechts: bovenaan de steel van de lepel staat een goed 

geklede officier.

Midden: de gravering in de bak van de lepel.

Deze vrouw in Noord-Hollandse klederdracht van rond 

1700 heeft precies dezelfde puntige kraag en hetzelfde 

kapje als het vrouwtje op de tinnen lepel. 

(prent van J. Topas, foto GAZ)  
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Tweehonderd jaar geleden werden door een verrassende ingreep de zelfstandige dorpen Westzaandam en 
Oostzaandam tegen hun zin gebundeld tot één gemeente. Dat is zeker een reden om terug te zien op deze 

historische samenvoeging, al is er geen sprake van een jubileum. De gemeente Zaandam verdween immers 
in 1974 van het toneel en bestond niet meer dan 161 jaar. Bovendien is een viering weinig passend, omdat 

de onverwachte fusie werd opgelegd onder Franse overheersing en vervolging. 

door Pieter Helsloot
Afbeeldingen Gemeentearchief Zaanstad

Samenvoeging  
en splitsing

Een verscheurde geschiedenis van Zaandam

GELIJKENIS

De periode 1810-1813 toont gelijkenis met die van 1940-1945. In 

bepaald opzicht was de eerste periode ingrijpender, aangezien ons 

land werd ingelijfd bij Frankrijk en zonder meer een provincie 

werd van een keizerrijk met Parijs als hoofdstad. In naam van de 

usurpator Napoleon werd in 1813 een opstand tegen de Fransen 

onder aanvoering van Jacob Rek neergeslagen en werden zes 

Zaandamse burgers na standrecht op de Burcht met de kogel 

geëxecuteerd. Hun namen zijn niet alleen in straatnamen terug 

te vinden, ze zijn ook vermeld op het Verzetsmonument in 

Zaandam, waardoor hun daad en droevig einde is gelijkgesteld 

met die van het ondergrondse verzet tegen Hitler en de Duitse 

bezetting. De parallellen zijn overvloedig. Vergeet evenmin 

de ingevoerde dienstplicht die duizenden Hollandse jongens 

de dood indreef door de veldtocht in het verre Rusland. De 

uiteindelijke overwinning door de Russen, na de bloedige slag 

bij Borodin, die 80.000 levens eiste, wordt dit jaar in Moskou 

groots herdacht. Aan de naam Napoleon, die even in persoon 

Zaandam, althans het Czaar Peterhuisje, heeft bezocht, kleeft 

de herinnering van onderdrukking en verlies van Nederlandse 

zelfstandigheid. 

TWEE DORPEN MET DE HOGENDAM ALS SCHAKEL 

Het heeft wel zin om bij deze herdenking weer te geven in hoe-

verre de woonplaatsen West- en Oostzaandam in de loop der 

eeuwen met elkaar omgingen. Opvallend bij de bestudering is 

dat ze elkaar hebben aangetrokken en afgestoten. Hoewel hun 

lot enigszins gelijk opging en ze gelijke belangen hadden, kozen 

zij in de zeventiende eeuw duidelijk voor een eigen weg en 

bleven die tot de negentiende eeuw trouw. In de middeleeuwen 

bestond aan weerskanten van de dam, de Hogendam, nog maar 

een begin van bewoning. De dam was circa 1280 aangelegd op 

initiatief van het graafschap Holland en ver gelegen dorpen die 

belang hadden bij de bedijking van de Zaan. Onder gezag van 

de parochie Oostzaan werd aan de oostkant van de dam voor 

de eerste bewoners een kapel gebouwd. Hier was de eerste kern, 

met de latere Oostzijderkerk en een kerkhof. Aan de west kant 

was er alleen een rijtje (dijk)huizen aan de Hogendijk en langs 

de Binnenzaan. De Hogendam, met drie sluizen en drie kleine 

bruggen, was de enige vaste verbinding tussen west- en oostzijde 

en aan zijn voet ontstond de haven in de Voorzaan en bij het 

IJ. Bij en vooral op deze dam zag men de meeste be drijvigheid. 

De Hogendam functioneerde als een centrum, met herbergen, 

winkels, aanlegsteigers en nutsgebouwen. Die situatie duurde 

min of meer tot 1903 toen de Wilhelminasluis werd aangelegd. 

Het was heel merkwaardig: een centrum tussen twee dorpen 

die er geen hadden, maar dit is een verhaal apart dat ik elders 

als ‘de glorie van Zaandam’ uitvoerig uit de doeken heb gedaan. 

DE BANNEN

Westzaandam en Oostzaandam vielen juridisch onder de 

zoge  noemde bannen van Westzaan en Oostzaan. Ze werden 

ge  regeerd door het banbestuur vanuit die in het binnenland 

ge legen oudere nederzettingen. De zucht naar eigen beheer, ge-

volg van de sterke ontwikkeling bij de dam, leidde ertoe dat 

beide Zaandorpen binnen hun ban op den duur een grote mate 

van bestuurlijke zelfstandigheid verwierven. Ze hadden eigen 

burge meesters en vroedschappen. Niettemin waren ze onderling 

ver weven door economische en persoonlijke betrekkingen en 

ze vormden bovendien voor en na de reformatie een kerkelijke 

eenheid. Er was trouwens maar één kerkgebouw. Gescheiden 

dus bestuurlijk, verenigd als gelovigen.

DE STRIJD TUSSEN KERK EN SECULIER BESTUUR 

Men kan de omstandigheden van de volgende gebeurtenissen 

alleen begrijpen in het licht van de eeuwige strijd tussen wereldlijke 

en geestelijke macht over de bevolking. Die strijd is zo oud als 

het christendom zelf en herhaalt zich steeds. (Ook in andere 

religies doet zich dat voor). Keizer Constantijn de Grote voerde 

in het Romeinse Rijk het christendom als staatsgodsdienst in, 
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maar hield alle macht aan zich. De Duitse keizers van het Heilige 

Roomse Rijk (let op de naam) vochten het langdurig uit met de 

Paus van Rome. In de nieuwe Nederlandse Republiek stak het 

de kop op bij het conflict tussen Van Oldenbarnevelt en Maurits, 

waar bij theologische en staatsrechtelijke zaken door elkaar liepen. 

De titel ’Statenbijbel’ zegt genoeg: de hoogmogende heren van 

de Staten-Generaal stonden garant voor de ‘ware religie’ van 

het volk. Op allerkleinste schaal speelde zich iets dergelijks af 

in Zaandam in de zeventiende eeuw. De feitelijke hervorming 

vond hier plaats in het jaar 1578. Zaandam werd protestants 

in gereformeerde zin (de moeilijke positie van godsdienstige 

minderheden laten we voor het gemak buiten beschouwing). De 

enige (katholieke) kerk aan de oostzijde werd overgenomen en 

predikanten vervingen priesters. De leiding had een ‘kerkeraad’ 

met leden uit West- en Oostzaandam. Het kerkgebouw zelf 

viel onder het dorpsbestuur, dat ook zeggenschap had bij de 

benoeming van predikanten. De gereformeerden huldigden 

de calvinistische leer. Die hield in dat de overheid in beginsel 

onder gezag van God viel. De predikanten hielden dit scherp 

in het oog. De conflictstof was rijkelijk aanwezig. De ‘publieke 

gemene’ school was op calvinistische grondslag gebouwd; andere 

scholen waren verboden. Het openbare leven moest dezelfde 

religieuze basis hebben, waarbij bijvoorbeeld dansen en arbeid 

op zondag niet waren toegestaan. Vergeet bij dit alles niet dat 

de Kerk en haar instellingen door het dorpsbestuur (in casu 

twee besturen volgens een verdeelsleutel) werden bekostigd. De 

calvinistische school en kerk kwamen dus voor rekening van de 

gehele bevolking, lidmaat of niet. Daardoor waren overheid en 

kerk onlosmakelijk verbonden – de partijen trokken voortdurend 

aan de knellende banden.

OOST TEGEN WEST

In 1633 nam Westzaandam geen genoegen meer met het be-

graven in Oostzaandam en wilde het een eigen plek. Een ver zoek 

werd ingediend bij de Staten van Holland. De ooste lijke regenten 

weigerden mee te betalen. Een deel van de Westzaandammers, 

ook niet-gereformeerden, dat op korte afstand van het bestaande 

kerkhof woonde, verzette zich tegen een duur nieuw kerkhof, 

De Hogendam met de drie sluizen, de enige verbinding tussen oost en west  

en tevens het levendige centrum van handel en herbergen voor de dorpen 

Oost- en Westzaandam; Gravure uit 1726 van Hendrik en Andries de Leth 

(GAZ 14.0005)

De middeleeuwse Oostzijderkerk ‘eertijds genaamt de Chapel’ waarnaast het 

regthuis van Oostzaandam stond. Voor de kerk een schandpaal. Gravure van 

Hendrik en Andries de Leth uit 1750  (GAZ 11.0163 -coll.ZOV/Zaanl.ill. 143)
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even als de kerkeraad. Ze weigerden de aanslag te voldoen. Vol-

gens Van Braam die in navolging van Soeteboom, Honig en Van 

Deursen woorden aan de kwestie besteedt, ging het be stuur van 

Oostzaandam de betaling afdwingen. Dat leidde in dat jaar tot 

een heus oproer aan de Westzijde waarbij 200 tot 300 personen 

waren betrokken. Er werden vernielingen aan gebracht aan de 

huizen van de heren-regenten. Dit verhardde juist hun standpunt. 

Ze waren niet meer tevreden met een eigen begraafplaats, ze 

wilden nu een eigen kerk, school en weeshuis. Drie weken na 

het tumult werd daartoe een resolutie aangenomen die vroeg 

om kerkelijke én bestuurlijke scheiding van de twee dorpen. 

Oostzaandam verzette zich heftig. De schout van de banne 

Westzaan en de baljuw, die formeel beslag wilden leggen op 

een deel van de kerk, moesten zelfs vluchten. In 1634 kregen 

inwoners van Westzaandam die niet wilden meewerken, te 

maken met de sterke arm. Daartegenover dienden 123 inwoners 

van Westzaandam een verzoek in bij het Hof van Holland om de 

scheiding te bekrachtigen en dit werd goedgekeurd. De dorpen 

werden gesplitst. 

De afscheiding van de oostzijder kerkgemeente volgde een 

andere weg. De classis Haarlem bewilligde eveneens. West-

zaandam kreeg toestemming voor een eigen kerk en predikant. 

De nieuwe Westzijderkerk werd in 1640 in gebruik genomen. 

Daarna kwamen er een school, kerkhof, pastorie, weeshuis, 

onderkomen voor de vroedvrouw en wachtmeesters. De teleur-

gestelde partij schreef het toe aan drijven van enkele regenten. 

Men begreep niet dat de veranderde situatie met nieuwe eco-

no mische belangen en flinke migratie en toename van de 

bevolking de achtergrond waren. De verwevenheid van politiek 

maakte de gereformeerde gemeente tot speelbal in handen van 

een plaatselijke elite die op het bestuurskussen zat en over de 

rijkdom beschikte. Westzaandam overvleugelde het andere 

dorp. De verzelfstandiging van Westzaandam was onstuitbaar. 

Aan samenvoeging werd niet gedacht. Met beschuldigingen en 

geweld is de splitsing afgedwongen.

NIEUWE EENHEID

Tot de Bataafse revolutie van 1795 veranderde er weinig. Toen 

bood de nieuwe tijd de mogelijkheid om verstarde rechtsgebieden 

af te schaffen. De bannen verdwenen en de Zaanse dorpen 

kregen in de negentiende eeuw hun kans en werden politiek 

zelfstandig. Er kwam godsdienstvrijheid. De Zaanstreek zag 

aldus vele gemeenten ontstaan en vele kerkgebouwen. De 

samenvoeging tot het verenigde Zaandam werd in 1811-12 

opgelegd en na de vrijwording in 1813 niet ongedaan gemaakt. 

ZAANSTAD

In 1974 smolten zeven gemeenten, al dan niet na verzet, na 

ander halve eeuw opgewekte politieke zelfstandigheid, samen 

tot één grote gemeente. Dit jaar nam deze, voorzien van de 

pre tentieuze naam Zaanstad, een nieuw stadhuis in gebruik, 

gebouwd in extreem historiserende stijl… in het oude Zaandam. 

Literatuur:

A. van Braam, De gereformeerde gemeenten van Zaandam 1585-1655. 

Fragmenten van de Zaanse geschiedenis 18 en 19 (Wormerveer 1998). 

A.Th. van Deursen, ‘De twee gemeenten van Zaandam: het ideaal van Anna 

Maria van Schuurman getoetst’, Documentatieblad nadere Reformatie (1993) 

146-156.

P.N. Helsloot, De Glorie van Zaandam, zeven eeuwen geschiedenis gezien van 

de Hogendam (Zaltbommel 2002).

J. Honig Jansz. jr., Geschiedenis der Zaanlanden twee delen (Haarlem 1849).

J. Vredenburg Pz., Geschiedenis van de Banne Westzaanen ( z.p. [Zaandam] 

1903).

J. Groesbeek, ‘Bestuur en Rechtspraak’, Encyclopedie van de Zaanstreek 

(Wormerveer 1991) 78-92, inzonderheid de paragrafen 1.2.7, 2.2.3, 2.2.4, 2.4.

Gezicht, op Westzaandam met de Westzijderkerk ofwel 

Bullekerk aan de onderzijde het wapen van Westzaan-

dam. Onder de prent de tekst: 

Westzaandam, dat met zijner broeder Noord-Holland 

roem en eer verbreidt Ontrukte zig door zijnen handel 

Voorlang reeds der vergetelheid De Nijvere aart van 

zijne burgers Hun zuivre deugd en scherp verstand 

Maar vooral hun vrijheids liefde Maakt hen een roem 

van Nederland. (Gravure Anna Brouwer naar een 

tekening van J. Bulthuis; GAZ 11.1716)

De Westzijderkerk (met ooievaarsnest) die gebouwd 

werd toen Westzaandam liet blijken los te willen van de 

kerk aan de overzijde van de Zaan. Gravure uit 1700 van 

Hendrik en Andries de Leth. Aan de onderzijde de tekst: 

'De nieuwe kerk van de gereformeerde tot Zardam (red. 

van de gereformeerden in Zaandam) aan de Westzijde, 

gebouwt 1644, vernieuwt en vergroot in 't jaar 1680 

genaamt de Bul-kerk.' 

(GAZ 11.0175 Zaanl.Ill. 142, coll. ZOV)

De Hogendam met zijn bebouwing en de drie 

sluizen gezien van af  de Achterzaan. Links de Oost-

zijderkerk en huizen van Oostzaandam. Gewassen 

pentekening uit 1790 van J. Bulthuis (GAZ 11.0306)
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Onlosmakelijk zijn ze met elkaar verbonden: de Gemeentelijke Muziekschool Zaanstreek (tegenwoordig 
FluXus Muziekschool), en Jan Pasveer, organist, dirigent, Bachkenner, componist. Samen met zijn vrouw Ini 
Pasveer-Menkveld en dochter Gertru Smit-Pasveer halen we herinneringen op aan deze bevlogen musicus 

en schetsen we daarmee in kort bestek de geschiedenis van de Muziekschool, waarvan Jan Pasveer 
jarenlang aan het hoofd stond. Met als rode draad: passie voor muziek. 

door Cor van Dongen.

DIRECTOR MUSICES     
Een leven vol muziek

DRENTHE

Ons verhaal begint in Drenthe, begin jaren dertig van de vorige 

eeuw. Jan en Ini hadden er hun wieg staan en brachten er hun 

jeugd door. Ini kwam 10 november 1931 ter wereld in Nieuw-

Amsterdam, een dorpje zo’n vijf kilometer ten zuiden van 

Emmen. In de negentiende eeuw was het de belangrijkste turf-

markt van Nederland, maar aan het begin van de twintigste eeuw 

verschoof het accent naar de landbouwindustrie. Vijf kilometer 

verder zuidwestwaarts vinden we het oude vestingstadje 

Coevorden, waar Jan Pasveer 10 februari 1933 werd geboren. Ini 

kende Jan al van kind af aan: ‘Jan en ik zaten op dezelfde lagere 

school. Hij kwam uit een straatarm gezin: vader, moeder, drie 

kinderen. Zijn vader was ernstig ziek, tuberculose, in militaire 

dienst opgelopen, en omdat hij ervoor had getekend dat hij ge-

zond de dienst had verlaten, kon hij geen aanspraak maken op 

een uitkering. Er moest brood op de plank komen, zodat Jan, 

terwijl hij nog op de mulo zat, met petroleum ging venten, de 

nering van zijn vader. Na zijn middelbare schooltijd vond hij een 

baantje bij de Boerenleenbank.’ 

SCHIPPERSORGELTJE

Op een foto uit die tijd zien we Jan achter de ‘pietereuliekar’. 

De vader van Jan overleed zestien jaar nadat hij uit dienst was 

ge komen, zestien jaren van ziekte. ‘De muziek was toen al in zijn 

leven gekomen’, vervolgt Ini het verhaal over de jeugd van haar 

latere echtgenoot. ‘Van zijn opa kreeg hij een schippersorgeltje, 

om te verkopen. In de avonduren zat Jan er thuis op te spelen. 

