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HARMONISCHE GROEI 

Weet u wat de overeenkomst is tussen de Vereniging Zaans Erfgoed en de Nederlandse 
economie? Ze krimpen en groeien precies gelijk. Voor de vereniging was de periode 
vanaf 2012 uitdagend. Het tot dan toe stabiele ledenbestand begon af te kalven. Eerst 
langzaam, dan sneller. Leden lieten ons weten dat ze met pijn in het hart opzegden. 
Ze wogen hun uitgaven af en maakten moeilijke keuzes. De instroom van nieuwe 
leden was heel beperkt. Dit jaar, 2015, is de trend echter gekeerd. Het aantal nieuwe 
leden nam weer toe, met als hoogtepunt het resultaat dat de werkgroep PR bereikte 
op de braderie in Zaandijk: twaalf nieuwe leden op een dag. Tegelijk nam het aantal 
opzeggingen en trage of niet-betalers sterk af. De parallel met de economische groei 
in Nederland is onmiskenbaar en dus verwachten wij, net als het Centraal Planbureau, 
verdere verbetering in 2016. 
Zoals de regering in slechte tijden niet op zijn handen gaat zitten heeft ook ons 
bestuur dat niet gedaan. Integendeel, er zijn nieuwe wegen ingeslagen. Het meest 
opvallend daarbij is het convenant dat wij in 2014 met de gemeente Zaanstad sloten. 
Een beetje kort door de bocht: de vereniging beloofde een aantal beschrijvingen van 
monumentale panden op te stellen en de gemeente beloofde na beoordeling een 
procedure voor monumentenbescherming te starten. In een gezamenlijke werkgroep 
wordt het proces gestuurd en bewaakt. Nu, na een dik jaar, is het resultaat niet alleen 
dat enkele aanwijzingen in procedure zijn, maar ook dat de relatie met de gemeente 
sterk is verbeterd. Dat is een grote vooruitgang, vergeleken met de eerder door ons als 
onverschillig ervaren houding van de gemeente.
Ook bij een harmonische samenwerking is nog steeds alertheid geboden. In het afge-
lopen jaar leidde dat onder meer tot acties naar verschillende overheden over de ver-
vanging van de bruggen bij Haaldersbroek en tussen Engewormer en Wijdewormer, de 
nieuwe brug bij de Bartelsluis en de plaatsing van calamiteitenpalen bij de Juliana brug.
Interessant is ook dat de vereniging de stichting Platform Zaanse Geschiedschrijving 
zal gaan besturen. Na het verschijnen van de twee delen van de Geschiedenis van de 

Zaanstreek in 2012 is het oorspronkelijke hoofddoel van de stichting bereikt en willen 
de bestuurders hun taak neerleggen. Maar er was nog een belangrijk nevendoel: het 
minstens eenmaal per jaar bijeen brengen van de Zaanse erfgoedorganisaties om 
gezamen lijke zaken te bespreken. Dat zou niet verloren moeten gaan. Aan onze ver-
eniging is daarom gevraagd die rol over te nemen. We gaan dat doen door het bestuur 
van de stichting op ons te nemen en jaarlijks een gezamenlijk erfgoedoverleg te organi-
seren.
In onze jaarvergadering van 7 november jl. konden we de leden met veel plezier over 
boven  staande resultaten vertellen. De harmonische orgelmuziek in de pauze paste 
prima bij de boodschap.

Piet Oudega, voorzitter van de Vereniging Zaans Erfgoed
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 Het bestuur van de Vereniging en de redactie van 
het tijdschrift Zaans Erfgoed wensen alle leden en 
lezers een goed, gezond en gelukkig 2016.
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vermaning aan de Oostzijde (De Doofpot) werd, net als andere 
kerken, noodhospitaal. Hier werden onder meer zwangere 
vrouwen opgevangen en in totaal dertien kinderen zagen hier 
het levenslicht. Zaanse bedrijven boden in bedrijfsruimtes 
opvang voor vee van veehouders uit door het water getroffen 
gebieden. Op het eiland in de Voorzaan bood William Pont 
tijdelijke ruimte aan; ook Verkade en de Stijfselfabriek De 
Bijenkorf verleenden hulp. Ook in Wormerveer en Westzaan 
werd noodopvang voor vee uit ondergelopen gebieden geregeld. 
Die opvang ging niet altijd zonder problemen omdat het vee 
van diverse eigenaren vaak door elkaar stond. Daardoor was het 
verhalen van de kosten van vervoer naar de tijdelijke opvang en 
extra voer wel eens lastig.

KONINKLIJK BEZOEK
Op 17 januari maakte koningin Wilhelmina per boot een tocht 
door de getroffen gebieden; ze bezocht Broek in Waterland, 
Monnickendam en Volendam. Prins Hendrik bezocht Marken, 
dat op 18 januari door de vorstin werd bezocht. Hier nam zij 
een pasgeboren kindje als haar petekind aan. In Spakenburg 
bezocht de vorstin een vissersgezin waarvan de vrouw in 
de nacht van de ramp was bevallen. Ze liet later weten ook 
van dit kindje peetmoeder te willen zijn. Bij een bezoek aan 
Ilpendam fungeerde de koningin nog even als ‘redster’: op 
haar aanwijzingen werd een nest uitgehongerde katten uit een 
verlaten woning gered. Op 16 februari 1916 bezocht de vorstin 
het noodhospitaal aan de Zaandamse Oostzijde. 

