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Ik Rolf Kliffen, ben in hart en nieren een echte Zaankanter. Mijn grootvader (op de 

foto geheel rechts) had een aardappel/groentehandel aan de Damkade 6. Daar waar 

de schepen aanmeren, is nu de Beatrixbrug. Deze foto dateert uit 1925 met één van de 

eerste T-Fordjes in Zaandam. In 1971 is de zaak gesloten.

Sinds 1984 werk ik als grafisch ontwerper voor Kunstdrukkerij Mercurius.

Ik ontwerp o.a.: logo’s, huisstijlen, boeken, magazines, jaarverslagen, folders en 

advertenties en ik begeleid ook het drukwerk. Sinds vorig jaar zijn we overgenomen 

en verhuisd naar Almere onder de naam ADMercurius, weg uit de Zaanstreek waar 

ik uiteraard ook woon. Dit was best een schok, gelukkig ben ik in de situatie dat ik 

een eigen kantoor heb in de Zaanstreek waar ik mijn klanten uit de omgeving kan 

ontvangen. Hier werk ik regelmatig een of meer dagen per week.

Ruim een jaar geleden ben ik gevraagd door het bestuur om het blad te maken zoals 

het er toen lag. Na vijf nummers vonden we het tijd worden om het blad opnieuw aan 

te pakken zonder dat het aan karakter zou verliezen. Ik heb voor de leestekst voor een 

ander lettertype gekozen namelijk: de Capitolium van de letterontwerper Gerard 

Unger vanwege zijn moderne stijl. Ik vond het vooral belangrijk om een letterfamilie 

(romein, cursief en vet) uit te zoeken die cijfers bevat die niet of nauwelijks storen in 

de leestekst, aangezien er veel jaartallen in staan. Voor de hoofdkoppen heb ik een 

stoere schreefloze letter gekozen, namelijk: de AdGrotesk. De combinatie van de drie 

lettersoorten vind ik verrassend en ik heb ook voorgesteld om het blad in het Sublima 

raster te gaan drukken voor een hogere drukkwaliteit. Sublima betekent hoogwaardige 

reproductie van schaduwen over normale partijen tot lichte partijen. Deze aanpak 

haalt het beste uit elke rastertechnologie. Ik wens u veel leesplezier met deze herziene 

Zaans Erfgoed.

Rolf Kliffen

Omslag: 2013 is het Ruslandjaar, ook in de Zaanstreek wordt daar uitgebreid aandacht aan besteed. 

Portret van Czaar Peter (toegeschreven aan Johann Gottfried Tannhauer) in slot Bad Pyrmont.

Column

2



 4  In februari 1945 zag het verzet zich genoodzaakt agent 

Willemse, die voor de Duitsers werkte, neer te schieten, 

omdat hij op het punt stond sleutelfiguren uit het Zaanse 

verzet op te pakken. Henk Roovers zocht het hoe en waar-

om uit in de archieven. 

8  Het Fort bij Krommeniedijk is onderdeel van de Stelling van 

Amsterdam. Cor van Dongen beschrijft wanneer en hoe 

het werd gebouwd, en wat het doel van die versterking was. 

12 Jarenlang heeft het Gemeentearchief Zaanstad ernaar 

uitgekeken en nu is het zo ver: het archief is verhuisd naar 

een gloednieuwe accommodatie in het nieuwe gemeente-

huis. Wikje van Ritbergen vroeg aan gemeente archivaris 

Mieke Schaap wat zo’n verhuizing betekent. 

16  Onlangs werd een van de ‘Zaanse’ schilderijen van Monet 

in Londen geveild. Maar de koper was geen Zaanse instel-

ling of particulier. Conny Scholtes legt uit waarom dat zo 

jammer is.

18  Voor de oorlog was zangeres Jo Hekkert-van Eijsden een 

bekende Zaanse verschijning en een vertrouwde stem op 

de radio. George Slieker haalt haar uit de vergetel heid. 

22  Om archeologische resten van het Zaanse verleden op 

te sporen trekken de leden van de Afdeling Zaanstreek, 

Waterland en omstreken van de Archeologische Werk-

gemeenschap Nederland geregeld het veld in. Waar letten 

zij dan op en hoe leggen zij vast wat zij zien voor nader 

onderzoek? 

26  Cees Kruit, architect in ruste, houdt zich bezig met het 

jongere verleden van de Zaanstreek. Hij zorgde voor infor -

matie borden bij de industriële monumenten van Wormer-

land en speelt een belangrijke rol bij de totstand koming 

van het Van Gelder-monument. Cor van Dongen sprak met 

hem. 

30  Weet u nog wat een bavelaartje is? In de serie Objecten uit 

het Zaans Museum vertelt George Slieker u er alles over. 

32  Nederland viert een Ruslandjaar en dat laat de Zaanstreek 

natuurlijk niet onberoerd. Henk Elzenga schetst een beeld 

van ‘onze’ Tsaar Peter de Grote. 

36  De Stichting Monumenten Spreken zoekt mensen die de 

verhalen achter de oorlogsmonumenten kunnen vertellen. 

In dit nummer een portret van twee van hen. 

37  In Memoriam Klaas Woudt. 

38  Boekennieuws. Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek 

belicht. 

41  Verenigingsnieuws. Berichten van de erfgoedorganisaties 

die voor iedereen interessant zijn. 

43  Kroniek. Drie maanden de Zaanstreek, van oktober tot en 

met december 2012. 

46  Agenda. Tips voor uitstapjes en evenementen in het vroege 

voorjaar. 

Inhoud

26 | Cees Kruit

8 | Het Fort bij Krommeniedijk 

12 | Gemeentearchief Zaanstad 
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De onderluitenant van politie F.D. Willemse werd op 5 februari 

1945 door de verzetsbeweging doodgeschoten. De commandant 

van de groep die de aanslag uitvoerde, Henk Pol, omschreef de 

aanslag als volgt: ‘Vanaf 8 uur hebben we Willemse geschaduwd. 

Omstreeks 9 uur kwam hij uit zijn woning. Is door ons gevolgd 

en op de hoek Klaas Katerstraat, Gemeentehuis door de num-

mers 1 en 3 neergelegd. Nummers 8 en 9 zorgden voor dekking. 

Verder is alles rustig verlopen (alleen het pistool van nummer 

3 heeft bij het tweede of derde schot geweigerd).’1 Politie-in-

specteur Tonny Jansen, die een dubieuze rol speelde bij de Zaan-

damse politie, arriveerde een kwartier na de aanslag ter plekke 

en con stateerde dat Willemse door ‘terroristen’ was gedood. 

Verder schreef hij (opzettelijk?) in zijn rapport: ‘Kein Zeugen vor-

handen’. (Maar er was wel degelijk een getuige geweest!)2

WIE WAS ONDERLUITENANT VAN POLITIE WILLEMSE?
Willemse was een berucht en gevaarlijk figuur. Hij werkte bij de 

politie in Delft en bood de Duitsers in het begin van de oorlog 

zijn diensten aan. Als beloning voor die diensten en voor zijn 

‘prestaties’ werd hij benoemd tot chef van de politieke recherche. 

Hij arresteerde diverse studenten en ondergedoken joden. Hij 

stal uit de huizen van joden allerlei bezittingen, was lid van de 

N.S.B., van de Nederlandse Volksdienst, van de Germaanse S.S., 

van het Rechtsfront en van de Sicherheitsdienst (S.D.). Hij volgde 

op last van de Duitsers een opleiding van drie maanden in 

Schalkhaar en een cursus op de SS-Schule in Avegoor. Op 19 juni 

1944 werd hij overgeplaatst naar Zaandam. Vanaf 12 juli woonde 

hij in de Burgemeester Ter Laanstraat. Waarschijnlijk door 

‘lekken’ via Oranjegetrouwe Zaandamse politieagenten was al 

snel bij het verzet bekend welke ongure reputatie Willemse had. 

Hij had van de Duitsers twee speciale opdrachten gekregen: 

onderduikers opsporen en leden van het verzet arresteren. Later 

kwam daar een derde opdracht bij, namelijk het uitschakelen 

van de illegale pers en in het bijzonder het arresteren van de 

drukkers van het dagelijkse bulletin De Strijd. Willemse werd 

extra gevaarlijk voor het verzet doordat hij ging samenwerken 

met figuren uit de Zaandamse onderwereld. Onderwereld en 

verzet leefden op voet van oorlog met elkaar. Veel namen van 

ver zets mensen waren bij onderwereldfiguren bekend. Toen 

een leider van een ‘maffiagroep’ werd gearresteerd, noemde 

hij tijdens verhoren door de politie de namen van een groot 

aantal verzetsdeelnemers, uiteraard in de hoop daardoor vrij te 

komen. Om te voorkomen dat hij deze namen ook zou noemen 

bij verhoren door de S.D. werd hij kort daarop geliquideerd. 

Willemse omschreef zijn taak met de volgende woorden: ‘Ik zal 

niet rusten voor ik het gehele illegale zootje hier in de buurt 

heb uitgeroeid.’ Toen hij in de gaten kreeg dat het verzet op hem 

loerde, verminderde zijn bravoure. Hij probeerde overgeplaatst 

te worden. Na Dolle Dinsdag (5 september 1944) vluchtte hij met 

zijn gezin naar Rostock in Duitsland, om te voorkomen, dat hij 

voor zijn misdrijven zou worden gestraft. Hij werd door zijn 

superieuren gedwongen terug te keren en op 27 oktober 1944 

was hij weer in Zaandam.

RUZIE BIJ DE DUITSERS OVER DE VEREISTE REPRESAILLE
Op dezelfde dag dat Willemse werd vermoord, kwamen twee 

S.D.’ers uit Amsterdam naar Zaandam en vertelden dat de 

S.D. van plan was tien Zaandammers neer te schieten. Later 

op die dag kwam de S.D.’er en Hauptsturmbannführer Walther 

Albers naar het politiebureau en vroeg daar aan inspecteur 

Jansen om een kaart van Zaandam. Jansen concludeerde uit 

het gesprek met Albers dat de Duitsers van plan waren om 

een grote razzia in zuidoost Zaandam te organiseren. (Albers 

ontkende na de oorlog dat hij dat Jansen had gesuggereerd). 

Jansen lichtte het verzet in. Zo snel mogelijk werd de buurt 

tussen de Bloemgracht en de Prinsenstraat vrijgemaakt van 

wapens en andere illegale zaken. Ook verzetsmensen verdwenen 

uit de buurt. Dinsdagochtend vroeg werd het gebied tussen 

de Zaan, de Bloemgracht, de Gouw en de Prinsenstraat door 

grote aantallen Duitse, Oostenrijkse en Tsjechische soldaten 

hermetisch afgesloten. Een flink deel van de troepen bestond 

uit eenheden van de S.D. en de beruchte Grüne Polizei. De leiding 

van de actie berustte bij de S.D.’ers Willy Lages en Walther Albers 

en bij de majoors Koch en Meincke. De Duitsers dwongen alle 

bewoners in het afgezette gebied, zelfs zieken en pasgeboren 

baby’s, uit hun huizen te komen en zich te verzamelen op de 

Burcht. Mannen en vrouwen werden gescheiden. De deuren 

van de huizen moesten openblijven, zodat zij konden worden 

‘Willemse neergelegd...., verder 
is alles rustig verlopen’ 

De liquidatie van de foute politieman Willemse en de 
gevolgen daarvan in de laatste oorlogswinter. 

In de laatste oorlogsmaanden dreigde door toedoen van de foute politieman F.D. Willemse een aantal mensen 

uit het verzet te worden opgepakt. Bij verhoor zouden zij namen van nog veel meer illegalen hebben kunnen 

prijsgeven. Dat moest worden voorkomen, maar de prijs was hoog. 

door Henk Roovers

Illustraties: archief auteur
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doorzocht. Er werd op f linke schaal gestolen uit de huizen, 

vooral (schaarse) levensmiddelen. Later bleek dat veel soldaten 

nauwelijks hadden gegeten voor ze naar Zaandam waren 

gekomen. Ondertussen vertelde Lages aan burgemeester H. 

Vitters en inspecteur Jansen, dat hij van plan was 25 personen 

te laten executeren. Direct hierop ontstond er een heftige ruzie 

tussen Lages en majoor Koch. Koch zei dat hij deze opdracht 

niet hoefde te accepteren van Lages, omdat hij een hogere rang 

had dan Lages en bovendien bestreed hij het recht van Lages 

om dit te doen. Lages zei dat hij daar niets mee te maken had, 

omdat dit een ‘zuivere’ S.D.-actie was waar Koch niets over had 

te vertellen. Midden in deze ruzie kreeg Lages bericht dat hij 

onmiddellijk naar Den Helder moest komen, omdat daar door 

twintig terroristen een actie werd uitgevoerd. Lages vertrok 

daarop met twee auto’s Grüne Polizei.

AFLOOP MET EEN SISSER? 
Toen Lages was vertrokken, werd door Vitters, Jansen en C.C. 

Brummer, directeur bij Essencefabriek Polak en Schwarz (die 

door beide partijen als onderhandelaar werd geaccepteerd) 

gepoogd de Duitse bevelhebbers op andere gedachten te 

brengen. Die waren daarvoor niet ongevoelig: zij wisten dat de 

oorlog een aflopende zaak was, en dat hun daarna berechting 

wachtte. Om de gesprekken soepeler te laten verlopen lieten 

de Zaandamse onderhandelaars sigaretten, koffie, broodjes, 

kaas en jenever aanrukken, afkomstig van in beslag genomen 

partijen. Tijdens het eten en drinken werd de sfeer minder 

grimmig en gingen de Duitse bevelhebbers ermee akkoord dat 

van executies zou worden afgezien. In plaats daarvan zouden 

honderd mannen worden opgepakt om in Duitsland in de 

oorlogsindustrie te gaan werken. (Door de enorme verliezen 

die Duitsland leed, werden ‘alle’ mannen opgeroepen om in het 

leger te vechten. Buitenlanders uit de bezette gebieden werden 

gedwongen om hun plaats in de oorlogsindustrie in te nemen). 

Een deel van de opgepakte mannen op de Burcht werd afgevoerd 

naar een klaarliggende boot, maar dat waren er geen honderd. 

Jansen kwam toen met het idee om 33 gevangen inbrekers uit 

het politiebureau te halen en die bij de mannen op de boot te 

voegen. De Duitsers stemden daarmee in.

TOCH REPRESAILLE MET EXECUTIES
Toen Lages later hoorde van de milde straf waarmee de zaak in 

Zaandam was opgelost, nam hij daar, woedend, geen genoegen 

mee. Tijdens verhoren na de oorlog ontkende hij dat hij van 

plan was geweest om 25 mensen te laten fusilleren, maar dat 

was waarschijnlijk niets anders dan een poging om zijn straatje 

schoon te vegen. Tonny Jansen die bij de uitspraak van Lages 

aanwezig was, zei zonder meer dat Lages had gezegd dat hij 

25 mensen zou laten neerschieten. Het rapport/bericht inv.

nr. 42662 uit het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging is 

heel duidelijk over de ruzie tussen Koch en Lages. Lages eiste de 

executie. Zijn ontkenning achteraf is ook nogal onwaar schijn-

lijk: hij was een echte naziboef die nergens voor terug deinsde. 

Hij liet in 1944 en 1945 niet minder dan 375 mensen ter dood 

brengen.

Al in een eerder stadium hadden Lages en Albers aan Jansen 

en Vitters verklaard dat ze genoeg hadden van de activiteiten 

van het verzet in Zaandam: als ze gedwongen zouden worden 

om represailles te nemen, zouden die buitengewoon hard zijn, 

zo hard dat beide heren zich die niet zouden kunnen voor-

stellen. In hun ogen waren er redenen genoeg: de beschieting 

met mitrailleurs van een wagen met onderdelen bestemd voor 

Duitsland; de beschieting van een transport in de Wilhelmina-

sluis; de diefstal van grote partijen levensmiddelen die bestemd 

waren voor de Wehrmacht. Naast verschillende andere aanslagen 

waren daar nu ook de moorden op Fred Kater (een handlanger 

van de S.D.) en die op Willemse bijgekomen. 

Toen Lages was teruggekeerd op het S.D.-hoofdkwartier in 

Amsterdam organiseerde hij dan ook wraak op zijn manier. Op 

9 februari liet hij tien gijzelaars naar de plaats brengen waar 

Willemse was neergeschoten. Daar werden ze geëxecuteerd. 

Degenen die niet direct dood waren, ‘werden afgemaakt door 

de commandant van de groep, Stöver’. Lages noch J.F. Stöver 

voelden zich schuldig over deze moord. Na de oorlog verscholen 

ze zich letterlijk achter het excuus Befehl ist Befehl.

WAS DE MOORD OP WILLEMSE NODIG?
De commandant van de sabotagegroepen, overste J.G.N. Wasten-

ecker, was woedend toen hij van de executie van Willemse 

Er zijn weinig concrete bewijzen van de activiteiten 

van Willemse overgebleven. De lidmaatschapskaart 

van De Nederlandsche Volksdienst is er een van. Na 

de oorlog is er wel onderzoek gedaan naar Willemse, 

maar dat is al gauw stop gezet. De simpele reden was: 

‘Hij is geliquideerd en waarom dan nog tijd aan hem 

besteden. Er wachten nog zoveel zaken, gericht tegen 

nog levende oorlogsmisdadigers. Die processen en 

onderzoeken gaan voor’.
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In hun woonhuis bevond zich munitie. Leo was eveneens een 

van de drukkers van het illegale blad De Typhoon. Hij kende de 

meeste leden van de katholieke verzetsgroep. Door het drukken 

van De Strijd kende hij ook minstens een aan tal leden van De 

Paroolgroep en een aantal communistische verzets deelnemers. 

Daarnaast verrichtten beiden nog diverse andere ondergrondse 

activiteiten. Als zij gepakt zouden worden, betekende dat 

een risico voor heel veel mensen. Bij arrestatie en marteling 

zouden ze veel namen kunnen noemen. De martelpraktijken 

van de S.D. waren berucht en gruwelijk, bijna niemand was 

daartegen bestand. Een extra groot risico vormden hun drie 

jonge kinderen: de S.D. had al diverse malen bewezen dat deze er 

niet voor terugschrok om kinderen bij hun (martel)praktijken 

te betrekken. Welke ouder zou onder zulke omstandigheden 

niet doorslaan? Toen Willemse op zo’n gevaarlijk punt was 

gekomen, moest er onmiddellijk worden gehandeld. Liquidatie 

was de enige oplossing. De groep van Henk Pol nam de verant-

woordelijkheid voor deze beslissing.

Vlak voor deze aanslag werd ik door mijn ouders van huis 

weggestuurd. Ik vormde een te groot risico. Mijn vader schreef 

eind januari 1945 in mijn dagboek: ‘Wij zijn, vooral mam …......... 

somber gestemd over jouw afwezigheid, vooral om de reden 

waarom je weg bent...’. Op 7 februari schreef hij: ‘Hen(k) is nog in 

Amsterdam en wij weten nog niets van hem’.

hoorde. Hij was buiten deze beslissing gehouden en dat was 

tegen de afspraken. De commandant van de groep die de aan-

slag pleegde, schreef dat ze al drie maanden hadden gepro beerd 

om Willemse op een ‘stille’ manier te laten verdwijnen, om 

wraak door de Duitsers te voorkomen. Het gevaar dat Willemse 

belichaamde, was nu zo groot en acuut geworden, dat ze wel 

maat regelen moesten nemen. Door de arrestatie van Jacob Goris 

op 27 januari 1945 in het Albert Hahnplantsoen was Willemse bij 

zijn jacht op de drukkers van De Strijd een stuk dichter bij zijn 

doel gekomen. Goris was in Sperrzeit gepakt bij de verspreiding 

van de illegale De Strijd. Goris is bijna zeker gemarteld door de 

Sicherheitsdienst en heeft tenminste één naam genoemd, die 

van Piet Tjeertes. Deze bezorgde hem de krantjes om die rond te 

brengen. Willemse is naar het huis van Tjeertes in de Poortstraat 

gegaan om hem te arresteren. Toen hij daar aankwam, was 

Tjeertes al ondergedoken; hij was waarschijnlijk gewaarschuwd 

door een anti-Duitse politieagent.