Z’n eerste onderricht kreeg hij van een buurmeisje dat al snel 

zijn talent ontdekte. “Ik heb een heel muzikale buurjongen”, 

vertelde ze haar muziekleraar, de in Zaandam geboren Willem 

Hendrik Zwart. Zo kwam het, dat Jan gratis les kreeg van Zwart, 

toentertijd organist van de Nederlandse hervormde kerk in 

Coevorden.’    

ORGANIST

Op zijn veertiende werd Jan organist in de hervormde kerk 

in Oosterhesselen en een jaar later dirigent van een koor in 

Nieuwe Krim, twee dorpjes in de buurt. Omdat hij speelde in 

de hervormde kerk mocht hij in de Gereformeerde Kerk, waar 

hij lid van was, géén belijdenis doen. Ja, zo ging dat in die tijd. 

Hij kreeg last van gewetensnood; met pijn in het hart gaf hij zijn 

organistenbaantje in Oosterhesselen op.’

VERKERING

Ini was 18 en Jan 17 toen de twee verkering kregen. Begin jaren 

vijftig vond Ini werk bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij, 

in het monumentale gebouw ‘De Bazel’ aan de Vijzelstraat in 

Amsterdam. Ini verhuisde naar de hoofdstad en ging daar op 

kamers wonen (een hele stap voor een plattelandsmeisje) en 

‘beetje bij beetje’ volgde Jan. ‘Zijn leermeester Wim Zwart las 

dat ze in de Zuiderkerk van Zaandam een organist vroegen. 

Jan solliciteerde en werd aangenomen. In de weekenden kwam 

hij bij mij op bezoek’, vertelt Ini. ‘Langzamerhand verlegde hij 

zijn werkterrein; kreeg hij er – als dirigent – in deze contreien 

een koor bij, dan stootte hij in Drenthe weer een koor af. In de 

avonduren studeerde Jan voor de staatsexamens Koordirectie 

en Schoolmuziek. In 1956 zijn we getrouwd.’ 

Ini vertelt over het moment dat Jan haar vader om haar hand 

vroeg. ‘Mijn vader vond het muziekleven een onzeker bestaan en 

stond er sceptisch tegenover. Maar toen Jan aankondigde dat hij 

muziekleraar zou worden in het middelbaar onderwijs, gaf hij zijn 

toestemming. Jan studeerde in 1959 af, met fantastische cijfers. 

Hij was heel fanatiek en een pietje-precies. Hij haalde hoge cijfers 

voor vakken als solfège, pedagogiek of liedrepertoire. Een tien 

voor zang! Een prachtige stem had-ie. Bariton. Later zou hij 

gekscherend zeggen: “Ik heb mijn stem verpest omdat ik bij al 

die koren altijd álle partijen moest voorzingen”.’

FLATJE

‘We verhuisden naar Zaandam’, vertelt Ini. ‘We woonden een 

tijdje op kamers en kregen toen een flatje op de Coniferenstraat 

toegewezen. Ik werkte op dat moment bij essencefabriek Polak 

& Schwarz, maar toen ik zwanger was, moest ik daar stoppen.’ 

De directrice van de Volksmuziekschool vroeg aan Jan of hij 

in het gebouw van de Albert Schweitzerschool (dat was bij 

ons om de hoek) lessen Algemene Muzikale Vorming wilde 

geven. Dat wilde hij wel, zestig leerlingen tegelijk, tweemaal 

een uur in de week. Jan was een van de beste leerkrachten van 

de in 1947 opgerichte Volksmuziekschool, de latere Vereniging 

Muziekschool Zaanstreek en – in 1969 – de Gemeentelijke 
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Muziekschool Zaanstreek. Daarnaast gaf hij muziekles op diverse 

middelbare scholen in Purmerend, Amsterdam en Beverwijk. Op 

een goeie dag kreeg hij een telefoontje van locoburgemeester 

Rinus Hille, of-ie even op het gemeentehuis wilde langskomen. 

Een kwartier later was hij alweer thuis. ‘Was Hille er niet?’, 

vroeg ik. ‘Jawel hoor’, antwoordde hij laconiek: ‘Ik ben benoemd 

tot directeur van de muziekschool.’ Zijn salaris bedroeg 5000 

gulden per jaar! 

We schrijven 1957, twee jaar nadat Jan en Ini hun intrek in de 

Zaanstreek hadden genomen. In een interview in het maart-

nummer 1998 van het blad Drenthe Totaal blikte Jan Pasveer, 

inmiddels vier jaar met de VUT, terug op deze periode. ‘Het was 

wel even wennen, vooral aan de mentaliteit. Een Drent zegt niet 

zo veel en een Zaankanter zegt alles, maar hij meent ’t vaak niet 

letterlijk. Ik werd toch wel direct geaccepteerd. Dankzij mijn 

lidmaatschap van de Rotary maakte ik veel “vrinden” van diverse 

pluimage. Toen we pas getrouwd waren en op kamers woonden, 

wilde Ini nog wel terug. Het was heel erg kaal in Zaandam toen, 

want in de oorlog waren alle bomen gekapt.’

KLEIN KANTOORTJE

De muziekschool was, samen met de balletschool, gesitueerd 

in het gebouw van de Vondelschool in de Zeemansstraat in 

Zaandam. Pasveer beschikte er over een klein kantoortje. Alle 

leerlingen van de muziekschool, zo’n driehonderd, kregen hier 

les. Behalve de harpleerlingen. ‘De school had geen harpdocent’, 

vertelt Gertru, de oudste dochter van Jan en Ini. ‘En ik wilde 

heel graag harp spelen. Mijn vader zei toen tegen mij: ‘Als jij op 

zoek gaat naar vijf vriendinnetjes die harp willen spelen, dan 

zorg ik voor een lerares.’ Aldus geschiedde. De lerares werd 

door mijn moeder van de trein afgehaald en achtereenvolgens 

naar de vijf adressen gebracht, telkens voor een half uur les. 

Daarmee was ik dus de eerste harpleerling op de muziekschool 

van mijn vader!’

KLEINE MUZIEKSALON

In huize Pasveer moet het er in die tijd als in een kleine muziek-

salon zijn toegegaan. Gertru studeerde harp, broer Harry 

klarinet, zusje Kathinka fluit. ‘Altijd klonk er muziek’. Mijn 

vader dirigeerde destijds drie grote oratoriumkoren. Regelmatig 

Dirigent Jan Pasveer in 1993 in actie tijdens een les op de muziekschool. 

(GAZ 22.23042)

Boven: foto van een jonge Jan achter de ‘pietereuliekar’ van zijn vader. 

(Foto overgenomen uit blad Drenthe totaal, maartnummer 1998)

Linksboven: De Vondelschool (waarin tevens een deel van het belas-

tingkantoor was gevestigd), op de hoek Rustenburg/Zeemanstraat in 

november 1967, vier jaar voordat het gebouw aan sloop ten prooi viel. 

(GAZ 22.04156)

Dochter Gertru in haar 

meisjesjaren, rechts op 

de foto achter de harp: 

de eerste harpleerling van 

de muziekschool. (bron 

onbekend)
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deed hij mee aan dirigentenconcoursen. Ter voorbereiding zette 

hij dan keihard een plaat op en stond daarbij onstuimig met zijn 

armen te zwaaien. Veel van de zangers en zangeressen kwamen 

bij ons thuis voorzingen, zodat het huis letterlijk en figuurlijk te 

klein werd’. Verhuizen was geboden. ‘In ons nieuwe huis aan de 

Jachtenlaan had je de ruimte en niemand hoorde je.’

VAN DE SPEELDOOS NAAR DE GMZ AAN DE WESTZIJDE

Met ingang van oktober 1969 kreeg de muziekschool naast de 

aula van theater De Speeldoos aan de Vincent van Goghweg 

in Zaandam een nieuw onderkomen. ‘Toen De Speeldoos 

werd gebouwd, zei mijn vader: “De muziekschool verdient een 

mooi gebouw.” Uiteindelijk resulteerde dat in drie lokalen en 

zes kamers in het Speeldoos-complex. Het gewenste orgel is 

er helaas nooit gekomen, maar hij was heel blij met de muziek-

ruimten, waarmee de muziekschool een enorme impuls kreeg. 

Het leerlingenaantal steeg naar ruim duizend, met 43 leraren. 

Maar het ideaal was een eigen gebouw. Mijn vader heeft daar 

ont zettend hard voor gestreden, vooral met het vinden van 

sponsors’. Het resultaat mocht er zijn: in 1992 betrok de GMZ 

haar gloednieuwe pand aan de Westzijde. 

DYNASTIE

Gertru werkte toen zelf al een jaar of twaalf bij de muziekschool. 

‘Ik was in 1979 tweedejaars conservatoriumstudent toen ik als 

harp docent aan de muziekschool begon. Ja, je kunt gerust 

zeggen dat ik mijn hele leven op de muziekschool heb gezeten! 

Eerst als leerling, toen als docent en vanaf 2000, na de fusie 

met Komma, toen we verder gingen onder de naam FluXus 

Muziek school, als hoofd van de afdeling muziek, na een korte 

poos als interim-directeur. Mijn vader vond dat geweldig. “De 

dynastie is gevestigd!”, zei hij met een knipoog, maar hij voelde 

zich zo trots als een pauw.’

FluXus is het centrum voor de kunsten in Zaanstad waar lessen, 

workshops en cursussen worden gegeven in tal van disciplines 

zoals spel & dans, beeldhouwen, musical, fotografie, schilderen, 

beeldhouwen én muziek voor kinderen, jongeren en volwassenen. 

Kinderen vanaf één jaar kunnen er al voor muziekles terecht! 

BACHCANTATES

De locatie van de school had voor Jan Pasveer een bijzondere 

toegevoegde waarde omdat zij tegenover de Bullekerk staat. 

Gertru hoort het haar vader nóg zeggen, vlak na de afronding 

van de restauratie van de kerk in 1977: ‘Weet je wat ik heel graag 

zou willen? Een klein koor met uitsluitend geschoolde stemmen, 

waarmee we alle cantates van Bach uitvoeren, iedere maand één.’ 

Twee dagen lang organiseerde hij audities en aan het eind van 

de tweede dag was het Zaans Cantatekoor, bestaande uit 32 

geschoolde zangers, waaronder mijn zusje en ik, een feit. En 

toen die eerste repetitie! We zongen cantate Gottes Zeit ist die 

allerbeste Zeit, BWV 106. Reeds bij het instrumentale voorspel 

liepen de rillingen over m’n rug. Zó mooi!’. De bedenker van 

de gouden formule, iedere maand één cantate, zaterdagmiddag 

om 17.00 uur, blijkt Ini te zijn. ‘Ja’, zegt ze lachend, ’het idee om 

na het boodschappen doen nog eventjes een cantate te scoren, 

bleek een groot succes.’

Het koor kon een poosje voort: van Johann Sebastian Bach zijn 

ruim tweehonderd cantates bewaard gebleven. Pasveer, groot 

Bachkenner en in het bezit van een enorme Bach-bibliotheek, 

hield bij iedere cantate, voorafgaand aan het concert, een korte 

Affiche van 24 april 1995 van een van de zaterdagmiddag-

concerten ‘Bach in de Bullekerk’ door het Zaans Cantate-

koor o.l.v. Jan Pasveer. (GAZ 61.0316)

De huidige muziekschool aan de Westzijde, mooi gelegen 

aan de Zaan. (foto auteur)
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inleiding. Zijn met de hand uitgeschreven inleidingen zijn 

geboekstaafd in zeven kloeke banden.1

In 2002, het jubileumjaar ter gelegenheid van het 25-jarig 

bestaan, hief het Zaans Cantatekoor zichzelf op. ‘We wilden 

op ons hoogtepunt stoppen’, legt Gertru uit, ‘om daarmee een 

toekomstige achteruitgang in de stemmen, allemaal inmiddels 

ook 25 jaar ouder, voor te blijven. We konden terugkijken op 

een rijke tijd, met talloze concerten. Veel op tournee geweest, 

in Engeland, Italië, Joegoslavië, Portugal. Onze afsluitende 

rondreis stond in het teken van Bach, met een optreden van 

het cantatekoor in de Thomaskerk in Leipzig en het leggen van 

een krans op het graf van Bach. Met als slotstuk het zingen van 

Bachs Hohe Messe, in de Bullekerk.’

DIRECTOR MUSICES

De verdiensten van Jan Pasveer voor de muziek, zijn grote 

passie, zijn groot, zeer groot. Een kleine greep: dirigent van 

tal van zangkoren (zelf sprak hij liever niet over koordirigent: 

‘Ik ben gewoon dirigent!’), docent koordirectie aan het conser-

vatorium van Amsterdam, publicist en componist van vele 

kerkliederen en koorwerken, lid of voorzitter van diverse 

commissies zowel binnen als buiten de muzikale wereld, bijna 

een kwarteeuw (tot zijn plotseling overlijden in 2005) dirigent 

van het Westerkerkkoor. 

Vanwege zijn grote waarde was hij een gelauwerd man. Een paar 

krenten uit de pap: twee maal een koninklijke onderscheiding, 

ereburger van Zaanstad, de Zaanse Cultuurprijs. 

‘Misschien’, zo schat Gertru in, ‘was hij nog het meest trots op 

het verbinden van zijn naam aan het jaarlijkse concours van 

Muziekschool FluXus en de daaraan verbonden prijs.’ 

Ja, via het Jan Pasveer Concours, met voor de eersteprijswinnaar 

een plaquette met de beeltenis van het hoofd van de oud-direc-

teur, van de hand van kunstenaar Enric Adserà Riba, blijft 

de herinnering aan deze gepassioneerde muziekliefhebber en 

voorvechter voor het (Zaanse) muziekleven levend. Jan Pasveer, 

1933-2005: DIRECTOR MUSICES!2 

Noten

1  Bach goochelt in zijn composities met getallen. Neem de getals waarde van 

 BACH, die gelijk is aan 14 (A=1, B=2 enz.), een getal dat we op tal van 

 plaatsen tegenkomen. Zo telt de Matthäus-Passion 14 koralen. En 27 

 passages waarin het evangelie wordt bezongen, waarbij 27 symbool staat 

 voor de Heilige Drie-eenheid: 3x3x3. 

 Jan Pasveer was expert op dit terrein. Rond 1985 begon hij aan het schrijven 

 van een proefschrift over de getallensymboliek in Bachs Magnificat (BWV  

 243). Door zijn plotselinge dood mocht dit proefschrift net zijn afronding 

 niet beleven. 

2 Bach legde op 7 februari 1723 met succes het cantoraat-examen af. 

 Vier maanden later trad hij in Leipzig officieel aan als ‘Cantor und Director 

 Musices’. De lezer begrijpt dat het predicaat Director Musices in menig 

 opzicht toepasselijk is voor Jan Pasveer. 

Optreden tijdens de uitreiking van de  

Cultuurprijs Zaanstad aan Jan Pasveer met 

het Zaans Cantatekoor (door wethouder 

Brinkman) op 16 januari 1989.  

(GAZ 22.24102)

19 mei 1983: nadat Koningin Beatrix de 

officiële opening van de Hemspoortunnel 

heeft verricht, wordt op het gemeentehuis 

van Zaanstad Jan Pasveer aan de Koningin 

voorgesteld. (Links op de foto burgemeester 

Lems). (GAZ 25.04902936)
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In 1963 bestond de grote blikfabriek van Krommenie, Verblifa, 75 jaar. Dat werd gevierd met een opdracht 
aan de bekende kunstenaar Maurits Escher om een bijzonder blik te vervaardigen. Het resultaat is een 

gewild (en duur) verzamelobject geworden. Gelukkig heeft het Zaans Museum er ook een. 
 

Door George Slieker

Onbekende objecten  
uit het Zaans Museum 

en de ZOV-collectie  
Een bijzonder blik: de icosaeder van Escher

BLIK ALS VERPAKKING

Met het ontstaan van de Zaanse veredelingsindustrie (levens-

middelen, olieslagerijen, pelderijen en verfindustrie) ontstond 

ook de behoefte aan verpakking voor het gerede eindproduct. 

Olie werd bijvoorbeeld in vaatjes afgeleverd. In de negentiende 

eeuw ontstond blik (vertind staalplaat) als verpakkingsmateriaal. 

Het bleek uitermate geschikt voor zaken als levensmiddelen. 

VAN VERPAKKING NAAR VERZAMELOBJECT

Het Zaans Museum bewaart een aantal objecten met betrekking 

tot de Zaanse blikindustrie. Ouderen kennen wellicht nog de 

vierkante blikken trommels die in bakkerswinkels op het rek 

achter de toonbank stonden en waaruit de losse Verkadekoekjes 

werden verkocht. Ook beschuit werd in het begin los verkocht 

en aan de detailhandel geleverd in grote blikken trommels. Die 

waren lange tijd te vinden op rommelmarkten of in twee de -

handswinkeltjes, maar vonden inmiddels hun weg naar ver-

zame laars en musea. Toen verf als gereed product werd geleverd, 

ont stonden de eerste blikken verfbussen. Daar naast kwamen er 

tal van blikken die speciaal voor de consumenten markt waren 

gemaakt en waarin koek, beschuit en chocola werden verkocht. 