DE RAMP IN DE MEDIA 
De ramp ging in de media het hele land door; in alle kranten 
en in tijdschriften als Het Leven en De Katholieke Illustratie 
ver schenen verslagen van de ramp, maar ook van bijzondere 
reddingen. Panorama bracht op 20 januari 1916 een speciaal 
watersnoodnummer. Dankzij de fotografie konden de lezers 
ook zien wat de gevolgen van de overstroming waren; in de 
bioscopen verschenen de eerste bibberige filmpjes met beelden 
van ondergelopen gebieden, verwoeste huizen en door het water 
verdreven inwoners. 
Al snel verschenen er talloze boeken over de ramp. Ze waren vaak 
met veel foto’s geïllustreerd en uitgegeven om met de opbrengst 
ervan de slachtoffers van de ramp te steunen. Zo verscheen 
onder meer van M.J. van der Staal het boek Januari-vloed 1916 en 
schreef predikant H.J. Heijnes Bij ons in Noord-Holland waarin hij 
ook aandacht besteedde aan de waters nood. H.J. Boon gaf onder 
de titel Herinnerings-Album van den Grooten Watersnood Januari 

Door een combinatie van aanhoudende regenval, een storm-
vloed en een vergrote afvoer van de grote rivieren braken of 
overstroomden op veel plaatsen de dijken. Net als in 1825 was 
het een zachte winter; daarbij stond er begin januari een harde 
tot stormachtige zuidwestenwind die het water opstuwde.1 

Toen de wind naar het noordwesten draaide, werd het water de 
Zuiderzee in geperst. Op 14 januari 1916 sloeg het bij Katwoude 
en Edam over de Waterlandse Zeedijk, waardoor die brak. Bijna 
heel Waterland en de oostelijke Zaanstreek liepen onder. Ook 
elders in Noord-Holland en in Overijssel, Gelderland en Utrecht 
veroorzaakte het water grote overlast. Bij Anna Paulowna brak 
een stuk dijk door en stroomde het Noordzeewater binnen. 
Op Marken verdronken zestien personen en van de Marker 
vissersvloot zonken twintig botters. Tal van vissersplaatsen als 
Bunschoten, Elburg en Spakenburg werden getroffen. In deze 
laatste plaats werden huizen verwoest en vissersbotters door 
de kracht van het water op de wal geworpen. Het water kwam 
tot Amersfoort. Ook Zuid-Holland en Noord-Brabant werden 
getroffen: Rotterdam en omgeving, de Krimpenerwaard en 
de Biesbosch hadden wateroverlast. De ramp kwam (zoals alle 
rampen) op een slecht tijdstip: de Eerste Wereldoorlog woedde 
in alle hevigheid, al was Nederland niet in oorlog en gold 
‘slechts’ mobilisatie.

ZAANSTREEK 
Waterland, Oostzaan en het oostelijk deel van de Zaanstreek 
kwamen blank te staan. Het water veroorzaakte grote schade 
aan woningen, wegen en landerijen. In Volendam stond in 
de laaggelegen delen van het dorp het water tot aan de eerste 
verdieping van de huizen. In Oost-Zaandam stond het water 
in de paden, straten en huizen; in het Oostzijderveld en op 
het Kalf stonden de molens in het water. Voor de fabrieken 
was er veel hinder bij het transport, waardoor grondstoffen 
en eindproducten niet vervoerd konden worden. Langs de 
Zaan werden al snel op tal van plaatsen kistdammen en 
versterkingen aangebracht, maar de schade en overlast waren 
groot. De gemeente voorzag de ondergelopen paden en straten 
van noodbruggetjes en plankieren. Bij deze werkzaamheden 
werden werklozen en gemobiliseerde militairen van de Stelling 
van Amsterdam ingezet. Veel inwoners van Waterland vluchtten 
naar Amsterdam, waar opvang werd geregeld. En hoewel Oost-
Zaandam was getroffen door het water werden er in Zaandam 
vooral inwoners van Oostzaan opgevangen. De Zaandamse 
Oostzijderkerk werd opvangcentrum, net als in 1825. Talloze 
scholen en instellingen namen mensen op; de doopsgezinde 

De watersnood van 1916 
Overstroming in Waterland en de Zaanstreek

In januari 2016 is het honderd jaar geleden dat grote delen van Noord-Holland en andere aan de toenmalige 

Zuiderzee gelegen provincies werden getroffen door een omvangrijke watersnoodramp. 

Onder andere in de Zaanstreek wordt dat uitgebreid herdacht. 

door George Slieker
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Deze overzichtskaart uit 

het plaatjesalbum van Ter 

Wee’s theehandel over 

de Watersnood toont het 

ondergelopen deel van 

Waterland, Oostzaan 

en Zaandam. Ook de 

dijkdoorbraken en de 

noodwaterkeringen zijn er 

op aangegeven.

Met geweld stroomt het 

water door de Oostzijde ter 

hoogte van het Grote Glop en 

het Kokspad. 

(GAZ 22.05711)

Het water verdreef vele Oostzaners naar de hoger gelegen delen van 

de Zaanstreek. Ze vonden ondermeer een veilig heenkomen in de 

Oostzijderkerk te Zaandam. (GAZ 41.21.22373) 

Over de weg was Oostzaan onbereikbaar. Kinderen poseren voor de 

fotograaf bij de watervlakte op het Weerpad (nu Troelstralaan). Links op 

de achtergrond de paltrok houtzaagmolen De Gekroonde Poelenburg die 

later werd verplaatst naar de Zaanse Schans. 

(GAZ 91.005222)
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1916 een door De Bijenkorf gesponsord fotoboekje uit. Bij velen 
bekend is het plaatjesalbum De Watersnood van 1916, dat in 1917 
werd uitgegeven door Ter Wee’s Theehandel te Zaandam. De 
onbekende auteur beschreef hoe hij de ondergelopen gebieden 
bezocht en dankzij bekenden en hulpverleners met een boot 
diep in het rampgebied kon doordringen. Hij sprak met 
getroffenen en hulpverleners, was getuige van de aanleg van 
noodwaterkeringen en liet weten geraakt te zijn door de vele 
vormen van groot- en kleinschalige hulpverlening.
Ook de Zaanse industrie was betrokken: Egbert A. Veen, onder-
directeur bij Verkade, schreef het boek De Overstrooming in 

Noord-Holland en elders. Het verscheen op initiatief van uitgever 
Smit & Co. Het zijn slecht enkele van de talloze titels die kort 
na de ramp verschenen. In romanvorm kreeg de ramp in 1928 
aan  dacht van Mary Pos in haar boek Toen de zee over het land 

kwam. Schrijver Cor Bruijn liet in 1936 zijn boek De Dijken breken 
verschijnen. Het werd in 1953 zeer toepasselijk herdrukt. 