Tjeertes kreeg zijn krantjes weer van L.N.P. Roovers, die 

hemels breed veertig meter verder woonde in de Smidstraat 

94. Leo Roovers en zijn vrouw Elizabeth Ophelders waren ook 

gewaar schuwd door politieagenten, dat Willemse op het punt 

stond hen te arresteren. Dat vormde een groot risico voor het 

verzet, omdat het echtpaar als knooppunt fungeerde. In hun 

slaapkamerkast stond een stencilmachine, waarop een flinke 

hoeveelheid exemplaren van De Strijd werd gedrukt. Zij kenden 

dus de mensen die de stencils, het benodigde papier en de 

berichten brachten. Zij kenden ook de mensen waar partijen 

krantjes heen gingen, of waar Elizabeth de krantjes heenbracht. 

De herdenkingssteen waarop de namen van de 

gefusilleerden staan vermeld. De steen is aangebracht op 

een gevel vóór aan de Prins Hendrikkade.

De herdenking kort na de oorlog, op de plaats waar de tien gijzelaars 

zijn geëxecuteerd. (Foto uit G.C. Huig [samenst.], De Zaanstreek in 

droeve en blijde dagen (Zaandam 1946) ongepagineerd).
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Noten:

1  Hoewel de plaatsaanduiding niet klopt heb ik hem als citaat uit de 

bronnen laten staan. 

2 Een naam ontbreekt omdat de archieven nog gesloten zijn tot 2020. 

Bronnen: 

-  De archieven van de Zaandamse politie 1940-1946, in het bijzonder 

de weekrapporten van de sabotagegroepen Zaandam-Zuid: 

Gemeentearchief Zaanstad (GAZ) OA-0123, A 02.07-11, 02.14-18, 02-43, 

A3 1-4, A3-60.

-  Overzichten en rapporten betreffende de diverse politiezaken 1940-

1943, GAZ OA-0123 nrs. 175E, 176, 180B, 180D, 180E, 180K, 181A.

-  De archieven van kapelaan G.J.M. Groot, GAZ PA-0104, H. de Wit GAZ 

AC-0005 nrs. 03-14, Jan Bruin, GAZ AC-0001 en het archief van De 

Typhoon. GAZ KR-002

-  Nationaal Archief in Den Haag: Het dossier over F.D. Willemse, 

Nationaal Archief (NA) archief Bijzondere rechtspleging 1945- 1952, 

inv. nrs. 42662, 5154 en 5345.

-  NA Commissie tot opsporing van oorlogsmisdrijven, inv. nrs. 1352/46, 

3708 en 3680.

-  Inlichtingen omtrent diensttijd en gedragingen van F.D. Willemse 

nummer 6843/5461 (2059b).

-  Proces-verbaal contra Rijksduitsers ter zake van de razzia 1945. 

-  Politieke opsporingsdienst district Zaandam, NA, rapporten 1 

december 1945, 5 september 1946.

-  Subcommissie Haarlem, NA, inv. nr. 3697. Onderzoek naar het 

fusilleren van 10 Nederlanders op de Burcht te Zaandam op 9 februari 

1945. NA 3680 diversen,1945 tot 1948.

 Het tweede huis links op de foto (met de sneeuwpop ervoor) 

is het huis Poortstraat 6, waar Piet Tjeertes woonde. Een 

klein stukje naar rechts is het eerste huis van het Albert 

Hahnplantsoen te zien. (Het dunne boompje staat op de foto 

voor dit huis.) Jacob Goris werd hier op 27 januari 1945 ‘s avonds 

in het donker, na het ingaan van de ‘Sperrzeit’, gearresteerd. 

Mogelijk liep de verbindingsweg tussen Tjeertes en Goris 

via de steeg naast het huis van Tjeertes. Op straat waren de 

verzetsmensen vaak bijzonder kwetsbaar. De foto is genomen 

vanuit de steeg die weer de verbinding vormde met het huis van 

mijn ouders.

Op deze huisnummerkaart uit 1935 is de 

situatie van de woningen van Goris, Tjeertes 

en Roovers goed te zien. De krantjes van De 

Strijd werden gestencild bij de familie Roovers, 

in de Smidstraat no. 94 (tegenwoordig de 

Bouwmeesterstraat). De krantjes gingen via de 

steeg achter hun huis naar Tjeertes. Via hem 

werden ze verder gedistribueerd naar derden,  

o.a. Goris. (Zie de rode pijlen.)

Mijn vader schreef dagboeken voor al zijn zes (!) 

kinderen. Ze zijn nu van onschatbare waarde. 

Dit is een detail uit mijn dagboek. De bovenste 

regels dateren van eind januari 1945. De onderste 

anderhalve regel schreef hij op 7 februari, twee 

dagen na de moord op Willemse.

nr.44 | Voorjaar 2013 | 7



een betonnen verdedigingswerk. Slechts de gevel van het fort 

bestond nog uit bakstenen. Zo werd voorkomen dat het fort een 

Dood Weermiddel 1 werd.  

ZANDEILANDEN
De forten van de Stelling van Amsterdam werden op kunst -

matige zandeilanden gebouwd. Het zand van Fort bij Kromme-

niedijk was afkomstig uit IJmuiden, waar het werd afgegraven 

voor de aanleg van de middensluis in het Noordzee kanaal, die 

op 12 december 1896 officieel in dienst werd gesteld met het 

schutten van het stoomschip Koningin Wilhelmina van de Stoom-

vaart Maatschappij Nederland. 

Via het Alkmaardermeer en een zogenaamd smalspoor (een 

spoorweg met een kleinere spoorbreedte dan de 1435 mm bij 

normaalspoor) werd het zand naar Krommeniedijk getrans-

porteerd. Nadat het was ingeklonken, werd het fort onderheid 

met 3000 palen, elk met een lengte van negen meter. Met in 

het achterhoofd de verzakkingen van Fort bij Vijfhuizen (waar 

‘teleurstelling in den vorm van verzakking niet achterwege 

bleef’ 2) werd onder de dragende, 1¼ m dikke muren en onder 

de waterkelders een dubbele rij heipalen aangebracht.

FORT KROMMENIEDIJK VAN BUITEN
Het gehele Fort bij Krommeniedijk, dat deel uitmaakt van het 

noordwestfront van de Stelling, is omgeven door een slotgracht. 

De originele toegangsbrug is vervangen door een nieuw exem-

plaar. Aan de voorzijde vinden we een dikke aarden front wal, 

opgetrokken uit de uitgegraven grond van de fort gracht. Net 

daarbuiten stonden de fortwachterswoning, het huisje van de 

magazijnknecht en enkele loodsen van de genie. Houten ge-

bouwen: ten tijde van oorlogsdreiging moesten deze panden 

snel kunnen worden gesloopt omdat ze in het gezichts- en 

schoots veld stonden. Bebouwing en inrichting van het gehele 

landschap rond het fort werden geregeld in de Kringenwet uit 

1853, die tot doel had het schootsveld rond vestingwerken vrij 

te houden, zodat de vijand geen schuilplaats kon vinden om 

dekking te zoeken om van daaruit te kunnen schieten.

Voor de bouw van het fort moesten landerijen worden ont-

eigend. Twee Zaankanters, Klaas Reijne uit Krommeniedijk 

DE HOLLANDSE WATERLINIE
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) maakten de water-

geuzen veelvuldig gebruik van het tactische middel van inun-

datie. Zij wierpen de eerste waterlinie op door Noord-Holland, 

tussen Petten en Monnickendam. Twee eeuwen later kreeg de 

techniek van het inunderen een nieuwe injectie met de aan-

leg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, ten zuidoosten van 

de steden van Holland, 85 km lang en 3 tot 5 km breed, van de 

toenmalige Zuiderzee tot aan de Biesbosch. 

Ook de Stelling van Amsterdam, die dateert van het eind van 

de negentiende eeuw, ging uit van inundatie als verdedigings-

middel. Fort bij Krommeniedijk behoort tot de 45 forten van 

deze 135 km lange verdedigingslinie (waar ook de vestingsteden 

Weesp en Muiden deel van uit maken) rond Amsterdam, die in 

1996 door UNESCO op de Werelderfgoedlijst is gezet. 

De omringende polders van Uitgeest en Krommenie konden 30 à 

40 cm onder water worden gezet, te ondiep om te varen, te diep 

voor groot materieel dat in de drassige grond zou wegzakken. 

De wettelijke basis voor de inundaties vormde de Inundatiewet 

uit 1896, die, met enkele wijzigingen uit 1966 en 1989, nog steeds 

rechtsgeldig is, nu als Wet Militaire Inundatiën. 

VAN BAKSTEEN NAAR BETON
De eerste forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie werden 

uit baksteen opgetrokken. Om een voorbeeld te geven: in 

Fort Vechten, ten zuidoosten van Utrecht, werden 16 miljoen 

bak  stenen verwerkt. Maar baksteen bleek niet opgewassen 

tegen de explosieve kracht van de brisantgranaat, die eind 

jaren tachtig van de negentiende eeuw werd ontwikkeld. 

Deze bleek in staat om zich door aarden wallen te boren, om 

vervolgens te ontploffen in de bakstenen muren. Een andere 

ontwikkeling in de artillerie waar men mee te maken kreeg, 

was de getrokken loop. De sleuven of trekken in de loop van de 

vuurmond zorgden ervoor dat projectielen tijdens de vlucht 

roteerden. Dat vergrootte de stabiliteit en doelgerichtheid zodat 

granaten veel nauwkeuriger op één plek konden worden gericht. 

Door de ballistische ontwikkelingen werd de bouw van Fort bij 

Abcoude opgeschort; het oorspronkelijke ontwerp voorzag in 

een fort uit baksteen. Er werd een nieuw ontwerp gemaakt voor 

Levend weermiddel
Fort bij Krommeniedijk: schakel in de Stelling van 

Amsterdam. Deel 1 van een tweeluik. 
Tegenwoordig dient (beperkte) inundatie van een deel van de Uitgeesterbroekpolder door Landschap Noord-

Holland vooral om duizenden vogels op doortrek te laten foerageren. In het vroege voorjaar heb je dan vanaf 

Fort bij Krommeniedijk een fantastisch uitzicht over het plas-dras-gebied. In het verleden had inundatie vooral 

militaire doelen, zowel defensief als offensief. Met ‘fortcommandant’ Jaap van Harlingen, die het betonnen 

complex heeft omgevormd tot een levend en levendig weermiddel, dwalen we een uurtje door de kazematten 

en munitiekamers van het fort.

door Cor van Dongen
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DE BOUW VAN HET FORT BIJ KROMMENIEDIJK
De bouw van het fort, met beton dat ter plekke werd gemaakt, 

moet een tour de force zijn geweest. Met muren van – onge-

wapend – beton, met een dikte van een (aan de achterzijde) tot  

1¼ m (in het frontgebouw). Het dak was twee meter dik, afge-

werkt met lagen grauw papier, jute, asfaltvilt, houtcement, 

mastiek, afgedekt met een laag zand van een halve meter dikte, 

die zowel diende ter bescherming als voor de wateringzuivering. 

In het beton was (geïmporteerd) steenslag verwerkt dat met zijn 

ruwe vormen voor een sterkere constructie zorgde dan beton 

met het gladde – en goedkopere – grind uit eigen land.

Met recht mogen we over een ware krachtmeting spreken: na 

het mengen en storten van het beton in de houten bekisting 

werd het materiaal met zware stampers van twintig kilo door 

de arbeiders aangestampt. Loodzwaar werk, net zolang stampen 

en Frederik Waal uit Wormerveer, werden niet alleen uit ge-

kocht (waarschijnlijk voor een redelijk bedrag, lezen we in 

Achter grondinformatie voor de rondleiding, van de Werkgroep 

Fort bij Krommeniedijk), maar bedongen tevens dat de entree 

tot hun niet-geannexeerde stukken grond werd verlegd. In 

maart 1894 was de incorporatie van het land rond het fort 

een feit. De ingelijfde stukken grond werden afgebakend met 

zogenaamde limietpalen: hardstenen, genummerde palen met 

de letter ‘O’ erin, de O van het ministerie van Oorlog. Vlak bij 

het kerkje van Krommeniedijk, ergens tussen het gras, treffen 

we grenspaal O23 aan. Grenspaal O34, bij het voet- fietspontje 

van Molletjesveer, is helaas in het voorjaar van 2010 verdwenen, 

maar O33, aan de rand van een slootje langs de Taandijk, nog 

geen honderd meter verwijderd van de Nauernasche Vaart, die 

staat er nog! (Zie www.flickr.com/photos/2435777).

‘Fortcommandant Jaap van Harlingen, zeer 

actief vrijwilliger van Landschap Noord-

Holland, poseert in het tenue van Landschap 

Noord-Holland (eigenaar van het Fort) voor 

de betonnen entree van ‘zijn’ vesting.  

(Foto: Jaap van Harlingen).

Kaartje van de Stelling van Amsterdam met 

erop aangegeven alle forten en het onder 

water te zetten gebied.  

(Af beelding: Wikimedia Commons)

Het linkerdeel van het fort bij Krommenie-

dijk gelegen in het wijdse lege landschap 

dat in geval van nood onder water gezet kon 

worden. (Foto: Jos van der Pal)
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En nog was daarmee de klus niet geklaard. Met het schoonmaken 

van het beton, met staalborstels, en het bestrijken met cement-

pasta en het aanbrengen van twee lagen witsel (binnen) en drie 

lagen groene en grijze verf (buiten) werden de puntjes op de 

i gezet. Totale bouwkosten: een kleine zes ton (in Hollandse 

florijnen). Met als grootste kostenposten de bouw van het com-

plex inclusief de brug ( f 243.500) en de aanleg van de inundatie-

kade ( f 322.508). 

FLANKEREND GESCHUT
De forten waren zo gelegen dat ze met hun flankerend 10½ cm 

geschut elkaars schootveld konden overlappen. Het Fort bij 

Krommeniedijk kon zo gesteund worden door het Fort bij 

Veldhuis. De in Fort bij Krommeniedijk gelegerde militairen 

waren zo ook in staat om Fort Markenbinnen te hulp te schieten, 

letterlijk en figuurlijk. Alleen het relatief kleine ‘tussen-

fort’ Fort aan de Ham bood geen f lankerend geschut. Fort 

bij Krommeniedijk werd gebouwd ter verdediging van twee 

toegangswegen, de weg over de Lagendijk, vanuit Uitgeest, 

en de vaarroute over de Crommenije, de oude zijarm van het 

IJ. Het uit diezelfde tijd daterende Fort aan de Ham, hemels-

breed zo’n tweeëneenhalve kilometer ten zuidwesten van 

Fort Krommeniedijk verwijderd, bij Busch en Dam, kreeg als 

belangrijkste taak de spoorlijn Amsterdam-Alkmaar, de zwakke 

schakel, te beschermen. 

HET FORT ONDER DE HOEDE VAN DE WERKGROEP
Dit eerste deel sluiten we af met een interview met Jaap van 

Harlingen, een van de ongeveer 35 vrijwilligers van de Werk-

groep Fort bij Krommeniedijk, die tal van activiteiten ont-

plooien in en rond het fort, van natuurwerkdag tot open huis, 

van Nacht van de Nacht tot vogelkijkweekeinde.

tot er geen lucht en water meer uit het beton kwamen. Nadat de 

gevel en de buiten- en binnenmuren van het fort waren gestort, 

werd het hele gebouw volgegooid met zand. Hierop werd de 

bekisting voor het dak aangebracht. Nadat het beton voor het 

dak was gestort werd het zand uiteraard weer verwijderd. De 

totale hoogte van de bunker, buitenmuur plus dak, kwam 

daarmee op bijna vijf meter. Als laatste werd de poterne gestort, 

de ondergrondse (bomvrije) gang die niet alleen de interne 

verbinding tussen de diverse delen (keuken, munitiekamer, 

kruitkamer, kazematten, de vertrekken van de manschappen 

en de officieren) van de fortificatie vormde, maar tevens als toe-

gangs- of uitvalspoort kon dienen. 

Interieur fort bij Krommeniedijk. (Foto’s GAZ 21.37432)

Boven: zware betonnen muren en bolwerken van waaruit 

naar meerdere kanten geschoten kon worden maakten het 

fort in theorie onneembaar. In de praktijk heeft het fort bij 

Krommeniedijk nooit hoeven functioneren.
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we tevens een blik in de toekomst van het fort zullen werpen, 

als het bolwerk als onderkomen zal gaan dienen voor groepen 

autistische jongeren… 

Noten:

1  Schrijver F.B. Hotz (1922-2000) schreef het prachtige verhaal 

Dood weermiddel, over een man die jarenlang aan het ontwerp 

van een fort werkte, maar voordat het gebouw was afgebouwd, 

te horen kreeg dat zijn levenswerk door de techniek (de komst 

van de brisantgranaat) was ingehaald. Het fort was daarmee 

onverdedigbaar geworden, een dood weermiddel. Dood weermiddel, 

de gelijknamige verhalenbundel, verscheen in 1976. In zijn 

verhalen schrijft hij met liefde over historische onderwerpen als de 

stoomtram, de zeppelin en fortificaties.

2  Informatie gevonden op www.stelling-amsterdam.nl

‘Cultuurhistorisch is dit een ongelofelijk rijke plek’, steekt 

de contactpersoon van de Werkgroep van wal. ‘Nergens vind 

je zulke weidse inundatievelden. Er is nog ontzettend veel 

zichtbaar van de geschiedenis, zoals de aarden bult van de 

steunbatterij (ten noordwesten van het voormalige Veerhuis), 

waar in oorlogstijd, in nissen, losse kanonnen en granaten 

werden opgeslagen, de doorvaartbeschoeiingen ten behoeve 

van de boer die zijn land moest kunnen bereiken, een enkele 

limietsteen (de meeste zijn door de boeren in de sloot gekieperd) 

en het kerkje van Krommeniedijk met de pastorie.

Dit was vroeger de plek waar je tol moest betalen, bij het over-

zetveer van de Crommenije, dé waterweg van Alkmaar naar 

Haarlem. En dan heb je natuurlijk het fort zelf. Stel je voor: onder 

water gezet land, een soldaat die met prikkers door het water 

waadt, op zoek naar de weg, met daarachter een groot kanon. 

Om dát te voorkomen, is het fort gebouwd.’ 

Van Harlingen kan zich erover opwinden: ‘Dit is de poort 

van Krommenie, van Zaanstad, maar eigenlijk ziet ’t er niet 

uit. Een presentatie van nul-komma-nul: één bord, dat is 

ondergekliederd met graffiti. Deze plek, deze toegangspoort, 

verdient een prachtige entree. Ik heb dat al diverse malen bij 

de gemeente aangekaart, maar tot nu toe heeft dat niet veel 

uitgehaald. Maar ik blijf het proberen!’

GESCHIEDENIS VOOR HET OPRAPEN
Als lid van de werkgroep Aardkundige Waarden Laag Holland 

kwam Jaap (oud-leraar aardrijkskunde en biologie) in het na-

jaar van 2005 in contact met Landschap Noord-Holland, niet 

alleen de eigenaar van het fort, maar ook de verpachter van het 

grootste deel van de terreinen rond het fort. ‘Ze vroegen ons, 

de werkgroep, of we een tentoonstelling wilden inrichten in 

het fort. Dat hebben we gedaan, een leuke expositie die nog 

steeds in een van de fortkamers valt te bezichtigen. Maar na 

afloop, toen we de deur achter ons dichttrokken, begon ’t bij 

mij te kriebelen. Zo’n prachtig complex, daar moest je toch 

meer mee kunnen doen! Een geluid dat weerklank vond bij 

het Landschap. Ik ben me eerst gaan verdiepen in de ontstaans- 

en gebruiksgeschiedenis van het fort, met als belangrijkste 

informatiebron Kees Bruins, een toegewijd expert op dit gebied. 

Daarna ging ik zelf op ontdekkingstocht: ongelofelijk wat je dan 

allemaal tegenkomt. Neem bijvoorbeeld de door olielampen 

zwartgeblakerde plafonds of op de muur gekladderde teksten, 

die een hele geschiedenis vertellen.’ Teksten als ‘Onschuldig 

veroordeeld P. van Ast met 14 dagen provoost’. Of ‘l’Ultimo prisionero’ 

(of woorden van gelijke strekking), de laatste gevangene, een 

tekst waarvan men denkt dat deze stamt van vlak na WO II, toen 

het fort als gevangenis heeft gediend voor ‘foute Nederlanders’. 

‘Die periode is trouwens een blinde vlek in de historie van het 

fort. Nog steeds is het heel moeilijk om daar informatie over in 

te winnen, blijkbaar schamen mensen zich nog altijd voor hun 

vader of grootvader die daar was geïnterneerd. De archieven 

hierover blijven nog een jaar of zeven gesloten.’    