Speciale gelegenheden werden (en worden) vaak aangegrepen om 

een bijzonder blik in een eenmalige editie uit te brengen. Vooral 

gebeurtenissen bij het koninklijk huis, maar ook bijvoorbeeld 

bedrijfs jubilea vorm(d)en hiervoor vaak aanleiding. Een belang-

rijke producent in de Zaanstreek van blikverpakkingen was 

Verblifa.

BEDRIJF EN GESCHIEDENIS 

Verblifa (voorheen N.V. Vereenigde Blikfabrieken) ontstond 

23 september 1912 uit een fusie tussen de firma Verwer met 

fabrieken in Krommenie en Utrecht en de firma Woud en 

Schaap met fabrieken in Krommenie, Weesp en Amsterdam. 

In 1930 werd ook de Dordrechtse Metaalwarenfabriek v.h. wed.  

J. Bekkers en Zoon te Dordrecht (anno 1824) opgenomen in de 

vennoot schap.1 De historie van een aantal fusiepartners gaat al 

verder terug. In de documentatie over de bedrijfsgeschiedenis 

wordt 1 mei 1888 (start van W. Woud) beschouwd als het begin 

van de onderneming. Al in 1885 werd de schilders- en ver-

lakkers zaak van C. Verwer te Krommenie opgericht met als 

doel het decoreren van blikken gebruiksvoorwerpen en verpak-

kingsblik en het lakken hiervan. Verwer was vernisstoker. In 

1889 ontwikkelde hij een speciaal vernis dat tegen hoge tempe-

ra turen bestand was. Dit vernis was tevens bestand tegen 

bepaalde stoffen in levensmiddelen die zich kunnen omzetten 

in giftige stoffen. Om deze lak af te stoken was een speciale oven 

vereist en daar had Verwer kapitaal voor nodig. Dat leidde in 

1892 tot de oprichting van de N.V. Verwers Vernis- en Stoom-

metaaldrukkerij. Het decoreren van blik door middel van litho-

grafie werd een belangrijke pijler van het bedrijf. (afb.3) In 

Zaandijk startte W. Woud in 1888 met zijn minderjarige zoon 

C. Woud met de productie van blikken gebruiksvoorwerpen en 

verpakkingsblik. Hieruit ontstond de N.V. Zaanlandsche Blik-

fabriek, voorheen Woud en Schaap te Zaandijk. Daarmee zijn – 

naast de firma Pielkenrood te Zaandijk– de belangrijkste Zaanse 

blikfabrieken genoemd.

CENTRUM VAN BLIKINDUSTRIE

De Padlaan in Krommenie werd een centrum van de blik-

industrie. Na een aantal fusies en overnames (onder andere 

tussen de twee genoemde bedrijven) ontstond in 1912 de N.V. 

Ver eenigde Blikfabrieken. Die gingen in 1965 samen met het uit 

Deventer afkomstige Thomassen & Drijver (anno 1919) onder de 

naam Thomassen & Drijver-Verblifa N.V. Een overname door 
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het Amerikaanse Continental Can betekende het einde van de 

productie in Krommenie. Hiermee verdween een belangrijke 

Zaanse tak van industrie. TDV heet tegenwoordig Impress. 

EEN BIJZONDER ONTWERP

Toen Verblifa in 1963 het vijfenzeventigjarig bestaan vierde 

werd een speciaal jubileumblik uitgegeven voor relaties. Het was 

een twintigkantig blik (icosaeder, collectie ZM), ge  decoreerd 

met zeesterren en schelpen en gemaakt naar een ontwerp van 

M.C. Escher (1898 - 1972). Graficus Escher werd bekend door 

zijn bijzondere houtsneden, houtgravures en lithografieën, 

waarin hij werkte met wiskundige en ruimtelijke principes. 

Zijn werk kenmerkt zich door een spel op het platte vlak met 

dimensies en (veelal onmogelijke) ruimtelijke verhoudingen. 

In de wereld van Escher gaan figuren in elkaar over en lopen 

dimensies door elkaar heen. De afgelopen eeuw werd zijn 

werk bijzonder populair en het was (en is) te vinden als poster, 

stropdas, wenskaart of onderzetter. Het in het Zaans Museum 

aanwezige blik (ZM-14325) was als gezegd een relatiegeschenk 

van Verblifa en oorspronkelijk gevuld met Droste-pastilles. Het 

scharnierende deksel is door de bijzondere constructie op het 

eerste oog bijna niet te vinden. Recentelijk (in 2011) werd een 

exemplaar van dit blik nog getoond in het televisieprogramma 

‘Tussen Kunst en Kitsch’, waar het veel bewondering oogstte. 

Het is een bijzonder object dat niet alleen bij veel mensen vragen 

oproept, maar tevens laat zien tot welke prestaties de Zaanse 

blikindustrie in staat was. 

Geraadpleegde bron: 

Met dank aan het ZM. Tevens heb ik gebruik gemaakt van de website van VER-

ENI  GING van PENSIOENGERECHTIGDEN van het PENSIOENFONDS 

TDV, (www.vpp-tdv.nl doorklikken naar Thomassen&Drijver/verblifa waar 

Theo Tysma de bedrijfs historie heeft besproken.’

Zaans Erfgoed besteedde eerder ook al eens aandacht aan de geschiedenis 

van deze Krommeniese blikfabriek, J.P. Woudt, ‘Blik uit Krommenie’, Zaans 

Erfgoed 7, januari 2004) pag. 18-21. 

Noot:

1 Later (in 1987) werd dit bedrijf onderdeel van Blikfabriek Zaanlandia  

 (Hart voor blik/Passion for tins (Krommenie 2008) 12).

Het karakteristieke veelkantige blik met 

decor naar ontwerp van M.C. Esscher,  

(Zaans Museum, ZM-14325) Blikfabriek Verwer, v/h Woud en Schaap; Interieur van de drukkerij 

met steendrukpersen voor het bedrukken van het blik. 

(GAZ, 22.00798)

Briefhoofd van de Zaanlandsche Blikfabriek Woud & Schaap. 

(GAZ, 31.00825).
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Sinds 1821

door Cor van Dongen
afbeeldingen Gemeentearchief Zaanstad en eigen materiaal

MOOIE DINGEN MAKEN  
Drukkerij Heijnis en Schipper

De oorsprong van Drukkerij Heijnis en Schipper vinden we in 

1821. In dat jaar begon Jan Heijnis Teuniszoon een boekhandeltje 

aan de Lagedijk in Zaandijk. Anderhalf jaar later schafte hij 

een handpers en lettermateriaal aan. Die aankoop markeerde 

het begin van de drukkerij die jarenlang in handen was van 

de familie Woudt. Nu is Heijnis & Schipper Drukkerij BV de 

oudste drukkerij van de Zaanstreek. Het credo bleef 191 jaar lang 

ongewijzigd, ook de huidige eigenaren Marjolein en Maurice 

Lensink hebben het hoog in het vaandel staan: mooie dingen 

maken. 

BOEKHANDEL EN DRUKKERIJ 

1 juli 1824 deed Jan Heijnis Tsz. een schrijven uitgaan aan de 

clientèle van zijn boekwinkeltje: ‘Wel Ed. Heer! Ik heb de Eer 

Ued. te berigten, dat ik bij mijnen Boekhandel ook gevoegd heb 

eene DRUKKERIJ, welke van heden af door mij in werking 

is gebragt. (...) Ik zal niets onbeproefd laten, zoo door eene 

prompte, en nette uitvoering, als door matigheid in prijzen, UEd. 

het meeste genoegen te verschaffen, en door aanmoediging 

mijne Drukkerij tot meerdere volkomenheid te brengen.’

TWEE DOCHTERS

Na het overlijden van Jan Heijnis Tsz. in 1879 kwam het bedrijf in 

handen van zijn twee dochters, die hoofdzakelijk de boekhandel 

bestierden. De drukkerij werd gerund door meesterknecht Klaas 

Woudt (1857-1923), die op zijn vijftiende als leerling-zetter in 

het bedrijf begon. De geschiedenis van de drukkerij is voor een 

groot deel de geschiedenis van drie generaties Woudt. Ergens 

aan het eind van de negentiende eeuw nam Klaas de drukkerij 

plus boekhandel over. De zaak groeide. In 1900 werkten er zo’n 

twintig handzetters. Drukken was in die tijd een ambachtelijke 

aangelegenheid. Het instrumentarium bestond uit twee 

cilinderpersen en enkele degelpersen waarvan de vliegwielen 

met de voet werden aangedreven, net zoals de scharen  sliep zijn 

slijpsteen liet draaien. 

DOMELA NIEUWENHUIS

Klaas Woudt hing de ‘rooie’ Domela Nieuwenhuis aan. Soms 

deed hij boeken uit de winkel cadeau aan dorpsgenoten die hij 

als ‘arme sodemieters’ beschouwde. Bij de dorpsbrandweer van 

Zaandijk klom hij op tot ondercommandant, maar als idealist 

en geheelonthouder ergerde hij zich aan de drinkgelagen van de 

spuitgasten. Wellicht was dat de oorzaak dat hij liederen, sketches 

en dialogen ging schrijven voor de jaarlijkse brandweerfeesten. 

Het waren grappige teksten, waar veel animo voor bestond. 

Koren op de molen van Klaas, die zijn grappen in boekjes 

vastlegde en deze op de markt bracht. Hiermee stond hij aan 

de wieg van een succesvolle poot van de drukkerij: een toneel-

uitgeverij. 

ARBEIDSONRUST

Het jaar 1923 staat te boek als een jaar vol arbeidsonrust. Overal 

werd gestaakt en Klaas kwam als socialist tegenover zijn eigen 

personeel te staan, mannen die hij ooit het vak leerde. Hij stierf 

verbitterd, na het bedrijf in een eerder stadium aan zijn zoons Jan 

en Piet te hebben toevertrouwd. De welbespraakte, flamboyante 

Jan beheerde het kantoor en de meer op de achtergrond 

opererende Piet leidde de drukkerij. De zaak floreerde, zelfs 

Schilderij van de drukkerij omstreeks 1830.



Zaans Erfgoed - 42       21       

Klaas Woudt Pzn. (1857-1923), 

de meesterknecht die de drukkerij 

runde als eerste van drie generaties 

Woudt.

Rechts: de drukkerij rond 1920.

… en zo gaat het anno 2012.

De Lagedijk met wegsloot in 1870 

ter hoogte van het Weeshuispad. 

Rechts het pand waarin de druk-

kerij nog steeds is gevestigd. 

(GAZ 41.04395)
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tijdens de grauwe crisisjaren rond 1930, maar het tij keerde. Vlak 

voor de Tweede Wereldoorlog belandde de firma in zwaar weer. 

De twee broers hadden verzuimd te moderniseren. De bedrijfs-

middelen, het achterhaalde machinepark, de trage drukpersen 

- alles dateerde uit de jaren twintig. Het bedrijf balanceerde op 

de rand van de afgrond, maar tuimelde er net niet overheen, 

met dank aan het lucratieve Toneelfonds. Tegen het einde van 

de Tweede Wereldoorlog overleed Jan. Dat veroorzaakte een 

fiks probleem: Piet was als enig overgebleven firmant niet bij 

machte om in zijn eentje én de drukkerij én de winkel én de 

toneeluitgeverij te runnen. Hij schreef zijn zoon Klaas, die op dat 

moment gerede twijfels kende of hij op het Zaanlands Lyceum 

wel van klas 4B naar 5B zou worden bevorderd (na eerder al 

de derde klas te hebben gedoubleerd vanwege het ruimschoots 

toegeven aan zijn leesverslaving), in op de Amsterdamse 

Grafische School. De jongste telg uit het drukkersgeslacht 

was er allerminst rouwig om. Op zijn nieuwe school voelde hij 

zich direct thuis. Hij maakte er vele vrienden en leerde er met 

plezier de fijne kneepjes van het drukkersmetier, van hand- tot 

machinezetten, van boekbinden tot vormgeven. In 1944 rondde 

Klaas de Grafische School af en kwam hij, een wens van zijn 

vader, in de zaak. Net als Klaas’ tien jaar jongere broer Jaap, die 

halverwege de jaren vijftig intrad, in de tijd dat het Toneelfonds 

nog bloeide. Het Toneelfonds was winstgevend en leek gouden 

jaren tegemoet te gaan. Maar totaal onverwacht, verdween het 

binnen de kortste keren ‘van het toneel’. Oorzaak? De tv. Het 

publiek bleef weg bij toneeluitvoeringen; massaal nam men 

plaats voor de buis. Thaleia, de muze van het blijspel, met in 

haar kielzog de toneeltak van Heijnis, ruimde het veld voor het 

nieuwe, wonderbaarlijke medium. Een paar jaar later stapte Jaap 

over naar boekdrukkerij Meijer in Wormerveer om daar een 

uitgeverij op te zetten. Toen de firma door wanbeleid failliet 

ging, ging Jaap als zelfstandig uitgever verder.

LITERAIRE JUWEELTJES

Terug naar Klaas Woudt (de Tweede). Hij had een fijne neus 

voor literaire juweeltjes, was een bevlogen uitgever, maar was, 

zoals hij het zelf bescheiden formuleerde, geen ‘verkooptype’. 

Klaas drukte en gaf werken uit van onder anderen Vestdijk, 

Hermans, Mulisch en Kouwenaar. De letterkundige ontdekking 

die er misschien wel het meeste uitsprong, was de eersteling 

van Jan Wolkers: ‘Serpentina’s Petticoat’. (Het Gemeentearchief 

Zaanstad kon onlangs een door Jan Wolkers gesigneerd exem-

plaar van de eerste druk aanschaffen, voor een formidabel 

bedrag).

OVERDRACHT

Wij versnellen onze pas: in 1976 droeg Klaas Woudt de drukkerij 

en uitgeverij (de boekhandel was al in 1967 opgeheven) over 

aan Ben Heesen en Ab van Heek, werknemers van Heijnis. 

Zeven jaar later vond de samenvoeging plaats met dorpsgenoot 

Schipper Drukwerk. Onder de nieuwe naam Heijnis & Schipper 

Drukkerij BV ging men verder, maar wél in het oude pand op 

Lagedijk 158. In 1996 vond de voorlopig laatste wisseling van de 

wacht plaats. Marjolein en Maurice Lensink kochten de drukkerij 

en stelden zich tot doel ‘het bedrijf klaar te maken voor de 21ste 

eeuw’. Nu, vijftien jaar later, bij het 191-jarig bestaan van het 

bedrijf, lijkt het een mooi moment om te kijken of het echtpaar 

daarin is geslaagd. Tijd voor een interview.

EEN OPKNAPPERTJE

Ze leerden elkaar in 1987 kennen op de Grafische MTS: Maurice 

(1962), die vanaf zijn vijfde woonde in Zaandijk, en Marjolein 

(1968), geboren en getogen op een woonboot op ’t Kalf in 

Zaandam. ‘Voor mij was de grafische wereld geen van zelf-

sprekend heid’, blikt Maurice Lensink terug op de periode na het 

behalen van het atheneumdiploma. Na zes jaar allerlei studies en 

baantjes te hebben aangepakt, belandde ik op de schooldrukkerij 

van het St. Michaelcollege. Boekjes maken, dat was ’t helemaal! 

Een late roeping: op m’n 24ste ging ik de dagopleiding van de 

Grafische MTS volgen en daar heb ik Marjolein ontmoet. Na 

de school deed ik bij diverse drukkerijen ervaring op, zowel op 

het technische als het commerciële vlak.’ 

Marjolein wist indertijd niet goed welk vak ze wilde leren, maar 

ze wist wél dat het geen traditioneel vrouwenberoep moest zijn. 

‘Eerder wilde ik automonteur worden, tot ik op de MAVO in de 

decanenkamer een brochure van de grafische MTS zag liggen. 

Dat zag er goed uit, een studie met veel praktijk. Na mijn studie 

belandde ik voor de ene helft in de thuiszorg en voor de andere 

helft op een reclamebureau, waar ik met een Apple-computer 

leerde werken, ideaal voor grafische toepassingen. Leuk werk, 

maar bij ons groeide het idee om voor onszelf te beginnen.’

Drukkerij gezocht! Op diverse plekken in het land ging het 

tweetal op zoek naar een drukkerij ter overname. ‘We hebben 

zelfs een bedrijf in Waalwijk bekeken’, vertelt Marjolein, ‘tot we 

ons realiseerden dat we daar niemand kenden.’ Lachend voegt 

ze daaraan toe: ‘En ze vieren daar carnaval! De volksaard is 

daar totaal anders en de vertrouwdheid met de Zaanstreek en 

de netwerken die je hier hebt opgebouwd, zijn heel belangrijk. 

Uiteindelijk komt het neer op “het gunnen van een klus”; relaties 

zijn onontbeerlijk.’