DAGBOEKEN
Naast alle publicaties zijn er enkele dagboeken. Aagje Goede-Kalf 
(1871-1966) uit Landsmeer beschreef haar ervaringen tijdens de 
ramp.2 Het Gemeentearchief Zaanstad bewaart handgeschreven 
verslagen van een anonieme bewoner/bewoonster van de 
Zaandamse Bloemgracht en van Florentius Kleyn. De bewoner/
bewoonster van de Bloemgracht beschreef het weer: ‘Het 
regende meest alle dagen voornamelijk in de Maand December. 
De maand Januari 1916 bracht geen verandering.’ Toen de dijk bij 
Durgerdam was gebroken kwamen er op vrijdag [15 januari, GS] 
veel ‘wagens met schapen en varkens aan meest uit Oostzaan 
en Landsmeer’. Toen op zaterdag de Luijendijk brak, gaf dat in 
de Oostzijde ‘een drukte van menschen die hun huizen reeds 
verlaten [hebben] .’ Het water begon nu het dagelijks leven te 
beïnvloeden ‘want men is van alles verstoken Want geen bakker 
of melkboer komt meer de paden op.’ Ondertussen werden 
waterkeringen aangelegd: ‘Het eerst in de Westzij en op de 

Koog. Er wordt met twee ploegen gewerkt dag en nachtvolk en 
er wordt veel geld verdient.’
Men probeerde het dagelijks leven waar mogelijk zijn gewone 
loop te laten; op zondag 23 januari werden ‘De katolieken die op 
de Bloemgracht nog wonen […] met een schuitje naar de kerk [de 
Bonifatiuskerk, GS] gebracht.’ Ramptoerisme is van alle tijden; 
ook toen kwam er een ‘groote toeloop van nieuwsgierigen’, 
zodat de Oostzijde werd afgezet door de politie. 
Ondertussen kwam er op 2 februari een sterke zuidwestenwind 
die het water weer opstuwde en op 16 februari stak er een nieuwe 
storm op die het ergste deed vrezen. Enkele dagen later ging het 
sneeuwen, op 28 februari was alle sneeuw weer weg. Het water 
was ondertussen gezakt. Een dag later schreef de auteur ‘Ons 
huis is weder droog’, maar door het water en de achtergebleven 
bagger hing er een akelige lucht. 

‘OP BLOOTE BENEN EN LEKKE LAARZEN’ 
Ook Kleyn beschreef hoe het water in korte tijd het leven totaal 
veranderde en ‘met alles vernietigende kracht de vreedzame 
polders binnen bruischte alles verwoestend wat haar in de 
weg kwam. […] Duizenden stuks vee vonden den dood in het 
woeste water […] Te Marken sloegen de huizen van hun palen.’ 
Veel door het water ontheemden zochten hun heil in Zaandam, 
al was het gevaar overal nog aanwezig. Kleyn zag hoe ‘honderden 
vluchtelingen met hun have en goed te Zaandam’ aankwamen. 
Maar ook hier bleef het niet veilig, ‘Immers men zag het water 
in de verte aankomen. De sloten werden al hooger en traden 
weldra buiten de oevers.’ Kleyn nam deel aan het reddingswerk: 
‘Wij besloten dien dag niet naar ons werk te gaan (mijn zwager 
en ik werkten aan de Hembrug) en gingen met de jol, langs de 
Bloemgracht naar het veld.’
Ze zagen de gehele polder Oostzaan onder water staan en werden 
aangeklampt om met de jol mensen uit hun ondergelopen 
huizen te halen. ‘Op bloote benen en lekke laarzen waren wij 
bezig, in het ijskoude water.’ Kleyn beëindigde zijn verslag 

Het noodziekenhuis voor de vluchtelingen in de doopsgezinde 

vermaning (nu het Apostolisch Genootschap) aan de Oostzijde. Hier 

werden ook meerdere kinderen geboren. Voor de verpleging werd een 

beroep gedaan op het Rode Kruis. (GAZ 91.002093)

Door de mobilisatie in verband met de Eerste Wereldoorlog waren er 

veel militairen in de forten van de Stelling van Amsterdam gelegerd. 

Zij werden ingezet bij de hulpverlening en de dijkbewaking en waren 

er eigenlijk blij mee dat zij nu eindelijk iets te doen hadden, na al dat 

saaie wachten op een vijand die gelukkig niet kwam. (GAZ 91.001440)
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wil weten over de gevolgen voor de Zaanstreek en Waterland 
vindt in boeken als De Waterwolf in Waterland uitgebreide en 
gedetailleerde informatie. 

Literatuur: 

- Diederik Aten en Frouke Wieringa, De Waterwolf in Waterland  

(Schoorl 2015). 

- Mej. L. Dekker, Mededelingen in dagboekvorm over de watersnood van 

1916: 13 januari tot 13 juni 1916 (Z.p. Z.j.) (Fotokopie van een typoscript) 

(Bibl. GAZ nr. 15460).

- De watersnood van 1916 (Z.p. (Zaandam) Z.j. (1916)) (Plaatjesalbum van 

Ter Wee’s Theehandel) Met een inleiding van G.J. Honig.

- Florentius Kleyn, Herinneringen aan de Watersnood, tijdens de 

verschrikkelijke wereldoorlog in het jaar 1916 (Zaandam 1916)  

(Bibl. GAZ nr. 5403). 

- M. van der Staal, Januari-vloed 1916. Uitgegeeven ten voordelen van het 

Watersnood-Comité (Rotterdam, 1916).

- Aantekening of dagboek van de Watersnood van januari 1916 tot 2 april 1916 

(geschreven door bewoner/bewoonster van de Bloemgracht 

(Z.p. (Zaandam) z.j. (1916)) (handschrift) (Bibl. GAZ nr. 11.408). 

Noten:

1 George Slieker, ‘De watersnood van 1825’, Zaans Erfgoed 35 (winter 2010) 

7-10.

2 Jan Alblas, M. Kuiper samenst., tekst Aagje Goede-Kalf, De watersnood 

van 1916 (Landsmeer 1999) (Samengesteld uit het dagboek van Aagje 

Goede-Kalf). 

