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Op 9 januari jl. was ik voor het eerst op bezoek in het Honig Breethuis als kersvers 

redactielid van Zaans Erfgoed. Zoals gebruikelijk bij een Nieuwjaarsborrel stonden 

we stil bij de afgelopen periode en blikten we vooruit op een nieuw seizoen voor het 

tijdschrift. Ik voel mij vereerd om in het eerste nummer van 2014 de gastcolumn te 

mogen schrijven om mijzelf aan u voor te stellen. Veel lezers kennen mij wellicht van 

de helaas beëindigde boekhandel Pasman aan de Zaanweg in Wormerveer. Een plek 

die dankzij het enthousiasme van mijn voorganger, Maarten Gorter, bekend stond om 

de collectie Zaanse boeken. Maarten, zeer betrokken bij de vereniging Zaans Erfgoed, 

is helaas niet meer onder ons. Zijn adviezen, vooral wat betreft de nieuwe Zaanse 

uitgaven, worden node gemist.

Door mijn werk in de boekhandel heb ik in 2005 kennis gemaakt met het tijdschrift 

Zaans Erfgoed. Ik realiseerde mij aanvankelijk niet dat het blad geheel en al drijft op 

het enthousiasme van vrijwilligers, en dat het reeds meer dan 10 jaar in een behoefte 

voorziet. Een levensvatbaar tijdschrift met talloze bijdragen zowel van enthousiaste 

historisch geïnteresseerden als van meer professionele onderzoekers van de ge-

schiedenis! Dat is vandaag zeker iets om trots op te zijn.

Blijkbaar maakt de algemene noemer ‘Zaans’ telkens weer zoveel energie los dat op tal 

van gebieden van historisch onderzoek kanttekeningen te plaatsen zijn die het speciale 

karakter van de Zaanstreek benadrukken. Voor een deel is deze ‘Zaansheid’ natuurlijk 

welbewust gezocht en gemaakt. Het blijft niettemin een boeiende opdracht om dit 

‘Zaanse’, afgezet tegen de bredere nationale onderstroom te (her)definiëren. Immers, 

het unieke van de Zaanstreek kan slechts tot uitdrukking komen in het contrast met de 

algehele historische achtergrond, zoals in een schilderij voor- en achtergrond, hoewel 

tezamen een geheel vormend, van elkaar te onderscheiden zijn.

Ik hoop van harte dat ik in de komende periode daaraan een bijdrage kan leveren.

John Pasman
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Het Zaanse erfgoed als merk
Het verhaal van het landschap, de windmolens en het maken

Het Zaanse erfgoed omvat zoveel meer dan de Zaanse Schans en omgeving. De kunst is om dat onder te 

brengen in een groot verhaal dat bezoekers en bewoners aanspreekt en kan bijdragen aan nieuwe economische 

ontwikkeling, zoals in het buitenland al met succes gebeurt. 

door Jur Kingma

Je kunt niet over de Julianabrug fietsen of er staan toeristen 

de Schans, de Gortershoek en de molens te fotograferen. De 

Zaanstreek is een belangrijke trekker van toeristen. Dat heeft 

veel positieve aspecten, zoals vergroting van werkgelegenheid, 

inkomsten voor behoud van het erfgoed en versterking van 

het zelf beeld van de Zaankanter. Naast de Zaanse Schans en de 

Gortershoek heeft de Zaanstreek meer erfgoed te bieden, maar 

een absolute erfgoedtopper als papiermolen De Schoolmeester 

wordt door de grote stroom bezoekers nauwelijks aangedaan. 

Het eigendom van het Zaanse erfgoed is versnipperd. Het is 

waarschijnlijk beter te benutten. Er zijn gebieden in Europa 

waar toerisme nu nog de enige groeisector is. Er zijn lessen 

te trekken uit hoe men elders met industrieel toerisme en 

erfgoedbeleid omgaat. Bij succesvolle projecten zie ik als 

belangrijke elementen een samenhangend verhaal over het 

erfgoed en een samenhangende organisatie.

INDUSTRIEEL TOERISME EN ERFGOEDBELEID 
IN HET RUHRGEBIED

Het Ruhrgebied was lang onherbergzaam en grimmig; de 

industrie kwam er pas van de grond vanaf 1800. Er ontstond 

een gebied bijna zo groot als Noord-Holland vol met hoog-

ovens, staalfabrieken, kolenmijnen, chemische fabrieken en 

machinefabrieken. Vanaf de jaren tachtig van de twintigste 

eeuw liep de industriële bedrijvigheid terug. Er waren tal loze 

initiatieven om industrieel erfgoed te behouden. Men slaagde 

er zelfs in om grote mijn- en hoogovencomplexen en een 

scheepslift te redden. Sinds 1999 is de route van de Industriekultur 

de verbinding tussen 25 ankerpunten en ruim 550 gebouwen en 

plaatsen met industrieel erfgoed. Deze route fungeert nu vooral 

als marketinginstrument. De steenkolenmijn Zollverein in Essen 

is nu werelderfgoed en dat wordt in de marketing gebruikt. 

Recent ontstond in het Ruhr gebied de projectorganisatie 

Extraschicht, die grote culturele evenementen organiseert in 

sommige van de grote industrieelerfgoedcomplexen. 

INDUSTRIEEL TOERISME EN ERFGOEDBELEID 
IN CORNWALL

Cornwall is een oude mijnstreek waar tin- en koper werden 

gedolven. De stoommachine met hogedruk werd hier uitge-

vonden en sterk verbeterd. De mijnbouw is verdwenen en het 

gebied staat vol met ruïnes van stoompompen. Het gebied 

heeft sinds 2006 de status van Unesco Werelderfgoed. Dat was 

de reden om het gebied als merk te promoten: men probeert 

landschap, mijnrestanten en infrastructuur onder één erfgoed-

noemer te brengen: Cornish mining world heritage. Via dat keur-

merk kan een erfgoedproject, restaurant of een winkel als 

deelnemer worden aangemerkt. Ze maken dan gebruik van de 

marketing van de organisatie. 

‘ECOMUSEUM’
Uit Frankrijk kwam in 1971 het begrip ecomuseum. Het con cept 

werd bedacht om het industrieel erfgoed van het industrie-

conglomeraat Schneider in Le Creusot in Bourgondië in een 

zelfde organisatie onder te brengen. Het erfgoed was verspreid 

over een gebied van 500 vierkante kilometer. Het museum 

moest ook een rol spelen in het vergroten van het lokale 

zelf bewustzijn en bij het scheppen van werkgelegenheid.1 Het 

werd een museum zonder muren. Het ging om gebied + erfgoed 

+ collectief geheugen + bevolking. Een andere omschrijving 

is: An ecomuseum is a community driven heritage project that 

aids sustainable development.2 Het begrip is in de loop van de 

jaren steeds meer uitgebreid en omvat soms een netwerk van 

musea in een hele landstreek, zoals Bergslagen in Zweden, waar 

restanten van mijnbouw en hoogovens in een hele provincie 

binnen één organisatie zijn ondergebracht. Ook daar is sprake 

van Unesco-werelderfgoed. Op al deze plaatsen wordt door 

erfgoed een verhaal verteld over de streek.

ERFGOED EN VERHAAL
Mensen, taal en verhalen vertellen horen bij elkaar. In de 

museum  wereld spelen verhalen een belangrijke rol. In 2005 

verscheen een boek met 50 verhalen over unieke voorwerpen 

in het Rijksmuseum, een smaakmaker voor het vernieuwde 

museum.3 Door hun verhaal kunnen voorwerpen ons dichter 

bij het verleden brengen. Zij geven ons een historische sensatie, 

het gevoel dat wij de geschiedenis kunnen pakken, zoals Johan 

Huizinga al in 1920 vaststelde. Verhalen geven betekenis aan 

voorwerpen, zonder dat blijven het dingen. 

In de plannen van het Zaans Museum voor een grote herin-

richting spelen verhalen een belangrijke rol. Maar welk samen-

hangend verhaal vertellen wij aan de buitenlandse bezoeker, en 

hoe draagt dat ook bij aan het zelf besef van de Zaankanters? 

Erfgoed geeft bij uitstek de mogelijkheid tot historische sensatie. 

Naast de musea zijn het vooral de grote erfgoedobjecten, 

zoals windmolens, stoomtreinen en stoomgemalen, die grote 

menigten bezoekers trekken. We moeten proberen het grote 

erfgoed en het museale te integreren in het verhaal van de 

Zaan  streek. Het Zaanse erfgoed bestaat uit voorwerpen van 

arm en rijk, windmolens, houten pakhuizen, houten huizen, 
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negentiende- en twintigste-eeuwse fabrieken, werktuigen, 

sluizen, het veenlandschap, af beeldingen en het dialect. 

OP ZOEK NAAR HET SAMENBINDENDE VERHAAL
In de vroege middeleeuwen werden de West-Europese kust-

vlaktes rond de Noordzee geleidelijk ontgonnen en voor be-

woning en landbouw geschikt gemaakt. In Vlaanderen ont-

stond in de ontgonnen gebieden een aantal steden waar de 

textielnijverheid een belangrijke rol speelde. In Holland werden 

grote veenbulten achter de duinenrij geleidelijk ontwaterd 

en geschikt gemaakt voor de landbouw. Hiermee ontstond 

een onomkeerbaar proces van bodemdaling dat leidde tot de 

vorming van grote meren. Dat vroeg om grote infrastructurele 

werken zoals ringdijken en dammen en vervanging van akker-

bouw door veeteelt. Tegelijk werden scheepvaart en handel 

belangrijk, omdat de voornaamste scheepvaartweg tussen het 

Oostzeegebied en de Vlaamse textielsteden, het industriële 

centrum van middeleeuws Europa, door dit gebied liep. Uit de 

Joseph Wright of Derby (1734-1779), die zich spiegelde aan de Hollandse en 

Vlaamse schilderkunst, maakte o.a. dit portret van Richard Arkwright 

(1732-1796), nog zo’n icoon van de Britse industriële revo lutie bij uitstek, 

met aan zijn linkerhand de spinmachine die de industrialisatie van de 

textielproductie mogelijk maakte. (Derby Museum)

Coalbrookdale by Night: icoon van de industriële revolutie.  

De Franse schilder Philippe Jacques de Loutherbourg (1740-1812) 

schilderde in 1801 dit dramatische beeld van de openlucht cokes-

branderijen. Hier werd voor het eerst ijzer gemaakt met behulp van 

cokes in plaats van houtskool. (Science Museum, Londen)
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grote bloeiperiode. Er ontstond een Zaanse koopmansklasse 

die actief was op de Amsterdamse beurs. Zij bouwden woningen 

van hout, maar ze werden geïnspireerd door de pronkgevels aan 

de Amsterdamse grachten.

EEN STREEK MET VEERKRACHT EN AANTREKKINGSKRACHT
In toenemende mate werd de Zaanstreek een speelbal van 

ontwikkelingen in de wereldeconomie. De bescherming van 

de eigen nijverheid door Frankrijk en Engeland maakte de 

export van de Zaanse molenindustrie steeds moeilijker, ook al 

konden de Zaanse papiermolens zich nog lang handhaven. In 

de negentiende eeuw ging men langzaam over op stoomkracht. 

De Zaanstreek profiteerde van de grote infrastructurele 

werken zoals het Groot-Noord-Hollands kanaal. In 1850 

lieten Wormerveerse ondernemers een haven aan het kanaal 

aan  leggen, het Kogerpolderkanaal. De eerste geslaagde 

ver  stomingen van windmolens vonden dan ook plaats in 

Wormerveer en Wormer. Kooplieden zagen steeds nieuwe 

moge lijkheden, zoals het pellen van rijst in plaats van gort. Toen 

in 1876 het Noordzeekanaal werd geopend, kwam er een goede 

verbinding met de Zaan. Vooral bedrijven van elders vestigden 

zich aan deze nieuwe Zaandamse zeehavens. Het grootste was 

het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen. 

De periode vanaf de opening van het Noordzeekanaal tot aan de 

Eerste Wereldoorlog was de tweede periode van grote expansie 

in de Zaanstreek. Daarna kwamen er grote veranderingen. De 

rijstpellerij ging ten onder en de houtzagerij kromp en werd 

vervangen door de import van gezaagd hout. De industrie 

richtte zich vanaf eind negentiende eeuw in toenemende 

mate op de consument die steeds meer had te besteden. De 

cacao- en chocolade-, maar ook de linoleum-, de keuken- en 

de koek- en beschuitindustrie zijn daar voorbeelden van. 

Door de opkomst van de consumentenindustrie werden 

verpakkingen steeds belangrijker en dat leidde tot vestiging van 

schipperij kwam een zelfstandige klasse van kooplieden voort. 

Holland ontwikkelde zich al in de zestiende eeuw tot een sterk 

verstedelijkt gebied. 

De standerdmolen om meel te malen is ontwikkeld in Maritiem 

Vlaanderen, nu Frans Vlaanderen. Daarnaast ontstond de 

toren  molen met draaibare kap, die ook geschikt gemaakt 

werd voor het opmalen van water. Deze uitvinding werd in 

Holland snel nagevolgd. Vanuit Vlaanderen verspreidde de 

windmolen zich naar de kustgebieden van de Noordzee. Aan 

het einde van de zestiende eeuw was Alkmaar een centrum 

waar de windmolen ook werd gebruikt voor het slaan van 

oliehoudende zaden, het zagen van hout en het maken van 

papier. In de Zaanstreek waren visserij, scheepvaart, veeteelt 

en linnenblekerijen de belangrijkste bronnen van bestaan. Toen 

de troepen van Philips II uit Holland waren verdreven ontstond 

een langdurige periode van welvaart. De dijken langs de Zaan 

werden bewoond en kort daarna begonnen ondernemende 

kooplieden de Hollandse meren droog te leggen. Vanaf het 

midden van de zestiende eeuw was de Zaan onderdeel van de 

scheepvaartroute door Holland, van Gouda naar Alkmaar. Door 

de dammen en dijken met sluizen ontstonden langs de Zaan 

als het ware dokhavens waar veel ruimte was om windmolens 

te vestigen. Deze industriemolens waren houten varianten 

van de stenen stedelijke torenmolens. Noord-Holland, een 

schiereiland tussen Noordzee en Zuiderzee, had de meeste 

wind van de West-Europese kustvlakte. Die kon worden 

geoogst als arbeidsvermogen om in de molens werktuigen 

aan te drijven. Het aantal toepassingen van windenergie nam 

toe. De combinatie van een goede transportinfrastructuur, 

ruim beschikbare windenergie en veel water voor de opslag 

van boomstammen, maakte de Zaanstreek bijzonder geschikt 

voor de houtzagerij. Boomstammen werden aangevoerd via 

de zijrivieren van de Rijn, het Oostzeegebied en Scandinavië. 

De periode van pakweg 1650 tot ongeveer 1730 was de eerste 

Portret van Cornelis Gerritsz. de Lange (1590-1664) en zijn zoon 

Floris Cornelisz. de Lange (1634-1714), geschilderd rond 1650. 

Beiden waren burgemeester en walvisreder. Tussen hen in zien 

wij hun traankokerij in Jisp. Zaanse kooplieden lieten zich toen 

al met hun industriële bezigheden af beelden. (Zaans Museum, 

collectie ZOV, nr. 04008)

Opmerkelijk is dat ook de vrouwen van de Zaanse elite afgebeeld 

werden met een verwijzing naar de economische activiteiten van 

de familie. Hier Trijntje Gerritsz Storck, echtgenote van Claes 

Arisz. Caeskoper, met op de achtergrond de oliemolen De Reus. 

Het portret is vervaardigd door Jan Thopas rond 1685. (Zaans 

Museum, collectie ZOV, nr. 06883)
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blikfabrieken en kartonnagedrukkerijen. Door de stichting van 

grootwinkelbedrijven, die ook hun eigen producten maakten, 

ontstonden andere distributiepatronen.

De Zaanstreek kwam de crisis in de jaren dertig van de twin-

tigste eeuw relatief ongeschonden door. De schade van de 

Tweede Wereldoorlog werd in de wederopbouwperiode snel 

gerepa reerd en tot aan de eerste oliecrisis in 1973 kende de 

Zaanstreek een derde bloeiperiode. Mede door de komst van 

de gemeenschappelijke Europese markt was er daarna een 

langdurig veranderingsproces, waardoor oude industriële 

gebouwen overbodig werden. De maakindustrie bleef belangrijk 

in de sectoren linoleum, zetmeel, cacao, olie en vetten. 

KANSEN VOOR ZAANS ERFGOED ALS MERK
In het Zaans Museum hangt een portret van vader en zoon De 

Lange, kooplieden, reders en olieslagers te Jisp. Op het schilderij 

uit 1650 is op de achtergrond tussen de geportretteerden een 

traankokerij goed zichtbaar. Een schilderij uit het begin van de 

achttiende eeuw van Adriaen van Selm toont traankokerijen en 

molens langs het Twiske in Oostzaan. Een recent boek over de 

relatie tussen kunst, ambacht en nijverheid tijdens de periode 

van de Verlichting in Groot-Brittannië laat zien dat dit soort 

schilderijen in Engeland pas gebruikelijk werd vanaf de tweede 

helft van de achttiende eeuw.4 De Zaanstreek liep hiermee dus 

zeker een eeuw voor op Engeland omdat de ontwikkeling van 

een industriële elite in de Zaanstreek veel eerder ontstond. 

De beroemde Engelse Industriële Revolutie was aanvankelijk 

ook een plattelandsactiviteit. Pas later speelden steden een rol. 

Ook de vroege industrialisatie van het Ruhrgebied vond plaats 

buiten de steden. 

De Zaanse Schans is al ankerpunt in de Hollandse route van 

industriecultuur. De bezoeker komt voor het verhaal dat dit 

industriële erfgoed vertelt. Een samenbindend verhaal kan 

helpen om het toerisme beter te spreiden. Onder de paraplu van 

het merk ‘Zaans Erfgoed’ kunnen ook zaken als de Zaanwand 

in Wormer en het Verkade-complex in Zaandam onder de aan-

dacht worden gebracht. Amsterdam wil een rode loper door 

de stad leggen vanaf het Centraal Station naar de Pijp. Zo kan 

Zaanstad een rode loper leggen van Station Koog Zaandijk 

naar het Molenmuseum, de molens Het Pink en de Dood en 

de Zaanse Schans. Het complex van de voormalige Artillerie 

Inrichtingen, het Hembrugterrein, heeft zeker potentie voor 

culturele evenementen zoals Extraschicht in het Ruhrgebied. 

Met een bootverbinding als ‘maritieme rode loper’ zijn ook het 

Hembrugterrein en de Zaanwand te verbinden met de Zaanse 

Schans. 

De Zaanstreek is ook op te vatten als een ecomuseum met Zaans 

erfgoed ten dienste van de gemeenschap. Het heeft zeker bij-

ge  dragen aan het lokale bewustzijn. Ik pleit er voor dat de 

Zaan streek onderzoekt of het verhaal van het landschap, de 

wind molens en het maken in aanmerking komt voor de status 

van Unesco-werelderfgoed.5 Dan wordt The world heritage of 

windmills and manufacuring een heel sterk merk. De vereni-

ging Zaans Erfgoed zou het voortouw kunnen nemen bij deze 

ontwikkelingen.

Noten:

1 Hughues de Varenne, Tomorrow’s Community Museums lezing op 15 

oktober 1993 Universiteit van Utrecht. http://www.assembly.coe.int/

Museum/ForumEuroMusee/Conferences/tomorrow.htm 

2 http://www.sac.or.th/databases/ichlearningresources/images/new-

museology-communities-ecomuseums.pdf 

3 Bert Natter en Kees Zandvliet, De Historische sensatie. 50 verhalen over 

unieke voorwerpen in het Rijksmuseum (Amsterdam 2005). 

4 Celina Fox, The Arts of Industry in the Age of Enlightenment  

(New Haven & London 2011).

5 In 1995 is bij de presentatie van het PIE rapport over het Zaanse 

industrielandschap al een poging ondernomen.