En toen, in 1996, deed zich de mogelijkheid voor om Heijnis 

& Schipper over te nemen. Maurice schetst de vervallen staat 

waar in ze het bedrijfspand aantroffen. ‘Verveloos, her en der 

provisorisch dichtgetimmerd tegen de regen, een machinepark 

waarin geïnvesteerd moest worden, een echt opknappertje. 

Daardoor was het betaalbaar en het werkte wel allemaal. 

Bovendien had de drukkerij een prima reputatie. We hebben alles 

geschilderd, gestuukt, gevoegd, de torentjes gerestaureerd, een 

lelijke, stalen garagedeur vervangen door houten deuren. Een 

nieuwe drukmachine kon met pijn en moeite op z’n plek gezet 

worden, de grond hier is te zompig. Maar een andere huisvesting 

zoeken is niet aan de orde, we zijn verknocht aan deze stek. 

Neem alleen al het uitzicht over de Zaan.’

BURENTWIST

Marjolein vult aan: ‘Eerst was er de drukkerij, drie jaar later pas 

ons woonhuis. We wonen in het voormalige Hervormd Weeshuis 

in de Westzijde, een monument.’

Het pand op de Lagedijk bezit geen monumentenstatus, het 

is een conglomeraat van vijf bouwsels die alle stammen uit de 

periode 1800-1920. Het voorste deel is het voormalige woonhuis 
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van de familie Woudt, bouwjaar 1902. Van enkele tientallen jaren 

daarvoor stamt de huidige expeditie-ruimte. ‘Dat is een leuk 

verhaal’, vertelt Maurice met pretoogjes. ‘Dat gedeelte diende 

in 1895 als opslagloods voor het zout van de “Zaanlandsche 

Zoutziederij”, opgericht door Jacob Pieter Vis. De schoorsteen 

van Vis bleek echter niet hoog genoeg. Als Heijnis zijn drukwerk 

buiten te drogen hing, dan dwarrelde er vieze neerslag uit de 

stoommachine op het papier. De pijp diende verhoogd te 

worden, maar dat betekende dat deze met tuien moest worden 

ver ankerd, tuien die op het terrein van Heijnis zouden komen. 

Die gaf daar geen toestemming voor. Een lekker stel hoor. 

Na langdurig procederen, tot de Kroon aan toe, werd Vis in 

het ongelijk gesteld en moest de ZZZ haar activiteiten op de 

Lagedijk staken.’ 

Daarmee is het verhaal nog niet ten einde. Ko Vis verhuisde naar 

Boekelo en begon een nieuw bedrijf dat later bekend zou worden 

als de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie, het latere Akzo 

Zout. Met enige fantasie mogen we stellen dat onze drukkerij 

dus voor het ontstaan van deze multinational heeft gezorgd!

MOOIE DINGEN MAKEN

Terug naar het heden. Marjolein blikt vooruit. ‘Er komt heel wat 

op ons af: een veranderende markt, de teruggang in de economie, 

nieuwe technieken. Het grafische vak blijft precisiewerk. De 

computer is, zeker voor de opmaak, onmisbaar. Tja, de oude 

tijden van papiersnijders, drukkers, typografen, gezellen en 

meester knechten, boekhouder, kantoorklerken en een bode, 

lig gen definitief achter ons. Geen handzetters meer met hun 

losse loden letters en de handdegel, waarbij ieder vel nog met de 

hand werd ingevoerd. We werken hier in totaal met zes personen. 

We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.’ Digitalisering 

en nieuwe afdruktechnieken zijn uiteraard niet weg te denken, 

maar daarnaast koesteren Maurice en Marjolein de ambachtelijke 

arbeid. ‘Wij zijn “de warme bakker” in de wereld van het 

grafische. Bij ons kun je terecht voor “gewoon” reclamewerk of 

com merciële flyers, maar ook voor exclusieve uitgaven, gedrukt 

op bijzonder papier met speciale inkten.’

Maurice pikt wat krenten uit de – Zaanse – pap. ‘We werken voor 

het Zaans Museum, Fluxus en kunstenaarsvereniging Tengel. 

Veel van onze boeken hebben de Zaanstreek tot onderwerp. 

Onlangs brachten we ‘Schutten maar!’ uit, over de geschiedenis 

van het Zaandijker sluisje. (Zie Zaans Erfgoed nummer 41). En 

enige tijd terug het album met foto’s van alle bewoners van de 

Lagedijk. Een heel leuk boekje is Pluut! geworden, waarin auteurs 

Erik Schaap en Fleur Poot op humoristische toon de ziel van 

de Zaankanters blootleggen. Mooie dingen maken, dat is wat 

we willen!’ Jongste voorbeeld is het bijzonder fraai uitgevallen 

boekje over het Honig-Breethuis, zie onze boekenrubriek. 

En daarmee treden Maurice en Marjolein Lensink in de traditie 

van het drukkersgeslacht Woudt: met liefde mooie boeken 

maken. 

Geraadpleegde bron: 

Klaas Woudt, Van begin tot eind, overleveringen en herinneringen van een 

drukkersgeslacht (Wormer 2004). 

 

Klaas Woudt, die een neus had 

voor literaire juweeltjes.

Het boekomslag van Serpentina's 

Petticoat van Jan Wolkers.

Omslag De Zwarte Ruiter van Simon Vestdijk.

Maurice Lensink bij de oude Heidelberg drukpers, 

een herinnering aan vroeger waar nu met de 

modernste technieken gewerkt wordt.
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door Wikje van Ritbergen.
Foto's auteur, tenzij anders vermeld

Maandag – Wasdag  
Wie weet dat nog, maandag wasdag? 

Velen, zo bleek in augustus op de Zaanse Schans, 
maar niemand verlangt ernaar terug

De jaarlijkse folkloredag op de Zaanse Schans in augustus jl. 

was mede door het schitterende weer gezellig druk. Ook het 

gelegenheids-straattheater van de Schans was actief met een 

omroeper, politieagenten in (bloedhete) uniformen uit 1920, 

de eierverkoper, de zeeman en het dienstmeisje, die het publiek 

vermaakten met kleine toneelstukjes. Veel aandacht kreeg ook 

dit jaar weer het groepje in stijl geklede wasvrouwen met hun 

demonstratie ‘ouderwets wassen’. Uit contacten met het publiek 

bleek wel dat met de hand wassen vroeger in alle landen ongeveer 

hetzelfde werd gedaan, maar dat nostalgie beslist haar grenzen 

heeft.

TIJDROVEND EN VERMOEIEND PROCES

De tijd dat ook in Nederland nog voornamelijk met de hand werd 

gewasssen, ligt nog niet zo lang achter ons. Pas vanaf vijftig jaar 

geleden werd de wasmachine gemeengoed. Het bleek dan ook 

dat velen dit proces nog uit eigen ervaring kenden, of in ieder 

geval hun moeder nog achter de tobbe hadden meegemaakt.

Wassen was vroeger een tijdrovende bezigheid, ook nog in de 

vorige eeuw en er gingen dagen overheen voor de vuile was 

weer schoon in de kast lag. Het begon al op zondagavond als 

grote ronde wasketels met wit wasgoed op het gas aan de kook 

werden gebracht met een flinke lading soda erin. Dat opkoken 

en de erbij behorende lucht werden door een mevrouw beeldend 

met ‘onderbroekensoep’ omschreven. De hele nacht stond het 

goed dan in het warme water in de week. De volgende ochtend 

werd het wasgoed met een grote houten tang uit de ketel gehaald 

en in een teil met schoon heet water gedaan. Met groene zeep, 

of een stuk Sunlight-zeep in zo’n karakteristieke klopper werd 

een lekker sopje gemaakt en vervolgens werd met behulp van 

verende metalen of houten stampers gewassen of moest er met 

een borstel nog eens stevig geboend worden op het wasbord tot 

er geen vlekken meer zichtbaar waren. Daarna ging de bonte 

vuile kleding in het nog lauwe water, van lichtere kleuren naar 

steeds donkerder. Schoon werd het op deze manier misschien 

wel, maar het vroeg veel van de slijtvastheid van het wasgoed. 

Gelukkig was dat voornamelijk linnen en katoen, stoffen die nog 

wel wat tegen een stootje kunnen. 

Spoelen moest met veel koud water en in de Zaanstreek gebeurde 

dat ook geregeld in de sloot op een wasvlondertje. Aan het 

laatste spoelwater werd dan nog een zakje blauwsel of stijfsel 

toegevoegd, producten die in de Zaanstreek geproduceerd 

Een vertrouwd Zaans beeld in het 

verleden, even iets uitspoelen op 

de wasvlonder aan de sloot.

(Foto GAZ)
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Linksboven: de leden van het straattoneel Zaanse Schans 

in actie aan het Zonnewijzerspad. Een van de wasvrouwen 

plaagt de politieman met een wulps coset.

Rechtsboven: een ruziescene tussen het dienstmeisje en een 

van de wasvrouwen die haar niet als schoondochter wil.

Boven: de zoon van de wasvrouw is weer thuis uit de Oost; 

het dienstmeisje is dolgelukkig.

Met een zeepklopper en een stuk 

Sunlightzeep kreeg je een lekker ‘raik’ 

sopje.

De wasstamper droeg ook het zijne 

bij en bracht gelijk ook zuurstof  

in het sop wat het wasresultaat 

verbeterde.

De wringer nam een zwaar handwerk over, 

maar sterke armen bleven nodig.

Rechts: vele hulpmiddelen stonden de  

vroegere wasvrouw ter zijde, maar het werk 

moest toch uiteindelijk door haar geleverd 

worden.

Oom agent geeft Klaasje aanwijzigingen hoe 

hij het beste kan vissen. Zijn moeder heeft de 

schrobplank aan de slootkant even verlaten.
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werden. Blauwsel (gemalen ultramarijn, een gesteente dat onder 

meer uit Duitsland kwam) werd onder andere gemaakt in de 

molen van Avis in Westzaan, later de eerste stoomfabriek van 

onze streek. Het gaf aan het wasgoed een optisch blauwe schijn, 

waardoor het witter leek. Dat blauwsel werd eerst verpakt in 

linnen zakjes, die door het samengebonden toefje bovenop wel 

een beetje op een bonbon leken (‘poppetje blauw’) en later in 

papieren zakjes van het merk Reckitt's.

WRINGEN, DROGEN, STRIJKEN

Alle wasgoed werd vervolgens door een wringer gehaald, wat 

al veel vermoeiend handwerk bespaarde. (Dat handwerk was 

overigens wel goed voor de borstspieren!). De wringer was  

mee stal gemonteerd op een speciale houten stellage, maar op de 

Zaanse Schans zijn aan de slootkant bij de spoelvlonder nog de 

houten bakken te zien met een goot in het midden waarin ge-

schrobd werd en als er een wringer op was geschroefd kon het 

water meteen de sloot in lopen.

Grote stukken zoals lakens werden op de bleek te drogen gelegd. 

Het in de zon verdampende water vormde ozon, dat een blekende 

werking heeft; het wasgoed werd daarom een paar maal extra 

met water besprenkeld of gekeerd. De andere stukken gingen aan 

de waslijn of werden bij slecht weer binnen te drogen gehangen 

aan waslijnen of op rekjes rond de kachel. Wie herinnert zich 

niet de geur van dit drogende wasgoed?

De volgende dag werd er dan gemangeld of gestreken. Aan-

vanke lijk met een ijzeren strijkbout die op kachel of fornuis ver-

hit werd, en als die niet schoon was, was alle werk voor niets 

geweest! Elektrische strijkijzers waren voor velen dus de eerste 

moderne verbetering. 

MECHANISCHE ONTWIKKELINGEN

Wasmachines waren er al aan het begin van de vorige eeuw, 

maar eigenlijk was er nog niet veel mechanisch aan. Ze hadden 

een ronde vorm en waren gemaakt van houten duigen met een 

ijzeren band, net als tonnen. Aandrijving van het ronddraaiende 

wasproces gebeurde met een slinger met de hand of met 

drijfriemen. Deze laatste werden nauwelijks gebruikt in het 

gewone huishouden, maar wel in de wasserijen, waar mensen 

die het financieel wat beter hadden, hun was lieten doen.

Metalen wasmachines die op elektriciteit werkten, kwamen 

langzaam op na de oorlog. Velen zullen zich nog de langzaam-

wassers van Bico herinneren, aanvankelijk met een ronde dop 

met gaten in het midden die maar een kant op draaide, waardoor 

de was in een grote kluit raakte. Als je die niet geregeld uit 

elkaar haalde, ontstond er soms flinke schade. Die knop werd 

later vervangen door een schoep die heen en weer bewoog 

en dat probleem niet meer gaf. Een van de bezoeksters op de 

Schans wist te vertellen dat de gebroeders Molenaar van het 

Zaanse warenhuis Wastora (wasmachines, stofzuigers en radio’s) 

begonnen met het verhuren van wasmachines, die ze op een 

bakfiets door de streek transporteerden. Via een huur  koop - 

 sy steem was het ook mogelijk ze aan te schaffen. Zo kwam er 

in vele Zaanse huishoudens op deze wijze een machine, want 

wie hier eenmaal aan gewend was, wilde niet anders, een stukje 

com mercieel inzicht van de Molenaars!

In de zestiger jaren kwamen ook de wasserettes op, handig voor 

wie geen machine wilde hebben (of nog niet kon betalen) en de 

moderne volautomaten zoals we die nu nog kennen en die in 

vrijwel elk huishouden te vinden zijn. Het enige wat we nu nog 

moeten doen is de was erin stoppen en daarna ophangen, maar 

ook daar zijn dan nog elektische wasdrogers voor. 

NIET ALLEEN DE MAANDAG

In de Zaanstreek werd van oudsher niet altijd alleen op maandag 

gewassen, maar ook veel op zaterdag of zondag. Dat zou hebben 

kunnen samenhangen met ontkerkelijking of met naar verhouding 

veel buitenshuis werkende vrouwen. In het huurcontract van 

sommige (confessionele?) woningbouwverenigingen stond dan 

ook dat het verboden was op zondag wasgoed buiten te hangen, 

iets waar ik in de zeventiger jaren van de afgelopen eeuw nog 

mee werd geconfronteerd. Tegenwoordig bestaat maandag-was-

dag hooguit nog vanuit een oude gewoonte. 

Een mevrouw die de wasvrouwen bezig zag op de Zaanse 

Schans, gaf een treffende visie op deze vooruitgang in het huis-

vrouwenbestaan. ‘Ik hoor hier de hele tijd om me heen hoe leuk 

het vroeger allemaal was, maar als ik dit hier zie, ben ik blij dat ik 

nu leef: één druk op de knop en moeders gaat lekker tennissen!’

Strijken, altijd een warm karweitje, 

zelfs als je het lekker buiten doet.

Leuke nostalgische plaatjes voor een foto, maar 

niemand wil meer naar die tijd terug.
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De Zaanstreek kende in de negentiende eeuw een aantal belangrijk ondernemers.1 Families als Honig, Smit, 
Kaars Sijpesteijn, Laan en Van Gelder/Smidt van Gelder speelden een belangrijke rol in het opnieuw tot 

bloei komende Zaanse bedrijfsleven. 

door Jur Kingma 

Jan Adriaan Laan 
rijstpeller, filantroop, politicus en landheer

Veel van deze families waren kinderrijk. Door onderlinge huwe-

lijken ontstonden netwerken die van belang waren voor kennis-

overdracht van de handel en voor onderlinge financiering. 

Doreen Arnoldus heeft de rol van de netwerken in verschillende 

Zaanse bedrijven beschreven.2 In dit artikel gaat het om Jan 

Adriaan Laan (1848-1918) uit Wormerveer, die een goed voor-

beeld is van hoe het patroon van liberale fabrikanten – familie-

netwerken functioneerde.

EEN RIJKE PEUTER

De familie Laan in Wormerveer was van West-Friese boeren-

komaf. In 1765 associeerde een kleinzoon zich met kaaskoper 

Adriaan Wessanen. Jan en Adriaan Laan, telgen uit de volgende 

generatie, kochten in 1839 de oliemolen Het Fortuin en breidden 

onder de naam Wessanen & Laan de zaken geleidelijk uit. 

Adriaan Laan overleed in 1851; Jan en zijn vijf zoons zetten 

de zaken voort. De weduwe van Adriaan, Elisabeth Laan-Avis 

(1817-1885), bleef achter met drie kinderen: Remmert (1846-

1911), Jan Adriaan (1848-1918) en Frederik Bloemendaal uit 

haar eerste huwelijk. Zij erfde de helft van de bezittingen van 

de firma Wessanen & Laan, de totale waarde van de erfenis 

was f 300.160,33.3 De driejarige Jan Adriaan was dus een rijke 

peuter. Na de lagere school in Wormerveer en het gymnasium in 

Haarlem bezocht hij de handelsschool in Amsterdam.