3 Het fusieproces van de waterschappen in Noord-Holland 

eindigde in 2003 met het ontstaan van het Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier. Dit is belast met de volledige Noord-

Hollandse waterhuishouding en waterkering ten noorden van het 

Noordzeekanaal.

met de woorden dat hij zijn aantekeningen beschouwde als 
‘aandenken voor mijn kinderen […] opdat zij een vaag denk-
beeld kunnen vormen van wat een watersnood beteekent.’ 
Verder is er nog een boekje in typoscript van mej. L. Dekker waar-
in in telegramstijl de ramp wordt beschreven. Dekker woonde 
in het Herenhuis (Wijde Wormer) en kreeg van een vaandrig 
het bevel voor tachtig man (militaire hulpverleners) koffie te 
zetten. Net zoals bij alle rampen zijn er kleine wondertjes: ze 
beschreef hoe er op 27 januari op het Kalf twee schapen op een 
stuk rietschoot kwamen aandrijven. 

ZUIDERZEEWERKEN
Al snel werd begonnen met herstel van de dijken en het lozen en 
uitpompen van het water, maar pas op 18 maart 1916 lukte het 
het gat in de dijk bij Uitdam te dichten. Het werd duidelijk dat 
het niveau van de waterbeheersing in Noord-Holland en rond 
de Zuiderzee al heel lang onacceptabel was. Dijken waren te laag 
of verzwakt en er was veel achterstallig onderhoud. Er kwam 
veel kritiek op de talloze (kleine) waterschappen in Noord-
Holland, omdat die niet professioneel genoeg waren en te vaak 
als zelfstandige eenheden opereerden. Op last van de provincie 
werd daarom in 1919 het Hoogheemraadschap Noordhollands 
Noorderkwartier gesticht waarin de waterschappen opgingen.3 
Het werd verantwoordelijk voor de waterbeheersing in het 
grootste deel van de provincie. Na de ramp bleek hoe belangrijk 
de al bestaande plannen van ingenieur Cornelis Lely (1854-1929) 
waren om de Zuiderzee af te sluiten. Er was veel tegenstand: 
de afsluiting leidde tot het einde van de visserij en van een 
bloeiende cultuur die eeuwenlang met het water verbonden 
was geweest, maar de veiligheid was belangrijker. De sluiting 
van de Afsluitdijk in 1932 betekende het definitieve einde van 
de Zuiderzeecultuur. 

Helaas was het in het kader van deze publicatie onmogelijk om 
op de vele aspecten van de ramp dieper in te gaan. Wie meer 

Zo spoedig mogelijk werd begonnen met de aanleg van nooddijken en 

bekistingen gevuld met zandzakken. (GAZ 91.005339)

Koningin Wilhelmina tussen de zandzakken bij haar bezoek aan het 

rampgebied. Ze wordt vergezeld door burgemeester Klaas ter Laan van 

Zaandam. De foto is genomen in de Oostzijde bij de Noorderbrug. 

(GAZ 41.774, collectie Rein van Houten)
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‘HET GEWELT EN VERGIF DER NOORTZEE VERDRIJVEN’
Al in 1667 formuleerde Hendric Stevin, zoon van de beroemde 
wis- en natuurkundige Simon Stevin, een plan om door de aanleg 
van dammen en sluizen bij de Waddeneilanden ‘het gewelt en 
vergif der Noortzee uytter Verenigt Nederlant te verdrijven’, 
dus de Zuiderzee, immers een inham van de Noordzee, droog 
te leggen. Voor de belangrijke handelsverbindingen van 
Amsterdam voorzag hij zelfs al een route via het tot dicht bij 
de kust doorlopende IJ en een doorgraving van de duinen bij 
Beverwijk naar de Noordzee. Zijn ideeën werden als futuristisch 
en onhaalbaar afgedaan. Toch hebben zij ongetwijfeld invloed 
gehad op de liberale optimisten die in de tweede helft van de 
negentiende eeuw, vertrouwend op betere financiële en nieuwe 
technische mogelijkheden, serieus plannen maakten om de 
Zuiderzee af te sluiten.

HET ONTSTAAN VAN DE ZUIDERZEE
In de prehistorie waren in het moerassige laagveengebied in 
het noorden van Nederland, waar van waddeneilanden nog 
geen sprake was, veel kreken, poelen en afwateringsriviertjes 
richting de Noordzee ontstaan. De meertjes in het hart van 
dat gebied waren ten tijde van de Romeinen al één groter meer 
geworden, door hen Lacus Flevo genoemd. Het had ongeveer het 
formaat van het huidige zuidelijk en oostelijk Flevoland. In de 
volgende eeuwen werd dat meer steeds groter door afslag van 
de kust rondom en kreeg het de naam Almeri of Almere, dat 
groot meer betekent. Door de stijging van de waterstand in de 
Noordzee ontstond de Waddenzee en verziltte het water in het 
binnenmeer sterk. Steden en dorpen langs de randen van wat 
een binnenzee werd, profiteerden van de bredere vaargeulen, 
zoals het Marsdiep naar de Noordzee. Feitelijk ging bijna alle 
Nederlandse handel over deze ‘Zuyderzee’, wat in de zeventiende 
eeuw tot grote bloei leidde van Amsterdam, Hoorn, maar ook 
van de Nederlandse Hanzesteden in het oosten en via Kromme 
Rijn en Vecht ook Utrecht. Tegelijkertijd was de Zuiderzee wel 
een geduchte vijand met zijn stormen en de voor de scheepvaart 
verraderlijke ondieptes.

LANDWINNING?
In de loop van de negentiende eeuw werd de Zuiderzee steeds 
minder belangrijk voor de zeehandel. Terwijl de vaargeulen 
verzandden, werden de schepen steeds groter. De opening van 
het Noordhollands kanaal in 1824 bood een nieuwe veilige 
route naar zee, later gevolgd door de al door Stevin voorgestelde 
vaarroute via een kanaal met sluizen dwars door de duinen, ‘bij 
Holland op zijn smalst’ zoals men toen zei. Het Noordzeekanaal 
kwam in 1876 gereed. De Zuiderzee was toen alleen nog van 
belang voor vissers en binnenschippers. 
Tijdens de Franse bezetting was al gebleken dat Nederland 
meer landbouwgrond nodig had om voor voedsel niet te veel 
van het buitenland af hankelijk te zijn. Landwinning door 
inpoldering van grote watergebieden was mogelijk geworden 
door de inzet van stoommachines. Het was dus logisch dat na 
de geslaagde inpoldering (1848-1852) van de voor Amsterdam en 
Leiden gevaarlijke 18.000 m2 grote Haarlemmermeer ook werd 
gekeken naar het Zuiderzee- en Waddengebied. De gedachten 
gingen daarbij vooral uit naar bedijking en inpoldering van 
kleinere gebieden langs de randen om het overstromingsgevaar 
te verminderen. Een volledige afsluiting van de Zuiderzee werd 
nog onmogelijk en ook onwenselijk geacht. 