Zoals Coalbrookdale eind achttiende eeuw een 

technische bezienswaardigheid was voor gefortuneerde 

reizigers, was de Zaandamse overtoom dat in de 

zeventiende eeuw. Deze prent van Bulthuis uit 1794 is 

gemaakt naar een ouder schilderij van vóór 1717, het jaar 

waarin de overtoom werd gesloopt. (GAZ 11.0301)

Rond 1750 werd dit schilderij van papiermolen De Oude 

Voorn vervaardigd door huis- en behangselschilder 

Laurens Oomhein. Vanaf midden zeventiende eeuw 

kwamen talloze geïnteresseerde technici uit heel 

Europa kijken naar zulke grote papiermolens. De 

uitvinding van de Hollander maalbak in de Zaanstreek 

loste een knelpunt in de papierproductie op, zoals een 

eeuw later de uitvindingen van Arkwright dat deden in 

de Engelse katoenindustrie. (Zaans Museum, collectie 

ZOV-01318)
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Op 21 juni 1944 vertrokken Hannie Schaft en Jan Bonekamp 

in alle vroegte per fiets uit Limmen. De voorgaande weken 

hadden ze daar doorgebracht bij het tuindersechtpaar Bult. 

Limmen was hun uitvalsbasis voor verkenningen en voor 

schietoefeningen in de nabije duinen. Bovendien hadden de 

twee verzetsmensen er de ruimte voor elkaar. Want hoewel Jan 

getrouwd was en thuis in IJmuiden een dochtertje had, ontstond 

er een liefdesrelatie met Hannie. Het duo was sinds een paar 

maanden onafscheidelijk. 

De organisatie waarvoor ze opereerden, de Raad van Verzet 

(RVV), had besloten om de Zaandamse politiechef Willem 

Ragut uit de weg te ruimen. Ragut was verantwoordelijk voor 

de arrestatie van talloze ‘goede’ Nederlanders. Bonekamp en 

Schaft ontvingen daarom van RVV-commandant Jan Brasser de 

opdracht hem te elimineren. De Krommenieër waarschuwde 

hen voor de gevaren die deze aanslag met zich meebracht. Ragut 

wist dat hij een mogelijk doelwit was en had gezworen bij een 

schietpartij niet het enige slachtoffer te zullen zijn.

Jan Bonekamp had in de voorgaande maanden meerdere 

landverraders om zeep geholpen. Hij was een trefzekere schutter 

en happig op het uitschakelen van zoveel mogelijk vijanden. De 

Duitsers zouden deze ‘terrorist’ dan ook dolgraag in handen 

krijgen. Voor Hannie Schaft werd het de tweede liquidatie. Op 

8 juni elimineerde ze samen met Bonekamp in Heemstede de 

NSB’er Piet Faber. 

HET MISLUKTE GENADESCHOT
Op de Westzijde wachtten de twee Ragut op. Toen die ’s morgens 

van zijn woning naar het politiebureau aan de Vinkenstraat 

fietste, reden ze achter hem aan. Schaft trok ter hoogte van de 

Botenmakersstraat haar pistool en vuurde als eerste. Ragut 

sloeg tegen de grond. Terwijl Hannie snel wegreed, naderde 

Jan om Ragut het genadeschot te geven. Toen ging het mis. 

Toevallige ooggetuige Jo Brochard: ‘Hij viel neer, maar kwam 

weer overeind en begon met zijn armen te maaien en te 

schieten.’1 De twee mannen vuurden bijna tegelijkertijd op 

elkaar. Ragut trof Jan Bonekamp in zijn buik. Daarna blies hij 

zijn laatste adem uit. 

Bloedend en ineenkrimpend van de pijn fietste Jan weg. Hij 

wist een paar honderd meter ver te komen. Via een steeg 

achter een bloemenwinkel belandde hij in de keuken van 

de familie Unk, Westzijde 7b. Daar zakte hij in elkaar. Naatje 

Unk: ‘De persoon vertelde ons dat hij was aangeschoten door 

de politiekapitein van Zaandam en vroeg of wij direct een 

dokter wilden waarschuwen. Mijn dochter Geertje is naar 

mijn buurman Schipper gegaan en heeft hem gevraagd of hij 

een dokter wilde opbellen. Maar in plaats van de dokter heeft 

Schipper de politie gewaarschuwd. Tijdens de afwezigheid van 

mijn dochter heeft de onbekende persoon mij een pistool en 

een portefeuille gegeven.’2 

Bloemist Johan Schipper liep inderdaad naar het naastgelegen 

politiebureau. Daar vertelde hij adjudant Jan van der Schaaf 

over het slachtoffer op de keukenvloer van zijn buren. Even later 

verscheen deze SS’er en NSB’er ter plekke. ‘Ik nam de portefeuille 

in beslag’, vertelde Van der Schaaf na de oorlog. ‘Genoemde 

man, die in de keuken lag, was blijkbaar zwaar gewond en riep: 

“Help”.’3 Bonekamps noodkreet hielp hem niet. Van der Schaaf 

probeerde in zijn eentje het hevig kreunende slachtoffer naar 

het bureau te dragen, maar slaagde daar niet in. Met hulp van 

een paar collega’s lukte dat even later wel. Ze legden hem in 

cel II. 

 

HET OPPORTUNISME VAN TONNY JANSEN
De dood van Willem Ragut betekende dat diens collega Tonny 

Jansen de leiding kreeg over het Zaandamse korps. Kort nadat 

deze politiecommissaris eind 1942 vanuit Harlingen naar 

Zaandam was gekomen besloot het gewapend verzet daar om 

hem op de dodenlijst te zetten. Jansen had in Harlingen een 

reputatie opgebouwd als deutschfreundliche politiechef en kreeg 

ook in Zaandam al snel het stempel onbetrouwbaar te zijn. Hij 

raakte betrokken bij het ophalen van joodse onder duikers en 

verzetsmensen en roofde onder meer met collega’s de synagoge 

leeg.

Daar staat tegenover dat hij zich ook verbond aan de illegali-

teit, waardoor hij uiteindelijk ontsnapte aan hetzelfde lot 

als zijn voorganger. Begin 1943 deed politieman Bob Pel zijn 

beklag bij de Zaandamse verzetsleider Jaap Buijs. In tegen-

stelling tot Jansen verrichtte Pel gedurende vrijwel de hele 

bezettingsperiode ondergronds werk. Buijs: ‘Op zekere dag 

vertelde Pel mij dat het hem bekend was geworden dat Jansen 

een radiotoestel had gestolen. Ik heb toen gezegd: “Nu kunnen 

wij hem naar onze kant dwingen.” Als hij niet wilde meewerken, 

zou er met hem afgerekend moeten worden.’4 Tonny Jansen 

bleek een opportunist. Vanaf dat moment was hij niet alleen, 

als vanouds, de Duitsers van dienst, maar verbond hij zich ook 

in toenemende mate aan het verzet. 

De bevrijding was amper een feit of Jansen presenteerde de 

rechters die zijn misstappen moesten beoordelen, een ver-

klaring waarin hij zichzelf vrijpleitte van alle oorlogsblaam. 

In zijn verdediging schreef hij: ‘Wat ik van begin af aan beoogde, 

De sterfdag van Jan Bonekamp
Dood van verzetsman leidde tot verraad van Hannie Schaft
Verzetsstrijder Jan Bonekamp had in mei 2014 wellicht zijn honderdste geboortedag kunnen vieren, ware het 

niet dat hij zeventig jaar geleden op de Zaandamse Westzijde werd doodgeschoten. Een reconstructie van zijn 

laatste uren en de fatale gevolgen voor Hannie Schaft.

door Erik Schaap
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lukte. Ik werd de schakel tussen de Duitsers en de strijdende 

verzetsgroepen.’5 Waarna er een opsomming volgde van zijn 

goede werken. Onder meer Jaap Buijs hield na de oorlog een 

pleidooi voor zijn protegé: ‘Er is niemand in Nederland die 

gedaan heeft wat hij heeft gedaan. Wij kunnen constateren dat 

door hem minstens 80 personen uit handen van de Gestapo 

zijn gehouden.’6

JANSEN EN BONEKAMP
Helaas behoorde Jan Bonekamp niet bij die tachtig. Jansens 

eerste handeling toen de communist op 21 juni 1944 het politie-

bureau werd binnen gesleept, bestond eruit een NSB-agent bij 

de celdeur te posteren. Hij wilde voorkomen dat de illegaliteit 

met Bonekamp in contact kwam. Een van de weinigen die 

toegang kregen tot de zwaargewonde, was politiearts Willem 

Levend. Die vertelde in een naoorlogs proces-verbaal: ‘De man 

vroeg aan mij: “Ga ik dood?”, waarop ik gezegd heb: “Het is erg, 

maar je gaat direct naar het ziekenhuis.” Toen zei hij: “Doe ze 

de groeten van mij.”’7 Jan Bonekamp had op dat moment zijn 

bravoure blijkbaar nog niet helemaal verloren.

Politiechef Willem Marinus Ragut (Leiden,  

31-7-1897-Zaandam, 21-6-1944) (archief auteur)

Jan Bonekamp (Velsen, 19-5-1914-Zaandam,  

21-6-1944) (foto: collectie Greet Plekker)

Hannie Schaft (Haarlem,16-9-1920-Bloemendaal, 

17-4-1945) (foto: Verzetsmuseum Amsterdam)
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publiceerde over het leven van de Haarlemse verzetsvrouw, 

komt Rühl aan het woord over dat moment. Rühl: ‘Geef die maar 

mee, zei ik toen. Het meisje werd voor me gehaald en in de auto 

onderweg naar Amsterdam heb ik maar zitten denken wie zij 

kon zijn. Ik wist dat ik haar ergens van moest kennen en in mijn 

gedachten liep ik allerlei dossiers door. Toen wist ik het opeens. 

(…) Ik zei tegen haar: “jij bent Hannie Schaft.” Het was even stil. 

Toen draaide ze zich naar me toe en zei: “ja”.’9

Rühl had Schafts echte naam vernomen tijdens het verhoor 

van Jan Bonekamp. De Sicherheitspolizei deed op 21 juni 1944 

het maximale om de inmiddels naar Amsterdam vervoerde, 

stervende arrestant informatie te ontlokken. Ze injecteerden 

hun weg zakkende prooi met stimulerende middelen om hem 

tot praten te bewegen. Kors: ‘Vlak voor het einde, als de Duitsers 

niets meer loskrijgen, buigt Emil Rühl zich over hem heen, die 

zegt een vriend te zijn. “Kan ik nog wat voor je doen”, vraagt hij. 

En Jan Bonekamp noemt de naam van Hannie Schaft en haar 

adres in de Van Dortstraat.’10 Vlak daarna stierf Bonekamp. 

De beschrijving van zijn laatste momenten komt in grote 

lijnen overeen met de naoorlogse processen-verbaal tegen 

Emil Rühl en zijn collega Maarten Kuiper. Wat echter niet in 

de geschiedschrijving valt terug te lezen is hun bewering dat 

de afloop heel anders had kunnen zijn. En dat de executie van 

Hannie Schaft te voorkomen was geweest. 

FOTO LEIDT TOT ONTMASKERING  
Toen Tonny Jansen in 1947 werd verhoord over de arrestatie van 

Jan Bonekamp zei hij te hebben getalmd met het waarschuwen 

van de Sicherheitsdienst. Daarmee suggereerde hij – verwijzend 

naar dokter Levends voorspelling – dat Bonekamp dood 

zou zijn voordat de Sicherheitspolizei hem kon verhoren. 

Zijn collega Jan van der Schaaf overhandigde Jansen wat bij 

Bonekamp aangetroffen spullen: pistolen, een portefeuille, 

een persoonsbewijs en een foto. Een collega zei tegen hem ‘dat 

die foto weg moest’, hetgeen Jansen naar eigen zeggen deed. 

Die foto zou een cruciale rol spelen. Bonekamps verzets kame-

raad Henk Pools wist van het bestaan. ‘Toen Jan enige tijd met 

Hannie samenwerkte, had ik de idee dat Hannie hem zeer 

genegen was. Jan is hier niet ongevoelig voor gebleven, wat 

de reden was om een foto van haar bij zich te dragen. Ik heb 

hem verschillende malen hiervoor gewaarschuwd, aangezien 

het zeer gevaarlijk voor haar was wanneer hij het ongeluk had 

gearresteerd te worden door de Duitsers. Hij heeft de raad echter 

in de wind geslagen en heeft de foto bij zich gehouden. Hiervan 

is Hannie de dupe geworden.’11 Pools verhaal werd bevestigd 

door Raguts secretaresse, Paulina de Ruiter. Zij zag de foto op 

Jansens kamer. 

Of Jansen Schafts foto nu wel of niet vernietigde, het prijsgeven 

van haar naam door Jan Bonekamp was voldoende om een inval 

te doen in haar ouderlijk huis. Zelf was ze daar weliswaar niet, 

maar er zijn ongetwijfeld foto’s gevonden met haar portret. De 

Duitsers waren Tonny Jansen dan ook zeer erkentelijk. Emil Rühl 

in oktober 1945: ‘De verklaringen van Bonekamp waren voor 

de Sicherheitspolizei buitengewoon belangrijk en voerden later 

tot de arrestatie van de medeplichtige Hannie Schaft. Volgens 

onze mening was het voor Jansen een kleinigheid Bonekamp 

illegaal te laten onderduiken, daar toch, volgens zijn opvatting, 

Levend sprak daarna even met burgemeester Hendrik Vitters en 

Tonny Jansen. Die verklaarde daarover: ‘Toen ik op het bureau 

van politie kwam met Vitters trof ik dr. Levend aan, die mij 

vertelde: “Laat hem maar rustig liggen, hij heeft nog maar een 

kwartier te leven”.’8 Levend op zijn beurt ontkende desgevraagd 

ten stelligste de snelle dood van Bonekamp te hebben voorspeld. 

Daarmee ontstond het eerste deukje in Jansens verdediging.

DE ARRESTATIE VAN HANNIE SCHAFT
We maken een sprong naar de avond van 21 maart 1945. Hannie 

Schaft, verbitterd en depressief door het verlies van haar vriend, 

had in de voorgaande maanden met wisselend succes land-

verraders neergeschoten. Omstanders waren er soms getuige 

van dat er een jonge vrouw was betrokken bij de sabo tageacties, 

maar Schaft wist steeds aan arrestatie te ontsnappen. Tot die 

21ste maart. 

Tijdens een routinecontrole in Haarlem-Noord vond de 

Feldgendarmerie in haar fietstas het illegale blad De Waarheid. 

Hannie belandde in het Haarlemse Huis van Bewaring. Daar 

werd in haar handtas een geladen pistool aangetroffen. Nog 

altijd beseften de Duitsers niet wie ze in handen hadden. 

Hannies opvallende rode haar was sinds de arrestatie van Jan 

Bonekamp zwart geverfd, ze droeg ter vermomming een bril 

en haar persoonsbewijs was vals. Ze had echter de pech dat 

Kriminalsekretär Emil Rühl, die voor de Sicherheitspolizei werkte, 

die avond in de Haarlemse gevangenis was om er gedetineerden 

op te halen. Hij hoorde toevallig dat er een jonge, gewapende 

vrouw was gearresteerd. In Hannie Schaft, het boek dat Ton Kors 

Voormalig politiechef Tonny Jansen in 1949 

voor het Bijzonder Gerechtshof in Amsterdam. 

De rechtbanktekening is gemaakt door Gerrit 

Dekker (Dagblad voor de Zaanstreek De Typhoon  

24 mei 1949) 
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tien jaar bij de politie te werken. Na zijn vrijlating werd Jansen 

directeur van een succesvolle reisorganisatie. In 1978 overleed 

hij op Mallorca. 

Noten:

1 Dagblad Zaanstreek (14 maart 2009).

2  Nationaal Archief (NA) archief Bijzondere rechtspleging 2.09.09,  

inv.nr. 106393.

3  Ibidem.

4  NA-archief 2.09.09, inv.nr. 4216.

5 Ibidem.

6 Ibidem.

7 NA-archief 2.09.09, inv.nr. 63445.

8 Ibidem.

9 T. Kors, Hannie Schaft. Het levensverhaal van een vrouw in verzet  

tegen de nazi’s (Amsterdam 1976) 177.

10 Idem 106.

11 NA archief 2.09.09, inv.nr. 63445.

12 Ibidem.

13 Ibidem.

het gehele politiepersoneel tegen het bestaande regime was. (…) 

In het geheel genomen kan ik niet anders verklaren dan dat het 

alleen door de werkzaamheden van Jansen mogelijk is geweest 

Bonekamp en Schaft te arresteren.’12 Rühls collega Maarten 

Kuiper, die aanwezig was bij het verhoor van Bonekamp, onder-

schreef die lezing.

EXECUTIE IN OVERVEEN
Na haar ontmaskering bekende Hannie Schaft vijf aanslagen op 

nazi-collaborateurs. Vanuit Den Haag kwam het bevel om haar 

te executeren. Op 17 april 1945 haalde een commando haar uit 

de Amsterdamse gevangenis en doodde haar in het duingebied 

bij Overveen. Emil Rühl: ‘Wanneer Hannie Schaft gearresteerd 

zou zijn in bezit van pamfletten en revolvers, zonder dat wij 

de moordaanslagen van haar wisten die door de arrestatie van 

Bonekamp opgehelderd zijn, dan was Hannie Schaft zeer zeker 

nog in leven.’13 

Vanwege zijn inspanningen voor de Zaanse illegaliteit en plei-

dooien van enkele verzetsprominenten ontliep Tonny Jansen 

in 1949 een zware straf. Het verraad van Hannie Schaft en 

Jan Bonekamp bleef buiten beschouwing. Het gerechtshof 

veroordeelde hem tot 2,5 jaar cel en het verbod om de komende 

Het monument in de 

Zaandamse Westzijde voor 

Jan Bonekamp en Hannie 

Schaft (foto Ruud van 

Ritbergen)
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Elizabeth Ophelders en Leo Roovers waren arbeiderskinderen. 

Hij verloor zijn moeder op 8-jarige leeftijd en zijn vader toen 

hij twaalf was. Zijn stiefmoeder, die niet kon lezen en schrijven, 

vond het niet nodig dat hij verder zou leren. Daarom moest 

hij nog twee jaar in de zesde klas blijven zitten en op de dag 

dat hij veertien werd, moest hij gaan werken. Zij verloor haar 

moeder toen ze vier was en kreeg een stiefmoeder, met wie ze 

haar hele leven problemen zou houden. Haar vader verliet al 

snel het huis, omdat hij het met zijn tweede vrouw ook niet kon 

vinden. Beiden hadden dus geen gemakkelijke jeugd. Ze leerden 

elkaar in 1930 kennen. Ze spraken af dat zij hun kinderen een 

betere jeugd zouden geven. In hun verkeringstijd maakten ze, 

op bezoek bij familie in Duitsland, kennis met het nationaal-

socialisme. Ze moesten er niets van hebben.

RODE KATHOLIEKEN
In 1936 trouwden ze in de Bonifatiuskerk in Zaandam. Ze waren 

zeer principiële katholieken. Maar hoewel ze hun hele leven 

keurig op de KVP stemden, waren ze op maatschappelijk ter-

rein eerder felle socialisten dan katholieken. Hun levensregel 

was: ‘Over naastenliefde moet je niet praten, maar je moet dat 

doen.’ Ondanks armoede was er in het gezin altijd ruimte voor 

mensen die het slechter hadden dan zij. De stelregel was dan 

(letterlijk): ‘Iedereen een stukje opschuiven en de ene gehaktbal 

op zondag wordt dan in plaats van met zijn achten, maar met 

negen mensen gedeeld.’

NIET WERKEN VOOR DE BEZETTER
De oorlog gooide alle mooie plannen in het water. Leo werkte bij 

de artilleriefabriek Hembrug. Na de Duitse inval zou hij moeten 

meehelpen om de door de Duitsers buit gemaakte Nederlandse 

wapens geschikt te maken voor Duits gebruik, en dat was hij 

niet van plan. Hij ging naar de afdeling personeelszaken en 

liet daar al zijn persoonsgegevens vernietigen, om eventuele 

represailles te voorkomen. Daarna liep hij weg. Tot zijn grote 

verbazing kwam er ruim vier maanden lang, tot 22 september 

1940, iedere week iemand een loonzakje brengen. Wie het was 

en in wiens opdracht dat gebeurde, heeft hij nooit kunnen 

achterhalen.