VOORBEREIDINGEN OP HET ZAKENLEVEN

Vanaf 1862 hield Jan Adriaan een kasboekje annex dagboekje 

bij.4 Daarin staat dat hij op donderdag 13 juli 1865 bij oom Laan 

op het kantoor van Wessanen & Laan kwam. Twee jaar later 

maakte hij met zijn broer Remmert en zijn vriend P. van Gelder 

een buitenlandse reis naar België, Frankrijk en Duitsland. In 

1869 verplaatste de familie de rijstpelmolen De Phenix van het 

Westzijderveld naar de plaats van de verbrande pelmolen De 

Prinses, aan de Zaan bij de Enge Wormer. Vanaf het moment 

dat hij volwassen werd (1871) en zich zelfstandig als koopman 

vestigde, hield Jan Adriaan een grootboek bij. Hij begon met een 

opsomming van zijn bezittingen, waaronder een gouden horloge 

van f 50,-, een vijfde part in een partij mosterdzaad, aandelen in 

o.a. de Warschau-Bromberg spoorwegmaatschappij, stukken 3% 

Spaanse staatslening en een renteloze lening aan de gemeente 

Wormerveer ten behoeve van de aanleg van een begraafplaats. 

Verder kreeg hij een erfdeel uit zijn vaders erfenis: het pakhuis 

Dantzig en een schuldbekentenis van f 50.000,- op zijn moeder. 

DE OPRICHTING VAN BLOEMENDAAL & LAAN

Op 17 februari 1872 richtten de broers Frederik Bloemendaal, 

Remmert Adriaan Laan en Jan Adriaan Laan samen een ven-

noot  schap op. Zij werden fabrikanten in olie en pelders waren en 

hielden zich daarnaast bezig met binnenlandse en buitenlandse 

handel in olie, granen en zaden en kaas. Jan Adriaan was verant-

woordelijk voor de verkoop. Hun moeder had een belang van  

f 190.000 in de firma, Frederik Bloemendaal f 26.000 Remmert 

f 16.000 en Jan Adriaan f 10.000. De firma werkte met de 

oliemolens De Bezem en De Boerin en de pelmolen De Jonge 

Prinses, de voormalige Phenix. Het kantoor was op Zaanweg 

53. Jan Adriaan kocht ook de oliemolen De Eenhoorn, die 

naast het pakhuis Dantzig lag. De zaken gingen voorspoedig. 

Jan Adriaan bereisde Brabant, Limburg en het Rijndal en al snel 

had men afnemers in vele Duitse steden. In 1873 was het met de 

olieslagerij niet zo goed gegaan, maar met de rijst uitmuntend. 

Eind 1875 was Jan Adriaans aandeel in de firma f 91.500. Een 

minister verdiende toen f 12.000 per jaar. 

EEN WORMERVEERS SOCIETYHUWELIJK

Tijdens de feestelijkheden in 1878 bij de opening van de spoor-

weg Uitgeest-Amsterdam, die hij als voorzitter van het Comité 

mee had georganiseerd, had Jan Adriaan een aangename ont-

moeting met Cornelia Prins, dochter van Jan Prins (1827-1896), 

die samen met zijn broer Adriaan de eerste Zaanse stoom-

olieslagerij De Liefde had gebouwd. Hij was van 1888 tot 1896 

lid van de Eerste Kamer. Adriaan Prins was van 1892 tot 1899 lid 

van de Eerste Kamer en verder o.a lid van de raad van toezicht 

van de Amsterdamse bank. Beide broers zaten dus samen in de 

Eerste Kamer. De schoonvader van Jan Prins, de Krommenieër 

zeildoekfabrikant Willem Kaars Sijpesteijn (1800-1855) was o.a. 

lid van de Provinciale Staten en lid van de bijzondere Tweede 

Kamer van 1848. Jan Adriaan Laan ontmoette Cornelia Prins 

opnieuw op het Nieuwjaarsbal in het gemeentehuis van Wormer-
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veer en een week later waren zij verloofd. Op 7 oktober 1880 

trouw den zij. De zus van Cornelia, Eva Catharina Prins, trouw-

de met Pieter Smidt van Gelder (IV), de man die de stoom   -

papierfabriek De Eendracht in Wormer uitbouwde tot een 

groot landelijk werkend papierconcern. Via hun grootvader 

Kaars Sijpesteijn, van wie enkele nazaten later de Nederlandse 

Linoleum fabriek oprichtten, waren de meisjes Prins ook verwant 

aan de Wormerveerse ondernemersfamilies Dekker (zeepfabriek 

De Adelaar) en Schoute (cacao- en chocoladefabriek v/h erven 

H. de Jong). 

Op 14 augustus 1881 werd de eerste zoon van de familie Laan-

Prins geboren. Om zijn gezin een geschikte huisvesting op 

stand te geven kocht Jan Adriaan in 1882 het pand Zaanweg 

97, dat hij liet slopen om op deze plaats voor f 17.250,- een 

huis te laten bouwen, dat was ontworpen door de Zaandamse 

gemeentearchitect J. van der Koogh. Later bracht het gezin Laan 

de zomers door in huize Cornelia in Bloemendaal. In 1897 kocht 

hij voor f 40.000 de buitenplaats Nachtigaal in Overveen.

VAN WINDMOLENS NAAR STOOMFABRIEKEN

De jaren zeventig en tachtig waren topjaren voor Bloemendaal 

en Laan. Op 10 maart 1877 kreeg de firma toestemming van de 

gemeente Wormer voor de bouw van de rijstpellerij Hollandia.5 

De fabriek kwam nog datzelfde jaar in bedrijf. Er werden hele 

scheepsladingen rijst uit Birma tegelijk ingekocht en verwerkt. In 

1887 werd bij de rijstpellerij voor de houten pakhuizen Bassein 

en Rangoon het nieuwe stenen pakhuis Saigon gebouwd. In 1896 

evenwel werd de rijstpellerij getroffen door een zware brand, 

waar bij de drie pakhuizen in de as werden gelegd. De verzekering 

betaalde f 42.5000,-. 

Met de pelmolen De Jonge Prinses heeft Bloemendael & Laan 

gerst en rijst gepeld. Deze molen stond buitendijks van de  

Kalverringdijk bij de Enge Wormer. (GAZ 21.26944).

Boven: officieel portret Jan Adriaan Laan uit 1915. Mogelijk 

gemaakt in verband met zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer. 

(Beeldbank GAZ 110740).

Oliemolen De Eenhoorn en potaspakhuis Dantzig aan het Zuideinde van  

Wormerveer. Jan Adriaan Laan erfde dit pakhuis van zijn vader. De molen kocht 

hij er bij. Hier was oorspronkelijk de stoomrijstpellerij gedacht. De Gemeente 

Wormerveer wilde echter de doorgaande weg niet kwijt. (GAZ 22.14609).

Boven: de Noorddijk in Wormerveer. Links de margarinefabriek Londen van 

Wessanen & Laan. Rechts de schuur van de oliemolen De Bezem, die eerst aan 

Wessanen & laan en daarna aan Bloemendael & Laan behoorde. Deze molen-

schuur staat nu op de Zaanse Schans. ( GAZ 2107584).
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In 1881 kocht de firma voor f 77.000,- de stoomolieslagerij De 

Toekomst van de erven Houttuyn. De vier windoliemolens 

werden verkocht.

Eind 1885 bedroeg het aandeel van Jan Adriaan in de firma  

f 494.000,- . Voor zichzelf had hij nog een kaaspakhuis gekocht. In 

1887 trok Willem Bloemendaal zich wegens slechte gezondheid 

terug uit de zaken. Remmert en Jan Adriaan stortten dat jaar 

f 25.000,- in een fonds ten behoeve van invalide werknemers. 

In 1892 werd Jan Adriaan president van het olieslagerscontract, 

de onderlinge brandverzekering. Twintig jaar later, op 29 juni 

1912, werd in het koffiehuis de Zwaan in Zaandijk de ophef-

fings akte van het olieslagerscontract getekend. Jan Adriaan 

Laan was toen weer voorzitter. De laatste zeven leden werden 

uitgenodigd voor een slotdiner ten huize van de voorzitter.6 

In 1894 was hij commissaris van de Twentsche Bank, die hij 

eerder had helpen oprichten. Verder belegde hij in grond en in 

een schip. Hij erfde van zijn schoonmoeder, mevrouw A. Prins-

Kaars Sijpesteijn, o.a. een boerderij in de Wieringerwaard. Op 

zijn veertigste was hij miljonair.

In 1897 vierde de firma haar zilveren jubileum. Geleidelijk begon 

Jan Adriaan zijn zoon Jan voor te bereiden op zijn positie als 

medevennoot. Zijn broer Remmert kreeg toenemend problemen 

met zijn gezondheid en trok zich terug uit de zaken. 

Naast zijn activiteiten als fabrikant was Jan Adriaan voortdurend 

bezig als koopman en speculant. Hij belegde ook meer solide 

bijv. voor f 48.000,- in een boerenplaats in de Beemster. 

VAN RIJSTPELLER EN OLIESLAGER TOT LANDHEER

Zijn bezit bleef groeien, aan het begin van de twintigste eeuw 

was hij al bijna tweevoudig miljonair en zijn aandeel in de firma 

was aan het begin van de eerste wereldoorlog drie miljoen 

gulden. Toen zijn broer Remmert in 1911 kinderloos overleed, 

erfde hij diens huis en het pakhuis Purmerend. In 1913 traden 

Gerard Willem Bloemendaal, Adriaan Remmert Laan en Jan 

Adriaan Laan jr. toe tot de leiding van de firma. De rijstpellerij 

verwerkte toen de helft van de totale rijstaanvoer in de zeehaven 

van Zaandam. De nieuwe generatie zou vooral de oliefabriek 

uitbreiden. In 1914 en 1915 was Jan Adriaan commissaris bij 

de Koninklijke Hollandsche Lloyd, een grote Amsterdamse 

rederij die zich toelegde op de emigrantenvaart en vrachtvaart 

op Zuid-Amerika. Op 1 oktober 1915 kocht hij op een veiling 

als belegging voor f 487.940 de havezathe ’t Singraven-Harseveld 

en Noord Deuringen’.7 

SPIL IN HET POLITIEKE EN BESTUURLIJKE LIBERALE NETWERK

Zoals veel liberale Zaanse kooplieden combineerde Jan Adriaan 

zijn zakelijke belangen met bestuurlijke en politieke activiteiten. 

In 1889 droeg hij f 5.000,- bij in de aanleg van het Wilhelminapark 

in Wormerveer en hij was een van de initiatiefnemers en 

financiers van de Zaanbrug tussen Wormerveer en Wormer. 

In 1890 had hij een belangrijk aandeel in de organisatie van 

het bezoek van koningin Wilhelmina aan Wormerveer. Hij lag 

met de burgemeester overhoop, maar werd in de gemeenteraad 

herkozen. Hij vormde een commissie die zich beijverde voor 

de bouw van een nieuwe sluis in Zaandam. In 1897 werd Jan 

Adriaan in de Provinciale Staten gekozen. Hij werd wethouder 

van Wormerveer en was betrokken bij de oprichting van het 

departement Zaanstreek van de Maatschappij ter bevordering 

van de Nijverheid. Vanwege het overlijden van zijn neef Dirk 

Laan kwam er een vacature in de Eerste Kamer der Staten-

Generaal. Enigszins contrecoeur aanvaardde hij op 2 mei 1905 de 

verkiezing door de Provinciale Staten voor deze positie. Om dit 

werk goed te doen legde hij zijn commissariaat bij de Twentsche 

Bank neer en was hij niet meer herkiesbaar voor de gemeenteraad 

van Wormerveer. Het volgende jaar werd hij herkozen als 

commissaris van de Twentsche Bank. Bovendien was hij toen 

voorzitter van de Nederlandse Werkgevers Vereniging geworden. 

Hij betaalde datzelfde jaar f 69.992,20 voor de bouw van ‘t 

Hof Saenden, een complex woningen voor gepensioneerden 

aan de Bankakade in Wormerveer. Jan Adriaan had ook een 

groot bedrag beschikbaar gesteld voor de oprichting van 

een ambachtsschool in de Zaanstreek en hij behoorde tot de 

oprichters van het Nederlandse Kankerinstituut, het latere 

Antonie van Leeuwenhoekziekenhuis. Op 31 december 1915 

waardeerde hij zijn kapitaal op vier miljoen gulden. Hij overleed 

in 1918. Zijn zoon Willem en dochter Agatha erfden ‘t Singraven. 

Zij hebben er samen gewoond: Willem tot 1966. 

Het grote huis in de midden werd in 1882 voor het echtpaar Laan-Prins 

gebouwd aan de Zaanweg in Wormerveer. De ontwerper was de Zaandamse 

gemeentearchitect J. van der Koogh. Later was het praktijkwoning van 

achtereenvolgens de huisartsen A.N. de Groot en C. van der Harst. Momen-

teel is het de winkel van Wala Lingerie en Mode. Links is nog een stuk te 

zien van Huis te Zaanen, dat was gebouwd door Jan Prins, de vader van 

mevrouw Laan-Prins. Jan Prins was ook lid geweest van de Eerste Kamer. 

Daarnaast de koetsierswoning van Huis te Zaanen. Tussen de koetsierswo-

ning en het huis van de familie Laan staat het huis van kaaskoper en make-

laar Jacob Fortuin, de betovergrootvader van de politicus Pim Fortuyn. In 

1885 vestigde hier Simon de Wit zijn eerste grote winkel. (GAZ 21.02459).

Rechts: stoomrijstpellerij Hollandia van Bloemendael & Laan aan de Veer-

dijk in Wormer rechts op de foto. Links de in 1898 gesloopte oliemolen De 

Hoop van Wessanen & Laan. (GAZ 21.06715).
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HET EINDE VAN EEN ZAANS NETWERK

In de persoon van Jan Adriaan Laan komen de lijnen van politiek 

en bestuur en de zakelijke wereld op het einde van de negentiende 

en het begin van de twintigste eeuw in de Zaanstreek samen. 

Hierdoorheen liep nog het familienetwerk. Het politieke 

en zakelijke netwerk strekte zich steeds verder buiten de 

Zaanstreek uit. Zijn liberale opvattingen combineerde hij met 

een praktische filantropie. Dit Zaanse liberale familienetwerk 

viel na de Eerste Wereldoorlog langzaam uiteen. Dat was al 

eerder begonnen met de verhuizing van kooplieden/fabrikanten 

naar Amsterdam, zoals Pieter Smidt van Gelder (IV), die zich 

vestigde op Keizersgracht 173, en Adriaan Prins die verhuisde 

naar de nieuwe Vondelstraat. Spoorwegen, telegraaf en telefoon 

hadden het mogelijk gemaakt dat de kooplieden zich los konden 

maken van de onmiddellijke omgeving van hun fabrieken en 

pakhuizen. Jan Adriaan Laan en leden van de familie Kaars 

Sijpesteijn verhuisden naar Overveen en Aerdenhout. Een neef 

van Willem Laan, Pieter Smidt van Gelder (V), kocht een statig 

pand in Antwerpen, waar hij zijn kunstverzameling onderbracht. 

Later werd dit bekend als museum ridder Smidt van Gelder. 

Zowel Willem Laan als Pieter Smidt van Gelder (V) hadden 

geen bemoeienis meer met de familiebedrijven. 

Noten: 

1 Dit artikel is een bewerking van een artikel dat eerder in Met Stoom  

 no 18 is verschenen in december 1994. Het is aangevuld met informatie die 

 is verzameld voor de nieuwe Geschiedenis van de Zaanstreek, die in 

 november a.s. verschijnt.

2 Doreen Arnoldus, Family, family firm and strateg y. Six Dutch family firms 

 in the food industry 1880-1970 (Amsterdam 2002). 

3 Necrologie van de laatste rijstpellerij in de Zaanstreek, een uittreksel uit het 

  archief van Bloemendaal & Laan, dat de heer R. Kooijman te Wormer- 

 veer samenstelde in 1965, toen het bedrijfsarchief werd vernietigd, omdat 

 de firma werd opgeheven. Dit wordt overgedragen aan het Gemeentearchief  

 Zaanstad.

4 Dit boekje is in het archief Laan op het ’Singraven’ te Denekamp.

5 Een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van de bouw van 

 deze fabrieken en pakhuizen in: M.T. Pruijs en J. Kingma, De Zaanwand 

 in Wormer in ‘Industriële Archeologie’ vol. IX (1983) 186-212; M.T. Pruijs, 

 De stoomrijstpellerijen ‘Hollandia’ en de ‘Unie’ langs de Zaanbocht in Wormerveer, 

 kandidaatsscriptie kunsthistorie (Amsterdam, z.j.); J.P. Bloem en K. Hoope, 

 Historisch onderzoek Zaanoever Wormer, afstudeerprojekt TU Delft (Delft, z.j.).

6 Ron Couwenhoven, Het olieslagerscontract. Oliemolens in de Zaanstreek,  

 (Zaandam 2002).

7 De geschiedenis van dit landgoed is te vinden in een van de delen van 

 de kleine monumentenreeks: Jhr.A.J. Gevers en Js. Mooijweer Huis Singraven 

 (Zwolle, 1992).