ONHAALBARE PLANNEN
J. Kloppenburg, cargadoor en scheepsbouwer, en werktuig-
kundige P. Faddegon uit Amsterdam publiceerden als eersten 
in 1848 een samenhangend plan. Dat omvatte inpoldering van 
het IJ, het graven van een kanaal naar zee en een afsluiting van 
de Zuiderzee, zodat de Noordzee hierin geen vrij spel meer had. 
Een technische onderbouwing ontbrak, maar zij lieten weten 
dat graag aan de deskundigen over te laten. 
Een van hen was ingenieur bij Rijkswaterstaat B.P.G. van 
Diggelen, die al eerder had geschreven over afwaterings pro-
blemen ‘der lage bodems in ons vaderland’. Hij publiceerde 
zijn bevindingen in 1849 in een tweedelig boek ‘De Zuiderzee, de 

Friesche Wadden en de Lauwerszee, hare bedijking en droogmaking’. 

Ook andere plannenmakers zouden nog met voorstellen komen, 

Van vroege plannen tot 
uitvoering

De voorgeschiedenis van de Afsluitdijk en de provincie 
Flevoland

De watersnood van 1916 was, evenals vele overstromingen in de eeuwen daarvoor, te wijten aan dijkdoorbraken 

van de Zuiderzee. Het is dan ook begrijpelijk dat er opnieuw stemmen opgingen om deze binnenzee af te 

sluiten en de omringende kusten te beschermen. Zaanse stemmen werden daar, voor zover we weten, niet in 

gehoord, maar het is zonneklaar dat ook de (oostelijke) Zaanstreek, waar de watersnood van 1916 grote schade 

had aangericht, van de uiteindelijke uitvoering profiteerde. 

door Wikje van Ritbergen
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maar die leidden evenmin tot een concrete uitvoering. De Fries 
Age Buma, landbouwhuishoudkundige en kaashandelaar, 
trachtte in 1882 als lid van de Tweede Kamer de zaak aan het 
rollen te brengen door een wetsontwerp in te dienen voor 
‘een onderzoek naar de uitvoerbaarheid en de wijze van uit-
voering van een afsluiting en drooglegging der Zuiderzee en 
Lauwerszee’. Toen er zoveel kritiek kwam, vooral vanwege het 
kostenaspect, dat duidelijk werd dat het voorstel door de Kamer 
zou worden afgewezen, trok Buma het terug.

De grote dijkdoorbraak bij Uitdam, waar het zeewater met geweld het 

binnenland indrong tot aan de Zaan, zodat ook oostelijk Zaandam onder 

water kwam te staan. (Waterlands Archief - UPL000000052) 

Nederland in de Romeinse tijd met het Lacus Flevo. Er bestond een 

verbinding met open zee via het Oude Vlie, maar de Waddeneilanden 

waren nog niet gevormd. Op dit kaartje zijn ook duidelijk het grote IJ, 

het Haarlemmermeer en de Zaan te zien. (bron: Tramplers Geographischer 

Mittelschulatlas, 8e Auflage, Wien 1913)

Faddegon/Kloppenburg gingen in hun plan uit van één 

afsluitings dijk bij de smalste kustverbinding en een vaarweg 

naar zee via het ingepolderde IJ. Van Diggelen daarentegen 

ging uit van een afsluiting van de Lauwerszee en een groot 

aantal extra vaarwegen en afwateringskanalen naar open 

zee. In beide plannen werd rekening gehouden met een 

verder dichtslibben van de Zuiderzee (wat latere inpoldering 

mogelijk zou maken) en vaargeulen langs de kust.  

(uit: Wisselend Getij; Geschiedenis van de Zuiderzeevereniging)
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Bureau. Voor dat werk kreeg hij drie jaar verlof van de minister. 
De jonge ingenieur Cornelis Lely, die wel naar de functie had 
ge  solliciteerd, werd zijn assistent.
De samenwerking met het bestuur, waar het ook intern niet 
altijd boterde, verliep niet soepel, mede door het ontbreken 
van de door Van der Toorn gevraagde hulpmiddelen voor de 
verkenningstochten en het bodemonderzoek op de Zuiderzee. 
Van der Toorn en Lely stuitten op vruchtbare kleigronden wat 
veelbelovend was voor latere droogleggingsplannnen. Uit-
eindelijk keerde Van der Toorn terug naar Rijkswaterstaat en 
adviseerde hij de 33-jarige Lely tot zijn opvolger te benoemen. 
Dat advies werd overgenomen. Van der Toorn bleef nog als 
adviseur aan de vereniging verbonden, maar overleed al een 
paar maanden later.

WERKBAAR PLAN
Lely zette het werk voort tot hij in 1891 na een kabinetscrisis 
plotseling benoemd werd tot minister van Waterstaat. Bij zijn 
vertrek bij de vereniging had hij zijn acht nota’s gereed waarin 
een werkbaar plan werd gepresenteerd aan het bestuur. Een 
Staatscommissie van 27 leden onder voorzitterschap van Lely 
zelf kreeg in 1892 opdracht de nota’s van de Zuiderzeevereniging 
op hun waarde te beoordelen. 21 van de 27 leden stemden in met 
het plan van de vereniging. De tegenstemmers hadden vooral 
moeite met de financiële verplichtingen en onzekerheid over 
de economische opbrengst. Allen waren het erover eens dat de 
Staat de uitvoering van de werken voor zijn rekening zou nemen. 
Het verslag betekende een grote triomf voor initiatiefnemer de 
Zuiderzeevereniging, die hiermee een nieuwe fase inging die 
vele jaren zou duren.