Via een bekende en ‘goede’ politieman kon Leo een betrekking 

krijgen bij de gemeentelijke afdeling Luchtbescherming. In 

die functie had hij vaak te maken met Duitsgezinde en NSB- 

functionarissen. Hij stak zijn mening niet onder stoelen of 

banken en dat leidde regelmatig tot felle botsingen. In 1942 

liep het uit de hand, bij de benoeming van de NSB’er Vitters 

tot nieuwe burgemeester van Zaandam. Voorafgaand aan de 

installatie kreeg Leo van Dries van de Berg, op dat moment de 

leider van de NSB-Jeugdstorm, de opdracht om het clubhuis van 

de NSB te versieren. Hij weigerde en Van de Berg werd hierop 

zo kwaad, dat hij zijn pistool trok en dat tegen het hoofd van 

Roovers zette met de woorden: ‘Je gaat dit nu doen of ik schiet 

je kapot.’ Roovers reageerde met: ‘Schiet maar, daar ben je te 

laf voor.’ Direct hierna werd Leo geschorst, met de opdracht 

om maandagochtend als eerste klant bij Vitters te verschijnen. 

Het gesprek op maandagochtend was betrekkelijk kort. 

Bij binnenkomst zei Vitters: ‘Zo jij bent dus dat eigenwijze 

mannetje dat dienst heeft geweigerd’. Roovers antwoordde: ‘Ik 

heb geen dienst geweigerd. Ik ben niet in dienst van de NSB. 

En of ik eigenwijs ben zal de geschiedenis wel uitmaken.’ De 

woedende Vitters riep Roovers toe: ‘Onmiddellijk eruit. Je bent 

op staande voet ontslagen. Als ik een gijzelaar nodig heb, ben 

jij de eerste!’ 1

BRODELOOS
Hierna volgde een periode van grote onzekerheid. Leo deed in 

die tijd al wel illegaal werk, zoals onderduikers aan een veilig 

onderkomen helpen. Dat ging onder supervisie van de zich 

vormende katholieke verzetsgroep rond kapelaan Groot. Zijn 

inkomen was echter zeer onzeker. Via die illegaliteit kreeg 

hij soms wat geld, variërend tussen de f 8,- en f 15,-. Hij schreef 

hierover: ‘Vaak moest ik hierom bedelen. Honger voor mijn 

gezin was een gevolg.’ Hij meldde dat hij eten had moeten 

krijgen via het verzet. In de hele oorlog bleef dit beperkt tot twee 

pakjes boter. Hij en Joost Bouwmeester, ook lid van de groep, 

veronderstelden dat hun eten was gestolen. Uit pure wanhoop 

en gedwongen door de nood van zijn gezin vervoegde hij zich 

op een bepaald moment bij de R.K. pastorie. Daar kreeg hij van 

pastoor Van der Marck te horen, dat hij maar naar Duitsland 

moest gaan om daar te werken. Zijn vrouw zou dan van de 

Duitsers geld krijgen om eten te kopen. Deze uitspraak leidde 

tot een rel tussen de pastoor en kapelaan Groot, de leider van 

de katholieke verzetsgroep. (Saillant detail is, dat in zowel 

De drukkers van de Strijd 
en De Typhoon

‘Het is beter om rechtop te sterven, dan geknield te leven.’ 
(A.Camus)

Na 1945 was de oorlog voorbij, maar niet voor iedereen 

door Henk Roovers

Illustraties: archief auteur
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De Typhoon, het blad dat werd gedrukt en uitgegeven door de 

katholieke verzetsgroep, als in het dagelijks verspreide verzets-

krantje Strijd werd opgeroepen om absoluut niet in Duitsland te 

gaan werken. Toen de Duitsers bijvoorbeeld rond kerst '44 door 

middel van aanplakbiljetten bekend maakten, dat iedere man 

in de leeftijd van 16 tot 40 jaar verplicht was om in Duitsland 

te gaan werken, maakten de drukkers van de katholieke 

verzetsgroep een bijna identiek aanplakbiljet met daarop de 

boodschap van het verzet: ‘Niet melden!!!!!’ 's Nachts werden 

deze biljetten over de Duitse heen geplakt.)

HULP AAN ONDERDUIKERS
Roovers en zijn vrouw transporteerden in de laatste oorlogs-

jaren berichten en verborgen radio's, wapens en munitie in hun 

huis. Zij zorgden ook voor het transport van zowel de wapens 

als de munitie. Hij zette in die tijd een kristalontvanger in 

elkaar om naar de Engelse zenders te kunnen luisteren. Voor 

de ontvangst maakte hij gebruik van een antennedraad die van 

zijn huis naar een huis in de Poortstraat liep. Hij heeft zich altijd 

afgevraagd waarom de bezetter nooit achter dit zichtbare teken 

is aangegaan. Als het voorkwam, zorgden ze ook voor onderdak 

van onderduikers. Op de hoek Poortstraat-Rosmolenstraat 

gebruikte hij een kleine werkplaats (van Van Breukelen) om 

met een steeds wisselend aantal onderduikers door middel van 

figuurzagen broches, sprookjesfiguren, lampen, kapstokken, 

kerststallen enz.. te maken. Deze werkstukken werden verkocht. 

Van de opbrengst konden de onderduikers, die geen andere 

inkomsten hadden, weer wat levensmiddelen kopen. Als het in 

de werkplaats te gevaarlijk werd, werkten de onderduikers bij 

ons thuis op zolder.

VERZETSHAARD IN DE SMIDSTRAAT 
De situatie verhardde in de loop van de tijd. De ‘katholieke’ 

Smidstraat (de huidige Jan Bouwmeesterstraat, red.) was een 

Leo Roovers had uit kleine stukjes blik plaatjes geknipt 

met daarop onze naam en adres. Deze waren in een 

zakje op ons hemd vastgemaakt. Ieder bombardement 

hield het risico in getroffen worden. Ook arrestatie 

van hem en van zijn vrouw kon ertoe leiden, dat wij 

kinderen op straat terecht zouden komen.

De Smidstraat in Zaandam (later Jan 

Bouwmeesterstraat) kort voordat de 

huizen werden gesloopt. Ons huis was 

het tweede links, nummer 94. Rechts van 

de dakkapel, in een kledingkast onder 

de dakpannen, stond de stencilmachine 

waarop de Strijd werd gedrukt. Schuin 

tegenover ons woonde Jan Bouwmeester 

op nummer 97, Joost Bouwmeester 

woonde op nummer 80 en Gerrit 

Bouwmeester op nummer 59, in het 

voorste deel van de straat. 

Roovers

Joost 
B.

Jan
B.

G.B.
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als vierjarige in de keuken en kan de paniek in de ogen van 

mijn vader nog steeds voor me zien. Wat moest er gebeuren? 

De overvallers stonden op nog geen dertig meter afstand van 

onze voordeur; ze konden elk moment ook bij ons binnenvallen. 

De spullen verdwenen. Ik heb nooit geweten waar ze zijn opge-

borgen. 

ILLEGALE DRUKKERIJ IN DE SLAAPKAMER
In september en begin oktober 1944 besloot de katholieke 

verzetsgroep om een eigen (illegaal) blad te gaan uitgeven. 

Het eerste exemplaar heette De Moffenzeef en verscheen op 10 

oktober 1944. De naam viel bij de leiding (kapelaan Groot?) niet 

in de smaak, waarna het blad de naam De Typhoon kreeg. Die 

was afkomstig van een geallieerd type gevechtsvliegtuig. Op 18 

oktober 1944 startten de gezamenlijke verzetsbewegingen met 

de uitgave van een dagelijks bulletin: Strijd. De oorlogssituatie 

verslechterde bijna iedere dag voor de Duitsers. Om het moreel 

van de lijdende bevolking op te krikken, wilde de verzets -

beweging de Duitse nederlagen zo exact mogelijk bekend 

maken. Een gevaarlijke operatie, want de Duitsers reageerden 

furieus. Leo en zijn vrouw verzorgden 60% van de voor het 

katholieke verzet bestemde oplage van Strijd, op een stencil-

machine die in een kledingkast in hun slaapkamer stond. 

Daarnaast drukte Leo met diverse anderen ook De Typhoon. 

Hij schreef later: ‘Het gebeurde regelmatig dat ik 's nachts de 

Typhoon drukte en overdag de Strijd.’ Leo en Lies waren beiden 

betrokken bij de voorbereidingen van deze uitgaven. Dat een 

van hun buren werkte voor de Duitsers, maakte de risico's die 

ze liepen, een stuk groter. Het is dan ook niet zo vreemd dat 

mijn vader voor 18 september 1944 in mijn dagboek schreef: 

‘Er gebeurt zo verschrikkelijk veel. De spanning is tijdens deze 

van de straten waar een groot aantal leden van de katholieke 

verzetsgroep woonde. In juni 1944 ging het hier fout. In 

Wormerveer werd een ex-onderduiker gearresteerd. Hij was op 

zijn onderduikadres in Brabant niet te handhaven geweest en 

was teruggekeerd naar de Zaanstreek. Hij werd aangehouden 

zonder dat hij een persoonsbewijs bij zich had en onder druk 

gezet en bedreigd. Hij sloeg door en vertelde, dat hij werd 

onderhouden door de katholieke verzetsgroep in Zaandam. 

Toen de druk verder werd opgevoerd probeerde hij zich vrij te 

pleiten door te vertellen, dat hij de leider van deze groep, Gerrit 

Bouwmeester, goed kende en bereid was zijn ondervragers 

naar hem toe te brengen. Maar op de Smidstraat 59 troffen de 

overvallers Gerrit niet aan. In paniek zei de verrader dat hij 

misschien bij zijn broer Joost was, die op nummer 80 woonde. 

Ook daar werd een inval gedaan. De vijf overvallers doorzochten 

het hele huis, maar vonden geen van beide broers, terwijl, gek 

genoeg, Joost op de wc zat. Die werd door niemand geopend! 

De ex-onderduiker wist toen nog een broer, Jan Bouwmeester, 

te wonen, schuin aan de overkant op nummer 97. Die was op 

dat ogenblik aan het werk bij Verkade. Toen de verrader daar de 

kamer binnentrad, zag hij een foto van Jan op de schoorsteen 

staan. Hij zei tegen de overvallers, dat dat de gezochte persoon 

was. Jan werd op zijn werk gearresteerd en afgevoerd naar het 

hoofdkantoor van de SD in de Euterpestraat in Amsterdam. 

Hier vandaan volgde transport naar het concentratiekamp 

Neuengamme, waar Jan op 3 of 4 januari 1945 overleed. 

Nadat de overvallers het huis van Joost Bouwmeester hadden 

verlaten, liep die in paniek met geheime papieren van het 

verzet en een radio zijn woning uit en kwam via een steeg de 

keuken van de familie Roovers binnenrennen. Daar vertelde hij 

in doodsangst wat er was gebeurd en vroeg om hulp. Ik stond 

Een foto van enkele drukkers van De Typhoon, rechts kapelaan Groot, 

in het midden Leo Roovers. Links zorgen twee mannen op een tandem 

voor de aandrijving van de drukpers. Dat was zwaar werk. Om dat te 

laten zien houdt de achterste persoon demonstratief een stopwatch in 

zijn hand. Volgens Joost Bouwmeester waren o.a. ook Th. Kuijt, Sj. Riem 

en J. Bekker betrokken. Drukkerij Vos en de ruimte achter de coöperatie 

De Eenheid, beide gevestigd in de Oostzijde, waren de werkplaatsen. De 

foto is gemaakt bij Vos, na de oorlog; er zijn enkele versies van bekend. 

Tijdens de oorlog zou zo’n foto veel te riskant zijn geweest. 

Mijn ouders hebben tijdens de oorlog angstvallig 

geprobeerd hun verzetswerk voor ons geheim te houden, 

om ieder risico van argeloos uit de school klappen te 

vermijden. Toch heeft mijn oudste zus bijvorbeeld de 

stencilmachine waar de Strijd op werd gestencild, in de 

slaapkamer gezien. Op 2 mei 1945 zagen wij voor het eerst 

deze kristalontvanger en mochten we via Radio Oranje 

horen dat Nederland bijna was bevrijd!! Rechts van mij 

mijn zus Corrie. 
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NET OP TIJD BEVRIJD
Op 28 april 1945 schreef mijn vader in mijn dagboek: ‘Het 

oorlogs   front is stil komen te staan bij Amersfoort. We hopen 

maar dat het einde van de oorlog nabij is, maar dat hoopten we 

al vaak en iedere keer kwamen we bedrogen uit. De bevrijding 

moet nu wel snel komen want de hongersnood neemt schrik-

barend toe. We krijgen bijna niets meer. Onze voedsel situatie 

is hopeloos. Jij loopt buiten te huilen van de honger.’ 

Op 8 mei stond er in hetzelfde dagboek: ‘HOERA!! VREDE!!! 

Een ongelovenlijke, voor ons gunstigen oplossing heeft een 

einde gemaakt aan den vreselijksten oorlog allertijden.’ Na 

een beschrijving over wat hij had gedaan, schreef hij: ‘Ook mag 

niet vergeten worden de moed en durf die jullie moeder heeft 

betoond in deze jaren van strijd en gevaar. Alles heeft ook zij 

aangedurfd, al was het nog zo gevaarlijk. Zij heeft zich tijdens 

deze jaren wel gebogen, maar zich nooit laten breken door het 

moffentuig. Ik kan er nog niet aan wennen, dat ik zonder gevaar 

hier, nu "moffentuig" kan schrijven.’

dagen opgelopen tot krankzinnige hoogte. Er wordt jacht op 

ons gemaakt. We kennen grote angst voor onze veiligheid en 

voor ons leven. Het oorlogsfront is nog een eind weg, maar het 

komt dichterbij. Ook dat maakt ons bang. Ik kan onmogelijk 

opschrijven welke gevaren ons bedreigen, want dat is te gevaar-

lijk. Wat er nu met ons gebeurt was vier jaar geleden iets uit 

vroeger eeuwen. Wat er nu gebeurt is erger dan we ons ooit 

konden voorstellen.’

ONTSNAPT AAN ARRESTATIE
De bezetter kwam in de persoon van de SD’er Willemse heel 

dichtbij. In januari 1945 werden mijn ouders door buren ge-

waar schuwd, dat er 's avonds en ’s nachts landwachters rond 

het huis slopen, die aan de ramen luisterden en probeerden 

binnen te kijken. Een waarschuwing kwam er ook van twee 

politieagenten. Willemse werd geliquiderd en daarmee was het 

gevaar van arrestatie afgewend.2 De liquidatie van Willemse is 

zeer waarschijnlijk het werk geweest van het communistische 

verzet. Direct na de oorlog hadden mijn principieel katho lieke 

ouders vriendschappelijk contact met een aantal com munis-

tische mensen, onder andere Piet Winter van de Bootwerkers-

vereniging, Marcus Bakker en de weduwe van Dirk de Korte. 

Dat contact tussen katholieken en communisten was in die 

tijd bijna ondenkbaar. Waren Winter en Bakker betrokken 

geweest bij de liquidatie van Willemse en hadden ze daardoor 

mijn ouders gered van arrestatie? Uit wraak voor de dood van 

onder anderen Willemse deporteerden de Duitsers een aantal 

mannen om ze in Duitsland voor de Arbeiteinsatz te gebruiken. 

Een van hen was mijn vaders oudste broer Frits. Hij keerde na 

de bevrijding terug, maar had toen tuberculose in een zo ver 

gevorderd stadium, dat hij korte tijd later overleed.

De installatie van Vitters als burgemeester van Zaandam 

(zomer 1942) ging gepaard met veel ceremonieel, met als 

hoogtepunt een parade van NSB’ers voor het versierde 

stadhuis van Zaandam. De commandant bracht de 

Hitlergroet. Het zag er zeer imponerend uit. Ze voelden 

zich stoer en sterk. De Duitse legers waren in Rusland 

weer volop aan de winnende hand en niets wees nog naar 

‘Stalingrad’! (foto Beeldbank WO2 - NIOD)
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Bronnen o.a.: 

 Dagboeken door L.N.P. Roovers tijdens de oorlog bijgehouden.

 De pensioenaanvraag van L.Roovers en de beslissingen daarover van 

de buitengewone pensioenraad.

 Verklaringen van Joost Bouwmeester, Th.Kuyt en G.Bouwmeester.

 Informatie verkregen van Ab Bouwmeester en Corrie Roovers.

 W. Swart, Zaanstreek in bezettingsjaren (Zaandam 1980).

 J.J. ‘t Hoen J.J. en J.C. Witte, Zet en tegenzet: fascisme en illegalteit in de 

Zaanstreek 1940-45 (Zaandijk z.j. (1975)). 

 Otto Kraan, Witte Ko, herinneringen uit het gewapend verzet  

(Amsterdam 1982).

 Ad van Liempt, De jacht op het verzet: het meedogenloze optreden van 

Sicherheitsdienst en Nederlandse politie tijdens de Tweede Wereldoorlog 

(Amsterdam 2013). 

Noten:

1 Dries v.d. Berg was een boef. Op 19 september 1944 was hij van plan om 

na een drankgelag met een aantal anderen, NSB burgemeester Vitters 

neer te schieten. Ze vonden hem te slap. Ze kregen onderweg naar 

Vitters een autoongeluk. Vitters, die gewaarschuwd was, kwam met 

Tonny Jansen ter plekke. Vitters schoot de onderwijzer Hagoort neer 

en Jansen liquideerde V.d. Berg.

2 Zie hiervoor Henk Roovers, ‘Willemse neergelegd..., verder is alles 

rustig verlopen’, Zaans Erfgoed 44 (voorjaar 2013) 47. De connectie 

tussen Tjeertes en Roovers die ik toen veronderstelde, heeft 

niet bestaan. Roovers leverde de Strijd alleen aan de katholieke 

verzetsgroep.

leven met trauma’s
De oorlog was ten einde. Een nieuw leven vol kansen kon 
beginnen. Maar zo ging het niet. In 1953 kreeg mijn vader een 
betrekkelijk onschuldige ziekte, die uit de hand liep. Hij kwam 
in het ziekenhuis terecht en daar stortte hij volledig in. Er 
bleef slechts een wrak van hem over. De trauma's uit de oorlog 
haalden hem in. Kennis over oorlogstrauma's bestond er toen 
nog nauwelijks en hij werd uitgemaakt voor een slappeling en 
een aansteller. Hij werd uiteindelijk afgekeurd en bleef achter 
met een klein pensioentje. Het verhaal van mijn moeder is iets 
minder heftig, maar vertoont een parallelle geschiedenis. De 
Stichting '40'45 bracht na jaren redding. Er was vrede, maar niet 
voor hen. Dromen zorgden steeds opnieuw voor herbeleving 
van de doodsgevaren. Mijn moeder heeft tot haar dood in 
2005 geweigerd om een buitengewoon pensioen aan te vragen. 
Zij had er wel recht op. Ze zei slechts: ‘Ik ga die beerput niet 
opnieuw openmaken.’ In 2010 werd ze postuum alsnog erkend 
als verzetsdeelneemster. Een beroerde bijkomstigheid van alles 
was, dat ook hun kinderen te maken kregen met de gevolgen 
van de oorlog. Bij vijf van de zes zijn de sporen van de oorlog 
duidelijk aan te wijzen. Een van hen kreeg de hoogste graad 
van invaliditeit toegekend. De Stichting Centrum '45, die 
oorlogsgetraumatiseerden behandelt, erkende zelfs bij twee 
kleinkinderen psychische traumatisering als gevolg van het 
oorlogsleed van hun grootouders.

Helaas is maar al te waar:
‘Je kunt een kind wel uit de oorlog halen,
Maar de oorlog niet uit een kind.’

Een folder van de afdeling Luchtbescherming vol met tips, zoals ‘Zorg voor 

verbandmiddelen, zet koffers gereed, sta nooit voor de ramen’, enz. Mijn vader 

schreef op de binnenzijde: ‘Eerst kregen we koekjes en kleding reclame in de 

brievenbus, maar nu met de moderne beschaving dit.’

Een stukje van de eerste uitgave van de Moffenzeef op 10 oktober 1944. Vanaf de 

derde editie heette het blad De Typhoon. Zou een van de drukkers hebben geweten, 

dat Typhoon de naam was van een van de gruwelijkste monsters uit de Griekse 

mythologie, die zelfs oppergod Zeus overwon? 
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Afgelopen najaar begon in Nederland de viering van 200 jaar 

koninkrijk met de nagespeelde landing bij Scheveningen 

van de prins van Oranje. Het koningschap van Willem I zou 

internationaal worden bevestigd op het Congres van Wenen 

in 1815. Wat die viering betreft hebben we dus nog wel even 

te gaan. Het Projectbureau 200 jaar Koninkrijk met een web-

site en een nieuwsbrief is de nationale koepel voor allerlei 

activiteiten.1 Maar om nou te zeggen dat het leeft, in het land? 

Alleen voor voetbal kleuren de Nederlandse straten nog oranje. 