Jaap van Harlingen zet als drijvende kracht van de Werkgroep 

alle activiteiten die worden ontplooid op een rij. En – naast 

de wetenswaardigheden over het ‘kiekeboe-kanon’ – sappige, 

sterke verhalen… maar dat alles bewaren we voor deel 2, waarin 

Manschappen op het terras van café De Krijgsman (bij het Tolhuis 

van Krommeniedijk) tijdens de mobilisatie van 1914. Als er 

lezers zijn die de kinderen op de foto herkennen als hun vader/

moeder/opa/oma of anderszins dan hoort de Werkgroep Fort bij 

Krommeniedijk dat graag. (Foto’s Archief Werkgroep)

De (Tol)Poort van Crommeniedijcke, zo’n 200 m van de 

plaats van het fort verwijderd. 
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Mieke Schaap, gemeentearchivaris en afdelingshoofd van het 

archief, geeft toe dat het allemaal wat ruimer en zakelijker oogt, 

maar tenslotte is het archief een onderdeel van de gemeente 

en dat moet je dan ook uitstralen. ‘Het is nu al merkbaar dat 

collega-ambtenaren veel gemakkelijker even binnenlopen om 

iets te vragen. Ze denken mee en komen dingen brengen, het 

zet iets in beweging.’ Ze is dan ook blij met deze verhuizing 

want nu kunnen bezoekers meteen langskomen als ze toch al 

voor andere zaken in het stadhuis moeten zijn. Om die reden 

was het, hoewel het archief verder in de verhuismaand gesloten 

was, wel mogelijk dingen te regelen voor het aanvragen van 

bouwvergunningen. 

CENTRALE LIGGING
Het archief ligt nu meer in de loop, ook voor winkelende Zaan  -

kanters en mensen die van en naar de treinen lopen. Ze is dan 

ook erg benieuwd of er hierdoor nu een ander publiek binnen-

komt. De nieuwe behuizing van het gemeentearchief bevindt 

zich op de begane grond van het stadhuis: ‘Bij binnenkomst nog 

voor je de hal in gaat twee maal naar rechts’ en het is van buiten 

te herkennen aan de vitrines in de gevel. Het is de bedoeling 

daarin ook voorbeelden te tonen van wat men binnen allemaal 

kan vinden. Omdat de vitrines pal op de zon liggen zullen dit 

waarschijnlijk wel fotokopieën worden. De echte stukken zijn 

daarvoor te kwetsbaar.

Trots meldt Mieke dat het archief het best bereikbare met open-

baar vervoer is in Nederland, met een busstation onder het 

stadhuis en de spoorlijn er vlak achter. Ze hoopt eigenlijk dat 

ook mensen die een trein hebben gemist of te vroeg zijn even het 

archief bezoeken. Zo kunnen ze ontdekken dat het veel meer te 

bieden heeft dan men verwacht. Zo is er op de nieuwe studiezaal 

meer plaats voor regionaal-historische publicaties, zoals alle 

jaargangen van het tijdschrift Zaans Erfgoed die ingebonden 

beschikbaar zijn. ‘Je zit hier gezelliger dan op een koud station.’ 

Een eigen parkeerterreintje zoals bij het oude pand ontbreekt, 

maar de parkeergarage is vlakbij en voor mindervaliden met 

parkeerkaart zijn er speciale parkeerplaatsen onder het stad-

huis. Voor de fietsers is er een grote fietsenstalling aan de over-

kant van de Provincialeweg. Het is misschien eerst even zoeken, 

maar dat went gauw.

EFFICIËNTE STUDIEZAAL
Op het moment van het interview was de grote studiezaal 

nog niet volledig ingericht. Als die klaar is kunnen 36 mensen 

tegelijk er een plekje vinden. Op alle tafels komen aan sluit-

ingen voor laptops en is er een gratis wifi verbinding be-

schik   baar; ook komen er meer raadpleegschermen. Voor het 

be kijken en uitprinten van microfiches zijn in totaal tien 

plek  ken beschikbaar, maar op den duur zullen de microfiches 

verdwijnen. De wens is om meer en meer materiaal digitaal 

beschikbaar te stellen, ook op afstand. Dat komt ten goede 

aan de toegankelijkheid, maar vooral ook aan de conservering 

van de historische stukken. Nu al is steeds meer materiaal 

op afstand te raadplegen, zoals de beeldbank, maar ook bij-

voorbeeld de catalogus van de bibliotheek en een groot deel 

van de inventarissen van de archieven. Een voordeel hierbij 

is dat men in de toekomst thuis al stukken kan aanvragen en 

die liggen dan klaar als men bij het archief komt. Dat spaart 

voor alle betrokkenen tijd. Het gemeentearchief hoopt in de 

komende jaren de digitale diensten uit te breiden.

Wie de studiezaal bezoekt zal ook een oude bekende tegen-

komen: de houten kast van het Zaalberg-archiefsysteem, waar-

over in Zaans Erfgoed nr. 28 en 29 een artikel in twee delen 

ver scheen1. Deze kreeg een ereplaats, naast de moderne broer 

die ook net als de oude weer kleppen heeft waar de micro fiche-

bakjes achter staan. Nieuw is dat alle klappers, indexen en 

micro fiches een eigen kleurcode hebben, bijvoor beeld blauw 

voor burgerlijke stand en grijs voor volkstellingen. De aparte 

koffie kamer is verdwenen, maar op de gang staat nog wel de 

meer keuze koffiemachine met een bankje erbij en wie wat meer 

wil, kan terecht in de espressobar in het stadhuis.

Betalen van bijvoorbeeld fotokopieën kan alleen nog met pin, 

dat is praktischer. Vroeger gebeurde het dat hiervoor met een 

briefje van 50 werd betaald en dan moest er teveel wisselgeld 

in huis zijn.

DERTIEN KILOMETER DEPOTRUIMTE
Voor de originele materialen is het depot flink uitgebreid. In 

totaal is er nu dertien kilometer depotruimte beschikbaar 

onder het stadhuisplein, voor de medewerkers bereikbaar 

Stadhuis staat boven op eigen 
streekgeschiedenis

Zaans stadhuisplein bergt dertien kilometer geschiedenis.
Als laatste gemeentelijke dienst vertrok het Zaanse gemeentearchief in februari jl. naar het ‘nieuwe’ stadhuis 

in Zaandam. Het zal even aanpassen zijn voor de vaste bezoekers die jarenlang de gemoedelijke ruimte met de 

aparte koffiekamer en zicht op de Zaan in Koog aan de Zaan gewend waren, maar ze krijgen er wel veel voor terug.

door Wikje van Ritbergen

Foto’s: Wim de Jong, GAZ
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Het stadhuisplein gezien richting centrum met 

links op de begane grond het gemeentearchief. De 

vitrines bevinden zich onder de ramen langs de weg 

richting stad. Diep onder dit plein is de depotruimte 

van het gemeentearchief. (foto gemeente Zaanstad).

Keurig ingepakt staat alles klaar in de studiezaal 

aan de Hoogstraat voor de aanstaande verhuizing.
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met een goederenlift. ‘Je kunt zeggen dat het stadhuis nu 

boven op de geschiedenis van Zaanstad staat’ vult de ook 

bij het interview aanwezige medewerker Sander Wegereef 

aan. Het heeft enige tijd geduurd voordat de depots aan alle 

voorwaarden voor een goede conservering voldeden. Dat was 

ook de reden dat het archief nog lange tijd op de oude locatie 

moest blijven, maar de eerste metingen met de computer-

gestuurde klimaatbeheersing geven nu al aan dat vocht en 

temperatuur constant zijn. Ook zijn de depots efficiënter 

ingericht. Materialen met afwijkende formaten zijn geclusterd 

en door een verbeterd plaatsingssysteem is alles snel te traceren. 

De uitbreiding van depotruimte betekent dat het archief weer 

meer originelen kan bewaren. Noodgedwongen moest men de 

afgelopen tijd vragen of mensen hun archief nog even thuis 

konden houden omdat er geen plaats meer was in de depots. 

Alleen materialen die anders verloren dreigden te gaan werden 

opgenomen. Mieke wil de collectie graag uitbreiden. Daarbij 

zal extra aandacht worden geschonken aan archieven die 

wat minder vertegenwoordigd zijn zoals bedrijfsarchieven, 

materiaal over de ‘linkse’ activiteiten in de jaren zestig van de 

vorige eeuw, archiefmateriaal over de nieuwe Nederlanders 

en bijvoorbeeld de wijk Poelenburg. Daarbij is het archief zelf 

zeer actief; het wacht niet af maar benadert zelf organisaties 

en verzamelt clubbladen etc. Voor al dit nieuwe materiaal is 

ook een quarantaineruimte beschikbaar, zodat archieven die 

‘verdacht’ worden van schimmels, kunnen worden getest en 

zonodig behandeld.

Ook oude filmopnames zijn welkom. Niet alleen kunnen in het 

nieuwe archief in een minibioscoopje vier personen tegelijk 

filmmateriaal bekijken, ook op de studiezaal kunnen in de 

toekomst historische films worden vertoond.

EINDE AAN EEN SLOPENDE TIJD
De afgelopen jaren betekenden voor de medewerkers van het 

archief tropenjaren. Een heel archief verhuizen is niet iets dat 

je op een middagje doet. Het vergt jaren van voorbereiding, 

alle materialen moeten worden opgemeten, van nieuwe unieke 

registratienummers voorzien en omgepakt. Er werden lijsten 

gemaakt waar alles op de nieuwe locatie heen moest. Interne 

verschuivingen in werkzaamheden om ook de dagelijkse gang 

van zaken zo te laten verlopen dat het publiek er weinig last van 

had, waren dan soms noodzakelijk. Vooraf moest alles op papier 

ingeschat worden, en op een paar uitzonderingen na, waarin 

kastruimte soms net iets anders uitviel, bleek het allemaal 

goed te passen. Mieke roemt dan ook zowel de medewerkers 

als de verhuizers, die alles vlekkeloos hebben laten verlopen. 

De verhuizing was zelfs een dag eerder klaar dan gepland. ‘Deze 

verhuizing was de kroon op het werk van jaren en nu gaan we 

naar de toekomst kijken’.

Die toekomst houdt in dat er na de opening op 5 maart weer tijd 

zal zijn voor de scholen, die in het kader van het erfgoedproject 

het archief bezoeken. Zo kan men de jeugd leren dat daar veel 

leuks is te vinden. Maar bovenal kunnen in het mooie nieuwe 

ge  meentearchief de Zaankanters, en al die anderen, met 

interesse in in hun Zaanse wortels of in onze geschiedenis, in 

een nieuwe veel beter toegeruste ruimte hun werk voor studie 

of hobby verrichten. 

Noot

1  Bernard Mantel, ‘De code Zaalberg (1). Pionierswerk bij Zaandams 

archief’, Zaans Erfgoed 28 (voorjaar 2009) 10-12; Idem, ‘Zorg om de 

kosten. De code Zaalberg (2)’, Zaans Erfgoed 29 (zomer 2009) 38-40.

 

De nieuwe ruime 

studiezaal; links op de 

achtergrond is nog de 

antieke Zaalberg kast 

te zien

Netjes in het gelid en 

gemakkelijk te traceren door het 

verbeterde plaatsingssysteem 

staat het archiefmateriaal weer 

gereed voor de toekomstige 

bezoekers.

14





Bij ‘Ooster-Kattega’ kun je ook nog een mooi stukje historie 

kwijt. De molen stond in het polderland aan de Voorzaan buiten 

de Zuiddijk, bij het sluisje, ter hoogte van het huidige Vissershop 

en werd in 1693 gebouwd als een zware balkenzager. Vanwege de 

getijdenwerking op het IJ, waar hoge waterstanden regelmatig 

voorkwamen, waren er hoge poeren onder gemetseld. Later, 

reeds omgebouwd tot oliemolen, werd de firma Heyme Vis 

eige  naar, aldus nazaat Laurens Vis Jzn. van de Stichting Familie 

Vis van Zaandijk. Drie keer schilderde Monet de molen, op 

verschillende tijdstippen en met wisselend weer en steeds 

een heel andere sfeer. Maar altijd met de vissersvloot ernaast, 

die de naam Vissers hop verklaart. Wist Monet dat hij daar de 

nadagen van de zoutwatervisserij in Zaandam vastlegde? Enkele 

maanden later werd het IJ en daarmee de open verbinding 

met de Zuiderzee afgesloten en was het gedaan met de zout-

watervisserij op de Zaan.

FRANSE JOURNALISTEN
Sinds de oprichting drie jaar terug heeft de Stichting Monet in 

Zaandam al heel wat bereikt. Met behulp van ANWB-bordjes, 

QR-tegels met internetinformatie, grote foto’s van zijn werk en 

de Monet-tuin aan de Hogendijk zijn her en der sporen van de 

Franse meester uitgezet. Vorig jaar mocht Reitsma zes Franse 

journalisten rondleiden langs alle nieuwe charmes van ons 

stadscentrum om Frankrijk ervan te doordringen dat haar 

impressionistische held hier de weg naar zijn beroemdheid 

startte. Hoogtepunt is het eigen onderkomen van de stichting 

in het prachtig gerestaureerde ‘Tuinhuis van Monet’ van 

Marktonderzoekbureau RSVO, Westzijde 14d. De gang naar 

het Tuinhuis wordt gebruikt als expositieruimte voor foto’s en 

reproducties over ‘Monet in Zaandam’.

SCHETS CZAAR PETERHUISJE
Ter gelegenheid van het Ruslandjaar is het de bedoeling de 

QR-tegels te voorzien van een Russische vertaling. Er komen 

ook rondwandelingen voor Russen met een Russische gids. En 

in samenwerking met de Zaanse Wijnkring wordt een wijn -

proeverij met Russische wijnen voorbereid. IJverig wordt ge-

probeerd de rechten te verwerven van een schets die Monet 

van het Czaar Peter Huisje heeft gemaakt. Bovendien wil de 

Stichting de zijwand van het Blauwe Huis aan de Hogendijk (zie 

Intellhotel) weer terugbrengen in de oorspronkelijke blauwe 

kleur. Kortom, de Monetstichting zit niet stil. We zullen er in 

de toekomst vast nog wel meer van horen.

Het stond in alle kranten: Picasso’s ‘Vrouw bij het raam’ ver-

kocht voor het duizelingwekkende bedrag van zo’n € 30 

miljoen. Op een winterse februariavond waren de rijken der 

aarde toegestroomd voor een unieke kunstveiling bij Sotheby’s 

in Londen van veertig meesterwerken uit de negentiende en 

het begin van de twintigste eeuw. In dit internationale gezel-

schap werd de ‘Molen in Zaandam’ van de beroemde Franse 

impressionist Claude Monet als goede middenmoter in twee 

minuten voor zo’n € 1,3 miljoen afgehamerd. Op het puntje van 

zijn stoel zag Jacob Reitsma van de Stichting Monet in Zaandam 

het thuis life op de website van het veilinghuis gebeuren. Stel je 

voor dat het naar een Nederlands museum kwam! Helaas, die 

kans lijkt miniem, want het veilinghuis meldde ‘een buiten-

landse eigenaar’. Waarom is dat nou zo jammer?

MONET IN ZAANDAM
Toen Monet in 1871 met een windje in de rug voor de derde maal 

molen Ooster-Kattegat zat te schilderen, kon hij niet bevroeden, 

dat het Zaandam dat hem zo boeide, anderhalve eeuw later, 

hoe kort ook, genoemd zou worden op zo’n internationale 

happening. Dat op zichzelf is al aardig en ook dat het doek 

na vele jaren toch even in de openbaarheid is geweest, aldus 

Reitsma. Er is de Monetstichting veel aan gelegen heel de 

wereld ervan te doordringen dat datzelfde Zaandam de grote 

im  pres    sionist inspireerde tot maar liefst 24 landschappen en 

een portret. In vier maanden en plein air geschilderd, jaren 

voor zijn beroemdste stukken tot stand kwamen! Want eerlijk 

is eerlijk: de beroemde ‘Waterlelies’ uit 1906, diezelfde avond 

ook in Londen geveild, leverde een veelvoud op van de prijs van 

‘Ooster-Kattegat’.

VINGERWIJZING? 
Maar misschien is deze verkoop een vingerwijzing voor groei-

ende belangstelling voor het prille Zaanse werk van Monet dat 

de aanzet gaf tot zijn beroemde stijl. Dat is wat de stichting 

beoogt: internationale erkenning voor de relatie tussen 

Zaandam en Monet; dat Monet en Zaandam overal ter wereld 

in één adem worden genoemd en dat de toerist dat met eigen 

ogen wil zien. Je zou zeggen dat het moet lukken met zoveel 

romantiek aan molens, houten huisjes en botters op de doeken, 

die verhalen over de waterrijke streek van voor de opkomst 

van de stoomfabrieken. Het postmoderne Inverdan met hotel 

en gemeentehuis vol Zaanse stijlgrappen, kan dat uitstekend 

onderstrepen.

‘Molen in Zaandam’ van Monet 
voor 1,3 miljoen euro geveild

Ooster-Kattegat komt helaas niet naar Nederland
Met lede ogen zag de voorzitter van de Stichting Monet in Zaandam hoe via Sotheby’s in Londen de ‘Molen van 

Monet’ voor een relatief bescheiden bedrag in handen kwam van een onbekende buitenlander.

door Conny Scholtes
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Het onlangs geveilde Zaanse schilderij van Monet dat voor 

1,3 miljoen van eigenaar wisselde.

De theekoepel die nog steeds vlakbij de huidige Beatrixbrug 

ligt waar de Monetstichting zijn intrek in heeft genomen.
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LEVEN
Jo Hekkert-van Eijsden werd op 9 december 1887 in Steenwijk 

geboren als dochter van Pieter van Eisden (1862 – 1950), timmer-

man, en Grietje Nijenhuis (1863 – 1946). Zij waren op 21 mei 

1887 in Steenwijk met elkaar getrouwd. Vader Pieter kwam uit 

Steen wijkerwold. Jo (of Jantje, de naam die ze bij haar geboorte 

ontving) was het enige kind uit het huwelijk. Haar artiesten-

naam, ‘Jo’, heeft zij ongetwijfeld gekozen om een betere 

uitstraling te krijgen; wellicht heeft ze die voornaam ontleend 

aan de toen geliefde sopraan Jo Vincent (1898 – 1989). Haar 

achternaam werd behalve als ‘Eijsden’ ook wel geschreven als 

‘Eysden’. Wanneer zij in de Zaanstreek is terechtgekomen is niet 

duidelijk. Bekend is dat ze zich hier vestigde als kindermeisje; 

mogelijk werkte ze voor een Zaanse fabrikantenfamilie. Op 

2 juni 1909 trouwde ze in Zaandam met de uit Deventer af-

komstige kamerbehanger Jan Willem Hekkert. 

Jo Hekkert-van Eijsden kreeg bekendheid als ‘Zaans zangeres’; 

ze was te horen in radioprogramma’s en trad in en buiten de 

Zaanstreek op. Haar repertoire bestond uit licht klassieke stuk-

ken en Hollandse liedjes. Componist Johan Kolvers (1908 –1994) 

zette het gedicht Mijn Beeld van Herman Gorter op muziek (1933) 

en droeg die compositie aan Jo Hekkert-van Eijsden op. Onder 

de Zaanse liedjes mag genoemd worden Het Lied van de Zaan 

(1946) van Hendrik Christiaan van Oort en Jan Hottentot. Jo 

trad geregeld op in ‘Zaans’ kostuum; in 1937 poseerde ze in haar 

kledij voor de haardnis in de Zaankamer van wat nu het Honig 

Breethuis in Zaandijk is. 

Ze woonde op diverse adressen in Zaandam, het laatst op 

Rustenburg 39, tot het gezin in 1917 naar Zaandijk verhuisde. 

Daar woonde Jo aan de Lagedijk bij het Boschpad, (tegenwoordig 

Bosch straat), op nummer 52. Haar echtgenoot dreef daar een 

behangers- en stoffeerdersbedrijf. Jan Willem Hekkert nam 

dat bedrijf over van Cornelis Kuijken, en die was weer de op-

volger van zijn vader A. Kuijken, die in het pand in 1893 een 

reparatie bedrijf en handel in meubelen was begonnen. Het 

echt paar Hekkert kreeg drie kinderen: zoon Jan Willem (1911) 

en dochters Greta Gesina (1913 – 1936) en Christina Elisabeth 

(1915). Jan Willem Hekkert stierf in Zaandam op 12 januari 1938, 

twee jaar na het overlijden van dochter Greta Gesina. 