Huize ‘t Singraven in Denekamp werd tot 1966 bewoond door 

mr. Willem Laan, een van de zoons van Jan Adriaan Laan en 

Cornelia Prins. Tot 21 oktober 2012 is er een tentoonstelling, 

gewijd aan de etnografische en kunst zinnige verzameling 

van Willem Laan. Voor bezoek tijden zie: www.singraven.nl

 

Hof  Saenden aan de Billitonkade in Wormerveer werd in 1916 gebouwd in 

opdracht van Jan Adriaan Laan voor de huisvesting van zijn gepensioneer-

den. Het was een geschenk bij zijn gouden zakenjubileum. Hij was in 1865 

begonnen op het kantoor van Wessanen & Laan. (GAZ 22.09820)

Links: De stoomolieslagerij De Toekomst van Bloemendael & Laan aan de 

Zaandijkerweg in Wormerveer. De situatie is van 1910. (GAZ 21.16913). 

Huize ’t Singraven in Denekamp. Dit landhuis met bijbehorend 

landgoed werd in 1917 gekocht door Jan Adriaan Laan. De geschiede-

nis van het huis gaat terug tot de 14de eeuw. Het werd van 1918 tot 

1966 bewoond door mr Willem Laan, de zoon van Jan Adriaan. Willem 

leefde er als een Engelse Lord. Hij had ten slotte op een Engelse kost-

school gezeten. (Foto Jur Kingma, november 2000).
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door Cor van Dongen

Mens in zijn monument 6
De Rapide, Krommenie

‘Een gebouw zoekt z’n bewoner.’ Dat is een mooi motto van 

de Krommenieër Chris Stam. Als iemand het kan weten, dan 

is hij het wel: hij is architect en telg uit een bouwers- en aan-

nemersgeslacht. Ruim twintig jaar terug kocht hij het pand De 

Rapide aan de Noordervaartdijk in Krommenie, een voormalig 

stoomgemaal en later leervetfabriek. De monumentale ervan 

schoorsteen fungeert thans als open haard: ‘Hij trekt als een lier!’

VERRUKT

Chris Stam (Zaandijk, 1951) is nog altijd verrukt over zijn aan-

koop. ‘Heerlijk aan het water, met een eigen kade voor mijn 

oude sleepboot, een varend monument. Zo’n vijftien jaar terug 

werd Plan Willis in ontwikkeling genomen. De mensen van 

Ruimtelijke Ordening bestempelden het pand tot ‘landmark’ 

aan de Nauernasche Vaart, een in het oog lopend punt in het 

landschap, dat behouden moet blijven. Ik heb de restauratie 

ter hand genomen en maakte daarbij gebruik van een kleine 

subsidie-op-termijn voor niet-reguliere monumenten.’ 

Het pand zelf is geen monument, maar prijkt wel op de lijst van 

het MIP, het Monumenten Inventarisatie Project. De schoorsteen 

is wél gemeentelijk monument. ‘Toen ik het perceel kocht, stond 

hooguit de helft van de schoorsteen overeind. Ik haalde er vier 

meter af en bouwde er acht meter bij op. Later zag ik op een 

historische ansichtkaart dat de schoorsteen thans iets lager is 

dan hij oorspronkelijk was. Ik heb er bovenop gestaan, dat is 

dus echt hoog, zo’n veertien meter. Doodeng! Ik ben trouwens 

erg blij met de monumentenstatus van de pijp.’ 

HEFTIG RESTAURATIEWERK

Het herstel van de schoorsteen vormt slechts een klein onderdeel 

van het heftige restauratiewerk. Chris Stam: ‘Ik kom vaak in 

aanraking met “onmogelijke klussen”. Een ander zou zeggen 

“een ruïne, gooi maar plat”, maar zo werkt ’t bij mij dus niet. Ik 

zet me in voor het behoud ervan en voel een sterke behoefte om 

een dergelijke bouwval zelf aan te pakken. Daar gaat, zoals bij 

De Rapide, wel een intensief rijpingsproces aan vooraf. Ik denk 

alles van tevoren uit. Daar gaan enkele seizoenen overheen. Je 

moet leren om erin te leven.’ Met de rigoureuze opknapbeurt 

lijkt de uitwendige metamorfose van het gebouw voorlopig tot 

een eind gekomen. Van gemaal, via leervetfabriek, tot woonhuis. 

De geschiedenis van het pand begon in 1877 toen scheprad-

molen De Pulp, bouwjaar 1634, vanwege problemen in de 

waterhuishouding werd afgebroken om plaats te maken voor 

stoomgemaal De Rapide. Stam kent de geschiedenis op z’n 

duimpje: ‘Begin vorige eeuw besloot het polderbestuur van 

stoom over te gaan op elektriciteit. De kosten van aanleg van de 

elektra kabel kwamen echter zo hoog uit, dat gekozen werd voor 

de locatie bij ophaalbrug De Zwerver.’ (Zie MIZM afl. 4, Zaans 

Erfgoed 40). ‘Daarmee stond het gemaal leeg en dat vormde de 

ideale mogelijkheid voor de gebroeders Vink (van wie het pand 

van schoensmeerfabriek De Rapide in Wormerveer niet lang 

daarvoor was afgebrand) voor een mooie doorstart.’ Chris Stam, 

architect van SARCH, het aan de Krommeniese Zuidervaartdijk 

gesitueerde bureau voor architectuur, stedenbouw en interieur, 

zet twee oude schoensmeerblikjes met het logo van De Rapide 

op tafel. ‘Het leervetfabriekje was een goedlopend bedrijf. 

Om niet constant in het gestamp van de machine te hoeven 

zitten, werd het kolenhok door de ‘ouwe’ Vink omgebouwd tot 

productiehal.’ De fabriek werd nadien voortgezet door zijn twee 

zoons, ‘de Ed-en Willem-Bever van het stoom!’ Zo groeide het 

gebouw uit tot een complex met immense inhoud. ‘Ik ben er 

helemaal verliefd op, maar je zult begrijpen dat ik er eeuwig mee 

bezig ben. Nieuwe fundering onder het verzakte stokershuisje 

aangebracht, alles gestuukt, geschilderd en een nieuwe keuken 

en toiletgroep geplaatst. Soms word ik wel eens wanhopig van 

de enorme ruimte. Het nadeel is dat je alles bewaart: originele 

raam partijen, restanten hout, kozijnen. Je weet nooit of ’t nog 

van pas komt…..’ 
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Chris Stam, op de begane grond, poseert 

voor zijn opgeknapte pand De Rapide aan de 

Noordervaartdijk in Krommenie. Ooit stond 

hij op de boven het dak uittorende schoor-

steen: ‘Veertien meter hoog, doodeng!’ 

Ingekleurde prentbriefkaart van de Noorder-

vaartdijk omstreeks 1910 met hennepklopper 

de Blauwe Arend en op de achtergrond het 

gemaal Rapide.

(GAZ 41.06405)

Linkerpagina: links en rechts van de hoge voor-

deur zijn twee sterk gelijkende gedenkstenen in-

gemetseld met daarop de namen van leden van 

de polderbesturen ‘Krommenie’ en ‘Het Woud’, 

de ‘eerste-steen-leggers’ op 1 juni 1877. Op de 

foto zien we de inscriptie van de rechtersteen.
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Op 12 mei jl. keerde het kerkscheepje van Wormer terug naar zijn plaats in ‘De Nieuwe Kerk’ in Wormer, 
nadat restauratrice Yolan Brantjes het grondig onder handen had genomen.  

Door: Cees Kingma
Illustraties: Archief Cees Kingma (tenzij anders aangegeven)

Van Fregat terug  
naar Fluit  

De ‘Saenstroom’ uit 1673 weer veilig afgemeerd in  
Nieuwe Kerk in Wormer

MOBIEL ERFGOED?

Erfgoed komt in diverse verschijningsvormen voor. Het kan 

tijdgebonden zijn of modegevoelig. Erfgoed kan ook streek- of 

plaatsgebonden zijn; dan heeft het alleen status op een bepaalde 

locatie. Er bestaat ook ‘mobiel erfgoed’; historische schepen, 

stoomtreinen of oude autobussen zijn daar goede voorbeelden 

van. Ook het kerkscheepje van Wormer is monumentaal erfgoed, 

maar hoewel het een verplaatsbaar ding is, is het niet mobiel: 

het is onvervreemdbaar onderdeel van het Rijksmonument ‘De 

Nieuwe Kerk’ in Wormer. 

Op 12 mei jl. is het na uitgebreide restauratie teruggehangen 

op zijn plaats in de kerk. In het kader van die restauratie is er 

van alles aan het licht gekomen omtrent het schip, waarover het 

laatste woord nog niet is gezegd. 

SPONTANE ACTIE

De ‘Saenstroom’ uit de kerk in Wormer is gerestaureerd dank-

zij een spontane actie van Frank en Paul Tjeertes. Tijdens 

de voorbereiding van een artikel voor het jaarboek van het 

Historisch Genootschap Wormer over de historie van de Nieuwe 

Kerk kwam Frank regelmatig in deze kerk. Daar trof hij het 

scheepje aan in een tamelijk troosteloze conditie. Het bleek 

meerdere malen ‘gerestaureerd’; met waarschijnlijk de allerbeste 

bedoelingen waren diverse nieuwe verflagen aangebracht. 

Bovendien bleken er achteraf allerlei historische ‘verminkingen’ 

aan het scheepsmodel te zijn toegevoegd. Omdat kerkscheepjes 

meestal hoog in de kerk hangen, vallen deze onrechtmatigheden 

natuurlijk niet direct op. Maar Frank pakte de ladder erbij en 

wilde het scheepje wel eens van dichtbij bekijken. Zijn besluit 

stond snel vast: hier was deskundige restauratie de enige redding. 

Om aan de benodigde fondsen te komen richtten Frank en 

Paul Tjeertes de ‘Stichting Behoud Roerend Cultureel Erf-

goed Wormer’1 op en al snel kon er een opdracht worden 

ver  strekt aan Yolan Brantjes uit Harlingen, die ook werkt 

voor het Scheep   vaartmuseum. Bij de terugkeer van het schip 

gaf zij een toe lichting op haar werk en het resultaat, na een 

speciaal woord van dank voor het in haar gestelde vertrouwen.  

‘Daar vertrek je dan uit Wormer met een kerkschip op de achter-

bank, wat krijg je weer terug?’, is een natuurlijke reactie. ‘En als 

je dan ook nog wilt dat de hele historie van het scheepje ontleed 

wordt, wat blijft er dan nog over? Maar na al die maanden van 

intensieve arbeid, waarbij het scheepje het gehele atelier doorliep, 

zoals de zeilmakerij, mastenmakerij en de blokkenmakerij, doet 

het toch pijn er weer afscheid van te moeten nemen.’ 

DE WARE IDENTITEIT VAN DE SAENSTROOM

Verflaag voor verflaag heeft ze afgekrabd, totdat ze zeker 

wist: de ‘Saenstroom’ is een fluit uit de zeventiende eeuw, en 

die hebben er zó uit gezien. De fluit was het werkpaard van 

de koopvaardijvloot in de Gouden Eeuw. De fluiten hebben 

ervoor gezorgd dat de Nederlanders de titel ‘vrachtvaarders 

van Europa’ kregen. Het vrij eenvoudig te bedienen schip werd 

ingezet voor het vervoer van allerlei soorten ladingen in een 

groot vaargebied. Wormer was voor het meel voor de tweeback-

bakkerijen afhankelijk van graan uit landen rondom de Oostzee. 

Daar werden fluiten voor ingezet.

BEWAPENING

De fluit ‘Saenstroom’ heeft op de bak aan zowel bak- als stuur-

boord twee geschutspoorten waaruit ook daadwerkelijk twee 

heuse kanons2 steken.

Dat is wel opmerkelijk. Fluitschepen waren over het algemeen 

zeer licht bewapend. Ze lieten zich meestal escorteren door 

oorlogsschepen. De koopvaardijschepen konden daardoor 

veel meer lading meenemen. Door de slanke rompvorm en het 

smalle dek vormden de zware kanons een groot gevaar voor 

de stabiliteit. Het schip werd daarom meestal ingezet voor de 

‘veilige’ vaart op de Oostzee, naar Noorwegen en de relatief 

korte vaart naar de Britse Eilanden.

In het Nederlands Scheepvaartmuseum in Amsterdam staat een 

model van een fluitschip uit het midden van de zeventiende eeuw. 

Dat toont grote gelijkenis met het model uit de kerk in Wormer. 
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Ook het model in het museum heeft vier geschutspoorten op 

de bak van het schip.

Er is echter nog een heel opmerkelijke reden waarom deze 

schepen meestal geen kanons voerden. Het schip was bijzonder 

populair bij doopsgezinde schippers en bemanningen uit Noord 

Holland, Friesland en de Waddeneilanden. Hun overtuiging 

verbood het hanteren van wapens en hun schepen waren dan 

ook volledig onbewapend. Mocht het echter toch tot een treffen 

komen, dan maakte de combinatie van de brede romp met 

het smalle dek het moeilijker voor de vijand om het schip te 

enteren. Een passieve vorm van verdediging die het geloof wel 

toestond3. Dat maakt het dus erg curieus dat juist dit scheepje 

in een gereformeerde kerk is terecht gekomen.

SERIE KANONS

Helemaal merkwaardig aan het Wormer scheepje is dat Yolan 

Brantjes tijdens de restauratie nog een hele serie kanons heeft 

verwijderd. Vóór de restauratie voerde het scheepje 22 kanons. 

Bovendien was het getuigd als een fregat. Maar het was al heel 

snel duidelijk dat die 22 kanons niet origineel waren. Ze waren 

veel later aan het scheepje toegevoegd. Dat bleek o.a. uit de 

gebruikte materialen: een paar grote spijkers en wat koperen 

buisjes. Maar bij het nauwkeurig restaureren, waarbij de verf-

lagen één voor één werden afgeschraapt, bleken er toch vier 

geschutspoorten in het originele model te zitten. Die zijn dan 

ook op authentieke wijze weer op het model zichtbaar gemaakt. 

TRANSFORMATIE ROEPT DISCUSSIE OP

Precies deze transformatie, van fregat naar fluit, roept toch 

wat discussie op, ook al ging de restauratieopdracht naar niet 

bepaald de minste in dit vak. Hoewel Wormer in de Gouden 

Eeuw sterk afhankelijk was van aan- en afvoer over water en er 

dus grote maritieme belangen waren, zijn er nooit fluitschepen 

in de Wormer Banne geweest. Het scheepje was opgenomen 

in de ‘redengevende omschrijving’ die van de Nieuwe Kerk in 

Wormer een Rijksmonument maakte. De initiatiefnemers voor 

de restauratie hebben verzuimd voor de werkzaamheden een 

zogenoemde omgevingsvergunning aan te vragen. De Monu-

menten  commissie van de gemeente Wormerland zou onge-

twijfeld positief hebben geadviseerd over de restauratie, maar 

zij zou wellicht nadere voorschriften omtrent het voor onderzoek 

naar gebruikte materialen en kleuren hebben gevraagd om de 

restauratie zo authentiek mogelijk te laten verlopen. Dat de con-

clusie dat het schip een fluit was in twijfel moet worden ge trok-

ken is daarmee overigens geenszins gezegd. 

Van de 20 later bijgeplaatste kanonnen bleven er na de restauratie 

vier over die al op het oorspronkelijke model van de  'Saenstroom' 

aanwezig waren.

Linksboven: De ‘Saenstroom’ is op zijn bestemming teruggekeerd 

en hangt weer te pronken in de Nieuwe kerk.

Boven: restaurateur Yolan Brantjes tijdens haar toelichting op de 

uitgevoerde restauratie.  



36       Zaans Erfgoed - 42 

WORMER SCHEEPJE?

Frank Tjeertes is ervan overtuigd dat het model van de fluit 

‘Saenstroom’, dat volgens hem al twee eeuwen in de Nieuwe 

Kerk in Wormer hangt, wel degelijk een relatie heeft met het 

dorp Wormer. Harde bewijzen heeft hij nog niet gevonden. Maar 

er zijn veel aanwijzingen die leiden tot dezelfde conclusie: Een 

notabele uit het dorp Wormer heeft in de zeventiende eeuw het 

scheepje geschonken aan de kerk in Wormer. Daarom alleen 

al behoort het scheepje tot het culturele erfgoed van het dorp 

Wormer.

In zijn inleiding bij de terugkeer van het schip ging Frank dieper 

in op de relatie van dit scheepje met de kerk waar het nu werd 

teruggehangen. De huidige kerk werd pas in 1809 in gebruik 

genomen. Maar bij de inventaris van de oude kerk, die werd 

afgebroken om plaats te maken voor deze nieuwe kerk, zat een 

scheepje dat buiten de openbare veiling moest worden gehouden. 

Het zou later in de nieuwe kerk worden opgehangen. Dat zou 

dus dit scheepje geweest kunnen zijn, de bewijzen daarvoor 

ontbreken vooralsnog. 

De volgende vraag is toch: hoe kwam dit scheepje (of een ander) 

in de vorige kerk terecht? Om die vraag te kunnen beantwoorden 

zou je eerst moeten weten hoe scheepjes in het algemeen in 

kerken terecht zijn gekomen. Daar is geen eenduidig antwoord 

voor. Sommige scheepjes zijn een votiefgeschenk4 na een 

bijzondere gunst of gelofte. Gildes schonken soms modellen 

aan de kerk. Verder waren er rijke kooplieden die uiting wilden 

geven aan hun rijkdom en een model van een schip uit hun 

vloot schonken. 