De gemeente Zaanstad liet desgevraagd weten dat hier geen 

activiteiten zijn gepland.2 

Dat was 100 jaar geleden, bij het eeuwfeest van de monarchie, 

wel anders. Overal in het land vonden feestelijkheden plaats, 

ook in een aantal Zaanse gemeenten. Een belangrijk verschil is 

bovendien dat toen niet in de eerste plaats het eeuwfeest van 

de monarchie werd gevierd, als wel een ‘Bevrijdingsfeest’ of 

‘Onafhankelijkheidsfeest’. 

FEESTCOMITÉS VAN NOTABELEN
Ongetwijfeld was er van hogerhand aanmoediging om het 

feest te vieren, maar in de neerslag van de festiviteiten in 

de Zaan streek was daar niets van terug te vinden. Maar net 

als elders kwamen in veel Zaanse gemeenten plaatselijke 

initiatief  nemers in het geweer. Bestuurders, zoals burge-

meesters en wethouders, waren vaak wel erelid van het feest-

comité, maar hadden weinig of geen bemoeienis met de organi-

satie. In Zaandam zocht de ‘Vereeniging ter bevordering van 

het vreemdelingenverkeer en verfraaiing van de Gemeente 

Zaandam’ al in december 1912 een comité van uitvoering bij 

elkaar uit een breed scala van maatschappelijke organisaties, 

verdeeld in vier categorieën: muziekgezelschappen, de sjiekere 

sporten voetbal, cricket, korf bal en tennis, de kennelijk wat 

minder sjieke atletiekverenigingen, en de hoofden van scholen.3 

In Zaandijk ging, bijna op de valreep, de eerste oproep om iets 

te ondernemen uit van de brandraad, waarna op 25 september 

1913 een comité onder leiding van G. Honig aan de slag ging.4

GEEN NATIONAAL VASTGESTELDE DAG
Van één nationale feestdag was geen sprake; elk comité koos zelf 

een moment. Wel werden de feesten bijna overal uitgesmeerd 

over meerdere dagen. In Zaandam had het feest plaats op 

3, 4 en 5 juli 1913, omdat het hoogtepunt van de festiviteiten 

bestond uit een allegorische optocht, voorstellende het bezoek 

van czaar Alexander I en koning Willem I met familie aan 

Zaandam op 3 juli 1814.5 Zaandijk was de enige gemeente waar 

het feest gekoppeld was aan de historische datum in 1813, 11 en 

12 november. Elders lijken de feestdagen tamelijk willekeurig 

gekozen te zijn: Krommenie 22 en 23 augustus, Oost-Knollendam 

13 en 14 september, Wormer 28 en 30 augustus en Jisp 13 en 14 

augustus. Westzaan had genoeg aan één dag, zaterdag 30 juli.6, 

evenals het piepkleine Spijkerboor, 20 augustus. 

SUBSIDIE?
Het college van B en W van Zaandam reageerde zuinig op het 

verzoek om toe te treden tot het Erecomité. Alleen de burge  -

meester was wel genegen, op voorwaarde dat uit het pro-

gramma en de begroting zou blijken dat de deelneming van 

de burgerij algemeen zou zijn.7 Het verzoek om een financiële 

bijdrage van de gemeente werd niet zonder slag of stoot ge-

honoreerd. Het ging om ƒ 2000,-, een derde van de totale 

kosten.8 In de raadsvergadering van 29 mei 1913 stelde de SDAP-

fractie zich op het standpunt dat de arbeidersklasse niet veel 

onafhankelijkheid bezat om te vieren; zij had nog niet eens 

stemrecht. Met een kleine meerderheid, 8 voor en 6 tegen, ging 

de raad wel akkoord.9 Voor zover viel na te gaan was Jisp de enige 

andere plaats waar de gemeente subsidie uittrok voor het feest: 

de commissie in Jisp kreeg ƒ 70,00, die van Spijkerboor ƒ 30,00.10

GESCHIEDENISLES IN OPTOCHTEN
Naast kermissen, volksspelen en sportwedstrijden, waarvan 

de organisatie meest in handen was van de sportclubs, muziek-

uitvoeringen en meer en minder uitbundige versieringen van de 

straten was net als in Zaandam een grote historisch-allegorische 

optocht overal het hoogtepunt. Het onderwerp was, met uit-

zondering van Zaandam, gekoppeld aan de vaderlandse ge-

schiedenis, maar dat werd soms ruim geïnterpreteerd. Zo zagen 

in Oost-Knollendam de toeschouwers o.a. een wagen met de vier 

jaargetijden voorbijtrekken, een schip met Willem Barentsz. en 

een matroos, een pierrot, een zigeunerpaartje, iemand in een 

kostuum anno 1813, maar ook ‘Neerlands Vrij heid’.11 Wormer 

hield op de tweede feestdag een soortgelijke optocht, maar 

dan ’s avonds, met feestverlichting.12 In Westzaan werd in de 

haven de aankomst van prins Willem nagespeeld, waarna deze 

aan het hoofd van de optocht door het dorp trok.13 In Zaandijk 

was de optocht het uitvoerigst en het meest historisch, met 

vier afdelingen, waarbinnen taferelen werden opgevoerd 

over de Grondlegging van de Nederlandse Staat 1572-1573, de 

Nederlanders ter zee in de zeventiende eeuw, de Franse tijd 1795-

1813 en de verkrijging van de onafhankelijkheid in november 

1813.14 

Koninkrijk en bevrijding
Feestgedruis in 1913

In 1913 werden in heel het land, dus ook in de Zaanstreek, uitbundige herdenkingen van de gebeurtenissen in 

1813 gehouden. Maar wat herdacht men toen eigenlijk en hoe deed men dat? 

door Corrie van Sijl

Foto’s: GAZ
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FEESTWIJZERS
Bijna overal publiceerden de uitvoerende comités programma’s, 

soms dikke brochures, waarin naast de tijdschema’s ook de 

teksten van de liederen die (kinder)koren ten gehore brachten, 

waren afgedrukt. De feestwijzer van Zaandijk, een van de 

uitvoerigste, opende met een historische inleiding. Daarin werd 

gememoreerd dat veel Zaankanters het vertrek van stadhouder 

Willem V in 1795 als een bevrijdingsfeest hadden gevierd, maar 

dat hun toekomstdromen bepaald niet waren uitgekomen. 

Absoluut dieptepunt was het Paasoproer van 1813 geweest.15 

Krommenie zag ook de goede kanten van de Franse tijd. Het 

ging wel om de herdenking van de eenwording en vrijwording 

van het vaderland, maar die eenwording was toch voor een niet 

gering deel aan Napoleon te danken. Van de zeven provinciën 

had hij één geheel gemaakt, één staat met een goed bestuur. 

Het ging mis toen na de inlijving van 1810 Nederland door 

Napoleon werd beschouwd als een ‘aanspoelsel der Fransche 

rivieren’ en ook Nederlandse jongens voor de conscriptie 

werden opgeroepen. In Krommenie kon men die geschiedenis 

nog aanraken: W.M. van Vliet, voorzitter van het uitvoerend 

comité der feestelijkheden, was een kleinzoon van Klaas van 

Vliet, die de rampzalige veldtocht naar Rusland had overleefd.16 

In Zaandam en Zaandijk werden aan de vooravond van de 

feest dagen dankdiensten gehouden. Ook daarvan werden 

programma’s met liedteksten gepubliceerd.17 

VERLEDEN ÉN TOEKOMST IN KROMMENIE
Krommenie zorgde voor een blijvende herinnering aan de 

stichting van het koninkrijk in 1813 met een paar straatnamen 

in de toenmalige nieuwbouwbuurt op het weiland ‘Het 

Klooster’, de Van Hogendorpstraat, Van Limburg Stirumstraat, 

de Nassaukade en het Oranjeplein.18 Maar in de optocht in 

Krommenie werd ook een politieke toekomstwens verbeeld: de 

afdeling Krommenie van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht 

voerde een ‘Schip van Staat’ ten tonele, bestuurd door een man, 

de heer K. van den Broek, een vrouw, mej. Nellie van den Broek, 

en een dekknecht, de jongeheer N. Preijer.19 In het verslag in 

De Zaanlander wordt dit onderdeel niet vermeld; wel drukt de 

krant tegelijk een deel uit de ‘Studiën’ van Jb. Honig Jsz. jr. af 

met een beschrijving van de feesten in Krommenie in 1863.20 Je 

zou daar een kritische noot op de moderniteit in Krommenie 

in kunnen lezen. 

De optocht van Zaandijk trok ook door de Stations-

straat in Koog. Hier de praalwagen getiteld ‘De Fransche 

Overheersching’. Rijmpje NAPOLEON: ‘Neerlands gesel, 

menschenmoorder. Armoedzaaier, rustverstoorder. 

Pest der menschen, oorlogskweker. Oproerkraaijer, 

woordverbreker. Landverrader, Godverzaker. 

Echtverbreker, oproermaker. O, monster voor de hel 

bekwaam. Neem d’eerste letters. ‘t is uw naam.’  

(Foto GAZ 41.00584, Nieuwstad Foto, Koog aan de Zaan)

De Van Limburg Stirumstraat in Krommenie, in 1913 

nog maar net aangelegd en bebouwd, dankt zijn naam 

aan de herdenking van honderd jaar onafhankelijkheid. 

Uiteraard stond er tijdens de feesten een ereboog.  

(Foto GAZ 21.01493 ZOV-Honig collectie)

In Wormer werd onder meer een gekostumeerd kinderfeest gehouden. Hier poseert de 

groep voor de boerderij De Schans aan de Zandweg. (Foto GAZ 41.01531 Nieuwstad Foto, 

Koog aan de Zaan) 

nr. 48 | Voorjaar 2014 | 19



mogelijk mensen bij (nationale) evenementen te betrekken. In 

onze tijd heeft de televisie die geschiedenislessen overgenomen, 

maar zijn we tegelijkertijd vooral toeschouwer en veel minder 

deelnemer. 

Noten:

1 www.200jaarkoninkrijk.nl

2  e-mail bericht van de afdeling Klant Contact van de gemeente 

Zaanstad van 22 oktober 2013. 

3 Circulaire van de Vereeniging tot bevordering van het 

vreemdelingenverkeer en verfraaiing van de Gemeente Zaandam aan 

besturen van verenigingen en instellingen, met begeleidende brief 

van 23 december 1912 ook verzonden aan B en W. GAZ OA-0058 5111, 

Zaalberg 185.5 Feesten. 

4 De Zaanlander, 27 september 1913 en 15 november 1913. 

5 Programma van donderdag en vrijdag den 3en en 4en Juli van de feestelijke 

herdenking van Neerlands onaf hankelijkheid te Zaandam uitgave van de 

commissie van uitvoering (z.p (Zaandam) z.j. (1913)) met ingevouwen 

blad: Volgorde en richting van den Koninklijken Stoet op 5 juli 1913. 

6 Programma van de onaf hankelijkheidsfeesten op woensdag 30 juli 1913 (z.p. 

(Westzaan) z.j. (1913)).  

7 Uittreksel uit de notulen van het verhandelde in de vergadering van 

burgemeester en wethouders der gemeente Zaandam op 4 april 1913 

GAZ OA-0058 5111, Zaalberg 185.5 Feesten. 

8 Brief van 23 mei 1913 van voorzitter en secretaris van het uitvoerend 

comité aan B en W van Zaandam ibidem.

9 Uittreksel uit de notulen van het verhandelde in de openbare 

vergadering van den raad der gemeente Zaandam op 29 mei 1913 

ibidem.

10 Verkorte verslagen van de gemeente Jisp, besluit van de 

raadsvergadering op 10 juli 1913. Met dank aan Mevr. Seiny Klopper die 

dit nazocht.

11 Programma van den Allegorischen Optocht te houden 

op 14 september te Oost Knollendam in Programma 

Onaf hankelijkheidsfeesten Oost Knollendam 1813-1913.

12 Feestprogramma ter herdenking van Neerlands Onaf hankelijkheid, te 

houden op 28 en 30 augustus 1913 te Wormer (z.p. (Wormer) z.j. (1913)).

13 Zie noot 6.

14 Feestwijzer voor het herdenkingsfeest van Nederland’s bevrijding van de 

Fransche heerschappij te Zaandijk, 11 en 12 november 1913 (z.p. (Zaandijk) 

z.j. (1913)) 14.

15 Feestwijzer Zaandijk, 3-5.

16 Programma der feestelijkheden te Krommenie op vrijdag 22 en zaterdag  

23 augustus 1913 ter herdenking onzer 100-jarige Onaf hankelijkheid  

(z.p. (Krommenie) z.j. (1913)).

17 Programma van de feestelijke godsdienstoefening ter wijding der 

onaf hankelijkheidsfeesten, vanwege de Afdeeling Zaandam van den 

Nederlanschen Protestantenbond op 2 juli [1913] (Z.p. (Zaandam) z.j. 

(1913)); Feestwijzer Zaandijk 11.

18 Verslag van de vergadering van de gemeenteraad van Krommenie op 

15 oktober 1912, GAZ OA-0036.14.

19 Programma Krommenie zaterdag 23 augustus.

20 De Zaanlander 30 augustus 1913. 

21 Programma Zaandam, 5. 

22 Programma Krommenie vrijdag 22 augustus. 

23 Zie noot 6. 

24 Feestwijzer Zaandijk, 7; De Zaanlander 15 november 1913.

HERDENKING PAASOPROER
In Zaandam was de optocht gewijd aan het koninklijk bezoek 

in 1814. Voor een herinnering aan 1813 was er een plechtigheid 

op het Oostzijderkerkhof, waar de nagedachtenis van de 

terecht gestelden van het Paasoproer van 1813 op de eerste 

feest  dag, donderdag 3 juli, werd geëerd met het neerleggen 

van een palmtak op hun graf, in het bijzijn van een officiële 

ver tegenwoordiging van het gemeentebestuur.21 

FEESTGAVE 
In drie plaatsen tenslotte werd een ‘feestgave’ uitgereikt, op-

dat ook de minderbedeelde inwoners konden meegenieten. 

In Krommenie gebeurde dat op de eerste feestdag ’s ochtends 

om half acht.22 Westzaan hield uitdeling ’s middags tijdens de 

volksspelen.23 Ook in Zaandijk werden de armen niet vergeten.24 

Wát deze nooddruftige Zaankanters kregen toebedeeld, staat 

helaas nergens vermeld.

Intussen was de vorm van de feestelijkheden voor die tijd niet zo 

uniek. In de loop van de negentiende eeuw was de (vaderlandse) 

geschiedenis steeds meer gepopulariseerd en gedemocratiseerd 

en werden allerlei gelegenheden aangegrepen om daar in het 

openbaar uiting aan te geven. Zo lijkt het waarschijnlijk dat 

bijvoorbeeld voor de uitgebreide geschiedenisles in Zaandijk 

er een voorraad aan kostuums en andere attributen heeft klaar-

gelegen van eerdere gelegenheden, anders had dat uitgebreide 

programma niet in zes weken op straat kunnen komen. In een 

wereld zonder moderne media was dat de manier om zo veel 

Steendruk uit 1814 naar ontwerp van C. van der Waard met de titel 

‘EERZUYL VOOR ALEXANDER DEN EERSTE KEYSER ALLER RUSSEN’ naar 

aanleiding van het bezoek van tsaar Alexander I aan Zaandam, dat bij de 

feesten van 1913 werd nagespeeld met een rijtoer door de stad. Bovenaan 

het wapen van Rusland, in het midden op een schild het portret van tsaar 

Alexander I en onderaan het huisje van Czaar Peter de Grote. Het schild 

wordt vastgehouden door rechts de Nederlandse maagd met helm en 

spies en links een Russische kozak met spies, sabel en pistool. Het geheel 

op een sokkel. (foto GAZ 11.0878 ZOV-Honig collectie) 

Rechts: affiche met aankondiging van het (nagespeelde) bezoek van tsaar 

Alexander 1 en koning Willem I in 1814 aan Zaandam, in het kader van de 

onafhankelijkheidsfeesten van 1913. (foto GAZ 610752) 
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stoomspuit, sinds het midden van de negen tiende eeuw, kleef-

den tal van bezwaren. Het apparaat was loodzwaar en het 

nam de nodige tijd in beslag tijd om de stoomketel op druk 

te krijgen. 

DE EERSTE VARENDE MOTOR-BRANDSPUIT
De overgang naar motorkracht kreeg in 1901 voor de gemeente 

Zaandam gestalte met de aankoop van een blusboot. De eerste 

Zaanse gemotoriseerde brandspuit! (Pas in 1910 kreeg de VB 

van Zaandam de beschikking over een rijdende motorspuit.) 

De eerste ligplaats was voor de Dam, tegenover ijzerhandel Perk. 

De eerste proefvaart vond plaats op 18 april 1901, waarbij de 

bediening in handen kwam van een twaalfkoppige bemanning 

van de VB onder het commando van de heer Fr. Stalk van  

Kring 10. 

Kort daarop kwam de boot aan het Ruiterveer te liggen, achter 

de remise van de VB. Op mechanisch gebied kampte de spuit 

met startproblemen. Ook in latere jaren vertoonde de blusboot 

nogal wat mankementen en als de pomp géén dienst weigerde 

dan produceerde hij ‘naar huidige maatstaven een weinig 

indrukwekkende waterhoeveelheid, een piesstraaltje’.1

DE AANSCHAF VAN BLUSBOOT ‘DE VAART’
Op 10 juli 1911 woedde er een enorme uitslaande brand op De 

Dam, waarbij zes personen uit het gezin Heij, vader, moeder, 

drie dochters en een zoon, om het leven kwamen. De brand 

breidde zich razendsnel uit, ondanks de inzet van motorspuit, 

handspuiten en de drijvende spuit. Brandweercommandant 

H. van Heynsbergen deed er in zijn boek Zaansche Brandweer-

schetsen uitgebreid verslag van. Een kort citaat: ‘Het was een 

wanhopige strijd. We kwamen spuiten en krachten tekort, 

want we waren er niet tegenop gewassen. Daarom had de ge-

meentelijke brandweercommandant om hulp naar Amster-

dam getelefoneerd, die ons kwamen helpen met de bekende 

‘Jan van der Heyden’, onder de bekwame leiding van den hoofd-

brandmeester M. Brunett de Rochebrune.’

Deze ‘Jan van der Heyden’ was de eerste blusboot van de 

Amsterdamse brandweer. Het stoomschip dateerde van 1875 en 

zou pas na 55 jaren trouwe dienst uit de vaart worden genomen. 

De pompcapaciteit van het 15½ meter lange schip bedroeg 4000 

liter per minuut, bijna zeven keer zoveel als het vermogen dat 

de Zaanse drijvende spuit kon leveren.

Een uitvloeisel van de dramatische Dam-brand was, dat een 

tweede blusboot werd aangeschaft. Het schip kreeg de naam  

DE BRANDSPUITEN VAN VAN DER HEIJDEN
Een lang lint van mensen die (leren) emmers met water door-

geven: eeuwenlang werden zo branden geblust, totdat de 

revo  lutionaire uitvinding van de slangbrandspuit door de 

gebroeders Jan en Nicolaes van der Heijden uit Amsterdam 

deze primitieve blusmethode overbodig maakte. Na de publi-

catie van de vinding in 1677 brachten Jan en zijn zoon Jan (de 

Jonge) dertien jaar later het Slangbrandspuitenboek uit, het 

eerste brandweerboek ter wereld, met impressies en gravures 

van beroemde branden, brandbestrijdingstactieken en de 

beschrijving van de geavanceerde brandspuit. Jan van der 

Heijden (Gorinchem 1637 – Amsterdam 1712) was een veelzijdig 

man: uitvinder, fabrikant, kunstenaar, waarmee hij de bijnaam 

Leonardo da Vinci van het Noorden verwierf. 

Een van de kopergravures uit het brandspuitenboek van de 

hand van ‘der zelver Inventeur’, Jan van der Heijden senior dus, 

en de ‘generaale brandmeester der stad Amsterdam’ Jan van der 

Heijden de Jonge, is Afbeelding van een scheepswrak op de werf van 

de VOC, een prent die o.a. in het bezit is van het Fries Scheepvaart 

Museum in Sneek.