CARRIÈRE
Jo begon haar haar carrière waarschijnlijk in 1928: in 1953 vierde 

ze haar zilveren jubileum als artieste. Op 25 februari 1928 gaf het 

blad De Nieuwe Weesper een verslag van een jubileumuitvoering 

van de ‘Christelijke Zangvereniging Excelsior’ in de Grote Kerk 

van Weesp, waarbij ook Jo optrad. Ze ‘beschikt over een mooi 

geluid en zij weet een bijzondere voordracht te leggen in wat 

zij vertolkt’, schreef De Nieuwe Weesper. Tijdens de oorlogsjaren 

bleef ze optreden. Zo zong ze op 8 juni 1943 in de oudkatholieke 

kerk in Zaandam aan het Papenpad. Bij dit ‘zomerconcert’ 

werden werken ten gehore gebracht van G. van Steenwick, Ph. de 

Monte, K. Andriessen, Cor Kee, Kor Kuilen en F. Brandt Buys. Jo 

Hekkert werd op orgel begeleid door Cor Kee. Enkele jaren na het 

einde van de oorlog trouwde ze met de Haarlemse industrieel 

en eigenaar van een graveerinrichting en stempelfabriek, 

Jilles A. Dal. Het bedrijf was gevestigd aan de Zijlweg en was bij 

Haarlemmers nog lang een bekende naam. Vanaf de jaren zestig 

werd het stiller rond Jo Hekkert-van Eijsden; ze overleed in de 

jaren zeventig te Laren. 

SOCIALISTISCH REPERTOIRE
Naast het licht-klassieke en Hollandse repertoire speelde de 

arbeidersbeweging een belangrijke rol in de muzikale voorkeur 

van Jo Hekkert-Eijsden. In hoeverre haar verblijf aan de ‘rooie 

Zaan’ daaraan heeft bijgedragen is nog onduidelijk. Volgens de 

diverse geraadpleegde bronnen stelde ze haar talent veelvuldig 

in dienst van het socialistische ideaal. Vanaf eind jaren twintig 

trad ze regelmatig op in ‘rooie kringen’ en daarbij stonden vooral 

strijdliederen zoals Morgenrood op het programma. Verder 

verzorgde ze voordrachten; op 11 oktober 1931 declameerde 

ze in Bussum in Theater Novum op de afdelingsvergadering 

van het ‘Instituut voor Arbeiders-Ontwikkeling’. Voor deze 

instelling was ze vaker actief. Jo Hekkert gaf regelmatig acte 

de présence bij VAR A-bijeen komsten waar ze onder meer 

socialistische strijdliederen zong. Op tweede kerstdag 1932 was 

ze aanwezig bij de ‘Openbare Kerst vergadering’ van de SDAP te 

Utrecht; een advertentie in het Utrechts Nieuwsblad maakte haar 

aanwezigheid bekend. Ze zong onder meer liederen van C.S. 

Adema van Scheltema (1877 - 1924).1 Ook in 1934 verzorgde Jo een 

kerstprogramma voor de VARA-radio: op tweede kerstdag was 

ze te beluisteren met het vrouwen koor ‘Vox Jubilans’. Daarnaast 

was ze in 1937 aanwezig op het jaarlijkse VARA-feest van het 

district Utrecht in Den Dolder, waar zo’n zevenduizend VARA-

leden bij elkaar kwamen. Er was een uitgebreid programma met 

muziek en samenzang; Jo Hekkert zong enkele liederen. Het 

Utrechts Nieuwsblad van 28 juni 1937 gaf een uitgebreid verslag. 

Het gezelschap ‘De Flierefluiters’ en Bert van Dongen, bij de 

oudere generaties nog bekende namen, traden op. De latere 

Radio Veronica diskjockey Frans Nienhuys (‘Men vraagt en wij 

draaien’) droeg enkele ge dichten voor.2 Jo Hekkert zong samen 

met ‘De Flierefluiters’; ter afsluiting van de dag zong ze onder 

andere het bekende Morgenrood. 

Jo Hekkert-van Eijsden
Zaans zangeres en vertolkster van het socialistische strijdlied

Zangeressen als Aafje Heijnis en later Margriet Eshuijs hebben de Zaanstreek de afgelopen decennia 

(elk op hun eigen wijze) muzikaal op de kaart gezet. Veel minder bekend was sopraan Jo Hekkert-van Eijsden.

George Slieker

Illustraties: GAZ
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Jo Hekkert - van Eijsden, 

gekleed in ‘Zaans’ kostuum 

in 1937 bij de haardnis van 

Lagedijk 80, Zaandijk, nu 

het Honig Breethuis. 

(GAZ 21.09006)
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dat het een grote gave is ‘als je zo’n stem bij je geboorte krijgt’. 

Radiomaker en journalist Arie Kleijwegt memoreerde hoe 

ze met de VARA in contact was gekomen. In 1927 had hij haar 

uitgenodigd om met de ‘Stem des Volks’3 een concertreis naar 

Duitsland te maken; hij introduceerde haar vervolgens bij de 

VARA. Die reis en de daarop volgende intro ductie bij de VARA 

waren waarschijnlijk het begin van haar betrokkenheid bij de 

arbeidersbeweging en haar loopbaan als vertolkster van het 

socialistische strijdlied. Aan het eind van haar jubileum pro-

gramma sprak Jo een dankwoord uit en zong zij Morgenrood. Jo 

Hekkert-van Eijsden stond vooral bekend om haar Hollandse 

en ‘Zaanse’ repertoire. Haar activiteiten voor de VARA en de 

arbeiders beweging waren een veel minder bekende, maar zeker 

zo interessante kant van haar leven en carrière. Dat haar tweede 

echtgenoot een industrieel was en zij uiteindelijk in Laren (!) 

over  leed, mogen bizarre spelingen van het lot worden genoemd. 

Noten:

1 Na een afgebroken studie medicijnen wijdde Scheltema zich aan het 

toneel, schreef gedichten en omarmde in 1899 het socialisme.

2 Nienhuys was van oorsprong acteur en tussen 1932 en 1935 lid 

van de VARA-hoorspelkern. Daarnaast was hij conferencier, 

voordrachtkunstenaar en gastheer tijdens VARA-bijeenkomsten.

3 De ‘Stem des Volks’ was het koor dat naam maakte door het zingen 

van socialistische strijdliederen; tot in de jaren zestig begonnen 

de VARA-radio-uitzendingen ś morgens met een dergelijk lied. In 

2002 werd het koor wegens vergrijzing en gebrek aan belangstelling 

opgeheven.

Bronnen:  

- Programma van het 1e van een serie zomerconcerten door Cor Kee, op 

18 Juni 1943 in de Oud-Katholieke kerk te Zaandam m.m.v. Jo Hekkert-

van Eisden [ Eysden, sopraan ]GAZ inv. nr. 02.684  

- Utrechts Nieuwsblad, Digitale collectie kranten Het Utrechts Archief.

- Gezinsblad van het gezin van Pieter van Eisden (waarop ook 

aangetekend de geboorte van Jo (ofwel Jantje), bladnummer 

421Gemeentearchief Steenwijkerland.

- Transcriptie van een radio-uitzending van 13 juni 1953 betreffende het 

artiestenjubileum van Jo Hekkert-van Eijsden Nederlands Instituut 

voor Beeld en Geluid document ID nr. 19822. 

Nederlands Muziekinstituut.

ANDERE PODIA
Ook op andere gebieden was Jo maatschappelijk betrokken: op 

11 juni 1935 was ze in Apeldoorn aanwezig bij de afsluiting van de 

‘Blauwe Week’ van geheelonthouders. Ze verleende mede werking 

door het zingen van enkele liederen. Toen in 1945 de vakcentrale 

NVV veertig jaar bestond, vond er een her denkings bijeenkomst 

plaats in het Concertgebouw; soort ge lijke bijeenkomsten 

werden belegd in vijftien andere plaatsen van Nederland, 

meestal de provinciehoofdsteden. Ook daaraan werkte Jo 

Hekkert-van Eijsden mee, samen met het gezelschap van Willem 

van Cappellen. Verder was ze voor de Esperantobeweging 

actief: bij de viering van het zestig  jarig bestaan in september 

1947, in de grote zaal van Hotel Krasnapolsky te Amsterdam, 

verzorgde ze enkele zang nummers. In 1948 maakt de VARA in 

Egmond aan Zee opnamen bij de heropening van het tweede 

Troelstra-oord. Egmond was één van de drie locaties waar de 

Nederlandse arbeidersbeweging studie- en vakantieoorden 

had gesticht. Aanwezig waren Hetty Blok als ‘Tante Joop van de 

radio’ en Jo Hekkert. Zij zong het strijdlied Op naar het licht onder 

begeleiding van Alice Heksch op piano.

JUBILEUM
In 1953 was Jo inmiddels 65 jaar, maar ze voldeed nog regelmatig 

aan verzoeken om haar Zaanse repertoire ten gehore te brengen. 

Op 8 juni van dat jaar werd in Wormerveer aan de Wandelweg de 

nieuwe vleugel van het ‘rusthuis voor bejaarden’ (d’Acht Staten) 

geopend. De feestelijke opening werd verricht door dr. J.E. baron 

De Vos van Steenwijk, destijds commissaris van de koningin in 

Noord-Holland. Tijdens de officiële openingsceremonie zong Jo 

Hekkert enkele liederen, op piano begeleid door Tini Verhoef. 

Een kleine week later, op 13 juni 1953 was Jo zelf middelpunt 

van een huldiging. In een uitzending van de VARA-radio werd 

stilgestaan bij het feit dat ze vijfentwintig jaar geleden begon 

als zangeres van het socialistische lied, aldus een bewaard 

gebleven geluidsfragment. VARA-coryfeeën als Anton Krelage 

(koordirigent) en Willem van Cappellen (hoorspelregisseur) 

hielden toespraken. Krelage memoreerde Jo’s kwaliteiten voor 

de VARA als zangeres van vooral het socialistische lied. Maar ook 

haar vertolkingen van ‘het eenvoudige Nederlandse lied’ werden 

geprezen, aldus pianist Frits Uytdenboogaard. Volgens hem 

stonden haar prestaties altijd op een hoog peil. Jo antwoordde 

Zaandijk, Lagedijk 52 - 56 

met het huis waar Jo 

Hekkert - van Eijsden 

woonde. (GAZ21.04141) 

Programma van het zomerconcert op  

18 Juni 1943 in de Oud-Katholieke kerk te 

Zaandam m.m.v. Jo Hekkert-van Eijsden. 

(GAZ, bibliotheek; bergnr. 02.684). 
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SLOOTKANTVERKENNINGEN
Vanaf de eerste ontdekkingen en het voortgezette onderzoek 

in de jaren zestig van de vorige eeuw zijn jaar in jaar uit syste-

matische, bijna regio-dekkende veldverkenningen uitgevoerd. 

Een belangrijk onderdeel daarvan is de ‘slootkantverkenning’. 

Ieder jaar moeten de grondeigenaren in onder meer het 

Assen delver veenweidegebied hun sloten uitbaggeren om te 

voorkomen dat de sloten verlanden en om de doorstroming, 

waterberging en doorvaart veilig te stellen. Na die zogenaamde 

slootschouw kunnen de amateurarcheologen beginnen aan het 

‘slootkantlopen’, waarbij zij de op de slootkanten gedeponeerde 

bagger zorgvuldig nazien op interessant materiaal. Aarde werk 

uit recente tijden komt men tegen, maar ook vondsten uit de 

middeleeuwen en de prehistorie duiken op, die een veelheid 

aan belangrijke informatie kunnen opleveren. 

Voor het prehistorische materiaal in onze regio loopt de date-

ring uiteen van de vroege ijzertijd; ca. 700 v. Chr. tot in de 

Romeinse tijd, de tweede eeuw n. Chr. Het woord prehistorie 

zegt het al, ‘vóór de historische (schriftelijke) bronnen’. Het ge-

vonden materiaal kan dan de ontbrekende kennis aanvullen. 

Opvallende concentraties van scherfmateriaal kunnen wijzen 

op bewoning uit die tijd of zelfs op een nederzetting waar -

van de huisplaatsen nog onder het maaiveld liggen. Maar de 

slootkantverkenningen richten zich niet alleen op vondst-

materiaal; er worden ook andere waarnemingen gedaan. Zo 

kunnen niet direct te verklaren bochten of een merk waardige 

kronkel in het verloop van sloten, oneffenheden, lichte ver-

hogingen in het land en/of afwijkingen in de plaatselijke vege-

tatie duiden op archeologische informatie.

GERMANEN IN ZAANSTAD?
De Zaanstreek was in het begin van de jaren vijftig van de 

twintigste eeuw voor beroepsarcheologen nog een witte vlek, 

totdat de uitbreidingen voor woningbouw begonnen in Krom-

menie. Twee historisch geïnteresseerde vrienden2 liepen de 

spuit kaden (damwanden van grasplaggen waartussen zand 

opgespoten kon worden) af die in de weilanden van Krom-

menie waren verschenen als begin van het bouwrijp maken 

voor bijvoorbeeld het plan Rosarium. Naast het voor de 

verkenners bekende middeleeuwse materiaal vonden ze ook 

scherven van grof gevormd, dik en grauw aardewerk dat zij 

nog nooit eerder hadden gezien. Omdat zij twijfelden of dit 

vondstmateriaal echt middeleeuws zou zijn, stuurden zij de 

scherven naar de specialisten van de voormalige Rijksdienst 

voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Amersfoort (de ROB, 

nu RCE: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed). Het antwoord 

overtrof alle verwachtingen, want het bleken scherven te zijn 

van Germaans aardewerk uit het begin van de jaartelling! 

Tegenwoordig wordt dit ijzertijdaardewerk genoemd of in-

heems-Romeins. Dit luidde een periode in van actieve ver ken-

ningen, die duren tot de huidige tijd.

DE EERSTE TIJD
De bouwwerkzaamheden breidden zich uit en zo ook de ver-

kenningen. Er kwamen meer belangstellenden en de vondsten 

stapelden zich op in de vorm van dozen en zakken vol scherven, 

maar nu ook in de vorm van palen en sporen van haard plaatsen 

die door de graafmachines werden aange graven. Door kleine 

opgravingen werd het zelfs mogelijk huisplatte gronden te 

herkennen. Er kwam belangstelling en hulp van de Amateur 

Werkgroep voor Westelijk Nederland (de AWWN), afdeling 

Amsterdam, waardoor de Zaanse onderzoekers zich daarbij 

aansloten en ook lid werden van die vereniging. In 1960 werd 

een eigen Zaanse afdeling opgericht met de naam: Zaanstreek/

Waterland en omstreken. Haar werkgebied omvat alle Zaanse 

dorpen en omliggende gemeenten van Uitgeest tot aan het 

IJsselmeer, met uitzondering van Amsterdam.

DE VERKENNINGSACTIVITEITEN
Na hun succesvolle ontdekkingen in Krommenie vroegen de 

Zaanse onderzoekers zich af of alleen in Krommenie mensen 

uit de ijzertijd zouden hebben gewoond. Om meer te weten 

te komen over de ons omliggende gemeenten ontwikkelden 

zij de verkenningsmethode die geschikt bleek voor onze om-

geving: na de schouw, het schoonmaken van de sloten en 

vaarten in het najaar, liepen ze de op de kant gestorte bagger 
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af om te zien wat er naar boven was gekomen, bij voorkeur na 

een schoonspoelend regenbuitje. In de loop der jaren bleek 

steeds weer dat, als je ijzertijdscherven op de kant tegenkomt, 

er vrij dichtbij een nederzetting (boerderij) van mensen heeft 

gelegen. Zo zorgvuldig als in deze tijd mogelijk was, werden 

al die vindplaatsen op kaart gezet, wat resulteerde in een snel 

oplopend aantal boerderijen uit het begin van de jaartelling. 

In het begin werden de plaatsgegevens nog vastgelegd met 

een tekst als: ‘Op de hoek van het derde slootje op het weiland 

van de weduwe Brouwer’. Maar al spoedig besefte men dat een 

betere aanduiding nodig was en gebruikte men kaarten om de 

vindplaatsen goed vast te leggen. Op het vindplaatsenkaartje 

van bijvoorbeeld Krommenie zijn de onderhand vaak over-

bouwde vindplaatsen terug te vinden met curieuze namen als 

Kr 14 (vindplaats nummer 14 te Krommenie). 

DE WERKWIJZE
De verkenningen worden al jaren geleid door een veldwerk-

coördinator. Een belangrijk punt is natuurlijk de toestemming 

van de boeren of andere landeigenaren voor een verkenning op 

hun grond. Interviews met deze mensen, die de landerijen op 

hun duimpje kennen, leveren vaak ook belangrijke informatie 

op en niet in het minst ook de namen van de percelen. De 

coör dinator bedenkt waar gelopen wordt en maakt een over-

zichts kaart en deelkaarten voor de verkenningsploegen. Op 

de topografische deelkaarten, af komstig uit de fotoatlas 

van Noord-Holland, staan één of meer weilanden die de ver-

kenners gaan aflopen. Elk perceel in het gebied dat wordt onder-

zocht, krijgt een volgnummer, het z.g. perceelnummer. De 

vindplaatsen, die op de genummerde percelen worden ontdekt, 

krijgen een subnummer. Zo wordt een perceel met nummer 60 

in de Westzanerpolder op de kaart aangetekend als WZ60-01. 

Als er nog meer vindplaatsen op dit perceel 60 worden ontdekt, 

worden die genoteerd als WZ 60-02, WZ60-03 enz.

De verkenners hebben zakjes bij zich en vondstenkaartjes 

waarop het weilandnummer staat en iedere ploeg tekent op 

zijn deelkaart de vindplaatsen in en stopt de vondst(en) met 

het kaartje in een zakje. De coördinator werkt dit later uit op de 

overzichtskaart. De verkenningsploegen bestaan uit minimaal 

twee leden voor de veiligheid; slootkanten en drassige stukken 

zijn niet altijd te vertrouwen. Het aflopen van de slootkanten 

in de wijde polders kan een van de prettigste wandelingen zijn 

die je je kunt indenken: je geniet van de vogels, de planten en 

de spanning van het vinden van een nieuwe vindplaats. Na 

afloop worden alle gegevens verzameld en gebundeld in een 

rapport. Voor deze systematische manier van onderzoek heeft 

de vereniging van de gemeente Zaanstad een prijs gekregen, de 

aanmoedigingsprijs 1985.

DE RESULTATEN 
De ontdekkingen waren in de loop van de jaren aanleiding 

tot opgravingen door de Universiteit van Amsterdam en in 

latere jaren door commerciële archeologische bedrijven. 

De onderzoeken in het veld vonden niet alleen plaats na het 

uitbaggeren van de sloten in het najaar. Zeer belangrijk was 

Niet alle sloten zijn recht. In deze vreemde bocht werd niets 

gevonden, maar je weet maar nooit...

Hier bekijken we de oever van de Kaaik, een ontginningssloot uit de 

middeleeuwen, waar ook prehistorisch materiaal is te vinden. Op de 

achtergrond is de Dorpsstraat van Assendelft te zien.

Door het graven van nieuwe sloten tijdens de ruilverkaveling werden 

nieuwe vindplaatsen ontdekt. Na een beetje regen lagen de scherven uit 

de prehistorie en middeleeuwen voor het oprapen.
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grond sterk was vertrapt. Maar eiken komen niet voor in deze 

moerassen. Er moesten hier zware beesten in zijn opgesloten. 

De vondst van een ossenjuk in de nabijheid gaf het antwoord. 

Er heeft hier in de ijzertijd een wagenvoerder gewoond die met 

zijn ossenwagen goederen vervoerde.

AAN DE RAND VAN VEENKUSSENLAND
Onderhand zijn alle slootkanten in de noordelijke Zaanstreek 

afgelopen. Veel van de gevonden nederzettingssporen zijn 

onder de nieuwbouw van de laatste jaren verdwenen. Wij 

mogen blij zijn dat onze archeologische afdeling in de nu veelal 

bebouwde weilanden zoveel van de oudste geschiedenis van 

onze streek heeft kunnen vastleggen. Tegenwoordig gebeuren 

deze onderzoeken gelukkig ‘automatisch’ dankzij wetgeving 

die bepaalt dat het bodemarchief opgegraven of beschermd 

moet worden als er grondwerkzaamheden gaan plaatsvinden. 

Bureau grondzaken van de gemeente Zaanstad, waar onze 

gemeentelijk archeoloog Piet Kleij werkt, bepaalt mede aan 

de hand van de door de amateurs destijds gedane vondsten 

welke verwachtingen er zijn op het gebied van archeologie 

en laat zo eerst door een gecertificeerd archeologisch bureau 

een onderzoek doen. Destijds werden de vindplaatsen al 

overzichtelijk op een kaart gezet, samen met de restanten van 

kreken van het Oer-IJ, waarmee een prehistorisch landschap 

tevoorschijn kwam. Nadien zijn die gegevens diverse malen 

door verschillende mensen overgenomen en gebruikt in 

publicaties. De laatste keer werd het overzicht gepubliceerd 

in de Zaanse natuuratlas.3 Op deze af beelding is goed te zien 

wat de bewoningssporen uit de ijzertijdperiode ons vertellen. 