VEILIGE HAVEN

Na het officiële gedeelte filosofeerde ik nog even met predikante 

I. Veldhuizen over christelijke symbolen waarin schepen een rol 

speelden. Die waren er zeker, en ze zou zondag tijdens de dienst 

zeker verwijzen naar Bijbelverhalen waarin ‘het binnenlopen 

van een veilige haven’ een rol speelde. In dergelijke symbolische 

voorstellingen zou eigenlijk ieder scheepje voldoen. Hier ging het 

echter over een goed gelijkend model van een in vroeger eeuwen 

bestaand schip. Dus hier zou best een profaan doel mee gediend 

kunnen zijn. Dan komt de tweede theorie van Tjeertes in beeld. 

TESTAMENT

In 1792 overleed regent Simon Appel in Purmerend. In zijn 

testa ment liet hij geld en goederen na aan het weeshuis en de 

Gerefor meerde Kerk in Wormer. Naast bestuurder was Appel 

ook partenreder en bezat hij aandelen in diverse schepen, waar-

onder een fluit. Bovendien was hij bijzonder vader landslievend 

en bezat hij diverse stukken die herinnerden aan de geschiedenis 

van ons land. Hier neemt Tjeertes een aantal grote stappen. 

In de boedelbeschrijving staat dat Appel ook een ‘Driemast 

schipje’ had. Tjeertes koppelt de vaderlandsliefde van Appel 

aan het jaartal 1673 dat op het scheepje geschilderd staat. In 

augustus van dat jaar opende de Republiek de aanval op een 

vloot van de Engelse en Franse aanvallers. De Nederlandse vloot 

van 75 schepen (4245 kanons) en eveneens 30 brandschepen 

stond onder het bevel van luitenant-admiraal-generaal Michiel de 

Ruyter, met luitenant-admiraal Cornelis Tromp in onderbevel5. 

Eerdere zeeslagen met deze gerenommeerde vijanden moesten 

worden uitgevochten met alles wat nog kon varen. Maar in 1673 

had de Republiek haar vloot aardig op orde. Het is niet bekend 

of bewapende fluitschepen hebben meegevochten in die zeeslag. 

Die kans is echter erg klein. 

Maar dat sluit niet uit dat het scheepje aan het einde van de 

achttiende eeuw vanuit Purmerend naar de gereformeerde kerk 

in Wormer verhuisde. In dat geval is de link met de gemeente 

Wormer dat de voorouders van Simon Appel uit die plaats 

kwamen. In 1792 werd het schip uit de pronkkamer van een 

geslaagd zakenman opeens een kerkschip. Is het daarmee dan 

toch een votief schip geworden, uit dankbaarheid voor een 

geslaagd zakenleven? En accepteerde het kerkbestuur deze 

schenking, omdat in het legaat ook een stukje land aan de kerk 

werd geschonken? Bovendien werden twee obligaties geschonken 

waaraan de voorwaarde was verbonden dat het kerkbestuur de 

graven van voorouders van de familie zou onderhouden. 

Het fluitschip vóór de restauratie; het is opge-

tuigd en beschilderd als een fregatschip en toont 

daarmee gelijkenis met het schilderij van fregat 

Zaanstroom uit later tijd (foto Paul Tjeertes)

Schilderij uit 1855 van het fregatschip Zaanstroom op 

het IJ van Casparus Johannes Morel.(coll. Scheepvaart-

museum Amsterdam, inv.nr. S1769 (03)

Predikante Ina Veldhuizen van de 

Protestantse Gemeente Wormer heet de 

bezoekers welkom in haar kerk. 
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GELIJKENIS MET FREGAT ‘ZAANSTROOM’

Volgens Frank Tjeertes vertoonde het model voor de restauratie 

veel gelijkenis met het fregat ‘Zaanstroom’ zoals dat voorkomt 

op het schilderij van Morel uit 1855. Hij wijst daarbij o.a. op 

tuigage, de kanons en de Nelsonband. 

Ik noemde al de ‘historische verminkingen’ op het model. Dat 

kan niet beter geïllustreerd worden dan met het vergelijken van 

beide beelden. De mooie zeeg, de vlakke spiegel, de verhoogde 

bak met iets van een achterkasteel en de fraai bewerkte boeg 

ontbreken geheel bij het fregat van bijna twee eeuwen later. 

Waarom dan toch al die aanvullingen zoals de zeilvoering, de 

kanons en de Nelsonband? Goed dat het weer een zeventiende-

eeuwse fluit is geworden. 

RECHERCHEWERK

Het recherchewerk van de beide oud-politiemannen Frank en 

Paul Tjeertes verdient natuurlijk alle lof. Hopelijk zullen hun 

inspanningen in de toekomst het scheepje nog vaster aan de 

geschiedenis van Wormer kunnen verbinden. Inmiddels is 

de Wormer gemeenschap weer verrijkt met een prachtig ge-

res taureerd stukje cultureel erfgoed waarop niet alleen de 

Stichting met trots mag terugkijken. Ook de regelmatige be-

zoekers van de nog volop in gebruik zijnde PKN-kerk zullen 

nog vaak wegdromen bij de aanblik van dit prachtige scheepje, 

DE HUISMAN ZAANSE SCHANS AUGUSTUS 2011

DE BLIJDSCHAP SMIDSLAAN 3 ZAANDIJK FEBRUARI 2011 KALF 158 ZAANDAM SEPTEMBER 2011

KERKSTRAAT 227 OOSTZAAN SEPTEMBER 2011 KALF 158 ZAANDAM NOVEMBER 2011

ADVERTENTIE

en wellicht hebben zij daarbij gelovige overwegingen. Andere 

bezoekers, bijvoorbeeld tijdens de openstelling van de kerk op 

open monumentdagen, zullen een link willen leggen naar de 

mari  tieme geschiedenis van hun woonplaats. 

En predikante Ina Veldhuizen liet via twitter nog weten: #Het 

kan raar varen. Zo heb je een dienst en zo gooi je die helemaal 

om door de komst van een geweldig mooi kerkscheepje#.

Noten:

1 Het bestuur van de Stichting bestond uit de heren Frank en Paul Tjeertes 

 en penningmeester Jos Blokker.

2 De meervoudsvorm van kanon is ‘kanonnen’, althans voor landrotten. Bij 

 oude schepen wordt de zeemansvorm ‘kanons’ gebruikt.

3 Remmelt Daalder, Elisabeth Spits e.a., Schepen van de Gouden Eeuw (Amster dam  

 /Zutphen 2005).

4 Dat was tot de Reformatie een katholiek gebruik. Daarna (geen verafgoding  

 meer!) is dat gebruik, zeker in Noord-Holland in de gereformeerde  

 (hervormde) kerken, er niet meer. De kerkscheepjes werden toen opge- 

 hangen 'ter eeuwige gedachtenisse' aan bijzondere gebeurtenissen in het 

 vaderland (kerk en staat waren één). Zie hiervoor het standaardwerkje 

 over kerkscheepjes: J.M.G. van der Poel, Scheepsmodellen in Nederlandse kerken 

 (‘s Gravenhage 1987).

5 De Slag bij Kijkduin (Wikipedia).
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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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foto’s, zilveren huwelijkspenningen en 

een trouwjurk uit 1905. 

Op Zaanse bruiloften ging het er vro lijk 

aan toe en werd er ook heel wat samen 

gezongen. Daarvan getuigt een 19e-eeuwse 

mopjestrommel met moppen en minia-

tuurliedboekjes. Naast gedrukte brui-

lofts liederen is er een met de hand be-

schilderde ‘smartlap’ uit dezelfde eeuw 

te zien.

In samenwerking met het Molenmuseum 

en de Vrijwillige Brandweer Koog en  

Zaandijk werd de tentoonstelling “Spuit -

gasten” (16-09 t/m 23-11 in het Molen -

museum) georganiseerd. Foto’s en his-

torische voorwerpen vertellen het verhaal 

van de vrijwillige brandweer van Koog 

en Zaandijk. Ook het ontstaan van de 

verenigingen, de spuitfeesten, de jubilea 

en de diverse branden in de dorpen 

komen aan bod. 

Bij de tentoonstelling verschijnt een 

prachtig boek (auteur: Diana van den 

Berg) dat de verschillende aspecten van 

de vuurbestrijders belicht. Aan het boek 

is een DVD met 12 interviews met (oud-)

brandweerlieden toegevoegd. 

De DVD is een collage die een kijkje 

geeft op het onderwerp: de brandweer 

in al haar facetten. Als extraatje zal de 

succesvolle cabaretgroep van Marjan 

Aten, Gré Berkhout en Margaret Tromp 

in 5 weekeinden twee keer per middag 

de speciaal door Peter Aten voor deze 

ten toonstelling geschreven voorstelling 

‘Vurige Vrouwen’ in het Molenmuseum 

opvoeren. Info en reserveren bij de balie.

DVD OVER DE RESTAURATIE 

VAN DE WAAKZAAMHEID 

De eerste productie van de HVKZ film-

groep zal als supplement worden toe-

gevoegd aan het nieuw te verschijnen 

boek over De Waakzaamheid. 

Dit boek is een uitgave van uitgeverij 

Noord-Holland en wordt onder redactie 

van Peter Roggeveen samengesteld. 

De verschijningsdatum is op dit moment 

nog niet bekend maar zal rond oktober/

november liggen. 

HEMMES GROEP

Op 28 maart 2012 is door een aantal 

Zaanse burgers, inmiddels genaamd de 

Hemmes Groep, een plan gepresenteerd 

over de toekomst van De Hemmes. Het 

plan voorziet in de bouw van woningen 

in Zaanse stijl, bedrijven, water  recreatie 

en de terugkeer van zes his torische wind-

molens met ingebouwde wind turbines. 

Na de succesvolle presentatie is het even 

stil geweest. Echter achter de schermen 

is de Hemmes Groep zeer actief geweest. 

Zo zijn we intensief bezig met het voeren 

van constructieve onder handelingen met 

de gemeente Zaanstad over het plan. Tot 

op heden kunnen we constateren dat het 

plan nog recht overeind staat en steeds 

veel enthousiasme ondervindt. 

De zes geplande historische molens op 

De Hemmes zullen worden voorzien 

van een 250 kW windturbine en kunnen 

gezamenlijk stroom opwekken voor zo’n 

900 huishoudens. Aan de buitenkant ziet 

men dus een typische Zaanse molen, 

aan de binnenkant bevindt zich een 

hypermoderne installatie voor de pro-

ductie van Zaanse stroom. Aangezien 

woningbouw op De Hemmes mogelijk 

nog even op zich laat wachten zal de 

Hemmes Groep zich op korte termijn 

gaan focussen op de realisatie van de 

eerste twee windmolens.

De afgelopen tijd is er hard gewerkt om 

een website te bouwen die nu officieel in 

de lucht is. Op www.hemmesgroep.nl 

kunt u alles te weten komen over dit 

unieke burgerinitiatief. Op de site kun-

nen belangstellenden uiteraard ook hun 

meningen en ideeën aandragen over het 

plan. Het is immers een plan voor Zaan-

kanters en door Zaankanters.

Sinds 20 juli 2012 is de Hemmes Groep 

een officiële stichting. Onze doel stel-

lingen en bestuurssamenstelling zijn te 

lezen op de website. Om het draagvlak 

voor het plan zo groot mogelijk te 

maken zal de Hemmes Groep zich de 

komen de periode op vele manieren 

gaan manifesteren. In het najaar wordt 

voor belangstellenden een kennisavond 

ge  or ganiseerd met deskundigen uit de 

Zaan streek, waarin specifiek wordt in-

ge  zoomd op het thema ‘De Zaanse 

bouw stijl 21e eeuw.’ Er worden op en 

rondom De Hemmes panelen geplaatst 

met informatie over het plan en de speci-

fieke plek. 

VERENIGING ZAANS ERFGOED

Onze vereniging is in september weer 

gestart met de brunches in de Bieb, 

lezingen met een lekkere broodmaaltijd. 

Leden van de vereniging en leden van 

de Bieb kunnen na vooraanmelding 

met 25% korting de lezingen bezoeken, 

maar anderen zijn uiteraard ook welkom. 

Als u graag op de verzendlijst van de 

Nieuwsbrief hierover staat geeft u dat 

dan even door aan Conny Scholtes via 

zemailnieuws@gmail.com

Noteert u het vast in uw agenda: onze 

najaarsledenvergadering is op 3 november 

a.s. In de oud-katholieke kerk aan de 

Noor derhoofdstraat in Krommenie. 

De uitnodiging en agenda van de ver-

gadering krijgen leden in dit tijdschrift 

meegezonden.
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Kroniek
Drie maanden (april, mei en juni 2012) nieuws 
uit de Zaanstreek, samengesteld uit Dagblad 

Zaanstreek
DOOR JAAP DE KONING

FOTO’S WIM DE JONG EN DICK RÖNITZ (GAZ)

in het weefgetouw aan elkaar knopen. 

‘Ik ben net begonnen, er zijn zo’n tien 

draden geknoopt’, vertelt de restaurateur. 

Hij heeft nog 590 draden te gaan. Koster 

doet tien uur over het restaureren van 

het weefgetouw. Het voorbereiden en het 

voortellen van de draden kost bij elkaar 

twee uur. Het knopen van de draden 

duurt acht uur. ‘Als je zo bezig bent 

krijg je respect voor iemand die vroeger 

twaalf tot veertien uur per dag aan het 

weven was’, aldus Koster. Het antieke 

weef getouw is in Nederland gebouwd, 

waarschijnlijk in de Zaanstreek.

10 APRIL 

De grootste rotonde in Zaandam vol-

doet binnenkort niet meer. De ge meente 

Zaanstad laat plannen maken voor 

ingrijpende aanpassingen aan het Prins 

Bernhardplein, omdat door nieuwe ont-

wik kelingen in de buurt het verkeers-

plein de verkeersdrukte niet meer aan 

kan. Wethouder Dennis Straat schrijft 

aan de gemeenteraad dat er in de loop 

van 2013 een plan moet liggen voor het 

5 APRIL 

Zaankanter Gerard Horneman viel een 

bijzondere eer te beurt. Als enige niet-

militair en bovendien landrot, ontving hij 

gisteren de Admiraalspenning. Horneman 

kreeg het eremetaal uit handen van 

admiraal Matthieu Borsboom, hoogste 

baas van de Koninklijke Marine. De 

voormalige beheerder van het Czaar 

Peter-huisje diende nooit bij de zeemacht, 

maar heeft het zwaar te pakken van de 

Onderzeedienst. Hij schreef een vierdelig 

standaardwerk over de dienst in de Twee-

de Wereldoorlog en overhandigde het 

eerste exemplaar aan Borsboom. ‘Als 

kleine jongen spaarde ik al plaatjes van 

onder zeeboten’, vertelde Horneman in 

de Traditiekamer van de Onderzeedienst.  

[wvr – foto kan ik aan Gerard vragen]     

7 APRIL

Restaurateur Kees Koster is hard aan het 

werk in het Molenmuseum in Koog aan 

de Zaan. Volgend weekend moet het 200 

jaar oude weefgetouw klaar zijn voor het 

Museumweekend. Koster moet draden 

Prins Bernhardplein. Het Zaans Medisch 

Centrum aan de zuidkant van de rotonde 

heeft nog altijd uitbreidingsplannen en 

de gemeente wil de oude voetbalvelden 

van VVZ ten noorden van de rotonde 

herontwikkelen. Hierdoor zal het ver-

keer toenemen. De gemeente moet ook 

nadenken hoe het nabijgelegen NS-sta-

tion Kogerveld aangesloten kan worden 

op een snelle buslijn.

19 APRIL

Hij moet er zelf om lachen, directeur 

Jaap Knap (53) van de gelijknamige 

tran sportgroep. ‘Starten, de boel onder 

de rook zetten, en dan door die smalle 
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straatjes manoeuvreren om weg te komen. 

En nooit een klacht uit de buurt.’ Tijdens 

de voorbereidingen op het eeuwfeest van 

het familiebedrijf dat op 12 mei wordt 

gevierd, hadden ze het er nog over, de 

voormalige panden van Knap in het oude 

deel van Krommenie. ‘Godsonmogelijk 

om met onze vrachtauto’s door die straten 

te rijden zou je denken. Het gebeurde 

zo’n dertig, veertig jaar geleden echter 

elke dag. Je kunt je het nu niet meer 

voor stellen, maar de garage waar aan de 

auto’s werd gesleuteld stond echt midden 

tussen de woningen in de Emmastraat,’ 

weet Jaap Knap nog.

20 APRIL

Het gebouw roept bewondering en 

irritatie op. Superkitsch, vindt de een, 

Madurodam en De Efteling samen. De 

ander noemt het indrukwekkend en 

karakteristiek voor de Zaanstreek Dit 

bouwwerk, het nieuwe stadhuis van 

Zaanstad, dat de meningen zo verdeelt, 

won gisteren de Parteon-architectuurprijs. 