SPUITEN EN ANDERE MODERNISERINGEN AAN DE ZAAN
In 1687 besloot het bestuur van Westzaandam tot de aankoop 

van twee spuiten, waarmee een bedrag van ƒ1262,- was ge-

moeid, geld dat via giften en collectes was ingezameld. Deze 

twee spuiten werden overigens niet betrokken van Jan van 

der Heijden (de Jonge), maar van een andere leverancier. Het 

arsenaal aan spuiten groeide gestaag; in 1698 beschikten Oost- 

en Westzaandam, Koog en Zaandijk tezamen over dertien 

brandspuiten. Twee zuigpompen werden enkele jaren later 

(door Westzaandam) wél bij Jan van der Heijden aangeschaft: 

f 170 voor een zuyghpomp met de hooge schraagh en lange zuyger.

In de volgende twee eeuwen maakten de wijze van brandbe-

strijding en het blusmaterieel enorme ontwikkelingen door. 

Dat gold zeker ook voor de organisatie van de brandweer, 

van – we lopen met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis 

van de brandbestrijding heen – de verplichting voor iedere 

burger om dienst te doen bij de brandweer, gevolgd door een 

lotingsysteem, tot aan de oprichting van de (gemeentelijke) 

vrijwillige brandweer, kortweg de VB.

Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van de brandbe-

strijding vormde de overgang van het noeste hand- en kracht-

werk, via het intermezzo van de stoomspuit, naar motorkracht 

voor het aandrijven van de pompen. Aan het gebruik van de 

Zaanwater, bluswater
Over blusboten en drijvende spuiten, de vuurvreters van de Zaan

De opkomst van de industrie langs de Zaan en de toenemende scheepvaart op de Zaan zorgden voor steeds meer 

houten gebouwen en loodsen langs de vaarroute, en voor steeds meer kans op brand. Goed blusmateriaal was 

van essentieel belang. In 1901 verscheen de eerste blusboot met een gemotoriseerde brandspuit op de Zaan, ter 

vervanging van de zogenaamde ellenbogenstoom. 

door Cor van Dongen
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‘Af beelding van een Schip, leggende voor de scheeps timmer 

werf van d’Oostindise Compagnie op Oostenburg; ’t welk 

den 14. Mey 1690. snamiddags omtrent ½3 uuren schielijk in 

vollen brandt raakte; en bij gebrek aan volk en ordre, door 

dien elk met de Pinxterdag van de handt was, ruim anderhalf 

uur bleef leggen branden. Dog doen endling de Spuiten aan 

te werk gestelt werdende, wierdt het zelve dadelijk geblust, 

en bleef in de boven uit gebeelde gestalte leggen.’ Prent uit 

het brandspuitenboek van Jan van der Heyden (1637-1712); op 

de voorgrond is een van de beide stadsschouwen afgebeeld 

die elk met twee brandspuiten waren uitgerust.(af beelding 

Fries Scheepvaart Museum, Sneek).

Ook Zaandijk kreeg een eigen drijvende spuit, blusboot was een te groot woord voor deze ‘salonboot 

met spuit’. De ‘Drijvende Motorspuit Zaandijk’, met een pompcapaciteit van 1000 liter per minuut, zag 

het levenslicht op 28 september 1929 en behoorde toe aan een particuliere vereniging. Vaste ligplaats 

werd een steiger achter molen De Bleeke Dood. Fietsenmaker Molenaar, die daar tegenover woonde, 

was de schipper van de boot. Gerbrand Vis werd de eerste commandant. Daarnaast kon Zaandijk 

beschikken over een sterke brandspuit, die gestald was in het spuithuisje vlakbij de Zaandijker sluis. 

In de Sluissloot lag een kleine dekschuit, waarop twee U-balken waren aangebracht, waarin de wielen 

van de brandspuit precies pasten. Bij een brand langs het vaarwater werd deze spuit op de dekschuit 

gereden en zo verkreeg men een tweede ‘drijvende spuit’. De voortstuwing van deze provisorische 

blusboot geschiedde via de sterke straal uit de brandspuit: straalaandrijving met Zaans bluswater… 
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inzet van de blusboot (die vrij laat ter plaatse was) en de kringen 

3, 4, 6, 7, 8 en 10, vijftien stralen in totaal, gingen de malerij en 

het pakhuis van Egge Groot geheel verloren. Eigenaar Groot 

was dit al eerder overkomen. Op 29 januari 1922 brak brand uit 

in zijn oliefabriekje ‘De Zeemeeuw’ aan de Hemmes op het Kalf, 

vernoemd naar de in 1917 afgebrande oliemolen op dezelfde 

plek. Met recht mogen we stellen: l’histoire se répète. Doordat 

de drijvende spuit zich met een vóór aan het schip bevestigde 

ijsploeg een weg door het Zaan-ijs diende te breken, arriveerde 

de blusboot laat ter plekke, maar verrichtte toch nog goed werk. 

Het aangebouwde pakhuis bleef bewaard, evenals een kelder die 

gevuld was met motorolie.

  

DE MOTORBRANDSPUIT VAN BRUYNZEEL
Op 30 september 1940, bijna vijf maanden na het uitbreken van 

de oorlog, vielen de eerste – geallieerde – brandbommen op 

Zaandam. Verzekeringsmaatschappijen en bedrijven maakten 

zich grote zorgen, niet alleen over het ontstaan van brand 

door de gevechtshandelingen, maar vooral omdat het door 

de toenemende schaarste steeds lastiger werd om (verbrande) 

voorraden en verloren gegaan materieel te vervangen. Uit 

voorzorg gingen grote industrieën, waaronder Bruynzeel, 

over tot de aanschaf van motorspuiten. De toenmalige Zaanse 

deurenfabriek besloot in dat eerste oorlogsjaar tot de aankoop 

van een blusboot die de toepasselijke naam ‘De Vuurvreter’ 

zou dragen. De motorbrandspuit werd in 1940 gebouwd bij 

de Coöperatieve Vereniging Scheepswerf Vooruit in Koog aan 

de Zaan. Het goed geoutilleerde 15,5 meter lange schip, in die 

tijd de op één na grootste spuit van Nederland, met bovenop 

het bordes van de acht meter hoge toren een waterkanon, met 

aansluitingen voor acht slangen en met maar liefst 750 meter 

slang aan boord, zou tientallen jaren een belangrijke rol spelen, 

niet alleen ten behoeve van de bedrijfsbrandweer van Bruynzeel, 

maar ook ter ondersteuning van de Zaanse brandweer. 

Met dat plaatselijke support was de verzekeraar van het bedrijf 

niet altijd even blij. Bij de gigantische brand in het Zaansch 

Veem in 1954 werd Bruynzeel verzocht om ‘De Vuurvreter’ bij 

de bestrijding van het vuur in te schakelen, een verzoek dat 

‘De Vaart’. Van oorsprong was het een scheepje van de Reini-

gings  dienst, waarmee de (poep)tonnetjes werden opge  haald bij 

aan sloten gelegen huizen. Het 14 meter lange tonnetjesschip 

– bouwjaar 1904 – werd omgebouwd tot brandblusvaartuig. 

GEKNIPT VOOR HET WESTZIJDERVELD
Vanwege de geringe diepgang van slechts 92 centimeter werd 

‘De Vaart’ vooral ingezet bij slecht bereikbare branden in het 

Westzijderveld, waar toentertijd tal van zagerijen, molens, 

hout   handels en boerderijen stonden en waar nog wel eens een 

brandje wilde woeden.

Illustratief voor de slechte bereikbaarheid van het Westzijder-

veld was de brand op zondagavond 4 augustus 1912 bij stoom-

hout zagerij ‘De Zwarte Bruinvisch’ van de fa. G. Kamp huijs en 

Zn. Voor de (rijdende) brandspuiten was het een zware opgave 

om ter plekke te komen. Via het Papenpad, over de spoor  lijn 

tussen Zaandam en Koog aan de Zaan, over wrakke brug-

getjes, door nauwe poortjes en hekjes, terwijl het pijpen stelen 

regende, bereikte men uiteindelijk het terrein van de zagerij. 

Veel brandspuiten kwamen per schuit, net als de drijvende 

spuit. Bijna zes uur na het uitbreken van de brand kon het sein 

‘brand meester’ worden gegeven; de zagerij ging verloren, maar 

de hout loodsen en de machinekamer bleven behouden.  

‘DE VAART’ RUIM VIJFTIG JAAR IN BEDRIJF
In eerste instantie lag de pompcapaciteit van ‘De Vaart’ slechts 

tien procent hoger dan het ‘piesstraaltje’ van zijn voorganger, 

maar eind jaren vijftig kreeg de boot een nieuwe motor, 

waarmee de ‘vuurkracht’ werd opgeschroefd tot 6500 liter per 

minuut.

Nadat de houtbedrijven uit het Westzijderveld waren ver-

dwenen, verhuisde ‘De Vaart’ van zijn stek bij de reinigings-

dienst aan de Westzanerdijk naar een ligplaats bij machine-

fabriek Duyvis, aan de Zaan, om vanaf die tijd vooral ingezet 

te worden bij branden langs de Zaan (in het noordelijke deel 

van de Zaanstreek), zoals op 1 februari 1951 bij de brand van 

veevoederfabriek ‘De Verwachting’ op het Kalf, op de plek van 

de voormalige pelmolen ‘De Hondeman’. Helaas, ondanks de 

De Vuurvreter van de bedrijfsbrandweer van 

Bruynzeel in actie bij een strobrand naast de 

deurenfabriek op 24 december 1953.  

(foto GAZ 22.24253). 
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Noot:

1 Citaat uit het artikel ‘Brandblussing vanaf het water’ van A.J. Boes uit 

Met Stoom, nr. 26, april 1997. 

 Naast dit artikel zijn de volgende bronnen geraadpleegd: Rob Kluyver, 

De geschiedenis van de brandweer in Zaandam (Zaandam 1993), brochure 

De Blusboot van Jacques Veth en diverse onderschriften bij foto’s uit de 

beeldbank van het GAZ.

direct werd ingewilligd. Het inzetten van de blusboot werd 

onmiddellijk gemeld aan de verzekeraar, die daar echter grote 

bezwaren tegen had. De Zaanse brandweer werd volledig in 

beslag genomen door de brand in het Zaansch Veem en zou 

het, zo redeneerde de assuradeur, bij een eventuele brand bij 

Bruynzeel moeten laten afweten! Dat risico was té groot; ‘De 

Vuurvreter’ werd teruggeroepen, nog voordat het schip bij de 

Wilhelminasluis was gearriveerd.

DE KOMST VAN ‘DE WEER’
De impact van deze legendarische brand aan de Zaan, waarbij 

‘De Vaart’ op het nippertje aan een enorme calamiteit ont-

snapte, toen een groot deel van het brandende pand aan de 

Zaanzijde instortte en brokstukken op het achterschip terecht 

kwamen (zonder daar grote schade aan te richten), was enorm. 

In de nasleep, waarbij overigens wél de Amsterdamse ‘Jan van 

der Heyden’ (de Jan II, 1930-1983) assistentie verleende, ontstond 

bij de regionale brandweer Zaanstreek-Waterland de wens van 

een nieuwe blusboot met een grote(re) bluscapaciteit. Eind 1957 

vond de doop van dit vaartuig, ‘De Weer’, plaats. 

De ‘vuurdoop’ van het met ijsversterkingen uitgeruste BRV 

(brandweervaartuig), om ook bij een dichtgevroren Zaan blus-

werkzaamheden te kunnen verrichten, vond plaats tijdens de 

grote brand in het spuitbussenafvulbedrijf Vetira aan de 

Westzijde op 18 februari 1960. ‘t Was wel eventjes wennen: met 

de krachtige spuit van ‘De Weer’ spoot men in eerste instantie 

dwars door het gebouw heen, waardoor de brandweermannen 

aan de voorzijde in ademnood geraakten.

Het aantal – grote, hevige – branden aan de Zaan is legio. Tal-

loze keren hebben de diverse blusboten uiterst nuttig werk 

ver richt, van daadwerkelijk bluswerk tot het leveren van blus -

watertoevoer over grote afstanden. Behalve die ene keer dan, 

toen ‘De Weer’ te hulp schoot bij een grote brand bij de vaten-

opslagplaats aan het Koogse Breedweer, 2 februari 1961: de 

boot bleef steken voor de Mallegatsluis, de sluiswachter was 

onvindbaar… 

Blusboot De Weer op zijn vaste ligplaats bij de Beatrixbrug in Zaandam. 

Het ontbreken van een blusboot met groot vermogen bleek een groot 

gemis bij de pakhuisbrand in 1954, de zogenaamde Veembrand in de 

Oostzijde te Zaandam. Het werd de aanleiding tot de bouw van blusboot 

De Weer, die in 1958 in gebruik werd genomen. Het schip is 17.50 meter 

lang, 4.60 meter breed en heeft een diepgang van 1.10 meter. 

De machinekamer van De Weer. Twee Kromhout dieselmotoren van 

2 x 140 pk zorgen voor de voortstuwing en voor het aandrijven van 

de pompen met een capaciteit van 2 x 6000 liter p/min. Bouwer : 

Scheepswerf Van der Molen te Zaandam. (foto’s Jacques Veth).

In februari 1960 ontstond na explosie van propaangas een 

zeer felle brand bij spuitbussenbedrijf Vetira aan de Westzijde 

in Zaandam. Met groot materieel werd de brand aangepakt, 

waaronder blusboot De Weer, die vanaf het water goede dienst 

deed. Na een uur bluswerk was men de brand meester.  

(GAZ 21.08859, ZOV Honig collectie)
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In een eerder onderzoek naar een eeuw losse havenarbeid, met 

name in Amsterdam, stuitte ik vanzelfsprekend op Het Kappie 

en ‘de kappies’, zoals de collega’s van de SHB hen noemden.1

Dat inspireerde tot meer onderzoek, maar behalve over de 

genoemde periode, bleek weinig relevant schriftelijk materiaal 

beschikbaar te zijn.2 Interviews en literatuur maakten me wel 

wat wijzer, ook over andere losse ploegen in de Zaanstreek, 

maar ik merkte dat bijna niemand het naadje van de kous lijkt 

te weten. Bijvoorbeeld over de ontstaansgeschiedenis: vanaf 

wanneer en waarom ontstond er een organisatievorm? Kenden 

de verschillende ploegen een onderlinge af bakening? Was er 

een reden voor dat alleen Het Kappie in de Amsterdamse haven 

werkte? Hoe waren de verhoudingen met de ‘vaste’ arbeiders? 

Elk snippertje antwoord op deze vragen is zeer welkom. Lezer en 

lezeres zijn hierbij graag uitgenodigd; dat geldt ook voor andere 

informatie over Het Kappie. Maar daaraan vooraf is het nuttig 

iets te weten over de voorgeschiedenis van de havenpool en de 

komst van Het Kappie.

REGULERING
De inschakeling door de SHB van Het Kappie is in die zin op-

merkelijk dat de havenpool zijn bestaan ontleent aan een 

door de gezamenlijke havenondernemers gevormd mono-

polie. Tot mei 1945 was dat de Havenarbeidsreserve. Deze 

function eerde als een buffer van duizenden arbeiders die met 

variërende aantallen aangesproken kon worden, afgestemd 

op de schommelende goederenaanvoer die onder invloed 

stond van weersomstandigheden, seizoenen en conjunctuur. 

Dit monopolie bracht een centrale ordening in de chaotische 

aanneming van werkzoekende, losse havenarbeiders. Die 

geschiedde traditioneel in kroegen, bij bedrijfspoorten en op 

straathoeken, vol gedrang, willekeur, onvoorspelbare wacht-

tijden en concurrentie. In situaties van een urgente vraag 

kwamen daar nog de ronselaars bij die werklozen van de straat 

plukten tot in dorpen en steden boven het IJ aan toe. Lossen, 

opslaan en laden van goederen zou, was de aanname, vooral 

een kwestie van vervangbare spierkracht zijn. Dat bijvoorbeeld 

zorgvuldigheid, concentratie, materiaalkennis, vaardigheden, 

krachtverdeling en samenwerking tot de impliciete bagage van 

een bootwerker behoorden, bleef buiten beschouwing. Het 

verloop was dan ook aanzienlijk, evenals het aantal ongevallen.

Bepalend voor de oprichting en het voortbestaan van een 

regulerend instituut als de vooroorlogse Havenarbeidsreserve 

en de naoorlogse SHB was een erkend algemeen belang. De 

ondernemers beschikten over een reservoir van ervaren haven-

arbeiders, de (lokale) overheid kon rekenen op een ordente lijke 

arbeidsbemiddeling en de bootwerkers tekenden voor meer 

werkzekerheid. Dat zo’n algemeen belang onder druk stond en 

soms brak, ligt voor de hand. Niet alle ondernemers sloten zich 

aan, soms trok een grote zich terug. De overheid achtte zich 

niet altijd verantwoordelijk voor (financiële) steun bij tijdelijke 

werkloosheid. De bootwerkers eisten een gegarandeerde 

arbeidsplaats en een vast inkomen.

EXTRA PIEKEN
In dit spanningsvolle krachtenveld mondde de regulatie begin 

jaren zestig uit in de gelijkstelling van de SHB’ers aan de vaste 

collega’s in dienst van de (inhurende) havenbedrijven. Dit 

betekende onder meer doorbetaling als er geen werk was, bij-

voor beeld omdat een boot niet of later aankwam, de oogst in 

het land van herkomst was vertraagd, enzovoort. Dat gold ook 

voor de andere Nederlandse havens en was mogelijk door een 

bijdrage uit het Algemeen Werkloosheidsfonds. In een opgaande 

economie met lage werkloosheid was dat begrijpelijk, maar 

evenzeer een kwetsbaar element in dat gemeenschappelijk 

belang van de drie ‘partijen’.

Minstens zo kwetsbaar was dat een pool slechts kon bestaan 

wanneer de te behandelen goederenstroom een zodanige 

spreiding in de tijd kende, dat een zekere continuïteit in de 

omvang van het arbeidersbestand gegarandeerd kon worden. 

Anders gezegd, het hele jaar door waren er periodes waarin één 

of meer vaste bedrijven aanvullende arbeidskracht behoefden. 

Dat is de kern van de aanvullende arbeidsbemiddeling, aan te 

duiden als de ‘poolfunctie’. Een constant evenwicht was een 

illusie, dus een bepaalde mate van ronselen bleef, met koppel-

bazen die zich niets aantrokken van vastgelegde arbeids voor-

waarden.

 

De Amsterdamse havenpool  
als tijdelijke arbeidsplaats

De Zaanse los- en laadploeg Het Kappie
Gedurende de jaren 1983-1995 werkte de Zaanse los- en laadploeg Het Kappie in de Amsterdamse haven, in 

wisselende omvang van 50 tot 150 man. Niet rechtstreeks ‘ingeleend’ door de ondernemingen, maar door 

de Stichting Samenwerkende Havenbedrijven, meestal ‘de pool’ of de SHB genoemd. Deze SHB voorzag de 

havenbedrijven in pieksituaties van aanvullend personeel. Het Kappie trad aan bij de extra pieken die het 

gevolg waren van scheve verhoudingen tussen de veranderende goederenstroom en het aantal SHB’ers. Een 

onevenredigheid die uiteindelijk de SHB de das omdeed en Het Kappie buiten spel zette.

door Hans Boot
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Anonieme Amsterdamse havenarbeider, geen 

‘kappie’, wel met een beschermende kap. 

(Foto Chris Pennarts, 1998)

Linksonder: Kolen nat houden om verstuiving 

tegen te gaan bij Overslagbedrijf Amsterdam, 

OBA. Westhaven, in 1954 begonnen met 

prioriteitsaandelen gemeente Amsterdam. 

Tegenwoordig voor de helft in bezit van 

Rotterdamse havenbedrijf HES-beheer. 

(Foto Piet den Blanken, 1981)

Overslag balen cacao uit Ivoorkust, Verenigd Cargadoors Kantoor,

Amsterdam, VCK. Vlothaven, tegenwoordig onderdeel van VCK Group 

Logistics and Travel. (Foto Piet den Blanken, 1983)
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havenbedrijven, hoewel het werk in de Amsterdamse haven 

slechts een deel van hun werkzaamheden was. De hoofdmoot 

lag bij bedrijven in vooral Zaandam: de balen cacaobonen 

bij Cornelder en de bergen kolen bij de OBA (Overslagbedrijf 

Amsterdam) verstouwden ze met een nog niet vergeten te-

vreden heid. ‘We deden het sjouwwerk, maar wat noem je 

sjouwen. Dat is nou de tactiek. In de Zaan deden we het op 

ons kop, in Amsterdam pakte je met z’n tweeën een baal. Daar 

gingen ze niet met een baal op hun kop lopen: “ja ik ben d’er 

gek”. Wij namen in ons eentje één baal, dat was gewoon, maar in 

Amsterdam werkten wij ook met een vaste maat. Samenwerking, 

daar ging het om. En dat gaf vaak ook veel lol.’4 De nuchterheid 

overheerste: ‘Waar we ook kwamen, we losten, dat was ons werk. 