Die kaart geeft ook het krekenstelsel weer waar de mensen zich 

toen hadden gevestigd. Ze leefden aan en rondom de Zaanse 

oever van het Oer-IJ. De bewoningssporen grensden ook aan 

een hoogveenkussen waar geen bewoning mogelijk was. Aris 

van Braam noemde dat treffend ‘veenkussenland’, dat pas in 

de middeleeuwen bewoond raakte.4 Maar in de prehistorie 

woonde men dus aan de rand van dat veenkussenland. 

de afgraving van de bovenlaag van de gebieden in Assendelft, 

Saendelft-Oost en Saendelft-West, toen de grond daar bouwrijp 

werd gemaakt voor nieuwe woonwijken. Hier werden weer vele 

vindplaatsen ontdekt waar archeologiestudenten zich heerlijk 

konden uitleven onder begeleiding van hun docenten. Ook 

menig amateurarcheoloog werkte mee. Destijds werd ook een 

open dag georganiseerd.

EEN RUILVERKAVELING MET AANSPREKENDE GEVOLGEN
Behalve woningbouw biedt ook ruilverkaveling kansen voor 

archeologisch onderzoek. Zo werden bij de ruilverkaveling in 

Assendelft van 1968 nieuwe sloten gegraven en oude gedempt. 

Daardoor werden weer vele nieuwe vindplaatsen ontdekt en 

kon de vindplaatsenkaart worden aangevuld met nog meer 

stickertjes die aangaven waar deze nederzettingen lagen. Eén 

vindplaats sprong eruit doordat deze onze bewoningperiode 

met honderden jaren verlengde. Wij doelen hier op vindplaats 

Assendelft 60, nabij de Genieweg. Door verlaging van het 

waterpeil waren de sloten daar bijna drooggevallen. Daardoor 

kwam een rij palen tevoorschijn die duidde op een huiswand, 

kennelijk uit de ijzertijd. Een onderzoek in de slootwand leverde 

botmateriaal op en een dikke mestlaag van wat later bleek 

geitenkeutels. Pas jaren later kon de Universiteit van Amsterdam 

daar een opgraving doen. De dikke kleilaag die deze vindplaats 

afdekte, was alleen met een machine te verwijderen. De vond-

sten waren spectaculair. Behalve een boerderij, waarvan de 

vlechtwanden nog gedeeltelijk aanwezig waren, werden er een 

wagen  wiel en een roeispaan aangetroffen. De determinatie van 

de door ons gedane vondsten hadden al verteld dat deze boer-

derij uit ongeveer 700 jaar v. Chr. stamde.

Een andere aansprekende vondst werd gedaan in Krommenie 

ten noorden van de Haansloot bij de Westdijk. Daar werd een 

slibkuil gegraven waartegen de omwonenden protesteerden, 

zodat het project half klaar bleef liggen. Een vondst van een 

spinsteentje uit de ijzertijd toonde aan dat hier een woonplaats 

was aangegraven. Een opgraving door onze afdeling bracht een 

omheining tevoorschijn van zware eiken palen, waarbinnen de 

Een amateurarcheoloog stapt met regelmaat van zijn fiets om even 

te kijken bij bijvoorbeeld een uitgebaggerd slootje. Soms is er een 

verrassing, soms helemaal niets.

Onder een laag klei en veen zijn de restanten van een 2600 jaar oude 

boerderij uitstekend bewaard gebleven. Dit is het oudste spoor in de 

gemeente Zaanstad, ontdekt door veldverkenning. 
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Wie meer wil weten, kan terecht op: 

www.archeologiezaanstreek.nl

Noten:

1 Jelus Matser, ‘Een geschiedenis van vijftig jaar. Amateurarcheologen 

zetten de Zaanstreek op de kaart’, Zaans Erfgoed 35 (winter 2010) 4-6.

2 De verkenners van het eerste uur waren de vrienden Mr. E.J. 

Helderman en W. Prinsze, beide destijds woonachtig in Wormerveer. 

3 Ron van ’t Veer, Tom Kisjes, Nynke Sminia, red., Natuuratlas 

Zaanstad, (Wormer 2012) 20. 

4 Aris van Braam, Zaandam in de middeleeuwen (Hilversum 1993) 43.

VRIJWILLIGERS
Tegenwoordig noemen we ons vrijwilligers in de archeologie. 

Ons werk bestaat nog steeds uit zelfstandig onderzoek, maar 

ook assisteren wij bij opgravingen door commerciële bedrijven 

in ons werkgebied. En ook wordt er beroep gedaan op onze 

expertise op het gebied van het determineren van bijvoorbeeld 

botmateriaal. Daarnaast zijn onze actieve leden, samen met 

studenten, nog volop actief met het uitwerken van nieuwe en 

oude opgravingen. Het veldverkennen is niet meer zo uitgebreid 

als vroeger, al stappen de veldcoördinatoren nog regelmatig 

van hun fiets af om een interessante scherf op te rapen. Nog 

steeds worden stipjes op de kaart over middeleeuwse bewoning 

of prehistorische nederzettingen aangevuld en komen er 

(vaak vanuit aanzienlijke diepte) middeleeuwse scherven 

tevoorschijn bij opgravingen door gespecialiseerde bedrijven. 

Zo komt langzamerhand ook meer inzicht in de geschiedenis 

van de Middeleeuwen in Zaanstad. 

Zo’n 2000 jaar geleden was er geen Zaanstad 

of Westzaan, maar wel het Oer-IJ. De boeren-

families die er woonden, hielden vee en 

verbouwden wat voedsel. Daarnaast konden 

ze jagen en vissen in de omgeving. Ook klei 

voor het maken van hun aardewerk was 

aanwezig, kortom: een ideale omgeving om te 

wonen in die tijd, tot er wateroverlast kwam. 

(Bron: Ron van het Veen, Natuuratlas 

Zaanstad)
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WISKUNDIGE OPLOSSINGEN
De architect, inmiddels een jaar of tien gepensioneerd, loopt de 

trap omhoog, om even later terug te komen met een ingelijste 

fotocollage, met foto’s van diverse panden in de Zaanstreek, 

ontwerpen van zijn hand. We kijken naar gebouwen van Aspa, 

gebouwd in de vorm van een zeshoek (net als het logo van Aspa), 

het Riagg aan de Westzijde, de Ooievaarstraatschool, in de vorm 

van een kwart cirkel, het (voormalige) pand van Two Do in 

Wormer veer, een reclame bureau, dat bestaat uit twee op elkaar 

gestapelde kubussen die doormidden zijn gesneden onder een 

hoek van 45 graden en onderling met elkaar zijn verschoven. 

‘Ja, dat zijn bijna allemaal markante voorbeelden van tamelijk 

een vormige gebouwen, waarbij gekozen is voor rationele, 

wiskundige oplossingen. Een systematiek die bij ons bureau 

een ommekeer in het denken heeft teweeggebracht. Noem 

het maar het Nieuwe Bouwen, dat als tegenhanger ge zien mag 

worden van het Structuralisme, een stroming in de architectuur 

die zich kenmerkt door een aaneenschakeling van een groot 

aantal, veelal gelijkvormige eenheden.’

VAN MEDEWERKER TOT COMPAGNON: FKG
Creativiteit in actie, luidt de kop boven de collage, een terug blik op 

de architectuur van Cees Kruit, een aandenken van zijn collega’s 

van FKG bij zijn afscheid in 2000 van het architecten bureau. ‘Na 

de UTS ben ik bouwkunde gaan studeren aan de HTS. Daarna 

heb ik de Academie van Bouwkunst gedaan. Om vervolgens bij 

Van Braam te gaan werken. Ik moest in militaire dienst, maar 

kwam daar vervroegd uit omdat het bouwbedrijf mij onmisbaar 

verklaarde. Toen Van Braam het ontwerpbureau afstootte, 

kwam ik bij het architectenbureau van Feitsma terecht, waar 

ik nooit meer ben weggegaan.’

Kruit werd compagnon, kreeg als maat 49% van de aandelen 

(net als Feitsma; diens vrouw kreeg de overige 2%). ‘Feitsma was 

een pietje-precies, raakte overspannen, waarna ik de zaak heb 

overgenomen. Om een lang verhaal kort te maken: samen met 

Jan Goedhart, een oud-praktikant van mij, ben ik verder gegaan 

onder de naam Feitsma, Kruit & Goedhart, het huidige FKG.’

ESTHETISCHE UITSTRALING
V-V-V: Virginia, Volendam, Veerdijk, drie plekken die een bij-

zondere eenheid vormen in het architecturale denken van 

Kruit. ‘Op studiereis in Virginia in de Verenigde Staten, zag 

De start van onze fietsroute ligt, bijna als vanzelfsprekend, bij 

het door architect Cees Kruit (1941) zelf ontworpen vrijstaande 

woonhuis aan de Jan van Hintestraat in Wormer, waar we aan 

de lange eettafel in de living genieten van een panoramisch 

uitzicht over de weilanden van de Enge Wormer. Aan de rand 

van een slootje maakt een blauwe reiger grote passen, naarstig 

op zoek naar een lekker hapje. ‘In 1965 ben ik getrouwd. We 

kochten een huis in Wormerveer en niet veel later verhuisden 

we naar de nieuwbouw van ‘t Kalf. Een mooi huis, dat wel, 

maar we keken uit op de almaar drukker wordende autoweg 

naar Purmerend. ’s Zomers zaten we nauwelijks nog in de tuin 

vanwege het irritante lawaai. Zo’n 24 jaar geleden deed zich 

voor mij, hier in Wormer, de mogelijkheid voor om zelf een 

huis te ontwerpen, waarbij ik volop rekening kon houden met 

de eigenschappen van de plek, de stilte, het uitzicht en de stand 

van de zon.’      

SCHOOLPLEIN
Zijn jeugd, tot zijn twaalfde jaar, speelde zich af in de Valkstraat 

in Zaandam. We maken een ommetje door het Oud-West van 

weleer, een niet-onbelangrijke plek, zo zal ons zo dadelijk 

duide lijk worden, voor Cees’ carrière als architect. ‘Het waren 

de gouden tijden van Verkade. Elke ochtend liepen de meisjes 

van Verkade in stoeten langs ons huis, een beeld dat me altijd is 

bijgebleven. Toen ik in de derde klas van de lagere school zat, de 

Ooievaarstraatschool, een school zonder schoolplein, zag ik dat 

een kindje uit mijn klas door een vrachtauto werd overreden. 

Ook zo’n onuitwisbaar beeld. Direct na deze gebeurtenis werd 

er aan de Langestraat een schoolplein aangelegd.’ 

Toen ik veertig jaar later de opdracht kreeg om een ontwerp 

te maken voor een nieuwe school in de Ooievaarstraat (thans 

school De Westerkim, red.) stond voor mij van meet af aan 

één ding als een paal boven water: de school moest weer aan 

de Ooievaarstraat komen. De weerstand hiertegen was aan-

vankelijk groot, maar met mijn ontwerp, met een verbindings -

zone tussen de Ooievaarstraat en de Langestraat, waar de ingang 

was geprojecteerd, heb ik uiteindelijk toch mijn zin gekregen.’

Het toeval wilde dat Cees twee jaar later ook de opdracht kreeg 

het nieuwe gebouw voor de Parkstraatschool te ontwerpen, 

een steenworp verwijderd van de plek waar hij zijn jeugd door-

bracht, de school waar hij de zesde klas van de lagere school 

doorliep.

Creativiteit in actie
Cees Kruit, Zaans architect in ruste, volop actief in de 

Vereniging Zaans Erfgoed
Architect Cees Kruit uit Wormer is, zoals hij het zelf formuleert, van de generatie van het Moderne Bouwen. 

‘Gaandeweg is mijn interesse voor het Zaanse erfgoed gegroeid, met name voor de industriële aspecten. Alles 

wat met de constructie van gebouwen te maken heeft, vind ik razend interessant.’ Tijd voor een vraaggesprek, 

een interview dat zich laat lezen als een virtuele fietstocht door Wormer en omstreken. 

door Cor van Dongen

Illustraties: auteur
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KUNSTWERK: SPONSORS GEZOCHT!
Hoe lang zal het op de fiets zijn, van de Veerdijk naar de plek 

van de voormalige fabriek van Van Gelder Papier? Hooguit een 

paar minuten. Rijdt u mee? 

Ook op deze plaats komen we, als we een blik in het verleden 

werpen, net als bij de bouw van de pakhuizen, een gebouw 

tegen dat (rond de vorige eeuwwisseling) was ontworpen naar 

de gewenste functie. Functionaliteit. In dit geval hebben we 

het dan over het hoge fabrieksgebouw dat tot 1913 dienst deed 

als machine  kamer en daarna werd omgebouwd tot maalderij. 

‘Dat is een aardig verhaal. In Delft zou een industrieel museum 

ver rijzen, maar dat is er helaas nooit gekomen. Zo kon het ge-

beuren dat de Vereniging Zaans Erfgoed, de rechtsopvolger van 

MBTZ een paar jaar terug een belletje uit Delft kreeg met de 

vraag of zij de gietijzeren kolommen nog terug wilde hebben, 

die MBTZ ooit in bruikleen aan de TU had gegeven toen ze bij de 

sloop van Van Gelder aan deze vereniging waren geschonken. 

Natuurlijk wilden we dat, maar welke bestemming moesten die 

zuilen krijgen? In overleg met de gemeente Wormerland is toen 

het idee ontstaan om er een kunstwerk, een monument voor 

Van Gelder van te maken. Ik heb een jury geformeerd, en we 

hebben een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerpen van 

een kunstwerk waar de ijzeren kolommen in verwerkt dienden 

te worden.’

Er kwamen 28 inzendingen, waaruit de jury vijf ontwerpen 

heeft genomineerd; ontwerpen die zijn uitgewerkt en waar 

maquettes van zijn gemaakt. Samen met het publiek heeft de 

jury een keuze gemaakt uit de tentoongestelde schaalmodellen. 

ik prachtige neoclassicistische gebouwen. Waarom kan dat 

dáár wel, en hier in Nederland niet, vroeg ik me af. In die tijd 

had ik net de opdracht in de wacht gesleept om voor Hotel Van 

Diepen in Volendam, een ietwat oubollig gebouw dat op de 

nomi natie stond gesloopt te worden, een nieuwbouwcomplex 

te ontwerpen.’ Kruit wijst de desbetreffende foto in de collage 

aan. ‘Trapgeveltjes! Ja, trapgevels en nieuwbouw, je ziet, ‘t gaat 

uitstekend samen.’

EN DE LINK MET DE VEERDIJK? 
Kruit somt enkele highlights op van het bekende rijtje pak huizen 

dat we op ons fietstochtje langs de Zaan, over de Veerdijk van 

Wormer, zullen tegenkomen. ‘Pakhuis Saigon, het Hollandia-

complex, de Lassie-fabriek. Maas, Waal en Schepel, de houten 

schuren met hun geteerde plankdelen, waar het alle maal 

mee begonnen is. En de pakhuizen met een volledig houten 

constructie, houten silo’s, waar later stenen gevels omheen 

werden gezet. Ik maak een sprongetje in de tijd, met de over-

gang naar gietijzeren constructies, zoals bijvoorbeeld bij pak-

huis Batavia uit 1894, en wederom een stukje verder in de tijd, 

zoals bij pakhuis Java uit 1907, de overgang naar betonnen 

constructies. En nu de schakel met Virginia?! Bij de pakhuizen 

kun je zien dat er heel goed over het bouwconcept is nagedacht. 

Zo tref je er bijvoorbeeld geen hoge vloeren aan, om het tillen 

van de zakken rijst niet te bemoeilijken, maar tegelijkertijd – en 

daar vind je onze overeenkomst met die prachtige gebouwen 

in Virginia en de fraaie trapgeveltjes in Volendam – bieden de 

renaissance-achtige gevels een esthetische uitstraling.’  

Terras en achterzijde van het 

door Kruit ontworpen huis.
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moed over het verdwijnen van de papierfabriek uit het land-

schap, een mooi stuk industrieel erfgoed. De opdracht om het 

te maken is onlangs verstrekt en het kunstwerk zal naar ver-

wachting in 2013 verrijzen op het zogenaamde evenementen-

terrein, schuin tegenover het gemeentehuis van Wormer. 

O ja, dat mag je best vermelden: het benodigde bedrag van  

€ 53.000 is nog niet helemaal gedekt. We zoeken nog sponsors 

die graag hun naam aan dit heel bijzondere kunstwerk willen 

verbinden!’ 

Cees Kruit toont enkele animatiefoto’s van het kunstwerk 

van de winnaar, beeldend kunstenaar Herbert Nouwens uit 

Slochteren. (Leuke bijkomstigheid: het atelier van Nouwens, 

een heel hoge expositieruimte, is gevestigd in een voormalig 

fabriekspand van zuivelfabriek Duurswold in Slochteren – zie 

rubriek Verenigingsnieuws).

We kijken naar een bundel van dicht op elkaar staande pilaren, 

met daarboven een enorme ‘papieren prop’, vervaardigd uit 

roestvrij staal. ‘Die prop staat symbool voor de weemoed, wee-

Fietsroute Monumentaal Wormerland

Deze fietsroute is ca 35 km lang en gaat langs de bekende ri jks- provinciale- Op alle monumenten langs de fietsroute zijn ANWB monumentenbordjes 

en gemeenteli jke monumenten in de gemeente Wormerland. De gemeente geplaatst, die een korte verhandeling geven over de historie van het 

Wormerland is in 1991 ontstaan uit de gemeenten Wormer, Oostknollendam, desbetreffende pand. Verder l igt Wormerland ingeklemd in het 

Spijkerboor, Wijdewormer (Neck) en Jisp. slagenlandschap, wat beschermd natuurgebied is, en de droogmakerijen

Al die gemeenten hebben een ri jke cultuurhistorie, die is terug te voeren tot uit ca 1638: de Wijde- en Engewormer. In het voorjaar broeden hier talri jke 

de 17de eeuw, waarin de walvisvaart en de beschuitbakkerijen de weidevogels. De fietsroute gaat dan ook niet alleen door de dorpskernen, 

belangrijkste rol speelden, en de periode van de industrialisatie, eind 18de maar doorkruist ook het slagenlandschap en de droogmakerijen. U fietst 

en begin 19de eeuw. Vele fabriekspanden, monumentale woningen maar ook grotendeels over fietspaden, dijken en binnenwegen.

molenschuren uit deze periode vindt u op de route. Deze zijn goed berijdbaar.
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waardigheden in Wormerland. Voor Cees Kruit betekent het 

in ieder geval intensieve arbeid, een fikse klus waar talloze 

fietsrecreanten intussen de vruchten van kunnen plukken…

FIETSROUTE
Al vanaf 2009 is Kruit druk doende met de organisatie rond het 

Van Gelder-kunstwerk. Het zal de lezers van Zaans Erfgoed niet 

verbazen dat hem, gezien zijn achtergrond, indertijd gevraagd 

is om zitting te nemen in het bestuur van de gelijknamige 

vereniging. En van het een komt het ander. ‘Alweer zo’n vijf, 

zes jaar ben ik intensief bezig met de ANWB-fietsroute door 

Wormer land. Een route die langs alle belangrijke monumenten 

voert, alles in samenspraak met Wormerwonen, de grootste 

sociale verhuurder in Wormerland, tevens onze grootste spon-

sor. En vergis je niet in het werk dat daaraan vastzit: over leg, 

subsidies aanvragen, aanvullende sponsors zoeken, teksten 

schrijven voor de ANWB-bordjes die langs de route geplaatst 

worden. Na eerst uitgebreid bronnenonderzoek te hebben 

gedaan, want wat er op zo’n bordje komt te staan moet natuurlijk 

wél kloppen! Dat betekent dat je contact zoekt met eigenaars en 

huurders van panden langs de route, toestemming vraagt of er 

zo’n bordje bij hen geplaatst mag worden. Een heel karwei, dat 

ik heb opgedeeld in drie tranches: eerst de rijksmonumenten 

in Wormer, dan die in Jisp en Neck en tenslotte een eindcheck 

voor het hele gebied.’