VAN PLAN NAAR WET
Tussen 1891 en 1918 was Lely driemaal minister van Waterstaat. 
Hij ontpopte zich als een bekwaam politicus en een onver-
moeibaar pleitbezorger voor de Zuiderzeeplannen, die met 

VAN ‘ZUIDERZEE-COMITÉ’ NAAR ‘ZUIDERZEE-VEREENIGING’
Buiten het parlement was er wel belangstelling voor het 
wets   ontwerp. Een ontmoeting tussen waterstaatingenieur 
Van Diggelen en Buma in 1884 leidde tot contact met andere 
(voor  namelijk liberale) geïnteresseerden. Zo ontstond een 
voor  bereidend ‘Zuiderzee-Comité’ met deelnemers uit alle be -
trokken provincies, waaronder de Amsterdamse bankier A.C. 
Wertheim, die van grote waarde bleek als penningmeester en 
fondswerver van de later gevormde Zuiderzeevereniging.
In het zogenoemde ‘avant project’, bedoeld om de noodzaak 
van afsluiting van de Zuiderzee bij de politiek te laten indalen, 
werden de voor- en nadelen op een rij gezet, naast een technisch 
onderzoek met bijbehorende kostenraming. In augustus 
1885 publiceerde het comité een circulaire met een ontwerp-
programma, waarvan de kern luidde dat ‘de afsluiting der 
geheele Zuiderzee eene gebiedende noodzakelijkheid is ge-
worden en dat drooglegging, in verband met waterafvoer en 
andere nader te bepalen punten geleidelijk zal kunnen volgen’. 
Op 4 januari 1886 volgde in Amsterdam de oprichting van de 
Zuider  zee-Vereeniging met als doel door samenwerking te 
bereiken wat daarvoor al door eenlingen zonder succes was 
gepro  beerd.

TEGENSTAND EN STRUBBELINGEN
Een twaalftal afwezigen had vooraf bezwaren geuit, zoals 
‘geen verwachting of ontijdigheid van het plan, doodsteek 
voor visserij en scheepvaart en waterpeilbezwaren’. Ook het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs hield zich nog af zijdig, 
hoewel er toen al sprake van was dat J. van der Toorn, hoofd -
ingenieur voor de grote rivieren van Rijkswaterstaat, voor 
de Zuiderzeevereniging zou gaan werken. Mede op grond 
van diens naamsbekendheid, die nieuwe leden en de nodige 
finan  ciële steun kon garanderen, zoals penningmeester Wer-
theim benadrukte, werd Van der Toorn, die overigens niet 
had gesolliciteerd, benoemd tot directeur van het Technisch 

Het definitieve plan van 

Ir. Lely uit 1891 en hoe het 

uiteindelijk werd uitgevoerd. 

(uit: Geschiedenis van de 

Zuiderzeevereniging)
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VLUCHT OVER HET IJS
Een van de eerste dingen die je bij het binnenrijden van West-
zaan opvallen, is een twee meter grote schaats in het grasperk 
voor Het Reght Huys. ‘Burger IJsclub Lambert Melisz’ luidt het 
onderschrift, maar om in het clubhuis en het Schaatsmuseum 
van de ijsclub te geraken dien je nog ruim drie kilometer 
zuidwaarts door de lintbebouwing van het dorp af te leggen. 
Het verhaal over Lambert Melisz, naamdrager van de ijsclub, 
is overbekend maar te mooi om niet nog eens te vertellen. Op 
19 februari 1574, de Tachtigjarige Oorlog was amper zes jaar 
ver, rukten Spaanse krijgsbenden op richting Krommeniedijk. 
Nadat Krommenie was geplunderd en platgebrand, trokken de 
Spanjaarden naar Westzaan, alwaar de burgerij de angst om het 
hart sloeg voor plundering, brandstichting en moord. Menigeen 
sloeg op de vlucht. Onder hen Lambert Melisz, die zijn moeder 
op een draagbaar over het ijs op sleeptouw nam naar Hoorn. 
Onderweg, zo vertelt het (waarschijnlijk apocriefe) verhaal, 
hield de vijand Lambert staande, maar onder de indruk van 
zijn kinderliefde liet men hem en zijn moeder ongemoeid. Na 
een barre tocht bereikten moeder en zoon het veilige Hoorn, 
waar de Westzaner voor zijn heldendaad werd geprezen.

BOERENGOLF
Op 25 februari 1907 besloten 23 leden van de Westzaanse loterij-
club tot de oprichting van Burger IJsclub Lambert Melisz. In die 
jaren beschikte ‘de zuid’ van het dorp nog niet over een vaste 
ijsbaanlocatie. De sloten in het Westzijderveld, de dijksloot 
en de vaarten tussen de loodsen van Houthandel Rote (mét 
verlichting!) werden ingericht als ijsbaan. Vanaf 1946 bevinden 
het clubhuis, met het eind jaren negentig aangebouwde Schaats-
museum, en de ijsbaan zich op de huidige plek, ter hoogte van 
Zuideinde 156a. 
‘Op dit moment telt onze ijsclub 680 leden. Een vrij stabiel 
aan  tal; van de crisis hadden we nauwelijks last omdat de con-
tri  butie al 15 jaar niet is verhoogd’, vertelt penningmeester 
Rein Kelder. ‘En we spekken de kas met de opbrengsten van 
de klaverjas  avonden’, vult voorzitter Antoon Kuiper aan. 
‘Daarnaast genereren we ’s zomers met boerengolf inkomsten, 
maar dat is geen doorslaand succes. In het voorjaar dien je 
rekening te houden met het broedseizoen en sowieso moet 
je voor elk evenement vergunning aanvragen. Draaiboek, 
risico-inventarisatie, een heel gedoe. ’s Zomers laat het aantal 

vrijwilligers te wensen over.’ Antoon Kuiper moet er om lachen: 
‘Ha, ha, ’s winters, met ijs, dán barst het van de vrijwilligers!’ 