Je hebt overal het minder leuke werk en dat deden wij. Met een 

zakje dat beter gevuld was dan dat van anderen. Misschien dat 

mensen ons tweederangs vonden, maar aan het einde van de 

maand was je dat niet.’5

Nogal plotseling was het in 1998 gedaan met Het Kappie. Soepel 

lijkt dat niet te zijn verlopen, maar verhalen verduisteren de 

feiten. De één jaar later ingevoerde Wet f lexibiliteit en zekerheid 

biedt geen afdoende verklaring. Hoe dan ook, van Het Kappie 

stapten ongeveer dertig man over naar de Koogse Losse Ploeg 

die inmiddels in een uitzendbureau is opgegaan.6

VRAAGSTUKKEN
Wat de Amsterdamse haven betreft, is er dus een einde ge-

komen aan een lange periode van regulatie en terugdringing 

van de losse arbeid. Zoals inmiddels ook in het algemeen in 

Nederland, en niet alleen daar, is een fase doorgebroken van 

deregulatie van de arbeidsverhoudingen. Denk bijvoorbeeld 

aan nieuwe vormen van losse arbeid, zoals zelfstandigen zonder 

(of met een minimum aan) personeel, op- en wegduikende 

uitzendbedrijfjes en koppelbazen. Of de Zaanse losse ploegen 

en hun traditie in deze ontwikkeling zijn meegesleurd, is een 

vraagstuk voor nadere studie. De aanzet is er, ook van een paar 

andere kwesties.

•  De vroege en unieke, industriële geschiedenis van de 

Zaan streek rustte op een uitgebreid, voor een groot deel 

intern, transportsysteem, eerst alleen over het water, daar-

na ook op het spoor. Dat betekende een voortdurende 

verplaatsing van al of niet verwerkte goederen (overslag en 

opslag). Onregelmatig, met kleine en grotere pieken. Ligt 

daarin de oorsprong van de losse ploegen en hun lange 

voortbestaan?

•  Eeuwenlang was de losse arbeid de dominante arbeids-

verhouding. Meer dan vier eeuwen voor onze jaartelling 

is een Perzische ploeg van drie steenbakkers met naam 

en toenaam letterlijk geboekstaafd: groepsgewijze 

onderaanneming met stukloon. Ze zijn op te vatten als 

verre voorvaderen van de fameuze Zaadsjouwers die Cor 

Bruijn in 1933 tekende. Er zijn goede redenen om deze 

ploeg rond 1896 te situeren. Bruijn sprak meerdere malen 

over ‘het kappie’ als kledingstuk. Bestond er een ploeg met 

die naam of misschien al eerder?

•  Een specifieke vorm van losse arbeid is de universele 

trekarbeid. Daarover is veel bekend: graafwerk door 

Deze spreiding van de pieken nam tegen het einde van de 

jaren zeventig af onder invloed van ontwikkelingen als: 

minder (kleine) bedrijven, interne f lexibilisering van het 

aantal arbeiders en de arbeidstijden in de vaste bedrijven, 

specialisatie en mechanisatie van de havenarbeid, minder 

stukgoed, meer ‘bulk’ en containers en scherpere vaar- en 

lig   tijden. Zo ontstonden extra pieken. Omdat het reguliere 

bestand SHB’ers daaraan niet kon voldoen, waren er gedurende 

beperkte perioden arbeiders van buiten nodig, ‘vreemden’ in 

het haven jargon. Naast de inzet van boventallige arbeiders van 

de Rotterdamse SHB kwam Het Kappie hiervoor in aanmerking, 

ervaren en geschoold in het karakteristieke havenwerk.

HET EINDE
Hoe logisch in termen van bedrijfsvoering dit personeelsbeleid 

van de SHB ook moge zijn, zowel haar monopolie als de wezen-

lijke poolfunctie ging onderuit. Een bedreigende situatie die de 

vakbondsleden – de organisatiegraad was bijna 80 procent – en 

de ondernemingsraad uitvoerig bespraken. In hoeverre zette de 

komst van Het Kappie de toekomst van hun werkgelegenheid op 

het spel? Een vraag die veel gewicht kreeg, omdat in vergelijking 

met de SHB’ers de arbeidsvoorwaarden van ‘de kappies’ on-

gunstig waren. Was er voor hen geen werk bij de SHB, dan 

hadden zij geen recht op een volledig loon. Bovendien kon een 

kappie voor één taak (dat is vier uur) inge zet worden, terwijl 

de SHB’ers ooit hadden bedongen dat een arbeidseenheid per 

definitie uit twee taken bestond, ofwel twee dagdelen. Een 

derde geschilpunt was het systeem ‘klaar naar huis’, waarmee 

Het Kappie werkte. Daarover waren de meningen onder de 

SHB’ers verdeeld: een deel verfoeide het als jaagsysteem, dat 

tot verhoging van de te verwerken eenheden (balen) leidde, een 

ander deel zwichtte voor de verleiding van ‘snel klaar’ en de 

mogelijkheid nog een taak mee te pakken of elders een extra 

inkomen te verwerven.

Na enig gebakkelei en rechtstreekse gesprekken tussen SHB’ers 

en Het Kappie stelden de vakbond en de ondernemingsraad 

de directie de eis: ‘Het Kappie is welkom, maar dan wel onder 

de arbeidsvoorwaarden van de SHB’. Deze eis haalde het maar 

ten dele – een beperkt aantal kappies kreeg een tijdelijke 

aanvulling op het loon – maar legde toch de basis voor een 

goede verstandhouding tussen de twee groepen arbeiders. Eén 

van de geïnterviewden zei daarover: ‘De onderlinge sfeer was 

prima, we werkten samen. Wij hadden onze vaste ploeg kappies 

en twee van ons konden bij een ploeg SHB’ers ingedeeld worden, 

en dat ging goed.’3

Dat bleek ook in de turbulente periode eind jaren tachtig/

begin jaren negentig. De genoemde factoren die de pool functie 

ondermijnden, veroorzaakten tevens een verhoging van de 

arbeidsproductiviteit en een verlaging van de havenwerk-

gelegenheid. De sector als geheel sloeg alarm en onderging 

een ingrijpende herstructurering, die voor de havenpool het 

einde betekende van de overheidsfinanciering van de tijde-

lijke werkloosheid. Rond de eeuwwisseling ging de één na de 

andere opvolger van de SHB failliet. Maar voor die tijd vond 

een serie acties en stakingen plaats om de teloorgang van 

de havenpool te voorkomen. Kappies deden daaraan mee en 

toonden hun solidariteit met de collega’s van de SHB en andere 
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Noten:

1 H. Boot, Opstandig volk. Neergang en terugkeer van losse havenarbeid 

(Amsterdam 2011); http://www.solidariteit.nl

2  T. de Gooijer, Cacao langs de Zaan. De molens - De fabrieken (Alkmaar 

2011) 23, 24; J. Kingma, ‘Het Zaanspoor. Een eeuw spoorweghaven in 

Wormerveer’ Wormerveer Weleer 13 (2009) 16-19 met aanvullingen 

daarop toegezonden op 10 januari 2009, 10 en 21 januari 2013 en 

10 september 2013; R.C.C. Pottkamp, Mannen die het schootsvel 

dragen. Honderd jaar Zaandamse Scheeps- en Bootwerkersvereniging 

Eensgezindheid 1896-1996 (Wormerveer 1996) 27- 28; A. Selie, J. van  

der Laan, Hoofden koel, Handen in de zakken. De houtstaking van 1929  

in Zaandam (Westzaan 1988) 50-51, 78-82.

3  Gesprek met N. Grotes (oud-kappie), 25 april 2013, Westzaan.

4  Idem.

5  Gesprek met H. de Graaf (oud-kappie), 7 juni 2013, Zaandam.

6  Gesprek met G. Stadt (mede-eigenaar De Koogse Ploeg),  

7 oktober 2013, Zaandam.

7 Zie noot 5.

‘polder gasten’, hooien door Duitse ‘hannekemaaiers’, 

dijk werkers, seizoenarbeiders die wegen, kanalen en 

spoorwegen aanlegden, enzovoort. Van hen zijn (harde) 

stakingen bekend, mede hierdoor heetten ze ‘vagebonden’, 

‘uitvaagsel’, ‘vreemden’. Hun zelf beherende, interne 

structuur – een werkverdeling via een nummersysteem, 

een ploegbaas die het werk aannam op basis van stukloon 

– vertoont overeenkomsten met de werking van de losse 

ploegen. Noodgedwongen vrijbuiters? ‘Ja, we voelden ons 

vrije jongens, je bepaalde zelf wanneer je werkte, je kon 

een half jaar op vakantie gaan, bijna niemand deed het, 

maar het kon wel. Het Kappie was een bewuste keuze, maar 

om A, B en C de poen en D de vrijheid. Nu ben ik blij dat ik 

een vaste baan heb.’7

Genoeg te doen dus. Nogmaals, voor informatie houd ik me 

aanbevolen: hansboot@xs4all.nl (020-6431787).

Hans Boot is oud-docent van de Hogeschool van Amsterdam in 

Arbeidsverhoudingen en redacteur van het Webzine ‘Solidariteit’. 

Overslag lading blik afkomstig van voormalige Hoogovens IJmuiden.

Container Terminal Amsterdam, CTA. Corsicahaven, in 1966 opgericht, 

na turbulente jaren negentig met wisselende namen en buitenlandse 

eigenaren in januari 2013 opgeheven. (Foto Piet den Blanken,1982)
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Zoals meestal lagen er allerlei oudheden in de modder: scherven 

van aardewerken potten en pannen, pijpenkopjes, stukken glas 

en botten. Plots zag hij een mannenkopje liggen, afgebroken 

van een pot of zo. Hij raapte het op en vond het kennelijk een 

leuk ding, want hij nam het mee naar huis, waar het goed 

werd bewaard. Jaren later, op Open Monumentendag 2012, kon 

men in de kerk van Jisp vondsten uit Wormer en Jisp aan de 

gemeentelijk archeoloog laten zien. Familieleden van de heer 

Rot namen het kopje mee naar de vondstenkijkdag. Het bleek 

dat de heer Rot een heel bijzondere vondst had gedaan.

MANNENKOPJE 
Het kopje is met de hand vervaardigd van lichtbruin aardewerk, 

dat op de breuk donkergrijs is. De klei is vermengd met kleine 

zandkorrels. Aan de voorzijde is een primitief mannengezicht 

aangebracht. Dit gezicht is breed, heeft hoge jukbeenderen en 

een soort spleetogen met zware wenkbrauwen. De neus lijkt 

puntig, hoewel er wat van is afgebroken. In de iets geopende 

mond zijn tanden gekrast. Om het voorhoofd loopt een dunne 

band met inkepingen. De onderzijde van het linkeroor is rond 

van vorm met een cirkel erin. De rest van het oor is weg. Van het 

rechteroor is slechts een klein puntje over. Aan de achterzijde 

is het kopje glad afgewerkt. De grootste breedte bedraagt 7,0 

cm, de grootste hoogte 5,8 cm en het weegt 76,14 gram (af b. 1).

NIET EUROPEES MAAR ZUID-AMERIKAANS INDIAANS 
Het gezicht doet niet direct Europees aan, maar eerder Aziatisch 

of Zuid-Amerikaans Indiaans. Omdat het handwerk is, is er geen 

parallel van, maar er zijn wel verschillende stukken aardewerk 

uit Zuid-Amerika die gelijkenissen vertonen met het kopje 

uit Jisp. Vooral beeldjes en kruiken uit Peru en Colombia 

hebben gezichten die wel op het Jisper kopje lijken. Zo hebben 

de beeldjes van de Mochica-indianen, die langs de kust van 

Peru leefden, ook een breed gezicht met hoge jukbeenderen, 

spleetogen met zware wenkbrauwen en een puntige neus  

(af b. 2). Deze beeldjes dateren uit het begin van de jaarteling 

tot 750 na Christus. Een kan van deze indianen heeft de vorm 

van een man van wie het gezicht niet alleen bovengenoemde 

kenmerken heeft, maar van wie ook de oren zijn versierd met 

cirkels, net als bij het linkeroor van het mannenkopje uit Jisp 

(afb. 3). Het lijken wel oorbellen. Dergelijke oorbellen zijn door 

Zuid-Amerikaanse archeologen daadwerkelijk ook opgegraven 

(af b. 4).

GUANO
Het lijkt erop dat het kopje afkomstig is uit Zuid-Amerika, 

misschien uit Colombia of Peru. Maar hoe komt een dergelijk 

oud, Zuid-Amerikaans indianenkopje in het Kommetje van Jisp 

terecht? Het antwoord is simpeler dan gedacht.

In 1841 brachten enkele Britse vrachtschepen guano – vogelpoep 

– uit Zuid-Amerika mee naar Groot-Brittannië, waar het ver-

kocht werd als mest. Dit was een groot succes. Guano werd vanaf 

dat moment een zeer gevraagde meststof in Europa en Noord-

Amerika. Het bracht verschillende Zuid-Amerikaanse landen 

grote rijkdom. Tussen 1840 en 1875 exporteerde Peru 12 miljoen 

ton guano, die in totaal 500 miljoen dollar opbracht. Nederland 

importeerde vanaf 1843 duizenden tonnen guano per jaar. 

De guano komt onder andere van rotsen langs de kusten 

van Chili, Peru en Colombia. Daar broeden al eeuwenlang 

zee  vogels, die hun mest achterlaten op de rotsen zodat daar 

uit einde lijk meters dikke pakketten zijn ontstaan. De Zuid-

Amerikaanse indianen wisten natuurlijk ook dat mest de 

landerijen vruchtbaar maakt en zij bezochten de rotsen daar-

om regelmatig. Af en toe brak er eens een pot of iemand raakte 

gereedschap kwijt en al die achtergelaten voorwerpen ver-

dwenen onder de vogelpoep. 

ARCHEOLOGISCHE VERSTEKELINGEN
De zeelui en arbeiders die vanaf 1841 de mest moesten afgraven, 

zeefden niet eerst alles; dat zou veel te veel tijd kosten. Op die 

manier belandden er met de mest allerlei door de indianen 

verloren of achtergelaten voorwerpen in Nederland. In Rhenen 

is bijvoorbeeld op een oude tabaksplantage een stenen knots 

gevonden, afkomstig van indianen uit Peru. De grond van deze 

plantage was bemest met guano. De knots is vermoedelijk in 

Rhenen terechtgekomen als verstekeling tussen de mest. 

Iets dergelijks is waarschijnlijk ook gebeurd met het indianen-

kopje uit Jisp: ooit is ergens langs de westkust van Zuid-Amerika 

een pot gebroken waar als versiering een indianenkopje op 

was gekleid. De scherven verdwenen in de loop der tijd onder 

de vogelpoep die vervolgens als mest naar Nederland werd 

gebracht. Een grondeigenaar uit Jisp kocht deze mest en reed 

deze uit op zijn land. Het indianenkopje belandde later in het 

water, werd opgebaggerd en tenslotte door de heer Rot tussen 

de gestorte bagger gevonden. Aan een lange reis was een eind 

gekomen…

De indiaan uit de modder
Een bijzondere vondst uit de bagger  

van het Jisper Kommetje
Zo‘n 45 jaar geleden liep de heer Rot over het land achter zijn huis aan de Dorpsstraat in Jisp. Daar was bagger 

gestort uit het Kommetje van Jisp, de oostelijke uitloper van het Zwet. Tussen alle gebruikelijke dingen die in 

Zaanse modder zijn te vinden, viel zijn oog op iets heel uitzonderlijks. 

door Piet Kleij
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- R. Kok, ‘Guano-archeologie. Een knotskop op Plantage Willem III te 

Rhenen’, Westerheem 6 (2012) 11-19.

- Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Quimbaya_(cultuur) en 
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Af b. 3. Dit beeldje van de Mochica heeft 

typische ronde versieringen aan de 

onderzijde van de oren, net als het kopje 

uit Jisp. (foto: http://fineart.ha.com/c/

item.zx?saleNo=6062&lotIdNo=77026)

Af b. 1. Het kopje uit het Kommetje van voor gezien. 

(foto: C. Scheffer-Mud, gemeente Zaanstad)

Af b. 2. Beeldjes van de Mochica-indianen uit Peru  

die enigszins lijken op het kopje uit Jisp. 

(foto: http://internacional.peru.info/zh/posts/articulo/74/

lambayeque--the-energy-of-the-lords-of-the-past)

Af b. 4. De ronde versieringen in de oren van het kopje en de 

beeldjes stellen waarschijnlijk gouden oorversieringen voor.  

(foto: http://Lambayaque.ha.com)
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HET SPEL
Kolf is een oud-Nederlandse sport die mogelijk al dateert uit 

de dertiende eeuw. In de zeventiende en achttiende eeuw 

werd het spel razend populair en hadden tal van herbergen 

een kolf baan. Die leverde de herbergier veel extra bezoekers 

en dus inkomsten op! 

Het kolfspel wordt (tegenwoordig) gespeeld door twee teams 

van elk drie spelers op een (overdekte) vlakke baan van 5 bij 17,5 

m. Met het slaghout met verzwaarde onderkant moet de bal in 

drie slagen naar een schuine paal worden geslagen, die op twee 

meter van het eind van de baan staat. Vakken op de baan geven 

het aantal punten aan dat men hiermee kan scoren. Tot in de 

negentiende eeuw was het spel populair. In het verzamelwerk 

De Nederlanden. Karakterschetsen, klederdrachten, houding en 

voorkomen (1842), met onder andere bijdragen van Jacob van 

Lennep, J. Kneppelhout en Nicolaas Beets (‘Hildebrand’), worden 

een kolver en zijn spel beschreven. ‘Luchtig en vrolijk is het 

kolfspel; als men die groote ballen, door eene geoefende hand 

in beweging gezet, naar de palen ziet snorren’, aldus de auteur 

die het stuk tekende met ‘D.’. Tegenwoordig wordt kolf vooral 

nog gespeeld in de provincie Noord-Holland, boven het IJ. 

VAANDEL EN HERKOMST
Het vaandel van Kolfclub Zaanstreek (ZOV-06269) is rijk 

geborduurd op een ondergrond van blauw fluweel met beige 

accenten. Op een horizontale baan staat de tekst ‘Kolfclub 

Zaanstreek’ met daaronder geborduurd twee gekruiste kolf-

stokken met het wapen van de toenmalige gemeente Koog 

aan de Zaan en de datum ‘Juni 1893’. Het vaandel is afkomstig 

uit herberg De Waakzaamheid, waar de club haar baan had. 

Langs de rand bevindt zich een versiering van eikenbladen. Het 

vaandel is in 1996 verworven uit een schenking van de heer G.P. 

Palmboom. 

KOLF IN DE ZAANSTREEK
In de Zaanstreek waren tal van herbergen die een kolf baan 

hadden. De bekendste (en één van de oudste) is De Waakzaam-

heid in Koog aan de Zaan. Al in 1802 werd er melding gemaakt 

Schilderij van een kolf baan in De Waakzaamheid. In 1891 werd 

er een nieuwe baan aangelegd. In Koog aan de Zaan bestond veel 

enthousiasme voor de kolfsport: De Waakzaamheid was zes keer 

het toneel van Nederlandse kampioenschappen kolf. In 1936 

leverde toenmalig eigenaar Hendrik Ero ook speelmateriaal; 

hij adverteerde in het programmaboekje voor de Nederlandse 

Kampioenschappen van dat jaar als leverancier van ‘snellopende 

sajetballen’.1 Ook De Prins in Westzaan had een baan. In veel 

gevallen werd de baan voorzien van een afneembare vloer, zodat 

de zaal ook bruikbaar was voor toneelvoorstellingen, partijen 

en dansavonden. In Zaandijk was er De Zwaan, ongeveer op 

de plaats waar nu hotel-restaurant D’ Vijf Broers is. De Zwaan 

was al in 1668 bekend; het was toen een houten gebouwtje. In 

1894 verscheen op deze plaats een koffiehuis met aangebouwde 

kolf baan in neorenaissancestijl. De kolf baan had een lange 

historie: het nieuwe gebouw was net op tijd klaar om er het 

400-jarig bestaan van de vereniging te vieren. Het koffiehuis 

en de kolf baan hielden het op deze plek uit tot 1917. Na enige 

tijd als kantoor te hebben gefungeerd voor de naastgelegen 

chocolade- en cacaofabriek Teun Oly & Co. werd het geheel in 

1979 afgebroken. 