Het is een lange weg, om van virtuele fietsroute tot een werke -

lijk bestaand (ontspannend) ANWB-fietstochtje te komen, 

een tripje langs monumentale panden en diverse beziens-
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Pakhuis Koningsbergen

Dit driebeukige pakhuis is gebouwd rondom 1750 en 

stond oorspronkelijk in Jisp aan het zwet. In 1889 is het 

pakhuis verplaatst naar de huidige locatie. Het dankt 

zijn naam aan het feit dat Jisp in de Gouden Eeuw 

handelsbetrekkingen onderhield met de stad 

Koningsbergen in Oost-Pruisen. Het geheel uit hout 

opgetrokken pakhuis is van oorsprong een 

zaadpakhuis, zonder ramen met alleen ventilatieluiken. 

Naar de eerste verdieping is nog een originele meeltrap 

aanwezig. Alle gevels zijn opgebouwd als een 

zogenaamde 'getrapte weeg' waarbij de zwartgeteerde 

delen werden uitgekeept in de skeletstijlen.

Ontwerp voor een tekstbordje bij een van de pakhuizen 

aan de Zaanwand in Wormer. Later werd gekozen voor een 

verzamelbord op de brug, omdat de kade voor de panden aan 

de zuidkant niet voor publiek toegankelijk is.

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

A D V E R T E N T I E
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NAAMGEVING EN ONTSTAAN
Een bavelaartje is een kijkkastje met achter glas een driedimen-

sionale miniatuurvoorstelling van een historische gebeurtenis, 

een landschap of interieur. De naam is ontleend aan Cornelis 

Bavelaar Senior (1747 – 1830), een Leidse houtsnijder en beeld-

houwer die als eerste deze kleine kunstwerkjes maakte. Cornelis 

Bavelaar werd in 1747 in Leiden geboren als jongste zoon van 

de tuinman Pieter Bavelaar en diens vrouw Stijntje Kockedee. 

Zijn ouders stierven jong; op 30 april 1764 kwam Cornelis als 

weeskind in de leer bij beeldhouwer Gijsbert Krul. Vier jaar later 

kwam hij in de leer bij beeldhouwer Nicolaas Lazarie. Overigens 

behoeft de term beeldhouwer enige toelichting: Cornelis 

hield zich onder andere bezig met het maken van lijstwerk en 

decoratief snijwerk in hout. Cornelis Bavelaar trouwde met 

Maartje Kellenaar. Er werden tien kinderen geboren, onder wie 

een eveneens Cornelis geheten zoon (1777 – 1831). 

Cornelis maakte zijn eerste kijkkastjes in 1795, het begin van 

de Bataafse Tijd. Wellicht had hij door de maatschappelijke 

omstandigheden tijdelijk geen of minder werk en mogelijk 

zijn de eerste kastjes gemaakt als tijdverdrijf. Waarschijnlijk 

gebruikte Cornelis afvalmateriaal voor zijn kastjes. De eerste 

exemplaren hadden patriottistische voorstellingen, wat moge-

lijk samenhing met Bavelaars politieke voorkeur. Zoon Cornelis 

werd timmermansknecht en maakte veel kastjes samen met zijn 

vader. Lange tijd is hij ten onrechte genoemd als enige maker 

van de kastjes. Cornelis Senior verkocht zijn kastjes voor tussen 

de 10 en 12 gulden per stuk. In totaal hebben hij, Cornelis Junior 

en diens zoon Johannes Franciscus (1804 – 1832) samen ongeveer 

1500 kastjes gemaakt. Er zijn nu nog circa 350 geregistreerde 

bavelaartjes bekend. De naam raakte op den duur verspreid 

en werd als soortnaam gebruikt voor allerlei kijk kastjes met 

miniatuurvoorstellingen van snij- en knipwerk.

HET CZAAR PETERHUISJE IN MINIATUUR
Het object in het Zaans Museum (ZOV-04073) is in 1814 gemaakt 

door J. Coster; het is linksonder gesigneerd. Het geheel meet 22 

bij 27,5 cm bij een dikte van 6,5 cm en is een fraai staaltje van 

huisvlijt. Het werd in 1976 door aankoop verworven. De voor-

stelling is geheel gemaakt van papieren knipwerk en laat het 

huisje zien in de oude situatie, d.w.z. het oude, uit twee delen 

bestaande huisje. Ervóór staan een regenton, een regenput, 

een struik en twee bomen. De achtergrond bestaat uit tegen de 

achterwand geplakt, lichtgroen handgeschept (Zaans?) papier. 

Op de onderrand is een uit een prent geknipte strook met de 

naam van het huisje geplakt. Over de maker weten we zo goed als 

niets. In 1932 werd uit een legaat een kastje met een voorstelling 

van de Leidse Lakenhal aan het museum met dezelfde naam 

aangeboden (inv. 3943). Het was gesigneerd ‘I. Coster 1796’; 

verdere gegevens van de maker zijn niet bekend. Mogelijk gaat 

het om dezelfde persoon als de maker van het besproken kijk-

kastje en had Bavelaar dus tijdens zijn leven al navolgers. 

In 1818 schonk koning Willem I het Czaar Peterhuisje, toen nog 

bestaand uit voor- en achterhuis, aan zijn schoondochter Anna 

Paulowna, grootvorstin van Rusland. Waarschijnlijk heeft zij 

het voorhuis laten slopen: het achterhuis waar de tsaar had 

gelogeerd, werd toen voorzien van een overkapping op stijlen 

met open bogen. Wat we dus nu kennen, is in feite maar de helft 

van het oorspronkelijke geheel van voor- en achterhuis. In 1997 

was het kastje te zien op de tentoonstelling ‘Gevangen Ruimte’ 

in de Grote Kerk te Westzaan. Het kijkkastje geeft, net als vele 

Het Bavelaartje
Onbekende objecten uit het Zaans Museum  

en de ZOV collectie
Aan het verblijf van tsaar Peter in Zaandam in 1697 herinneren tal van objecten, zowel in het  

Czaar Peterhuisje als in het Zaans Museum. In dit Ruslandjaar is het aardig één zo’n  

voorwerp eens nader te belichten.  

Het is een zogeheten bavelaartje met een miniatuur van het huisje.

door George Slieker

Kijkkastje (bavelaar) door J. Coster met miniatuur-

voorstelling van het Czaar Peterhuisje.  

(Zaans Museum, Zaandam, collectie ZOV-04073)
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prenten en tekeningen van toen, een charmante èn daarbij bijna 

driedimensionale kijk op één van de bekendste attracties van 

de Zaanstreek. 

MEER KASTJES
In de Beeldbank van het GAZ zijn nog een paar af beeldingen 

van andere bavelaartjes te vinden, waarvan niet duidelijk is of 

deze van de hand van de naamgever(s) zijn. Twee ervan laten 

bootjes met figuren in een landschap zien, een derde exemplaar 

toont een Hollands landschap met een bootje tussen rietkragen, 

huizen en een kerk. Het laatstgenoemde exemplaar wordt ook 

vermeld door de auteurs van Leven in miniatuur (1983), waarin 

de familie Bavelaar en haar kastjes worden beschreven. Hier 

wordt als omschrijving gehanteerd ‘Gezicht op Oostzaan’. Het 

is gemaakt naar een gravure van J. Bulthuis en bevond zich (ten 

tijde van verschijning) in de Zaanlandsche Oudheidkundige 

Verzameling Jacob Honig Jansz. Jr. (ZOV). Daarmee lijkt het 

erop dat er in elk geval één originele bavelaar in de Zaanstreek 

aanwezig is met een lokale voorstelling !

Bavelaartjes met zeilscheepjes en Hollands landschap 

(Zaandam). (GAZ 22.05615)

Bronnen:

- A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden deel 2 

(Haarlem 1854).

- Ingrid W.L. Moerman en J.Th.A. Peskens, Leven in miniatuur. Bavelaar’s 

kijkkastjes. Diorama’s in been en hout uit de eerste decennia van de 

negentiende eeuw (Zutphen z.j. (1983)).

 Met dank aan Hester Wandel (Zaans Museum), het Gemeentearchief 

Zaanstad en Jenny de Bruin (Museum De Lakenhal, Leiden).

Links: de ingekleurde kopergravure van J. Bulthuis 

met een gezicht op Oostzaan, gezien vanuit het 

Oostzijderveld, die model stond voor het kijkkastje 

van Bavelaar. (GAZ/collectie ZOV 12.0010)

Rechts: Bavelaar met Hollands landschap  

(ook wel ‘Gezicht op Oostzaan’). (GAZ 22.05614)
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RUSLAND ROND 1680
Rond 1680 was Rusland nog steeds een archaïsch en geïso-

leerd land. Russen mochten niet naar het buitenland reizen. 

Wel kwamen er buitenlanders naar Rusland, maar westerse 

invloeden werden beteugeld. Vanaf 1653 mochten de buiten-

landers zich in Moscovië alleen vestigen in de ‘buiten  landers-

wijk.’ Zij mochten ook geen Russisch-orthodox huispersoneel 

aannemen. Zij lieten de Russen hun woonhuizen in strakke 

classicistische stijl zien, zaten op stoelen aan tafel en dronken 

uit glazen. Hun personeel droeg livreien. Zij verzamelden 

schilderijen, hadden bibliotheken en bespeelden instrumenten. 

Met name de immigranten uit de Republiek der Zeven Verenigde 

Nederlanden, die toen haar gouden eeuw beleefde, lieten hun 

rijkdom in Rusland breeduit zien.

Op Peter had deze wijk, bij zijn zoektocht naar kennis en 

ervaring van het Westen, juist veel aantrekkingskracht. Toen 

Patriarch Joachim van de Russisch orthodoxe kerk hier achter 

kwam, verbood hij Peter deze wijk nog langer te bezoeken, bang 

als hij was voor ‘ketterse invloeden’. Peter heeft zich nooit iets 

van dit verbod aangetrokken. Misschien heeft hij juist door dit 

verbod deze wijk veel bezocht. Peter leerde zelfs zeilen van een 

Nederlandse protestant n.l. Karsten Brand. Deze knapte een 

Engels sloepje voor Peter op en leerde hem tegen de wind in 

zeilen. Ook ontmoette hij daar de uit de Zaanstreek afkomstige 

meester-smid Gerrit Kist. Gerrit, in wiens huisje hij in 1697 een 

week gastvrijheid zou genieten, had kennelijk hoog opgegeven 

van de Zaanse scheepsbouw. Hij moest Peter later dan ook in 

contact brengen met de werf van Lijnst Teewisz Rogge. 

VERGAREN VAN KENNIS
De honger in het vergaren van kennis bleek bij Peter niet te 

stoppen. Hij liet zich ook militair scholen en stond erop in 

zijn eigen regiment alle rangen te doorlopen. Hij bracht het 

van soldaat tot bombardier, oftewel kanonnier. In 1632 had 

Tsaar Aleksej, de vader van Peter, er al in toegestemd dat de 

Amster damse graanhandelaar en koopman Andries Winius 

in Toela (een streek 200 km ten zuiden van Moskou) een ijzer-

gieterij en een kanonnenfabriek opzette. Peter leerde van de 

Neder lander Frans Timmermans mathematica. Deze kennis 

was nodig om bijvoorbeeld de baan van een kanonskogel te 

berekenen, een kwadrant te hanteren of een driehoeksmeting 

toe te passen. In de ogen van veel onwetende, om niet te zeggen 

ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN
De grote vernieuwer van de wetenschap, de Engelsman Francis 

Bacon (1561-1626), die in Cambridge had gestudeerd, hechtte 

al groot belang aan ‘zintuiglijke waarnemingen’, waarneming 

op basis van feiten en bevrijd van autoriteit en traditie. Voor 

eind zestiende en begin zeventiende eeuw was dat een heel 

nieuwe denkwereld en als één iemand daar in zijn houding 

en opstelling aan beantwoordde dan was dat wel Tsaar Peter 

de Grote. Om kennis over o.a. de scheepsbouw te verkrijgen 

kwam hij in augustus 1697 plotseling aan in de haven van 

Zaandam en zocht onderdak bij Gerrit Kist in diens huisje aan 

het toenmalige Krimpenburgh.

VROEGE JEUGD
Peter werd geboren in 1672. Zijn vader was Tsaar Aleksej en zijn 

moeder Natalja Narysjkina. Zij was opgevoed in het huis van 

haar peetvader Artamon Matvejev, die met een Schotse vrouw 

was getrouwd. Haar peetvader was een van de weinige Russische 

edelen die Latijn kende en in zijn huis golden, kennelijk door 

de westerse invloed van zijn vrouw, andere regels dan die in 

Russische gezinnen gebruikelijk waren.

Toen Peter vier jaar oud was, overleed zijn vader. Met zijn moeder 

werd hij het Kremlin-paleis uitgezet door zijn halfbroer Fjodor, 

de nieuwe tsaar. Hierdoor werd Peter niet aan het hof opgevoed 

en kon hij in alle vrijheid opgroeien, onder de hoede van zijn 

moeder, die in het huis van haar peetvader de invloed van het 

Westen al had ervaren.

DE JONGE TSAAR 
In 1682, bijna tien jaar oud, werd Peter al tot tsaar uitgeroepen. 

Pas in 1694, toen zijn moeder stierf, begon zijn actieve regerings-

periode. In de tussentijd kreeg Peter op z’n elfde thuis les van 

Nikita Moisjevitsj Zotov. Hij leerde hem lezen en schrijven, 

maar geen Latijn. Dat was later voor Peter een handicap, want 

Latijn was de internationale schrijf- en leestaal, vooral in de 

wetenschap. Uitgaven van klassieken kende men toen nog niet 

in het Russisch.

Later toen Peter oud genoeg was, ging hij zelf op pad om zijn leer-

meesters in de zg. ‘buitenlanderswijk’ in Moskou te ont moeten. 

Naast het afkijken van de ambachtskunst (hij leerde hier wel 

14 beroepen) leerde hij hoe mensen die heel verschillend van 

godsdienst waren, toch met elkaar konden omgaan. 

Kennis is macht

Hoe Tsaar Peter de Grote de basis legde voor zijn eigen macht 
en die van Rusland als grote speler op het Europese toneel 

Vervuld van het idee ‘kennis is macht’ reisde de ambitieuze Pjotr Michajlov (schuilnaam voor Tsaar Peter 

de Grote) in 1697 van Moscovië (Moskou) naar Gollandia (Holland). De Zaanstreek is nog steeds trots op zijn 

kortstondige aanwezigheid hier. Maar wat weten we nog meer van deze man? 

door Henk Elzenga
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Ook een radicale verandering van de positie van de vrouw bracht 

Peter de Grote vanuit het Westen Rusland binnen. De Russische 

dames bleven niet meer verborgen in hun vrouwenvertrekken, 

maar namen, door Peter sterk gestimuleerd, deel aan het open-

bare leven. Ook de juridische positie van de vrouw onder ging 

verbeteringen.

ver achterlopende Russen was al die wetenschap godslasterlijk 

en verdacht.

Bij het vergaren van kennis ging Peter op z’n Zaans gezegd ‘niet 

gelijk van de vloer op zolder’, hij begon van onderaf aan. Bij zijn 

maritieme scholing doorliep hij alle rangen, van kajuitsjongen 

tot kapitein. Dit was toch wel heel bijzonder voor iemand, die 

als tsaar aan het hoofd van de Russen stond en een onbeperkte 

macht had. Het verklaart wellicht ook waarom Peter in Zaandam 

incognito als scheepsleerling de scheepsbouw wilde leren.

BEZOEK AAN HOLLAND
Door de voortdurende dreiging van de Turken bij de Zwarte 

zee en de overmacht van de Zweden op de Oostzee realiseerde 

Peter zich dat hij de steun van andere landen nodig had. Met 

een gezantschap onder leiding van zijn adviseur admiraal Franz 

LeFort, die carrière had gemaakt in het Franse en Hollandse 

leger, ging hij vanaf maart 1697 op diplomatieke missie naar 

West Europa. Via de Baltische landen en Duitsland kwam ‘het 

Grote Gezantschap’ in Nederland. Het gezelschap vestigde zich 

in Amsterdam en de twee meter lange Tsaar trok ‘incognito’ met 

een paar getrouwen per bootje naar Zaandam. Hij bleef er acht 

dagen, maar de rust om te werken en kennis over scheepsbouw 

op groter schaal op te doen vond hij niet in Zaandam, wel op de 

werf van de VOC in Amsterdam.

Peter nam als autodidact met zijn onbegrensde nieuwsgierig-

heid iedereen voor zich in. Hij leerde niet alleen de scheepsbouw, 

maar vergaarde kennis op allerlei terrein. Hij introduceerde 

later in Rusland westerse kleding en haardracht, landkaarten, 

gereedschappen, wapens en brandspuiten. De uitvinding 

van de brandspuit in 1673 door Jan van der Heijden was voor 

het nog geheel uit houten huizen opgetrokken Moskou een 

uitkomst. Uit Leiden nam hij twee kwikthermometers van 

Daniël Fahrenheit mee. Hij liet medicus Nicolaes Bidloo (later 

zijn lijfarts) het eerste Russische militaire hospitaal opzetten. 

Het eerste museum, ‘De Kunstkamera’, werd gevuld met een 

natuurwetenschappelijke verzameling, die hij gekocht had 

van o.a. Frederik Ruysch. In de Zomertuin liet hij beelden van 

schaars geklede goden en godinnen uit de Griekse mythologie 

plaatsen, tot grote schrik van de orthodoxe Russen. Later, in 

1726, vroeg hij de Leidse professor Willem Jacob ’s Gravenzande 

de Academie van Wetenschappen op te richten.

Van het kleine huisje waar Peter tijdens zijn verblijf in de Zaanstreek 

heeft gewoond werd voor een latere tsaar een zilveren replica gemaakt 

als geschenk van de gemeente Zaandam.(GAZ 41.03644)

Portret van Peter de Grote in 1715, toegeschreven aan Johann 

Gottfried Tannhauer. Het schilderij bevindt zich samen met 

een portret van Peters echtgenote Catharina in het slot van Bad 

Pyrmont waar Peter bij een tweede Europese reis in 1717 verbleef. 

(foto W. van Ritbergen)

Boven: Prent van de scheepswerf van Lijnst Teewisz Rogge waar de 

tsaar 8 dagen heeft gewerkt, maar door de overdadige belang stel-

ling van de Zaandammers uitweek naar Amsterdam. (GAZ 12.0559).
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DE ERFENIS VAN PETER DE GROTE?
In 1725 overleed Tsaar Peter de Grote. Hij had veel kennis binnen 

het conservatieve Rusland gebracht, maar wat bleef hiervan 

over? Veel, maar er bleef ook heel veel bij het oude. Peter, sterk 

beïnvloed door het denken in de Nederlanden, had veel nieuwe 

kennis ingehuurd. Maar deze nieuw verworven kennis en 

vaardigheden konden nauwelijks worden ontwikkeld, omdat 

de hierbij behorende vrijheid van denken en ondernemen in 

Rusland niet bestond. Vrijheid van godsdienst bijvoorbeeld 

stond Peter aan zijn Russische onderdanen zelf al niet toe, alleen 

aan de buitenlanders. Wat wel bleef, was de staatshervorming, 

die regelde dat de kerk ondergeschikt was aan de staat. Het 

invoeren van het ambt van burgemeester werd in Rusland ook al 

geen succes. De boekenmarkt stortte in en de schilders hadden 

geen werk meer.

De positieverbetering van de vrouw werd niet teruggedraaid, 

zij hadden blijvend hun plaats in het openbare leven weten te 

behouden. Ook diverse door Peter opgerichte instellingen voor 

hoger onderwijs bleven bestaan. 

Na 52 jaar eindigde het leven van een man die met Holland als 

voorbeeld, in de achttiende eeuw zijn eigen land en volk op de 

kaart wilde zetten en daar, gedeeltelijk, in slaagde.

Bronvermelding:

- Cees Paul: ‘Czaar Peter en de Zaanse scheepsbouw’, Met Stoom  

(sept. 1996) 

- Jozien J. Driessen-van het Reve, ‘Wat tsaar Peter de Grote (1672-1725) 

leerde van Holland en de Hollanders’, Leidschrift. Rusland en Europa. 

Westerse invloeden op Rusland 24-2 (2009) 15-33.

- Peter de Grote, een bevlogen tsaar, http://www.hermitage.nl/nl/

tentoonstellingen/peter_de_grote/achtergrond.htm

- Informatie over Francis Bacon, Cornelis Cruys (admiraal) en de Grote 

Noordse Oorlog via Wikipedia, geraadpleegd in februari 2013.