GOED VOORBEREIDEN, NODIG OF NIET
Het terrein van de ijsbaan is 1,3 hectare groot. Twee maal per 
jaar wordt het door een boer gemaaid. Er is geen vee dat het 
land begraast. Westzaan is een boerendorp, maar niemand 
houdt nog schapen, wordt er binnen het bestuur van de ijsclub 
triest geconstateerd. Van half november tot half maart gaat 
het water erop. In het midden van het veld staat dan zo’n 45 cm 
water; als het ijs een centimeter of zes, zeven dik is, gaat de baan 
open. Wat dat betreft zit ’t de laatste jaren niet mee. Pech door 
sneeuwval. Kuiper laat een luchtfoto zien uit 2010. ‘Westzaan in 
de sneeuw. Slecht ijs en broei. Zelfs met ons machinearsenaal, 
een sneeuwschuiver, een sneeuwfrees en een borstelmachine, 
is het dan onbegonnen werk.’ 

MET ZIJN KONT NAAR HET OOSTEN
Voor mooie schaatswinters moeten we terug in de geschiedenis 
van de club, terug naar de vorige eeuw. De rijk van foto’s voor-
ziene jubileumuitgaven ter gelegenheid van het 75- en het 
100-jarig bestaan geven een nostalgisch beeld van ruim drie-
kwart eeuw ijspret in Westzaan; van ringsteken op de schaats 
in 1917, via gekostumeerde schaatswedstrijden op de dijksloot 
in 1940, kortebaanwedstrijden bij de opening van de ijsbaan in 
1946, tal van toernooien, de Watertoren tocht (in samenwerking 
met ijsclubs uit Assendelft, Wormer  veer en Nauerna) en de 
Bannetocht in de Banne van Westzaan, priksleeën voor de 
jeugd, de marathon van 1987, diploma schaatsen en een Mini-
Elfstedentocht voor kinderen, tot de opening van het schaats-
museum in 2000. 
Vaak kende Lambert Melisz de primeur met de eerste korte-
baanwedstrijd op natuurijs omdat, volgens de ware kenner, 
de baan in Westzaan ‘met zijn kont naar het oosten ligt’. Zo 
mocht de club in 1978 het Nederlands Dameskampioenschap 
Kortebaan organiseren. Onder de deelnemers oud-wereld-
kampioene Atje Keulen-Deelstra. 

SCHAATSMUSEUM
Bij het 75-jarig bestaan hield de ijsclub een tentoonstelling 
met honderden schaatsattributen, van schaatsen, van een 
paartje zwanenschaatsen, een topstuk, tot de eerste versie van 

IJs en weder dienende
Van oudsher sterke sociale band tussen ijsclub 

en bevolking Westzaan 
IJsdromen, zo noemen ze bij ijsclub Lambert Melisz het verlangen naar een strenge winter. Een andere, vurige 

wens is een betere plek voor het kwijnende Schaatsmuseum. In deel vier van Het Rijke Zaanse Verenigingsleven 

binden we de gladde ijzers onder.

door Cor van Dongen
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Zaanse meubelmakers en hun 
dagelijks leven

Hoe Zaans is ‘Sardammer’ huisraad en meubilair? 
Het Nederlands Openluchtmuseum had vanaf zijn oprichting veel aandacht voor aan Zaanse makers 

toegeschreven spullen in Nederlandse huishoudens. Maar hoe terecht is die toeschrijving en wat leert 

onderzoek daarnaar ons over het dagelijks leven van die (vermeende) makers? 

door Hans Piena

Illustraties: Nederlands Openluchtmuseum

Van oudsher heeft het Nederlands Openluchtmuseum aandacht 
voor de Zaanstreek. Een groot deel van de boeken, de collectie 
en de gebouwen getuigt hiervan. Dat is niet zo verwonderlijk. 
Toen het Openluchtmuseum ruim honderd jaar geleden startte, 
stond Zaandam al geruime tijd in de aandacht. Een belangrijke 
impuls daarvoor was de Tentoonstelling van Zaanlandsche 
Oudheden en Merkwaardigheden in 1874. Deze moest het eigene 
van Zaandam illustreren. Zaken die bij het Openluchtmuseum 
bijzondere aandacht kregen, waren onder meer het houtzagen, 

de streekdracht en de beschilderde meubels. Sinds 1874 waren 
er veel schrijvers die tussen alle beschilderde meubels de ‘echte 
Zaanse’ exemplaren hebben willen aanwijzen. Dit was mede 
geïnstigeerd door de vele ‘Sardammer’ beddebankjes, die in 
heel Nederland de huishoudens van onze voorouders sierden. 

NOTARIËLE AKTEN
In boedelinventarissen komen veel meer ‘Sardammer’ zaken 
voor, zoals sajetten, zakdoeken, schorteldoeken, manden, 
doekenkistjes en tafels.1 Zijn deze allemaal in Zaandam ge-
maakt? Tot nog toe weten we maar van één beschilderde kast 
zeker dat deze van oorsprong is gemaakt voor Zaankanters. Op 
deze kast staat namelijk: ‘Arian Janz Croonnenburg met Eefje 
Dirckx Anno 1672.’ Arian en Eefje woonden in Westzaandam 
en trouwden in dat jaar. Hij was er diaken in de gereformeerde 
kerk, schepen en later burgemeester. 
Waar de kast is gemaakt weet echter niemand. Ook heeft nog 
nooit iemand onderzocht óf er wel meubelmakers in Zaandam 
waren en zo ja, wat zij dan maakten. Tijdens mijn promotie-
onderzoek over beschilderd meubilair heb ik vele notariële 
akten uit de zeventiende en achttiende eeuw doorge plozen. 
Van alle gebeurtenissen in een plaats komt maar een klein 
deel in de boeken, denk aan een erfenis, een testament of een 
ruzie. En van die zaken is maar een gering deel in een mensen -
leven boven tafel te halen en te transcriberen. Daarom blijft 
dergelijk onderzoek noodgedwongen anekdotisch van karakter. 
Desalniettemin is er een begin van een antwoord uit gedestil-
leerd. Bovendien geven de archivalia een markant beeld van 
het dagelijks leven. 