Tijdens strenge winters werd er ook wel op het ijs gespeeld, 

zoals vereniging Ons Genoegen te Krommenie in 1903 deed. 

De Zaanstreek kent nog drie kolfverenigingen, waaronder één 

damesvereniging (Moriaan, Wormer). In december 2011 werd 

de kolfbaan in café Atlantic in Krommenie gesloten in verband 

met ombouw van de bar tot grand café. Daarmee is kolfclub 

T.O.G.I.D.O. van haar baan beroofd.2 

OVERIGE KOLF-OBJECTEN
De Zaanstreek droeg de kolfsport een warm hart toe; het Zaans 

Museum bewaart talloze andere voorwerpen met betrekking 

tot de kolfsport. Daaronder zijn een bronzen medaille van de 

Kolfvereniging Noord-Holland met de af beelding van Prins 

Hendrik, diverse kolfstokken en een vaandelkist van de kolfclub 

Onder Ons Krommenie. In een dergelijke kist werd het vaandel 

bewaard en meegenomen naar evenementen, zoals toernooien. 

Met dank aan het Zaans Museum.

Onbekende objecten uit het 
Zaans Museum en de  

ZOV-collectie
Een vaandel en een (bijna) vergeten sport

De Zaanstreek heeft altijd een bloeiend verenigingsleven gehad. Het Zaans Museum bewaart tal van voorwerpen 

die hieraan herinneren. Eén van die objecten (collectie ZOV) is een vaandel van Kolfclub Zaanstreek. 

door George Slieker
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Bron:

 Zaans Museum en KNKB Webmuseum, te vinden via www.colf-kolf.nl

Noten:

1 Jeroen Breeuwer, ‘De Koogse Stijkelgroep. Hendrik Ero en Louise 

Ursula Ero-Chambron’, Zaans Erfgoed 32 (voorjaar 2010) 8-12; 

Jeroen Breeuwer, ‘De kolfpalen van de Waakzaamheid; vermist en 

teruggevonden’, Zaans Erfgoed 34 (najaar 2010) 14-15. 

2 T.O.G.I.D.O.: Tot Ons Genoegen Is Dit Opgericht. 

Vaandel kolfclub Zaanstreek. 

(Zaans Museum. ZOV-06269)

Kolf baan in De Waakzaamheid, 

1910. (Beeldbank GAZ, fotonummer 

ZAA091005412)

Kolf baan. Houtgravure door Henry Brown 

in De Nederlanden. (1842, collectie auteur) 

De kolver. Houtgravure door Henry Brown 

in De Nederlanden. (1842, collectie auteur)
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MARTHE FERF-VAN HOLK. 
PLAQUETTE PRINS HENDRIKKADE IN ZAANDAM

Op 31 januari 1945 werd de 17-jarige Fred ‘Bulletje’ Kater dood-

ge schoten door het verzet. Marthe, dan 21 jaar, was getuige. ‘Ik 

liep bij het gemeentehuis, met mijn vriendin. Op de weg fietste 

een man. Hij werd beschoten en viel dood neer.’ 

Toen vijf dagen later NSB-er Willemsen werd geliquideerd was 

voor de Duitsers de maat vol. Een razzia volgde. Marthe belandde 

er middenin. ‘Ik was hulpverpleegster en liep over de Burcht naar 

het Sint Jan. Toen zag ik dat er mensen uit de huizen werden ge-

sleurd. De pastoor had een telefoon, dus ben ik als de drommel 

naar Bonifatiuskerk gelopen. Daar heb ik gezegd: “Wil je mijn 

ouders waarschuwen, dat er een razzia is?” Toen moest ik naar 

de Burcht. De vrouwen aan de ene kant, de mannen stonden aan 

de kant van het gemeentehuis. Ik herinner me een lachende mof 

met zo’n gouden tand die daar grinnikend langs liep.’ 

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. Stichting Monumenten Spreken heeft bij al die monumenten verhalen 

van mensen die in hun jonge jaren op de een of andere manier bij die feiten waren betrokken op film 

vastgelegd. Elk kwartaal stellen we er twee aan u voor. 

door Merel Kan 

Foto’s: Anjo Kan
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Plaquette aan de Prins Hendrikkade 2 in Zaandam 

Uit wraak voor de liquidatie van twee mannen door het verzet 

dreven op 6 februari 1945 de Duitsers 500 mannen, vrouwen en 

kinderen bijeen op de Burcht. Na uren vol spanning mochten 

ze naar huis, op 100 mannen na. Een deel van hen werd naar 

Duitsland getransporteerd en daar als dwangarbeider te werk -

gesteld. Daar bleef het niet bij. Vanuit het Huis van Bewaring 

aan de Weteringschans in Amsterdam werden tien verzets-

strijders naar Zaandam overgebracht, waar ze door Duitse en 

Nederlandse leden van een commando van de Sicher heits polizei 

op de loswal werden gefusilleerd. 

CHRISTINA MELK. 
MONUMENT OP DE JOODSE BEGRAAF PLAATS
(WESTZANERDIJK) ZAANDAM

‘De ene mens heeft meer geluk in zijn leven, die komt in een 

ander nestje terecht als de ander, kan zich beter ontplooien, 

krijgt kansen en.. en een ander soms niet.’ Christina speelde 

met Roosje Drilsma op de Gedempte Gracht. ‘We speelden 

met niets. Wat deed je? Opschuildertje, krijgertje, dat soort 

spelletjes. Touwtjespringen, hinkelen, met kralen, knikkeren… 

op straat.’ Samen gingen ze naar School 9 op de Stationsstraat. 

‘Het was een beetje een fijn, teer meisje wel. Een leuk, vrolijk 

kind. Ik was meer lijdzaam, zij nam initiatief. Misschien was 

ze wel onderwijzeres geworden, haar ouders hadden vast meer 

in petto..’ Christina onderbreekt zichzelf. ‘Maar dat kan ik ook 

helemaal niet weten.’ De familie Drilsma werd op 17 januari 

1942, met de andere Zaanse Joden, gedwongen alles in Zaandam 

achter te laten. ‘Dan voel ik me rijk dat ik deze leeftijd van 86 

jaar mag bereiken. Roosje kreeg geen kans.’  

Monument op de Joodse begraafplaats in Zaandam

Hier worden alle Joodse mensen herdacht die niet levend naar 

de Zaanstreek terugkeerden. Om een beeld te kunnen schetsen 

van het lot dat hen kon treffen, heeft Monumenten Spreken bij 

dit monument een minidocumentaire gemaakt over het verhaal 

van Roosje Drilsma en haar familie. Met als uitgangspunt: Er 

zijn geen zes miljoen Joden vermoord, er is één Jood vermoord en dat 

is zes miljoen keer gebeurd. (Abel Herzberg).

De minidocumentaires komen, ingebed in lesmateriaal, in 2015 

beschikbaar voor het onderwijs. Voor verdere informatie zie 

www.monumentenspreken.nl. 
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www.heerlijckslaapen.nl

Culinair genieten
aan de Zaan

De Hoop op

d’Swarte

Walvis

Kalverringdijk 15, 1509 BT Zaandam

äÇx®ÊÈ£ÈÊxÈÊÓ�ÊÊUÊÊ��v�J`iÜ>�Û�Ã°��ÊÊ

www.dewalvis.nl

,iÃÌ>ÕÀ>�ÌÊ�ÊLÀ>ÃÃiÀ�iÊ�Ê�ÕÜi����Ã�ÉÛiÀ}>`iÀ�®>ÀÀ>�}i�i�Ìi�Ê�Ê�iiÀ���V�Ê

-�>>«i�°Ê >>ÃÌÊ�Õ�V�Ê�vÊ`��iÀÊLi�ÌÊÕÊ�>ÌÕÕÀ����Ê���ÊÛ>�Ê�>ÀÌiÊÜi����Ê

Û��ÀÊ��vwÊiÊ�iÌÊ}iL>�Ê�«Êii�ÊÛ>�Ê��âiÊÌiÀÀ>ÃÃi�Ê>>�Ê`iÊ<>>�°

UÊ �iÊ���«Ê�«Ê`½-Ü>ÀÌiÊ7>�Û�ÃÊ�ÃÊ}i�i}i�Ê�«Ê`iÊ<>>�ÃiÊ-V�>�Ã]Ê

Ê £äÊ���ÕÌi�ÊÛ>�Ê��ÃÌiÀ`>�

UÊ "«i���}ÃÌ��`i�ÊÇÊ`>}i�Ê«iÀÊÜii�]ÊÛ>�>vÊ£ä°ääÊÕÕÀ

UÊ *>À�iÀi�Ê}À>Ì�Ã

HuigHaverlag.nl

Zaans vakmanschap sinds 1902 HuigHaverlag is een vooruitstrevende 

drukkerij, altijd al geweest. Neem onze ambitieuze ICT-afdeling. Hier vind je  

professionals die weten dat publishing meer is dan inkt op papier. Resultaat: 

innovaties op maat – oplossingen die het proces beter, sneller en goedkoper 

maken. De basis onder al onze activiteiten is onze Zaanse herkomst. Niet  

ingewikkeld doen, maar aan de slag gaan en altijd vooruit willen, dat kenmerkt 

onze aanpak. Meer weten over ons vakmanschap of onze ambities? Kijk op  

HuigHaverlag.nl of maak een afspraak, via (075) 612 73 73.

De techniek  
van de toekomst,  

dankzij de  
ambitie van nu
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VERENIGING DE ZAANSCHE MOLEN
HERINNERINGEN AAN TON NEUHAUS

Ons bereikte het droeve bericht dat op 

zondag 19 januari erelid Ton Neuhaus, 

op 78-jarige leeftijd, was overleden. Ton 

verbleef de laatste weken in verpleeghuis 

Guisveld en beleefde daar een moeilijke 

periode.

Als enthousiast molenkenner en ge-

schied vorser werd Ton in 1968 gekozen 

als bestuurslid in de functie van 

secretaris. Voor Vereniging De Zaansche 

Molen was de verkiezing van Ton het 

begin van een periode van groei en 

bloei. Eind jaren zestig vond een steeds 

grotere algemene bewustwording plaats 

op het gebied van milieu, leefomgeving 

en erfgoed. Denk aan de oprichting 

van KMZ , de gewonnen strijd voor een 

onbebouwde Kalverpolder en de verdere 

vervolmaking van de Zaanse Schans. Ton 

wist, als pasbenoemde secretaris, goed 

bij die sfeer aan te haken. Dankzij zijn 

initiatief kon de vereniging een eigen 

kantoorruimte op de Raadhuisstraat 

betrekken te Koog aan de Zaan. 

Daarnaast kreeg de vereniging via 

de toenmalige gemeentelijke dienst 

DSW de beschikking over meerdere 

werknemers. Ook werd De Windbrief 

in het leven geroepen en op kantoor 

vervaardigd. Ledenwerfacties werden op 

touw gezet, waardoor het ledental al snel 

boven de 1000 kwam. 

Naast het optuigen van een gedegen 

organisatie werd ook het Molenmuseum 

aan een opfrisbeurt onderworpen. Het 

museum verkeerde eigenlijk al vanaf de 

oprichting in 1928 in eenzelfde staat. 

Het was nu tijd voor vernieuwing vond 

Ton, die inmiddels ook de functie van 

conservator op zich had genomen. 

De inrichting werd opgefrist en de 

tentoongestelde collectie aangepast aan 

de moderne eisen.

ONTWIKKELING VAN HET
MOLENMUSEUM

De kleine kantoorruimte aan de 

Raadhuisstraat werd in 1974 verruild 

voor het Weefhuis bij de Beeldentuin 

in Zaandijk, dat van de gemeente kon 

worden gehuurd. Van hieruit werd 

door het bestuur de verdere groei van 

de vereniging bewerkstelligd, daarbij 

ondersteund door een steeds groeiend 

aantal medewerkers. Het secretariaat 

was inmiddels overgedragen aan een 

collega- bestuurslid, waardoor Ton alle 

aandacht kon richten op de verdere 

ontwikkeling van het Molenmuseum.

De eerste grote stap hierin was de in 

1982 gerealiseerde uitbreiding door de 

aanbouw van het historische woonhuis 

voorheen Oostzijde 109 in Zaandam. 

Hierdoor ontstond een prachtige 

ruimte voor het organiseren van 

wisseltentoonstellingen, waardoor een 

steeds nieuw publiek naar het museum 

kon worden getrokken. In de loop der 

jaren werd het museum nog diverse 

malen uitgebreid, waarbij in 2003 ook 

het kantoor zijn plek kreeg aan de 

Museumlaan.

Ook bij de inspanningen van de 

vereniging voor de molens zelf was 

Ton altijd nauw betrokken. In 1968 

werd De Zoeker overgeplaatst van 

Zaandijk naar de Kalverringdijk; de 

gemeente Zaandijk droeg hem tegelijk 

over aan de vereniging. In 1975 werd 

de gerestaureerde en gedeeltelijk 

herbouwde De Bonte Hen in werking 

gesteld, dit alles na een geweldige 

fondsenwervingsactie, waarbij 

tientallen leden waren betrokken. 

Inmiddels was ook, mede op initiatief 

van Ton, de technische adviescommissie 

(TAC) in het leven geroepen, een uit de 

leden afkomstige groep kenners van 

molentechniek, die het bestuur ging 

assisteren bij het organiseren van het 

molenonderhoud. Een eigen werkplaats 

werd in de schuur van Het Pink 

ingericht en de eigen onderhoudsdienst 

verrichtte gedurende vele jaren allerlei 

werkzaamheden aan molens en 

museum. 

De kroon op het werk op molengebied 

was de herbouw van Het Jonge 

Schaap. Ton vervulde tijdens dit hele 

herbouwproces een voortrekkersrol.

ZILVEREN ANJER
Gedurende ruim 40 jaren vervulde Ton 

een prominente rol in de ontwikkeling 

van Vereniging De Zaansche Molen. 

Vrijwillige verenigingswerkzaamheden, 

die steeds werden uitgevoerd naast zijn 

normale werkkring en zijn gezin. Voor 

deze enorme inzet is Ton meerdere 

malen onderscheiden, waarvan het 

verkrijgen van de Zilveren Anjer, hem 

opgespeld door Prins Bernhard, het 

hoogtepunt vormde.

De molens getuigden van rouw om het 

verlies van een man die zich gedurende 

tientallen jaren met veel energie en 

kennis inzette voor Vereniging De 

Zaansche Molen.

Martin Schaap

VERENIGING ZAANS ERFGOED
In het kader van onze lezingen ‘Glaasje 

Erfgoed’ organiseren wij voor onze 

leden en andere belangstellenden een 

middag over de Zaanse houtbouw op 

zondagmiddag 18 mei in de Vermaning 

Verenigingsnieuws
Nieuws, aankondigingen en verslagen van Zaanse 

erfgoedorganisaties die ook voor derden interessant zijn 
Coördinatie: Wikje van Ritbergen
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3 OKTOBER
De organisatie van de Culturele Raad 

Zaanstreek heeft met het vastleggen 

van de oud-Wormerse auteur Judith 

Koelemeijer in de roos geschoten. 

De derde culturele avond van de nog 

prille Culturele Raad, zaterdag in Serah 

Artisan, is uitverkocht. Om de huis-

kamersfeer te waarborgen besloot de 

organisatie om niet meer dan honderd 

kaarten te verkopen. Die waren in rap 

tempo aan de man/vrouw gebracht.

8 OKTOBER
Voorzitter Piet Oudega van de Ver-

eniging Zaans Erfgoed vraagt Zaanstad 

om een integraal monu menten beleid. 

Het is niet alleen maar vragen. Vanuit de 

vereniging biedt hij ook alle beschikbare 

hulp en kennis aan, maar daar vraagt 

hij wel een hechte samenwerking voor 

terug. Alle politieke partijen hebben 

vorige week deze handreiking per brief 

gehad. Ook wethouder Jeroen Olthof kan 

er snel een tegemoet zien.

11 OKTOBER
Een ‘zorghotel’, een oogkliniek, 

kleinschalige winkeltjes, een restaurant 

en een grote supermarkt. Het komt 

allemaal in de zogeheten zorgboulevard 

bij het nieuwe Zaans Medisch Centrum 

in Zaandam. Vandaag tekenen de 

ziekenhuisdirectie en ontwikkelaar 

Multi Vastgoed een overeenkomst over 

de bouw van deze zorgboulevard. Het 

oude Medisch Centrum gaat tegen de 

vlakte en op de huidige parkeerplaats 

van het ziekenhuis wordt een nieuw 

ZMC gebouwd. De zorgboulevard komt 

naast dat nieuwe ziekenhuis en is ermee 

verbonden. Hospitaal en zorg boulevard 

moeten in 2016 klaar zijn.

12 OKTOBER
De synagoge op de Gedempte Gracht 

in Zaandam wordt toch misschien 

het pareltje dat hij kan zijn als er geen 

telefoonwinkel in zou zitten. Een 

groep liefhebbers probeert samen 

met Stadsherstel het pand te kopen. 

Stadsherstel praat met uitvaart-

verzekeraar Dela over de voorwaarden 

van de koop, terwijl een werkgroep 

onderzoekt hoe het pand gebruikt 

kan worden. Gedacht wordt aan een 

culturele bestemming. Zaanstad en 

Parteon hebben eerder ook pogingen 

gedaan om met Dela tot een koop te 

komen, maar dat lukte niet.

17 OKTOBER
Gemeentelijk archeoloog Piet Kleij 

dacht ‘een paar’ walvisbotten te moeten 

opgraven in het Wormer- en Jisperveld. 

‘Maar er kwam geen eind aan. Er bléven 

maar botten uit de grond komen.’ 

Uit een lapje grond van slechts drie 

bij vier meter kwamen maar liefst 111 

botstukken tevoorschijn. ‘Zo’n grote 

vondst is in de Zaanstreek niet eerder 

gedaan’, zegt Kleij. ‘Her en der’ werd wel 

eens een walvisbot uit een sloot gehaald 

en een aantal jaren geleden werden 

er vijftien tot twintig in Oostzaan 

gevonden.

24 OKTOBER
Al sinds 1974 wordt er over een goede 

verbindingsweg tussen de A9 en de 

A8 gesproken. Destijds gooide de 

oliecrisis roet in het eten en werd de 

weg geschrapt, maar tot opluchting 

van het bedrijfsleven lijkt de weg er 

nu toch echt te komen. De komst van 

de nieuwe weg maakt deel uit van de 

vorige week door minister Schulz van 

Haegen (Infrastructuur en Milieu) 

gepresenteerde plannen om de files 

aan de noordkant van Amsterdam aan 

te pakken. Niet dat de minister zelf een 

zak met geld klaar heeft staan voor deze 

weg, maar het feit dat ze toestaat dat de 

nieuwe provinciale weg mag aantikken 

op de twee Rijkswegen, is de steun die 

provincie en regio nodig hebben.

Kroniek
Drie maanden (oktober tot en met december 2013) 

Nieuws uit de Zaanstreek, samengesteld uit Dagblad Zaanstreek

door Jaap de Koning

Foto’s: Wim de Jong, Gemeentearchief Zaanstad

42



30 OKTOBER
Melkveehouderij Al in Krommenie 

is genomineerd voor de Gouden 

Grutto Pul, een nieuwe prijs voor 

weide  vogelbeheer. Het bedrijf in de 

Krommenieër Woudpolder doet al 

jaren heel veel aan de bescherming 

van weidevogels. Vader Henk Al begon 

daarmee, zijn zoons Gertjan en Stephan 

zetten het voort. De Woudpolder is mede 

daardoor een heel vogelrijk gebied.

6 NOVEMBER
De afgelopen acht jaar is het in Zaan-

streek/Waterland 117 keer voorgevallen 

dat er een lijk werd gevonden dat 

langer dan 24 uur in een woning heeft 

gelegen. In de Zaanstreek waren er 

vijftien gevallen waarbij een dode 

meer dan twee weken in een huis lag. 

In Waterland is dit niet voorgekomen. 

Dit blijkt uit onderzoek van de GGD 

Amsterdam. De gezondheidsdienst liet 

uitzoeken hoe vaak het in de periode 

2005 tot en met 2012 in Zaanstreek, 

Waterland, Amsterdam en Amstelland 

is voorgevallen dat een lijk langer dan 24 

uur in een woning lag. In totaal ging het 

om 1577 personen. In 81 procent van de 

gevallen gebeurde dit in Amsterdam.