SINT PETERSBURG
Na het verdrijven van de Zweden uit de monding van de 

Neva besloot Peter op 27 mei 1703 Sint Petersburg als nieuwe 

hoofd   stad te stichten. Hierbij diende Amsterdam met zijn 

grachten en straten als voorbeeld. Er ontstonden 40 kanalen 

en de vele eilanden werden door meer dan 500 bruggen met 

elkaar verbonden. Ook zijn eerste residentie en winterpaleis 

in Petersburg kenmerkten zich duidelijk door Hollandse in-

vloeden. Later ontstond er een permanente Hollandse wijk 

genaamd ‘Nevski Prospekt’. Hier werd, heel veel later, zelfs 

door zogenoemde ‘Ruslui’ uit het Twentse Vriezenveen een 

Nederlandse hervormde kerk gebouwd.

RUSLAND WORDT EEN WERELDMACHT
Zweden had in 1617 met de Vrede van Stolbovo het tsarenrijk 

de toegang tot de Oostzee ontnomen. Uiteindelijk gelukte het 

Tsaar Peter in 1721 definief revanche te nemen op de Zweden. Met 

de Vrede van Nystad en het Stockholmverdrag werd Rusland 

de nieuwe grootmacht in de Oostzee. Voortaan was Rusland 

daardoor ook een belangrijke speler in de Europese politiek. 

Voor het zover kwam, had Peter heel veel kennis opgedaan 

in het bouwen van oorlogsschepen en kreeg hij onderwijs in 

de krijgskunst. In 1698 trok hij Cornelis Cruys aan om hem 

te adviseren in maritieme aangelegenheden. Cruys, die in de 

Noorse stad Stavanger als Niels Olsen Creutz geboren was, had 

een Hollandse grootmoeder. Hij woonde van 1680 tot 1698 in 

Amsterdam en veranderde zijn naam in Cornelis Cruys. In 

1681 trouwde hij met Catharina Voogt, een dochter van een 

Hollandse kapitein op een koopvaardijschip. Cruys kan worden 

beschouwd als de architect van de Russische marine. Cruys 

(begraven in de Oude Kerk in Amsterdam) was van 1698 tot 

1702 de eerste burgemeester van de plaats waar de Russische 

scheepswerven lagen, Taganrog. Hij kreeg uiteindelijk als erken-

ning de titel van admiraal.

Een van de grachten in St. Petersburg 

met op de achtergrond de kerk van de 

Verlosser op het Bloed (Spas na Krovi), 

gebouwd op de plek waar tsaar 

Alexander II in 1881 omkwam bij een 

aanslag. (foto Wikimedia Commons)

Toeristisch kaartje van het huidige St. Petersburg. Duidelijk is in het centrum te herkennen dat de loop van 

de Amstel en grachtengordel van Amsterdam als voorbeeld kan hebben gediend. (foto Wikimedia Commons)
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De geschiedenis moet worden doorverteld, maar mensen die 

het allemaal hebben meegemaakt, worden schaars. Als we niet 

oppassen zijn hun herinneringen voorgoed verdwenen. Daarom 

verzamelt de Stichting Monumenten Spreken hun verhalen en 

legt ze vast op film voor de generaties na ons. Sinds onze eerste 

filmdag op 29 juli 2011 hebben we de verhalen achter negentien 

monumenten al volledig onderzocht. Daarbij hebben we zestig 

getuigen voor de camera gehad. We stellen er twee aan u voor. 

KOOS POST, GETUIGE VOOR HET MONUMENT 
OVER BADMEESTER JAN KUIJPER IN WORMER 

Als een restaurateur herschept hij met woorden nauwgezet 

het Wormer uit de tijd van badmeester Kuijper. Hij bouwt, 

sloopt en verplaatst. Wat is precies waar gebeurd? ‘Ik weet het 

alleen van onder de tegels. Kijk, hier is de grens van die twee 

huizen. En hier lopen we op de plaats van de tuin van Koster. 

En hier, als je naar achteren kijkt, dat middelste huisje, daar 

woonde opa Mantel.’ Wat hij zeker weet, heeft hij voor ons 

uitgetekend. De terugkerende zin: ‘Het zou kunnen, maar ik 

weet het niet’, getuigt van een waardevolle getuige die niet 

zomaar iets aanneemt of zelf inkleurt. Als hij zich al waagt aan 

zo’n frivoliteit zegt hij er direct iets achteraan als: ‘Dat heb ik 

niet gezien, maar dat is mijn gedachte die opkomt als je al die 

verhalen leest’. Wij zijn geneigd zijn gedachten als waarheid te 

accepteren. Hij ademt Wormer, laag voor laag.

GREETJE HENNEMAN, GETUIGE OVER DE APRIL/
MEI-STAKING IN 1943 EN DE GEVOLGEN DAARVAN

De naam van haar oom, Henk Blank, staat op het Verblifa-

monu ment in Krommenie. ‘Ze hebben hem dus nog een schop 

gegeven dattie bijna van de trap afviel. Twee voor en twee 

achter hem en toen hebben ze hem in die overvalwagen ge-

gooid.’ Haar blik weerspiegelt de verontwaardiging van een 

meisje van nog geen twaalf. ‘Hij had nooit wat misdaan. Het 

was een hele rustige man. Hij was zeker geen leider, dat lag niet 

in zijn leven. Hij had niet dood gehoeven. Stapte naar voren. 

Zomaar.’ Trots, boos? Nee, weer die oprecht verbolgen blik vol 

onbegrip over het onrecht. ‘Ik woonde op de Heiligeweg en van 

de Militaireweg kwam dus zo’n grote overvalwagen aan. Mijn 

oom riep: “Greetje, Greetje!” Hij zwaaide. Ik zwaaide terug. Hij 

is naar voren gestapt en toen hebtie gezegd: “Neem mij. Die daar 

heeft vrouw en kinderen en ik ben vrijgezel.” Nou dan vind ik 

dat een held. Ja. Ik ken d’r niks anders van zeggen. Om dat te 

doen.’

Wij blijven op zoek naar fotomateriaal en naar mensen die ons 

iets kunnen vertellen over de gebeurtenissen die de aanleiding 

vormden voor de zevenentwintig oorlogsmonumenten in de 

Zaanstreek. Heeft u informatie voor ons, e-mail dan naar info@

monumentenspreken.nl of neem contact op met onze coör-

dinator research Marjo Post 06 113 75 457.

Monumenten spreken 
Getuigen moeten nu worden gehoord, anders is het te laat

Zevenentwintig gebeurtenissen, personen of groepen in de Zaanstreek  

waren zo belangrijk dat er een oorlogsmonument voor is opgericht. 

door Merel Kan 

Foto’s Anjo Kan

Jan Kuijper, de badmeester uit Wormer, was actief in het 

verzet. Hij speelde een belangrijke rol bij de ontmanteling van 

papierfabriek Van Gelder om te voorkomen dat al het materiaal 

naar Duitsland zou worden vervoerd. Op woensdag middag 29 

november 1944 werd hij ‘per ongeluk’ doodgeschoten, omdat de 

Duitsers hem aanzagen voor een vluchtende onderduiker.

Verblifamonument in Krommenie

Uit protest tegen tewerkstelling in Duitsland brak op donderdag 

29 april 1943 een staking uit in Twente die de Zaanstreek 

de volgende dag bereikte. Ook de 700 medewerkers van de 

Verenigde Blikfabriek Verblifa in Krommenie legden het werk 

neer. Op 1 mei werden veertien stakers opgepakt van wie er 

vier dezelfde nacht werden doodgeschoten. De rest werd naar 

kampen afgevoerd. Vijf van hen overleefden de oorlog niet.

Koos Post

Greetje 

Henneman
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over de Zaanse immigratiegeschiedenis, 

was hij onmiddellijk bereid daaraan 

bij te dragen. Hij regelde de oprichting 

van de Stichting die nodig was om de 

zakelijke belangen in goede banen 

te leiden, en trad op als coauteur en 

eindredacteur van Zaan kanters bestaan 

niet! (2002). Persoonlijk bewaar ik 

aan die bemoeienissen van Klaas de 

beste herinneringen. Totdat de Lewy-

body-dementie echt bezit van hem 

nam schreef Klaas Woudt voor Zaans 

Erfgoed met regelmaat artikelen over 

Zaanse kunstenaars. Ook in die wereld 

was hij thuis, niet in de laatste plaats 

dankzij zijn bijdragen aan nog een 

monumentaal boek: Kunst zonder 

rugwind (1999). Ze staan in mijn boeken-

kast, al die monumenten die Klaas 

Woudt ons heeft nagelaten, en ik raad-

pleeg ze vaak. En daarbij herinner ik me 

ook steeds wat een buitengewoon aardig 

mens hij was. (Corrie van Sijl) 

Overdrijf ik als ik zeg dat met het 

over lijden van Klaas Woudt een Zaans 

instituut is heengegaan? Zelf zou hij, 

bescheiden en beminnelijk als hij was, 

hartelijk om zo’n kwalificatie hebben 

gelachen. Maar de grote belangstelling 

bij zijn crematie plechtig heid zou hem 

vast wel goed hebben gedaan. Die liet 

in ieder geval zien dat Klaas Woudt nog 

lang niet was vergeten, ook al had hij dan 

zelf in zijn laatste jaren steeds meer in 

de mist van het grote vergeten geleefd. 

In 2004 verschenen zijn memoires, 

af scheids cadeau bij zijn vertrek bij 

Stichting Uitgeverij Noord-Holland. 

Hij opende die herinneringen met het 

zinnetje: ‘Niets is leuker dan boekjes 

maken.’ Dat verkleinwoord ‘boekjes’ is 

typerend voor zijn bescheidenheid, en 

voor wie hem niet ge kend hebben is het 

daarnaast ook ietwat misleidend. 

Zeker, in zijn lange carrière als boek-

drukker en uitgever heb ben heel 

wat boekjes het licht gezien. Boekjes 

maken, dat was Klaas Woudt met de 

paplepel ingegoten; hij was de derde 

gene ratie Woudt die aan de persen 

stond van drukkerij en later ook uit-

geverij Heijnis te Zaandijk. Het fonds 

van de eigen uitgeverij bestond voor-

name lijk uit toneelteksten voor de tot 

in de jaren vijftig ruime markt van 

amateurgezelschappen. Daarnaast 

verzorgde het bedrijf boekuitgaven voor 

derden. Omdat Klaas Woudt in de oorlog 

kleine literaire uitgaafjes maakte, geen 

verzetsdrukwerk, maar wel illegaal, 

omdat alles wat zonder de censuur van 

de bezetter verscheen illegaal was en 

dus risico’s met zich meebracht, had hij 

een naam opgebouwd bij jong literair 

Nederland. Het literaire tijdschrift 

Podium werd bij Heijnis gedrukt en 

de redactievergaderingen vonden 

plaats in Zaandijk. Jan Wolkers’ debuut, 

Serpentina’s petticoat, rolde in 1961 

bij Woudt van de pers. Veel verdiende 

Klaas Woudt overigens niet met deze 

activiteiten en toen in de jaren zestig 

het amateurtoneel instortte en veel 

bedrijven op hun drukwerk gingen 

bezuinigen (dat was de kurk waar 

Heijnis op dreef) zag het er somber uit. 

Toen Klaas de kans kreeg zich terug 

te trekken uit wat toch eigenlijk het 

familiebedrijf was, om in dienst te 

komen van de uitgeefpoot van kunst-

drukkerij Mercurius, die al gauw als 

Inmerc bv door het leven ging, greep hij 

die met beide handen aan. Daar kon hij 

weer doen waar hij goed in was: boeken 

maken. In 1983 richtte hij samen met 

Cees Woudt jr. en Gerbrand de Jong de 

Stichting Uitgeverij Noord-Holland 

op, die zich ten doel stelde boeken 

over kunst, cultuur en geschiedenis 

in de provincie Noord-Holland uit te 

geven. Tot 2004 was Klaas Woudt als 

redacteur aan de uitgeverij verbonden. 

En vooral daar bleef het wat Klaas betreft 

niet bij boekjes. Al eerder had hij, om 

het 150-jarig bestaan van Heijnis te 

vieren, een herdruk verzorgd van De 

Zaanse Volkstaal van Boekenoogen 

(1971), die hij onder begeleiding van het 

Meertensinstituut aan een grondige 

revisie onderwierp en waarvan in 

2004 een opnieuw herziene druk 

ver scheen. Daarop past het predikaat 

monumentaal. 

Veel oude en (relatief nieuwe) Zaan-

kanters hebben Klaas in lezingen en 

voordrachten over dat Zaans horen 

vertellen en lazen de stukjes in de 

rubriek Op een hebbel en een drebbel 

in de krant. In 2004 verschenen ze in 

boekvorm, bij wijze van speelse Spätlese 

op de grote Boekenoogen. Nog zo’n 

monu ment is de Encyclopedie van de 

Zaanstreek (1991), gestart in afleveringen 

in dagblad De Typhoon. Al doende 

verwierf Klaas Woudt in het laatste 

kwart van zijn leven bekendheid en 

waardering voor zijn uitgebreide kennis 

van de Zaanse geschiedenis, die hij ook 

kwijt kon in de reeks Ach lieve tijd. Tien 

eeuwen Zaanstreek en de Zaankanters 

(Zwolle, 1992). In die laatste twee had 

ook zijn zoon Jan Pieter een belangrijk 

aandeel. Toen er aan het eind van de 

vorige eeuw plannen werden gesmeed 

voor een tentoonstelling en een boek 

In Memoriam 

Klaas Woudt, 
13 mei 1923 – 19 december 2012

Foto uit de memoires van Woudt waar hij 

zelf bijschreef: Van mijn oude degelpersje, 

dat met de voet moest worden aangedreven 

(er was geen stroom meer) is helaas geen 

betere foto te vinden dan dit plaatje uit de 

toenmalige Zaanse krant “De Typhoon”. Ik heb 

er in de oorlog tienduizenden tijdschrift- en 

boekpagina’s mee gedrukt. Dat mocht officieel 

niet, maar er mocht zovéél niet in die tijd. 

(archief H&S)
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Verenigingsnieuws
 

Nieuws, aankondigingen en verslagen van Zaanse erfgoedorganisaties die ook interessant zijn  

voor anderen dan alleen de leden van de eigen club. 

Coördinatie: Wikje van Ritbergen

BABEL START MET 
ARCHIGIDS RONDLEIDINGEN

Stichting Babel is een open podium, 

kenniscentrum en kritische denk-

tank voor alle geïnteresseerden in 

architectuur en stedenbouw, de 

inrichting van het landschap en de 

openbare ruimten, beeldende kunst, 

grafische en industriële vormgeving, 

interieur en design in de Zaanstreek. 

Babel wordt regelmatig benaderd 

met verzoeken om rondleidingen te 

organiseren. Sinds de voltooiing van 

het spraakmakende nieuwe stadshart 

van Zaandam is er duidelijk sprake van 

een groeiende belangstelling voor de 

Zaanstreek. Behalve Inverdan is er op het 

gebied van architectuur en stedenbouw 

veel meer te zien en te beleven. Zaanstad  

heeft een unieke stedenbouwkundige 

structuur, die je nergens anders in 

Nederland ziet. De herontwikkeling 

langs de Zaanoevers wordt alom 

beschouwd als een indrukwekkend 

staaltje van stedelijke vernieuwing. 

Zaan stad telt een aantal prachtige 

karakter istieke voorbeelden van sociale 

woningbouw. Er is grote waardering 

voor de wijze waarop industriële 

com plexen zijn gerestaureerd en een 

nieuwe bestemming hebben gekregen. 

Sommige Zaanse projecten hebben zelfs  

(inter-)nationale) prijzen en nominaties 

ontvangen. Kortom, er is genoeg dat de 

moeite waard is om te laten zien en om 

over te vertellen; aan oude en nieuwe 

bewoners en aan geïnteresseerden van 

buiten de Zaanstreek. Daarom begint 

Babel vanaf 2013 met een eigen aanbod 

aan rondleidingen. Via een oproep in de 

media heeft zich een groep vrijwilligers 

gemeld, die na een trainingsprogramma 

in de startblokken staat om vanaf april 

als Archigids aan de slag te gaan. Het 

aanbod van onze Archigidsen bestaat 

uit twee onderdelen: thematische en 

gebiedsgerichte rondleidingen tussen 

half april en half oktober, en een aan-

bod op maat dat het hele jaar door op 

aanvraag kan worden samengesteld 

door deskundigen. Verleden, heden en 

toekomst van de Zaanse stedenbouw 

en architectuur staan centraal in ons 

programma. Uiteraard besteden we 

aandacht aan historische, economische 

en sociale condities, die daarvoor mede 

bepalend zijn geweest. Meer infor-

matie over Archigidsen vindt u op 

onze website www.stichting-babel.nl  

Hier op leest u ook hoe u zich voor een 

rondleiding kunt aanmelden.

(Marieke Ros)

UIT DE WINTER NIEUWSBRIEF
(JAARGANG 7 NR. 2) VAN STICHTING
DE KALVERPOLDER

Het werk gaat beginnen

De grote opknapbeurt van de Kalver-

polder is 3 november 2012 van start 

gegaan. Dat de voorbereidingen hier toe 

zo lang zouden duren had onze vrij-

willigersorganisatie van te voren niet 

voorzien. Niet alleen was het overleg 

tussen de belanghebbende partners en 

ingelanden tijdrovend – het was letterlijk 

en figuurlijk een polderoverleg –, maar 

ook het aanvragen van vergunningen 

vergde veel tijd. De partners in het 

project: hoogheemraadschap Noorder-

kwartier, Staatsbosbeheer, Gemeente 

Zaanstad, Stichting de Zaanse Schans, 

de Agrarische Natuurvereniging en 

onze stichting vonden steeds in een 

goede verhouding oplossingen voor 

opkomende problemen. Gelukkig kan 

nu actief met de uitvoering worden 

begonnen. Naast het intensief baggeren 

van vaarten en sloten, het opvullen van 

laagliggende percelen met vrijgekomen 

baggerspecie, zal het versterken van 

kaden, het aanleggen van paaiplaatsen 

en het opnieuw inrichten van een 

groot aantal percelen tot een grote 

kwaliteitsimpuls van onze polder leiden. 
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Als lid van de stuur- en projectgroep 

van het ‘Uitvoeringsplan Kalverpolder’ 

kunnen wij de uitvoering nauwgezet 

volgen. (Ron Sman, uit de winter 

Nieuwsbrief (jaargang 7 nr. 2) van 

Stichting De Kalverpolder)

Rabo verbindingsprijs 2012

Op 7 december jl. kreeg onze stichting 

 een prachtig blijk van maat schap  pe-

lijke erkenning: de Rabo Verbindings-

prijs 2012. Daarmee werd onze vrijwil-

ligers organisatie ‘beloond’ voor haar 

inzet om de Kalverpolder van een 

groot maatschappelijk draag vlak te 

voor  zien. Deze erkenning geldt in het 

bij zonder onze trouwe en enthousiaste 

vrijwilligersgroep, maar ook onze 

oprichters en leden van onze Raad van 

Advies, te weten de stichting Zaan & 

Dijk, de verenigingen Vogelbe scher-

mings wacht Zaanstreek, Zaansche 

Molen, Hengelsportvereniging ‘Esox’ 

en KMZ. Met deze clubs is een sterk en 

enthousiast kader geschapen dat ervoor 

heeft gezorgd dat de Kalverpolder na een 

lange fase van neergang weer op de kaart 

staat. 

KUNSTWERK VAN GELDER
PAPIERFABRIEKEN.

Op 28 januari 2013 zijn op het evene-

mententerrein aan de Rigastraat te 

Wormer de palen geslagen voor de 

fundering van een kunstwerk gewijd 

aan papierfabriek Van Gelder. Het beeld 

zal ongeveer 8 meter hoog worden en 

een grondoppervlak hebben van 5 m2 . 

De voormalige papierfabriek Van Gelder 

is onlosmakelijk verbonden met de 

geschiedenis van Wormer. 

Het ontwerp De Prop van Herbert 

Nouens uit Slochteren is gekozen 

om  dat het zowel de grootsheid van 

Van Gelder symboliseert, als ook 

de vergankelijkheid van het eens zo 

machtige fabriekscomplex weergeeft. 

Dankzij bijdragen van sponsoren kan het 

kunstwerk dit jaar gerealiseerd worden. 

(zie verder het interview van Cor van 

Dongen met Cees Kruit van vereniging 

Zaans Erfgoed elders in dit blad)

MUSEUM VAN HET NEDERLANDSE
UURWERK

De laatste maanden zijn we druk bezig 

geweest met het drastisch vernieuwen 

van onze website www.mnuurwerk.nl. 