Speels en feestelijk. Kleurrijke, sprekende 

architectuur vol herkenbare symboliek. 

Een gebouw van grote allure. Het zijn een 

paar kwalificaties uit het juryrapport over 

het stadhuis, dat samen met onder meer 

het geveltjeshotel Inntel, de Hermitage 

en de voorbouw van de Saentoren het 

stadvernieuwingsgebied Inverdan in 

Zaandam vormt.

27 APRIL

De werkloosheid ten noorden van het 

IJ is het hoogst in Zaanstad (7,4 pro cent 

van de beroepsbevolking, ofte wel 5036 

mensen). Tweede is Den Helder (6,6 

procent, 1710 mensen), gevolgd door 

Alkmaar (5,6 procent, 2589 mensen). 

Dat blijkt uit de jaarcijfers van uitkerings-

instantie UWV. Kleinere gemeenten en 

plattelandsgemeenten scoren het best. 

De laagste werkloosheid in deze regio is 

in Castricum (2,4 procent, 425 mensen).

3 MEI

Met luilak mogen negen vuren worden 

gestookt in Zaanstad. Burgemeester en 

wethouders hebben de plekken aange-

wezen. Ze melden ook dat de gemeente 

in de toekomst het aantal locaties wil 

afbouwen. Als er vuren af vallen, worden 

er geen nieuwe aange wezen. Luilak is in 

de nacht van vrijdag 25 mei op zaterdag 

26 mei. Traditiegetrouw worden er grote 

vuren ontstoken in de streek. Sinds een 

aantal jaren wijst de gemeente hier vaste 

plekken voor aan waar bovendien aan 

verschillende regels moet worden vol-

daan. De opbouw van de brandstapel mag 

een week van tevoren beginnen. Aan de 

stapels zijn ook regels verbonden. Het 

brand hout moet onbehandeld zijn en de 

stapel mag niet groter zijn dan zestien 

vier kante meter. 

7 MEI

Heel veel lawaai, een patrouillerende politie-  

boot, een handjevol toe kijkende agenten 

en ruim honderd demon stran ten. Dat alles 

in het teken van een lawaaidemonstratie 

tegen het op sluiten van illegalen. De 

actie was kort maar hevig. Na een half 

uur was de demonstratie weer voorbij. 

De rust op het voormalig terrein van 

het distributiecentrum van Albert Heijn 

aan de Vredeweg, pal tegenover de bajes-

boten in de Isaac Baarthaven, werd gister-

middag rond de klok van drie uur flink 

verstoord. Met een touringcar en auto’s 

werden ruim honderd actievoerders aan-

gevoerd die via een lawaaispektakel de 

gedetineerde vluchtelingen in de bajes-

boten een hart onder de riem wilden 

steken. Dat lukte uitstekend.

12 MEI

Voor de vestiging van Ikea in Zaandam 

worden drie loodsen van Bruynzeel 

helemaal herbouwd en wordt een vierde 

op een andere plek opnieuw opge trok-

ken. Het is niet mogelijk om op de oude 

gebouwen een winkel te bouwen. Archi-

tect Gert Jan Knevel legde gisteren bij 

ontwikkelaar Converse – in een van 

de panden van Bruynzeel – uit hoe hij 

een mix maakte van het blauw van Ikea 

en de bakstenen van Bruynzeel. Geen 

gemakkelijke opgave, daar bovendien 

aan de voorzijde van het gebouw de 

uit straling honderd procent Ikea moet 

zijn en aan de waterkant honderd pro-

cent Bruynzeel. Het aanzicht vanaf de 

Provincialeweg is veel lastiger, want daar 

moeten beide verenigd worden. Knevel 

doet dat door een Ikea zoals die overal 

staat, als het ware uit de fabriekshallen te 

laten oprijzen.

15 MEI

De gemeente Zaanstad gaat een nieuwe 

poging doen om een fietspad van West-

zaan naar Zaandam door het West-

zijderveld te krijgen. Het pad dat loopt 

van de Dolfijnstraat in Westzaan naar 

het Westerwindpad in Zaandam, staat 

in een ontwerpstructuurvisie van de 

gemeente. Jaren terug had de gemeente 

ook al eens het plan een fietspad aan 

te leggen door het natuurgebied tussen 

Zaandam en Westzaan. Dat stuitte op 

bezwaren van Westzaners en natuur  clubs. 
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Inge Verschoor van het Dorpscontact 

Westzaan riep gisteravond in de ver-

gadering Westzaners op weer in de pen 

te klimmen. ‘Ik wil de Westzaners wakker 

schudden,’ zei ze.

18 MEI

Zaanstad heeft in 2016 een nieuw 

zieken  huis. Die verwachting sprak Rob 

Dillman, bestuursvoorzitter van het 

Zaans Medisch Centrum, woensdag uit. 

Dillman verwacht dat de eerste paal in 

2014 de grond in gaat. Dillman zei dat 

de plannen voor het nieuwe ziekenhuis 

zo goed als rond zijn. Het huidige Zaans 

Medisch Centrum wordt vrijwel geheel 

gesloopt. Alleen de recent gebouwde 

afdeling psychiatrie blijft bestaan. De 

sloop van het ZMC begint als het nieuwe 

ziekenhuis is gebouwd. Dat gebouw 

verrijst op hetzelfde terrein, maar zal wat 

meer tegen de Prins Bernhardweg aan 

komen te staan

21 MEI

Heel veel foto’s, voorwerpen en mooie 

verhalen. De expositie in de Wormer-

veerse Vermaning aan de Zaanweg over 

‘Schippers en schepen van toen en nu’ biedt 

een fraai overzicht van het reilen en zeilen 

van families die hun brood verdienden op 

het water. De opening van de expositie 

had zaterdagmiddag veel weg van een 

reünie. Veel oud-schip pers hadden de weg 

naar de Ver maning gevonden waar door 

de Historische Vereniging Wormerveer 

een keur aan foto’s en voorwerpen was 

uitgestald. Maar in eerste instantie ging 

alle aandacht naar de presentatie van 

het boek ‘De Wormerveerse Schipperij’ 

van Letty Swart-de Ridder. Een kloek 

boekwerk van ruim tweehonderd pagina’s 

over Wormerveerse Schippersfamilies en 

geïl lustreerd met ruim 250 foto’s uit privé-

collecties.

6 JUNI

Het in de jaren zestig van de vorige eeuw 

gesloopte havenkantoor van Zaandam 

zou teruggebouwd kunnen worden op 

de Beatrixbrug in Zaandam. Dat staat in 

een nieuw plan voor het sluizencomplex 

in Zaandam. Volgens dit plan moet 

er meer bebouwing komen nadat de 

sluizen verbreed zijn. De provincie 

Noord-Holland laat de komende jaren 

de sluizen verbreden. Maar om ook de 

ruimte rondom de sluizen op te knap-

pen heeft de gemeente Zaanstad een 

steden  bouwkundig plan laten maken. In 

het stuk zelf wordt het plan de oostelijke 

kroon van project Inverdan genoemd. 

De sluizen en omgeving moeten een ge-

heel gaan vormen met het vernieuwde 

centrum.

9 JUNI

Wat een blijheid gisteren bij de opening 

van Artzaanstad in de Bruynzeelloods 

aan de Stormhoek. Er waren heel veel 

mooie dingen te zien. En het was, voor 

Zaanse begrippen, waanzinnig druk. 

Initiatief neemster, directrice Isabella de 

Jong, heeft iets neergezet. Het leek gis-

teren wel of we in Amsterdam waren: er 

hing kwalitatief goede kunst, er waren 

een paar honderd mensen en er liepen 

geïnteresseerde kunstkopers rond. De 

Jong wil Zaanstad op de kaart zetten. 

‘We hebben mooie ruimtes en we hebben 

ondernemende mensen. Dat moeten we 

laten zien.’ Ze vindt dat ze hiermee is ge-

slaagd. Al met al, vonden de meeste be-

zoekers, is dit een expositie die de hoofd -

stad even doet vergeten.

15 JUNI

Over ruim twee jaar verhuist de ‘schat-

kamer van de provincie’, het provinciaal 

depot voor bodemvondsten, van Wormer 

naar het nieuwe Informatiecentrum in 

Castricum. De voorbereidingen voor 

deze megaklus zijn in volle gang. De 

mede  werkers van het depot moeten 

liefst zevenduizend grote dozen opnieuw 

inpakken voor de verhuizing. Kostbaar 

materiaal zit soms in boterhamzakjes 

gewikkeld of in sigarenkistjes gestopt. 

‘Zelfs de allereerste Pampers kom je 

tegen’, zegt beheerder Martin Veen. ‘De 

informatie is soms onvolledig en moet 

worden aangevuld. De dozen krijgen 

ook een barcodesysteem. Al met al een 

gigantische klus’.

23 JUNI

Het oude kerkepad dat Zaandammers 

uit de vijftiende en zestiende eeuw naar 

de Oostzaanse kerk bracht, wordt weer 

zichtbaar gemaakt met mozaïektegels. 

Zaandammers uit de eenentwintigste eeuw 

kunnen de route lopen via Zuid erven, 

Wachterstraat, Weerpad en Kerk straat. De 

gemeente verwacht eind dit jaar of begin 

volgend jaar te starten met het aanbrengen 

van de tegels, die door leerlingen van 

de basisscholen in Poelenburg worden 

gemaakt. Ook wordt er een fontein aan-

gelegd in het Darwinpark.

27 JUNI

Over drie jaar kan er gesport worden 

in De Omzoom in Assendelft. Vier jaar 

geleden werd het glas al geheven omdat 

de plannen rond waren, maar toen 

kwamen de betrokken clubs bedrogen uit. 

Nu staat niets de aanleg van een sport-

park in de weg, zegt wethouder Jeroen 

Olthof. Dat hij zekerheid durft te geven 

komt omdat de aankoop van de grond 

waar het sportpark moet komen rond 

is gekomen. De velden van Cromtigers, 

Furore en de atletiekbaan van Lycurgus 

komen op het land van het agrarisch 

bedrijf Kroon. Eerder was dat beoogd 

als waterberging, maar dat is niet meer 

nodig. Het sportpark zou dan aan de 

andere kant van de Noorderweg komen 

op het land van Van der Laan. Omdat 

Kroon zijn bedrijf sluit en Van der Laan 

niet, ligt de nieuwe plek meer voor de 

hand. De bijkomende voordelen zijn dat 

het nu dichterbij Saendelft komt en beter 

bereikbaar is.
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Agenda

ZAANSE INSPIRATIE 

(tot 31 maart 2013)

Het Zaans Museum en zorginstelling 

Amerpoort presenteren HollAnders, 

een bijzondere tentoonstelling van 

kunstenaars met een verstandelijke be-

perking. 40 kunstenaars van Jans Pakhuys 

in Amersfoort lieten zich in spireren door 

de collectie van het Zaans Museum en 

het prachtige Hollandse landschap van 

de Zaanse Schans.

www.zaansmuseum.nl

LEZING OVER HET JUFFERTJE

(16 oktober)

Presentatie door Jaap Kamphuis over de 

historie en de reconstructie van houtzaag-

molen Het Juffertje (zie ook Zaans Erfgoed 

38, pag. 15-17). Voor toe lichting op de 

bouw is Bruno van de Stadt aanwezig. U 

kunt ook twee schaal modellen van de eerste 

hout zaag molens bekijken.

plaats: ‘De Smelterij’, 

Meldijk 23 te Uitgeest

tijd: 20:00 uur

www.industriemolens.nl

 

TROUWEN AAN DE ZAAN 

(tot 25 november)

Het Honig Breethuis laat zien dat Zaan-

kanters in de 18e en 19e eeuw van hun 

bruiloft een feest maakten. De ten-

toon stelling Trouwen aan de Zaan 

– drie eeuwen huwelijksmemorabilia 

laat huwelijksaandenkens zien van de 

voormalige bewoners en beheerders van 

het Honig Breethuis en van leden van de 

Historische Vereniging Koog-Zaandijk.

www.honigbreethuis.nl

 

SPUITGASTEN

Tot en met 23 november kunt u in 

het Molenmuseum de tentoonstelling 

Spuitgasten bekijken. Deze expositie 

is georganiseerd door de Historische 

Vereniging Koog Zaandijk in samen-

werking met het Molenmuseum en de 

Vrijwillige Brandweer Koog en Zaandijk. 

Met foto's en historische voorwerpen 

wordt het verhaal van de vrijwillige 

brand weer van Koog en Zaandijk verteld. 

Het ontstaan van de verenigingen, de 

spuitfeesten, de jubilea en de diverse 

branden in de dorpen komen aan bod. Bij 

de tentoonstelling verschijnt een prachtig 

boek over de brandweer. Aan het boek 

is een DVD met interviews met (oud-) 

brand weerlieden toegevoegd.

www.zaanschemolen.nl

 

VURIGE VROUWEN

Als extraatje bij de tentoonstelling Spuit-

gasten voert een cabaretgroep met Gré 

Berkhout, Margaret Tromp en Marjan 

Een greep uit de “Zaanse” 
activiteiten in het najaar

Joke van der Stok
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Aten vijf weekeinden de voorstelling 

"Vurige Vrouwen" in het Molenmuseum 

op, die speciaal hiervoor is geschreven 

door Peter Aten. De voorstellingen zijn 

op zaterdag- en zondagmiddag om 14.00 

uur en 15.30 uur. Naast de entreeprijs 

voor het Molenmuseum betaalt u € 3,50 

voor de voorstelling.

De voorstellingsdata zijn: 20, 21, 27 en 

28 oktober en 3, 4, 10,11, 17 en 18 novem-

ber. Wij raden u aan om voor deze voor-

stelling te reserveren (e-mail balie@zaan-

schemolen.nl of telefoon 075–628 89 68.

 

ATELIERROUTE 

(6, 7, 13 en 14 november)

Ook dit jaar is er weer een Atelierroute 

Zaanstreek/Wormerland op 6 en 7 

oktober voor het zuidelijke helft en 13 en 

14 oktober voor de noordelijke helft van 

het gebied (de grens loopt door Zaandijk; 

Assendelft wordt bij het noordelijk deel 

gerekend). In het Weefhuis, dat precies 

op de grens ligt, is beide weekenden een 

overzichtstentoonstelling.

 

WEEFHUIS

In het Weefhuis, Lagedijk 39 te Zaan dijk, 

zijn verder nog de volgende tentoon-

stellingen:

20 en 21 oktober: schilderijen, foto’s en 

etsen van Laetitia Jongerius.

27 en 28 oktober: Nynke van Amersfoort 

en Bea van Huystee zowel schilderijen en 

tekeningen als werk in eigen techniek met 

papier en textiel.

3 en 4 november: tentoonstelling van het 

werk van de leden van KSK80.

10 en 11 november: tentoonstelling over 

Jan Sierhuis.

24 en 25 november: expositie van het 

werk van Zenon Emanuel.

 

MUZIEK

Schuilkerkconcerten Jonge, talentvolle 

musici voeren muziek uit van vroege 

barok tot eigentijdse muziek.

14 oktober: Maria Prokofieva, piano, 

heeft gestudeerd in Minsk, Brussel en 

Amser dam. Zij speelt vroeg roman tische 

piano sonates van Beet hoven, Schubert 

en Mendelsohn.

18 november: Acanthus Kwartet bestaat 

uit vier studenten van het Conser va-

torium van Amsterdam en zij spelen 

samen sinds september 2010. Zij voelen 

zich thuis in de muziek van Haydn tot aan 

Shostakovich.

20 januari 2013: barok ensemble  

“Seconda prattica”

Nieuwe Huys Concerten in de Doops-

gezinde Vermaning, Westzijde 80 te 

Zaandam.

14 oktober: sonates van Mozart, Antheil, 

Debussy door Joseph Puglia, viool en 

Ellen Corver, piano.

25 november: twee meesterwerken 

voor hoorntrio van Brahms en Ligeti 

door Teunis van der Zwart, hoorn, Eva 

Stegeman, viool en Daniël Kramer, piano. 

23 december: kerstconcert Ex Maria 

Virgine door het Ribattuta Ensemble 

o.l.v. Dick Duist.

HARDLOPEN 

(14 oktober)

U kunt meedoen met de vijfde Zaanse 

Schansloop: vijf of tien kilometer hard-

lopen.

www.zaanseschansloop.nl

 

WANDELEN IN DE ZAANSTREEK

U kunt wandelen in de Zaanstreek met 

WSV De Laatste Loodjes op

zondag 7 oktober: 9e Evean herfsttocht 

(4 routes)

vrijdag 26 oktober: de herfstroute  

(10 km)

maandag 19 november: de Woudpolder-

route (10 km)

dinsdag 18 december: oliebollen/snert-

tocht (10 km)

vrijdag 21 december: kerstlichtjestocht 

(7 km)

www.wsvdelaatsteloodjes.nl

 

Wilt u uw Zaanse activiteiten in de agenda laten 

opnemen, mailt u dan uw tekst liefst met foto 

naar zaanserfgoed@planet.nl

Het blad komt uit aan het eind van een kwartaal. 

Uw agendapunten moeten dus betrekking hebben 

op het kwartaal dat daarna komt.