12 NOVEMBER
In de gemeente Zaanstad mag slechts 0,6 

procent van de gezinnen zich miljonair 

noemen. Dat is op twee na het laagste 

percentage in heel Noord-Holland. Bij de 

definitie van miljonair is de waarde van 

de woning uitgesloten en wordt ook het 

opgebouwde pensioen niet meegeteld. 

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal 

Bureau voor de Statistiek. Zaanstad is 

echt een armeluisgemeente, in ieder 

geval in Noord-Holland, zo blijkt. Een 

gemiddelde gemeente telt 1,2 procent 

inwoners als miljonair. In Zaanstad is 

dat maar de helft. Oostzaan zit daar 

met een percentage van 1,5 nipt boven. 

Wormerland zit fractioneel onder het 

landelijk gemiddelde: 1,4 procent van de 

gezinnen bezit hier een vermogen van 

meer dan 1 miljoen euro.

14 NOVEMBER
Een nieuw onderkomen voor bewoners 

van verpleeghuis De Noordse Balk 

in Wormerveer, dat per 1 juni 2014 

de deuren sluit, is grotendeels al 

gevonden. Maar wat gaat er gebeuren 

met het pand aan de Krommenieërweg? 

‘Het gaat om twee gebouwen’, legt 

locatiemanager Edwin Dupon van De 

Noordse Balk uit. ‘Het grote pand aan 

de Krommenieërweg wordt gehuurd 

van een ontwikkelaar. Het pand aan de 

Dam is van ons. Dat wilden wij in eerste 

instantie renoveren, maar na onderzoek 

is besloten het toch niet te doen. Het 

pand wordt afgestoten.’ Evean sluit niet 

alleen het Wormerveerse verpleeghuis. 

Evean Durghorst in Krommenie heeft de 

deuren al gesloten en binnenkort is het 

de beurt aan Evean Amandelbloesem in 

Wormerveer en Evean Festina Lente in 

Assendelft.

16 NOVEMBER
Fluxus is blij met de verzachting van de 

bezuinigingen in de culturele sector. 

Zo wordt er 3,5 ton uitgetrokken voor de 

frictiekosten en de toeristenbelasting 

wordt verhoogd; de extra opbrengst 

daarvan gaat naar de cultuur. Directeur 

Harrie Swinkels: ‘Ik vind het fijn dat er 

goede pogingen zijn gedaan om iets 

te doen voor de culturele sector.’ Dat 

toeristen dat moeten opbrengen, vindt 

Swinkels niet zo erg. ‘Ik geloof niet dat 

de toeristenbelasting een reden is om 

geen toerist te zijn.’

23 NOVEMBER
De gemeente Zaanstad ontvangt  

€ 195.250,- subsidie van de provincie 

Noord-Holland voor de aanleg van 

passantenplaatsen nabij de historische 

Groote Sluis in het centrum van 

Zaandam. Met behulp van deze subsidie 

zal de gemeente Zaanstad de Groote 

Sluis opnieuw in gebruik nemen en 

beroepsvaart en recreatievaart van 

elkaar gaan scheiden. Op deze manier 

zullen de wachttijden voor beide 

worden verkort.

25 NOVEMBER
Een moestuin, insectenhotel, 

kruiden labyrint, graffitimuur en een 

zelfgebouwde speeltuin. Dit alles is 

op een stukje braakliggend terrein 

in Krommenie te vinden. Bewoners 

hebben sinds maart de handen ineen 
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geslagen om deze For-tuin samen te 

realiseren. Al een paar jaar lag het 

stuk grond aan de Fortuinlaan leeg, 

nadat de vmbo-afdeling van Trias 

daar was afgebroken. Tot eind 2012 

had woningbouwvereniging Parteon 

plannen om daar woningen op te 

bouwen, maar vanwege de crisis ging 

dit niet door. Met het terrein werd niks 

meer gedaan totdat bij wijkmanager 

Erik van Drunen en fotografe Jolanda 

Hoogendoorn het idee ontstond om er 

iets mee te doen. 

27 NOVEMBER
Een grondige restauratie van de 

Zaandijkerkerk wordt vanwege de hoge 

kosten op de lange baan geschoven. 

Eigenaar Stadsherstel Zaanstreek 

hoopt wel in januari 2014 te kunnen 

beginnen met consolidatie van het 

monument. ‘Met name de kap en goten 

staan op instorten’, zegt projectleider 

Willem van Iterson. ‘We willen 

voorkomen dat de staat van het gebouw 

verder verslechtert.’ De negentiende-

eeuwse kerk dankt zijn monumentale 

status onder meer aan de in de kap 

aanwezige neogotische Hammerbeam-

spantconstructie.

12 DECEMBER
De Spoedeisende Hulp (SEH) van het 

ZMC en de Huisartsenpost Zaanstreek 

worden per 8 januari samengevoegd. 

Patiënten kunnen dan in de avond, 

nacht, en in het weekend terecht 

op één adres. Nu gebeurt het nog te 

vaak dat mensen naar de eerste hulp 

snellen, terwijl ze ook door een huis arts 

behandeld kunnen worden. Hierdoor 

worden ze onnodig op kosten gejaagd, 

want een SEH-bezoek wordt meestal 

van het eigen risico afgehaald door de 

zorgverzekeraar en een doktersbezoek 

niet. Straks is er gewoon één nummer 

waar je naar kunt bellen, dat van de 

huisartsenpost.

16 DECEMBER
De kerstinzameling van de voedselbank 

Zaanstreek is een succes: opbrengst 

1276 kratten levensmiddelen en dat 

was de stand van zaterdag 16 uur. ‘Als 

we vandaag de restanten ophalen in 

de winkels gaan we ruim door de 1300 

kratten heen’, verwacht magazijn-

meester Jan Jaasma. Een record is het 

pas als de 1315 kratten van 2010 worden 

verbeterd, maar op records is Jaasma 

niet uit, zo beweert hij.

18 DECEMBER
De aanleg van een vaste brug speciaal 

voor auto’s in de Bartelsluisbuurt 

in Wormer komt dichterbij, nu 

een meerderheid van de raad heeft 

ingestemd met het onderzoeken van de 

haal baar heid ervan. GroenLinks bleef 

tijdens de raadscommissie gisteravond 

als laatste nog tegengas geven. Niet 

omdat de partij tegen zo’n oplossing 

is, die de veiligheid voor fietsers 

vergroot, maar omdat er al een duidelijk 

alternatief plan ligt. Zo is er sprake van 

een vaste brug, en geen beweegbare, en 

is er ook al een locatie.

20 DECEMBER
Het college van burgemeester en 

wethouders vindt de leegstand-

problemen en het gebrek aan klandizie 

in de winkelgebieden in Wormerveer 

en Krommenie niet zó ernstig dat het 

betaald parkeren wordt afgeschaft. Dat 

is op te maken uit de beantwoording 

van vragen van Dagblad Zaanstreek 

naar aanleiding van alarmbellen van 

winkeliers over lege parkeerplekken, 

leegstaande winkelpanden en verbazing 

over het betaald parkeren. Zij pleiten 

voor het invoeren van een blauwe 

zone voor kort parkeren om zo de 

ondernemers te ontlasten en klanten te 

trekken.

21 DECEMBER
Het stationsgebied in Wormerveer 

krijgt steeds meer zijn definitieve 

vorm. Deze week werden 450 gratis 

parkeerplaatsen voor fietsers in gebruik 

genomen en honderd parkeerplaatsen 

voor auto’s. Het stationsplein is nu weer 

helemaal beschikbaar voor de reizigers. 
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Om te kunnen vaststellen of dat 

lukt, komt er een gemeentelijke 

parkeermonitor.

De gemeente verwacht volgend jaar 

28.000 boetes uit te zullen schrijven. 

De boetes voor niet-betaald parkeren 

vloeien als naheffing direct in de 

gemeentekas. Met verscherpte hand-

having wil de gemeente de zogenoemde 

betaalbereid heid van de burgers ver-

groten. Die moet naar 90 procent, zo 

staat in het programma.  

Vanaf januari kunnen ook de nieuwe 

liften op het station gebruikt worden.

23 DECEMBER
De gemeente Zaanstad gaat intensiever 

controleren op fout- en niet-betaald 

parkeren. Naleving van de parkeerregels 

krijgt hoge prioriteit, zo staat in het 

Handhavingsprogramma voor 2014.  

A D V E R T E N T I E
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NATUURMUSEUM ZAANSTREEK
Thijssestraat 1, 1504 LB Zaandam  

tel.075-6312020, www.nme-zaanstreek.nl

Zondag 6 april 13.00 u. Fossielen 

slijpen. Deze middag worden er in het 

natuurmuseum fossielen geslepen. Er 

zijn miljoenen jaren oude koralen om 

onder handen te nemen. Het publiek kan 

ook zelf aan de slag. Deelname kost € 1,-, 

toegang museum € 2,50.

Zondag 13 april Varen in het Guisveld, 

vertrek 9.00 u of 12.00 u. Een 2 uur 

durende vaartocht en u kunt mee! Er zal 

veel aandacht zijn voor de weidevogels. 

We gaan op zoek naar grutto, kievit en 

tureluur. Startpunt is de werkschuur van 

Staatsbosbeheer te Westzaan. Deelname 

kost € 8,-. Aanmelden 075-6312020.

HEEMTUIN 
Burg. In ’t Veldpark, Heijermanssstraat, 

Zaandam, tel. 075-6352185 

Zondagen 13 april, 18 mei, 15 juni, 

en 21 september 11.00 u Kikkerpad 

en theetuin. Vier zondagen doe- en 

ontdekactiviteiten in de Heemtuin. 

In de theetuin kan iets gegeten en 

gedronken worden. Deelname gratis.

27 april tot 4 mei Sprookjesbos

De Heemtuin wordt deze 

voorjaarsvakantie week omgetoverd in 

een waar sprookjesbos. Vaar mee met 

de Heen- en Weerwolf of ga kijken bij de 

Kleine Zeemeermin. Toegang € 5,-.

KINDERBOERDERIJ DARWINPARK 
De Weer 31, Zaandam, tel. 075-6166906 

Maandag 21 april 13.00 u Paasfeest. 

Tweede paasdag zijn er paasactiviteiten 

op kinderboerderij Darwinpark. De 

allerkleinsten mogen eitjes zoeken en 

ook voor de wat oudere kinderen zijn 

er, tegen een kleine vergoeding, allerlei 

activiteiten. Ook natuurmuseum  

E. Heimans is open.

Zondag 18 mei 11.00 u Schapenscheren. 

Op zondag 18 mei worden de schapen 

weer geschoren. Traditioneel maken 

we daar weer een bijzonder feestje van. 

Toegang gratis.

JISPER KERK
Dorpsstraat 46, Jisp.

13 april 15.00 u -15.45 u Lezing: Bezint 

eer ge begint! De hoofdzonden verbeeld. 

Dr. Kathleen Nieuwenhuisen (kunst- 

en cultuurhistoricus) spreekt over 

afschrikwekkende voorstellingen van 

lust, vraat-, drank- en hebzucht die 

gelovigen in kerkelijke ruimten waar-

schuwden voor de gruwelijke gevolgen 

van een zondig bestaan. Inloop vanaf 

14.30 u met koffie en thee, entree € 20,-. 

Consumpties na afloop zijn voor eigen 

rekening. Inschrijving en infor matie: 

Nico Koelemeijer, 

tel. 075-6423431,  

nm.koelemeijer@quicknet.nl.  

Kathleen Nieuwenhuisen,  

tel. 06 1960 64 14, info@artcontext.nl, 

www.artcontext.nl

HET WEEFHUIS
Lagedijk 39, Zaandijk 

www.hetweefhuis.nl

28 en 29 juni 11:00 – 17:00 u Nicky 

Dijkstra en Erik Zwaga exposeren 

bronzen beelden en stillevens in de stijl 

van de fijnschilderkunst.

MAQUETTE WORMERVEER
Kanoor Parteon, Marktstraat 52, 

Wormerveer. 

Tot en met augustus 2014 maandag 

t/m vrijdag 9.00 -17.00 u, feestdagen 

gesloten. 

De maquette van het dorp Wormerveer 

anno 1750, die bij het lustrum van de 

Historische Vereniging Wormerveer 

in 2012 werd vervaardigd kreeg dank-

zij een paar gulle sponsors een over-

kapping, zodat hij veilig kan worden 

tentoongesteld. Woningbouw Parteon 

stelt het komend halfjaar ruimte daar-

voor ter beschikking in haar nieuwe 

kantoorpand aan de Marktstraat in 

Wormerveer. 

GROTE KERK, OOSTZAAN
Kerkbuurt 12, Oostzaan 

13 maart - 21 april vrijdag t/m zondag 

11.30 -16.00 u. Tentoonstelling ‘Jacobs 

Voetsporen’, gepresenteerd door de 

samenwerkende Oostzaanse kunste-

naars, de Grote Kerk van Oostzaan 

en de Stichting Jacob Cornelisz. 

van Oostzanen, een dialoog tussen 

Jacobs werk, hedendaagse kunst en 

levensbeschouwing. 

 

Agenda 
Een greep uit de ‘Zaanse’ activiteiten in het voorjaar

Samenstelling: John Pasman
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HONIG BREETHUIS 
Lagedijk 80, Zaandijk tel. 075-6217626) 

www.honigbreethuis.nl ;  

info@honigbreethuis.nl Open Do t/m  

Zo 13.00-16.30 u.

6 april t/m 1 juni ‘Uit het fotoalbum van 

Louise Alberti’. Mej. Louise C.M. Alberti 

(Naarden 1864 - Zaandijk 1948) woonde 

van 1890 tot haar dood in 1948 in het 

pand aan de Lagedijk 82, gebouwd door 

de Zaandijker arts Dr. Jan Mulder. Zij liet 

een foto-album na dat nu in het bezit is 

gekomen van de ‘Vereniging Jacob Honig 

Jsz. Jr’. In het expositiekabinetje is een 

selectie van studioportretten uit het 

album te zien. Het fotoalbum geeft een 

beeld van het gezin van de Hilversumse 

burgemeester Jacobus Alberti (1814-1873), 

waarin Louise Alberti opgroeide.

13 april 13.30 u zondags ommetje 

door Oud-Zaandijk: historische snij-

ramen met verhalen. Start in het 

Honig Breethuis, deelname € 10,00 

p.p. inclusief entree, thee of koffie en 

een versnapering. Behalve over snij-

ramen en gevelstenen geeft de gids op 

deze zondagmiddagwandeling uitge-

breidere informatie over een aantal 

koopmanshuizen.

HONIG BREETHUIS CONCERTEN
27 april 16.00 u Anna Maria McElwain 

op het clavicord. Reserveren aanbevolen: 

www.honibreethuis.nl

NIEUWE HUYS CONCERTEN
Doopsgezinde Vermaning, Westzijde 80, 

Zaandam, www.nieuwehuysconcerten.nl

13 april 15.30 u Trio Dumas. Beethoven 

Trio in G. , Veress, Martinu

24 mei 20.15 uur La Barca Leyden met 

Raymond Honing traverso Grote muziek 

in kleine bezetting: Johann Sebastian 

Bach Mis in A, Tweede Orkestsuite, 

Cantate „Ich habe genug”..

Toegang €12,- ,65+ €10,-,kinderen en 

studenten €5,-.

MUZIEKPODIUM MENNO 
SIMONS FLAES

Vermaning, Zaanweg 57, Wormerveer 

www.mennosimonsflaes.doopsgezind.nl

13 april, 15.00 u Erik Jan Eradus, orgel 

en Mieke Manschot, mezzo-sopraan 

met Vivaldi, Stabat Mater, Voorverkoop 

vanaf 2 weken tevoren bij Saenkanter 

Men&Women, Zaanweg 120,  

tel. 075-6281555.

 
CONCERTEN IN DE 
ZUIDERVERMANING WESTZAAN

Zuidervermaning, Zuideinde 233, 

Westzaan, www.zuidervermaning.nl

3 april 20.15 u Organisatie Oude 

Muziek: Bibers Rozenkrans-sonates 

& Rosenmüllers Lamentaties, Viool 

versus stem. Raquel Anduenza, sopraan; 

Mira Glodeanu, viool; Frédérick Haas, 

klavecimbel; James Munrow, violono 

en Jesu Baena, luit.  Sopraan Raquel 

Anduenza en violiste Mira Glodeanu 

zetten twee muzikale monumenten 

uit de zeventiende eeuw naast elkaar. 

Bibers Rozenkranssonates, waaruit we 

een selectie horen, vergen technisch 

het uiterste van de violist. Rosenmüller 

verrijkte de Duitse muziek met een 

Italiaanse elegantie, waardoor zijn 

expressieve Lamentaties tot de mooiste 

vocale werken van de zeventiende 

eeuw behoren. Viool en stem in een 

spannende confrontatie. Met kaarslicht 

en na afloop gelegenheid tot napraten 

met een drankje en een hapje. Kaarten 

€ 23; Vriend € 19; CJP/student € 10 

Abonnement voor 6 concerten € 117,30; 

vriend € 96,60. Bestellen via www.

oudemuziek.nl  +31 (0)30 23290000 

15 mei 20.15 u Organisatie Oude 

Muziek: Duetten van Händel, Geheime 

schatten uit Händels oeuvre. Roberta 

Invernizzie, sopraan; Marina De Liso, 

alt; Caterina Dell’Agnello, cello; Craig 

Marchitelli, theorbe en Fabio Bonizzono, 

klavecimbel. De Italiaanse sopraan 

Roberta Invernizzi gaat samen met de 

alt Marina De Liso de vroege cantates 

van Händel te lijf. Deze kamerduetten 

uit Händels Romeinse periode behoren 

tot de best bewaarde geheimen van zijn 

oeuvre. Achter de bedrieglijke eenvoud 

van de pastorale liefdesperikelen 

schuilen hevige emoties. Fabio 

Bonizzoni en la Risonanza vielen 

inter  nationaal in de prijzen met hun 

inter pretaties van de vroege Händel. 

Kaarten € 23; Vriend € 19; CJP/student € 10 

Abonnement voor 6 concerten € 117,30; 

vriend € 96,60. Bestellen via  

www.oudemuziek.nl  +31 (0)30 23290000 

WANDELEN IN DE ZAANSTREEK
www.wsvdelaatsteloodjes.nl

8 april 10.00-12.00 u de Heemskerker-

duin route - 10 km.

16 april 10-16.30 u Willibrorduspad - 7e 

etappe - 24 km.

NIET IN DE ZAANSTRTEEK, 
WEL ZAANS

Johannes Thopas, een geniale 

autodidact.

Museum Suermondt-Ludwig, 

Wilhelmstrasse 18, Aken presenteert: 

Johannes Thopas, Meisterzeichner.

13 maart -22 juni, di, do, vrij, 12.00 -18.00 

u; wo 12.00 – 20.00 u; za, zo 11.00 – 18.00 

u. Deze expositie, bestaande uit zo’n 40 

van de ruim 70 getraceerde werken, is 

uiterst zorgvuldig samengesteld door 

Thopaskenner professor Rudolf Ekkart. 

Bij de expositie verschijnt ook het eerste 

standaardwerk over deze virtuoze 

miniaturist, die zoveel fijnzinnig 

raffinement en rake psychologie wist te 

leggen in zijn portretten. De expositie 

en de Engels/Duits/Nederlandstalige 

oeuvrecatalogus (200 pagina’s, 100 

af beeldingen), getiteld Deaf, Dumb 

& Brilliant: Johannes Thopas, Master 

Draughtsman bieden eindelijk het ver-

diende internationale podium aan deze 

onterecht minder bekende groot meester 

van het miniatuurportret. Na Aken zal 

de expositie van 12 juli tot 5 oktober 

onder de titel ‘Johannes Thopas, een 

geniale autodidact’ te zien zijn in het 

Rembrandthuis te Amsterdam. Voor de 

expositie is ook geput uit de collectie 

‘Jacob Honig Jsz. Jr.’. Een absolute must 

en weldaad voor alle liefhebbers van 

portretkunst uit de Hollandse Gouden 

Eeuw!

Het volgende nummer van Zaans Erfgoed 

verschijnt eind juni 2014. Wilt u uw  

Zaanse activiteiten in de maanden juli, 

augustus en september in de agenda  

laten opnemen, mailt u dan uw tekst,  

liefst met foto, tot uiterlijk 8 juni naar:  

secretariaat@zaanserfgoed.nl
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