Daarmee willen we de klokkenlief-

hebber, maar ook een breder publiek, 

zicht bieden op de geschiedenis van de 

tijdmeting in Nederland en de bewaarde 

getuigenissen van deze geschiedenis, 

de uurwerken. Dat gaat verder dan ons 

eigen museum en onze collectie. 

Het MNU weet niet alles en we nodigen 

iedere bezoeker nadrukkelijk uit te 

reageren met commentaar op geplaatste 

artikelen, maar ook met complete 

artikelen, foto’s en welke informatie 

ook maar te bedenken is. Zo willen 

we een voor iedereen toegankelijk 

communicatiekanaal worden waar 

allerlei informatie over uurwerken en 

tijdmeting te vinden is

Interessant voor de liefhebbers zijn 

vooral het Virtuele Museum, met 

af beeldingen en gedetailleerde infor-

matie over uurwerken uit meerdere 

collecties, en de Fotogalerij met onder 

andere de fotocollecties van Reinier 

Plomp (toont Haagse en aanverwante 

klokken) en Jaap Zeeman (af beeldingen 

die voor het boek ‘De Nederlandse 

staande klok’ gebruikt zijn). In het 

onderdeel ‘Door de tijd’ vindt u allerlei 

informatie over tijdmeting door de 

eeuwen heen. Verder willen we de 

website uitbreiden tot een complete 

data bank over uurwerken met een 

forum en een wiki (een app om zelf 

infor matie op de site te kunnen 

aanvullen).

 Ook gaat binnenkort een webwinkel 

open met onder andere de boeken in 

onze boekenwinkel.

De website is nog in het beginstadium, 

nog niet alles werkt zoals het moet. 

Maar we willen graag zo snel mogelijk in 

contact komen met de bezoekers. Laat 

het ons weten als iets u niet bevalt of als 

u iets mist! (Carel Hofland)

KUNSTSCHILDER PIET CLIJNK
De kleindochter van de Zaanse 

kunstschilder Piet Clijnk (1899 -1967) 

heeft zich in het afgelopen jaar bezig 

gehouden met een zoektocht naar het 

werk van haar opa. Ze heeft veel werk 

van hem teruggevonden, gefotografeerd 

en gedocumenteerd. Sinds januari is de 

website, die ze maakte over zijn leven en 

werk, online. Bovendien wil ze lezers die 

werk van haar opa in hun bezit hebben, 

oproepen dat te melden. Ze komt dan 

graag eens langs om het werk in het 

echt te bekijken en foto’s te maken. Piet 

Clijnk schilderde en tekende vooral in 

opdracht stadsgezichten en molens in de 

Zaanstreek. www.pietclijnk.nl
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Kroniek
Drie maanden (oktober, november en december 2012) 

Nieuws uit de Zaanstreek, samengesteld uit Dagblad Zaanstreek

Door Jaap de Koning

Foto’s: Jos van der Pal

2 OKTOBER
De plannen voor de exploitatie van 

Fort Krommeniedijk nemen steeds 

vastere vormen aan. Vanavond praat 

de commissie grondgebiedzaken van 

de gemeente Uitgeest over het ont-

werp, dat onder meer een woon- en 

werk plaats inhoudt voor twintig 

autistische jongeren. Het plan met 

Fort Krommeniedijk, dat in het groene 

gebied tussen Uitgeest en Krommenie 

ligt, komt voor rekening van stadsherstel 

Amsterdam. Die organisatie is opgericht 

om historische gebouwen te restaureren 

en te exploiteren. Stadsherstel is 

succes vol en beschikt zonder subsidies 

over een ruime kas. Het plan voor 

Fort Krommeniedijk is ontwikkeld in 

nauw contact met de provincie en met 

Landschap Noord-Holland.

9 OKTOBER
De Culturele Commissie Markenbinnen 

legt het bijltje er bij neer. Dat is het 

einde van de 27 jaar oude concerttraditie 

in de dorpskerk. De vier leden van de 

Culturele Commissie Markenbinnen 

worden te oud, vindt voorzitter Deed 

Stolp, die 17 jaar lang bij de stichting was 

betrokken. Hij zocht vergeefs naar jonge 

opvolgers. ‘Als ik geen goede opvolger 

kan vinden, leg ik de stichting liever op 

de plank. Van opheffen is vooralsnog 

geen sprake.’ Het bestuur van het kerkje 

heeft echter het stokje opgepakt en 

verzorgt een jaarlijks programma met 

diverse concerten (modern repertoire, 

jazz en klassiek), theatervoorstellingen, 

lezingen en exposities.

15 OKTOBER
Het hoger beroep tegen de aanwijzing 

van de Zaandijker kerk als gemeentelijk 

monument dient komende woensdag 

bij de Raad van State. Omdat project-

ontwikkelaar Witkamp BV eind april 

failliet is verklaard, is de curator nu 

eigenaar van de verpauperde kerk.  

Op advies van de gemeentelijke monu-

mentencommissie en de Ver eniging 

Zaans Erfgoed bestempelde het college 

van burgemeester en wet houders de 

kerk ‘voorlopig’ als monu ment, om op 

die manier sloop te voor komen. Dat 

gebeurde al in 2009, waar door Witkamp 

de plannen om apparte menten te 

bouwen moest uitstellen. Het hoger 

beroep van komende woensdag gaat 

over het vertrouwen dat Zaanstad bij de 

project ont wikkelaar had gewekt over de 

bouw van appartementen op de locatie 

van de kerk en over de bouwkundige 

staat ervan.

22 OKTOBER
Bedrijventerrein Achtersluispolder in 

Zaandam blijft voorlopig behouden 

als bedrijventerrein voor zwaardere 

industrie. De gemeente Zaanstad 

mag van de Raad van State het noord-

westelijke deel niet op termijn van 

karakter laten veranderen met 

lichtere bedrijven. Tot opluchting van 

directeur Jaap Haak, van Haak Beheer, 

die beroep aantekende tegen het 

bestemmingsplan Achtersluispolder. 

Haak Beheer verhuurt onder andere een 

deel van het terrein aan de Vredeweg 

aan Holland Jachtbouw. ‘Bedrijven 

doen investeringen op de lange termijn. 

Holland Jachtbouw heeft net voor 

miljoenen een nieuwe hal neergezet. 
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evenement Zingen op de Zaan. ‘De 

komende tijd wordt onderzocht of er 

voldoende draagvlak is. Of we genoeg 

mensen op de been kunnen brengen’, 

zegt een van de initiatiefnemers, Wouter 

Kruithof.

15 NOVEMBER
De afdeling Koog aan de Zaan van 

ouderenbond ANBO wil in samen-

werking met een rijschoolhouder een 

cursus rijden op een elektrische fiets 

organiseren. ‘Veel mensen moeten 

wennen aan zo’n fiets. Dat kan in deze 

cursus’, zegt ANBO-secretaris Henk 

Meijerink. Hij refereert aan dit plan 

in een reactie op een rapport van het 

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 

waarin staat dat oudere fietsers vaak een 

gevaar op de weg zijn.

21 NOVEMBER
Het heeft zich in een paar jaar ontwik-

keld tot een publiekstrekker van 

jewelste: het voetveer van Zaandijk, 

tussen molen De Bonte Hen en de Gerrit 

Honigsluis over de Zaan is ongekend 

populair. Het afgelopen seizoen, tussen 

1 mei en 1 oktober, zette het pontje 

18.437 betalende passagiers over. En die 

mensen betaalden allemaal een euro. 

Een deel van dat geld geeft Stichting 

Voetveer Zaandijk, die wordt gerund 

door vrijwilligers, aan goede delen. 

24 NOVEMBER
‘Moeder heeft zichzelf opgeofferd.’ 

Annie van Soest-Pel zei dat een jaar 

geleden voor de camera van Monu-

menten Spreken, de stichting die bezig 

is de verhalen vast te leggen achter 

de 27 Zaanse oorlogsmonumenten. 

‘Moeder’ is Geertje Pel-Groot, de vrouw 

die in 1944 samen met haar dochter 

Trijnie de joodse baby Marion Swaab 

redde. Geertje betaalde daarvoor met 

kon De Vries heel wat spullen van zijn 

oud-werkgever veiligstellen.

2 NOVEMBER
John Pasman van Pasman Boek en 

Hobby aan de Zaanweg in Wormerveer 

gaat ‘leesbevorderende activiteiten’ 

opzetten met het Michael College, 

zoals de lezing vanavond in de aula 

van de school door professor Willem 

Otterspeer. Onderwerp is ‘De donkere 

kamer van Damocles’. Wie dit boek van 

W.F. Hermans nog niet heeft gelezen, 

kan naar de bibliotheek snellen voor een 

gratis exemplaar. Je krijgt dan wel een 

boek met een slappe kaft. Bij Pasman in 

de etalage ligt een speciale, gebonden en 

vriendelijk geprijsde uitgave, voorzien 

van bijdragen van andere schrijvers.

8 NOVEMBER
Niet iedereen vindt windturbines op 

het land lelijk. Het college van Zaanstad 

vindt turbines in verstedelijkt gebied 

wel prima, in tegenstelling tot de 

provincie Noord-Holland. Het college 

heeft haar visie gegeven op het nieuwe 

beleid van de provincie waarmee een 

einde komt aan nieuwe turbines 

op land, met uitzondering van de 

Wieringermeer. Zaanstad stipt fijntjes 

aan dat het, in tegenstelling tot de 

provincie, juist niets merkt van het feit 

dat het maatschappelijk draagvlak onder 

bewoners afneemt voor uitbreiding 

van windenergie op land. ‘Wij ervaren 

in Zaanstad juist een toename van 

bewoners- en ondernemersinitiatieven 

voor het realiseren van windturbines’, 

aldus het college.

10 NOVEMBER
De Tafelronde 12 Zaanstreek, een 

groep jonge ondernemers, gaat zich 

sterk maken voor een vervolg van het 

Als er op termijn functies komen die 

de zwaardere bedrijven in het gebied 

belemmeren in hun activiteiten dan is 

dat schadelijk voor ze.’

26 OKTOBER
Parteon begint aan eind van dit jaar 

met de bouw van zeventien woningen 

en bedrijfsruimtes aan de Marktstraat 

in Wormerveer. Nu echt. Want vorig 

jaar wilde de corporatie ook al aan 

de slag maar de sanering bleek meer 

voeten in de aarde te hebben dan 

gepland. Vlak voor de kerst beginnen 

de voorbereidende werkzaamheden op 

het braakliggende terrein waar eerst 

de Aldi en taxi- en garagebedrijf Boon 

zaten. In het bouwproject komen zeven 

eengezinswoningen in de sociale huur 

met dakterras aan de kant van het Dick 

Laanplein. Aan de Marktstraat komen 

bedrijfs- en/of winkelruimten met 

daarboven acht appartementen.

27 OKTOBER
Een deel van de collectie van het 

Hembrugmuseum verhuist halverwege 

volgend jaar naar het stationsgebouw 

op het Hembrugterrein. De stukken 

worden onderdeel van de per ma-

nente tentoonstelling in het nieuwe 

informatiecentrum van de Holland-

route. Het Hembrugmuseum is 

sinds een aantal jaren gevestigd in 

het oude Eurometaalkantoor op het 

Hembrug terrein. Het is een initiatief 

van Obdammer Peter de Vries, oud-

medewerker van Artillerie Inrichtingen 

(het latere Eurometaal). Vlak voordat 

Eurometaal in 2003 ophield te bestaan, 
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haar leven. Zij wordt al geëerd met 

een plaquette in de Vermaning aan de 

Westzijde, een plekje in de namenband 

in het gemeentehuis en er is een straat 

naar haar genoemd in Westknollendam. 

Daar komt nu de onderscheiding 

Recht vaardige onder de Volkeren 

bij, een eerbewijs van het Israëlisch 

Holocaustinstituut Yad Vashem. Ook 

dochter Trijnie ontvangt deze onder-

scheiding.

29 NOVEMBER
Voor de toevallige passant zal het er mal 

hebben uitgezien: een groep mensen die 

staart naar de stoep bij de AAK-fabriek. 

Ze keken gisteren naar de feestelijke 

onthulling van de laatste tegel van de 

Zaanse Pandjesroute. De 24 kilometer 

lange route voert langs 28 plaatsen waar 

ooit panden hebben gestaan die naar de 

Zaanse Schans zijn verplaatst. Bij elke 

plaats liggen tegels met een QR-code. 

Scan je die codes met je smartphone, 

dan zie je hoe de panden er op hun 

oorspronkelijke plek hebben uitgezien.

7 DECEMBER
De social return komt er niet in de 

vorm zoals die burgemeester en 

wet houders nu nog voor ogen staat. 

Het gaat alle partijen in de raad van 

Zaanstad te ver om aan bedrijven tien 

procent van de som van een opdracht 

terug te vragen voor een sociaal doel. 

Het was gisteravond de tweede keer 

dat het Zaanstad Beraad over social 

return praatte en dat komt omdat 

de voorwaarden die B en W hebben 

opgesteld te hoog gegrepen zijn volgens 

de politieke fracties. Bedrijven moeten 

als het aan B en W ligt tien procent van 

de opbrengst van een opdracht die ze 

van de gemeente krijgen, omzetten in 

een sociaal doel. In deze economisch 

slechte periode vinden alle partijen tien 

procent te veel.

15 DECEMBER
Geen kerstviering dit jaar in de  

Boni fatiuskerk in Zaandam. Het  

statige en monumentale kerkgebouw  

aan de Oostzijde is per direct en  

voor onbepaalde tijd gesloten voor 

bezoekers vanwege de slechte staat 

waarin de vloer verkeert. Volgens 

de gemeente Zaanstad is de situatie 

onveilig. Dat besluit betekent dat 

er dit jaar geen kerstviering is in de 

Bonifatiuskerk. Ruim vijfhonderd 

kerkgangers moeten ergens anders 

onderdak zoeken.

17 DECEMBER
Na ruim een decennium als steden-

bouwkundig supervisor van Inverdan  

is Sjoerd Soeters een bekende 

Zaankanter geworden. Aan de lopende 

band wordt de flamboyante architect 

op de Gedempte Gracht aangesproken. 

‘Het is niet belangrijk of ik trots ben op 

het resultaat van de gracht, maar of de 

mensen het mooi vinden’. Soeters zuigt 

de meningen in zich op nu de gracht al 

bijna af is. ‘Wat vindt U ervan?  

Bent U blij?’, zegt hij tegen een wild-

vreemde vrouw op straat, als we een 

rondje over de gracht lopen.

21 DECEMBER
‘Niets is leuker dan boekjes maken.’ 

Klaas Woudt, die woensdag op 89-jarige 

leeftijd na een kort ziekbed overleed, 

sprak die zin veelvuldig uit. Ook 

vertrouwde hij zijn uitspraak aan het 

papier toe. Boekjes en boeken schrijven 

en uitgeven, dat was zijn lust en zijn 

leven. Woudt, Zaandijker in hart en 

nieren, gold als ongekend groot kenner 

van de Zaanse streekcultuur. In zijn 

leven gaf hij honderden lezingen en hij 

schreef tientallen boeken en boekjes 

over de Zaanstreek. De Zaandijker 

voerde, met zijn zoon Jan Pieter, de 

eindredactie over het standaardwerk de 

Encyclopedie van de Zaanstreek. 

29 DECEMBER
Koog aan de Zaan krijgt een topsporthal 

die aan alle eisen van het NOC-NSF 

voldoet. Het plan is om in 2014 op het 

sportcomplex achter het station Koog-

Zaandijk te beginnen met de bouw van 

de dubbele hal.

31 DECEMBER
De vogelopvang in Krommenie heeft 

alleen toekomst als er een professionele 

beheerder wordt aangesteld. Gemeenten 

uit de regio zullen hun steentje moeten 

bijdragen. Dat zegt Maria van Driel, 

bestuurslid van de Dierenambulance 

Kennemerland, die de vogelopvang 

dit jaar na het overlijden van Ann 

van Brienen van de ondergang wist te 

redden. Van Driel houdt 10 januari een 

presentatie over de toekomst van de 

vogelopvang voor vertegenwoordigers 

van acht gemeenten: Zaanstad, 

Heemskerk, Castricum, Beverwijk, 

Uitgeest, Velsen-Noord, Wormerland 

en Oostzaan. Zaanstad en Heemskerk 

hebben volgens haar al financiële steun 

toegezegd. Ze hoopt dat ook de anderen 

over de brug komen.
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MUSEUMWEEKEINDE
6 en 7 april: activiteiten in diverse 

Zaanse musea

RUSLANDJAAR 2013
Zaterdag 3 maart is in het Zaantheater 

het Zaans Ruslandjaar gestart. In het 

kader van de bilaterale betrekkingen 

met Rusland gebeurt de komende 

maanden veel meer in de Zaanstreek, 

zoals:

Zaanse Datja’s in de Russische buurt

26 en 28 juni: familiemusical ‘Anastasia 

en de Tsaar’ (Fluxus) in het Zaantheater

juni: Russische films in De Fabriek

juni: speciale rondwandeling Monet-

stichting;

21-23 juni: MidzomerZaan

7 en 8 september: Kunsteiland;

En … nog veel meer, voor meer 

informatie: www.zaansruslandjaar.nl 

DE BIEB
t/m 30 maart: Onderwaterwereld in  

De Bieb Zaandam

De Zaanse Duikvereniging ‘Duikteam 

De Walvis’ exposeert schitterende 

onderwaterfoto’s. Veel van de te 

bezichtigen onderwaterfoto’s werden 

in zoet water genomen zodat u met 

eigen ogen kunt zien hoe mooi de 

onderwaterwereld dicht bij huis is.

De Bieb Zaandam, Westzijde 170a te 

Zaandam, www.debieb.nl 

t/m 31 maart: Zaans Ruslandjaar 2013 in 

Krommenie

In De Bieb Krommenie exposeren 

cursisten van Fluxus in het kader van 

het Zaans Ruslandjaar 2013 werk dat is 

geïnspireerd op Russische Iconen. De 

Agenda
Een greep uit de “Zaanse” activiteiten in het voorjaar

Samenstelling: Joke van der Stok

‘Iconen’ zijn gemaakt op houten panelen 

en geschilderd met olieverf. 

De Bieb Krommenie, Heiligeweg 170 te 

Krommenie, www.debieb.nl 

HONIG BREETHUIS
maand april: Oranje Zaan; een (foto)

expositie van twee eeuwen koninklijk 

bezoek aan de Zaanstreek. Vanaf 

ongeveer mei is het Honig Breethuis 

enige tijd gesloten in verband met 

grootschalig onderhoud.

Honig Breethuis, Lagedijk 80 te 

Zaandijk, www.honigbreethuis.nl 

MOLENMUSEUM
24 maart tot 3 juni: het Molenmuseum 

toont foto’s van mensen en molens.

21 april tot en met 20 mei, tentoon-

stelling ‘Landschap zonder horizon’ met 

werk van Joke Konijn. Op zondag 12 mei 

verzorgt Gerrit Bosch, conservator van 

de provincie Noord-Holland, tijdens de 

vernissage om 15.00 uur een inleiding op 

het werk van Joke Konijn.

1 juni tot en met 31 juli: expositie Zaans 

papier: het maakproces, de materialen, 

het papier zelf en een aantal artistieke 

toepassingen komen aan bod.

Molenmuseum, Museumlaan 18 

te Koog aan de Zaan, 

www.molemmuseum.nl 

KINDERPROJECT 
MOLENMAKERS GEVRAAGD

5 maart tot 21 april: Molenmakers 

gevraagd! is een kinderproject op 

zondagmiddagen van 10 maart t/m 14 

april, 14.00 tot 16.00 uur: Molentjes 

bouwen en beschilderen met Joke 

Konijn. Zondag 21 april is de prijs uit-

reiking voor het ‘mooist beschilderde 

molentje’ tijdens de opening van de 

expositie met werk van Joke Konijn.

Molenmuseum, Museumlaan 18, 

1541 LP Koog aan de Zaan.

HET WEEFHUIS
16, 17, 23 en 24 maart: jaarlijkse 

Fluxusexpositie ANNO 2013

30 en 31 maart: de Zaanse schilderskring

6 en 7 april: Henni van Dijk, foto’s en 

schilderijen

13 en 14 april: Theo Emmerig, 

schilderijen, beelden, boekjes

20 en 21 april: Hans Soesan

27 en 28 april: de Onafhankelijken, 

verschillende kunstvormen

4 en 5 mei: Beeldhouwgroep Molenwijk

11 en 12 mei: Expositie verwanten 

Frederiks

18 en 19 mei: Jorge Herrera, schilderijen

25 en 26 mei: Hilde Wendt, schilderijen

1 en 2 juni: Daphne Riedel, tekeningen, 

schilderijen
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