HOUTHANDEL
Zaandam was, naast Dordrecht, het belangrijkste centrum 
voor de houthandel. Dat hout werd ondermeer via Bergen 
(Noor  wegen) en uit het Baltische gebied via de stad Riga naar 
Zaandam vervoerd. Zo gingen Jan Claesz, stuurman uit Quadijk, 
en Cornelis Jansz, timmerman uit Zaandam, in 1671 met het 
schip de Butterpot naar Riga om hout te halen voor de eveneens 
Zaanse houtkoper Dirck Stoffelsz.2  
Houtbewerkers uit heel Nederland kochten hun hout in Zaan-
dam. De Haagse timmerman Bruyn Foeppe had schulden bij de 

Fotografische impressie van de Tentoonstelling van Zaanlandsche 

Oudheden en Merkwaardigheden in 1874 met rechts een 

beschilderde wieg. (Foto NOM CDA A 171383)
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Huwelijkskast van Arian Janz. Croonnenburg met 

Eefje Dirckx uit 1672. (Collectie Fries Museum, inv.

nr. FM 6047. Maten H.199 x B.128 x D.56 cm.)

Kuipje met portret van een mogelijk Zaanse jonge 

dame. Datering: 1740-1780. (Collectie Nederlands 

Openluchtmuseum, inv.nr. NOM.2455-43. Maten 

H.18 x B.43 x D.27 cm.)
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Zaanse houtkoper Willem Clasen over geleverde houtwaren.3 En 
toen de Hindelooper kastenmaker Jan Willems in 1723 overleed, 
schoven er drie Westzaanse kooplieden aan die nog geld kregen 
over geleverd hout.4 
Dat Zaandam de houtloods van Nederland was, had ook ver-
velende kanten. Toen Jan Gerrit, bakker te Akersloot, met een 
schuit vol koopwaar van Amsterdam terug naar huis wilde, 
sloeg plotseling de boeg lek. Ter hoogte van Westzaandam 
staken onder water dikke balken buiten de wal. Al snel begon 
zijn schuit te zinken. Nog net op tijd haakte hij bij een ander 
schip aan, dat hem vervolgens naar de Oostzijde sleepte om 
daar ‘gecalifaet ende gereperareert te worden’.5 

MEUBELMAKERS
Er was dus hout genoeg, maar hoeveel meubelmakers had 
Zaandam zelf? Tot nog toe zijn er in de zeventiende en acht-
tiende eeuw vier stoelendraaiers, zes schrijnwerkers, vijf 
kasten  makers, zeventien kistenmakers en één witwerker ge-
vonden.6 Witwerkers waren bij uitstek de ambachtslieden die 
beschilderde meubels maakten. Evenals Zaandam zelf vormden 
ook deze Zaanse houtbewerkers een open gemeen schap. Zo 
hadden de gebroeders Pieter en Hendrick Jansz, kisten  makers, 
in 1671 twee Belgische gezellen in dienst.7 Kastenmaker Jan 
Karsten werkte lange tijd in Amsterdam.8 En kasten  makers-
knecht Harmen Karstens verklaarde zelfs dat hij acht jaar in 
Amsterdam, drie jaar in Leiden en vier jaar in Den Haag had 
gewerkt.9 

ASSORTIMENT
Met Amsterdam naast de deur is de kans groot dat Zaanse 
meubel  makers naar de algemene Nederlandse mode produ-
ceerden. Zo verkocht F. Volmerhuis grote partijen van algemeen 
in de mode zijnde meubeltypen, zoals kabinetten en buffetten. 
Hij zette deze af in Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, Leeuwarden, 
Edam, Hoorn en Buiksloot.10 Een deel van de schrijnwerkers 
maakte echter geen meubels, maar was in de scheepsbouw 
actief, zoals aan de betimmering van kajuiten.11 En kastenmaker 

Willem Jansz gooide het over een heel ander boeg. Hij verkreeg 
in 1674 een octrooi op het maken en verkopen van lijm uit ‘traen 
vincken’. Vinken waren restafval bij het koken van traan uit 
stukken walvisspek.12 Willem woonde eerst in Zaandam, maar 
verhuisde naar Amsterdam en werd koopman. Toen bleek dat 
de Zaanse kistenmaker Hendrick Jansz deze lijm ook maakte, 
werd hij op het matje geroepen.13 De enige tot nu bekende 
Zaanse witwerker, meester Meyndert Glandorp, 14 werkte in 
1723 aan de Oostzijde van Zaandam. Zeer waarschijnlijk maakte 
hij beschilderde meubels. Witwerkers staan echter ook bekend 
om hun pakkisten voor de scheepvaart, hetgeen in de context 
van Zaandam zeker niet ondenkbaar is. 

WONEN EN WERKEN
Met zoveel zaagsel en krullen over de vloer, een knappend hout-
vuur in de haard en kaarsen ter verlichting brandde er nogal 
eens een pand af. Dit was ook het geval bij Claes Jansz Adelaer 
in 1672. Ter verdediging verklaarde hij tegenover de notaris dat 
hij een prima stenen haard had, dat hij zijn lijm nooit op een 
vuurpot verwarmde en dat hij noch zijn knechten ooit met 
kaarsen op zolder werkten.15 Het moest een vonk zijn geweest, 
bij het met een zwavelstokje overdragen van vuur uit de haard 
naar een kaars, die de boel in lichterlaaie had gezet, zo stelde hij.
Ook de gebroeders Pieter en Heyndrick Jansz te Oostzaandam 
bezuiden de kerk kregen brand. En ook hen beschuldigde de 
brandmeester ervan dat ze, tegen de wetten in, met kaarsen op 
zolder werkten.16 Schout en schepenen hielden de gebroeders 
gegijzeld in de herberg. Pas toen ze de schade hadden betaald 
gingen ze vrijuit. Geheel berooid huurden ze drie jaar later, 
in 1664, een paar kamers aan de Oostzijde bij de kerk. De 
voorkamer en de zolder bleven bewoond door eigenaar en 
vleeshouwer Mattheijs Gijsz. Smits. Met hem deelden ze de 
plaats, het bleekveld, de regenbak en de pomp. Bovendien 
stonden er steeds ossen, koeien, schapen en andere beesten 
voor hun deur, wachtend om geslacht te worden.17

GEWELD 
Geweld was een wezenlijk onderdeel van het dagelijks leven. 
Toen bijvoorbeeld schrijnwerker Berent Pietersz in 1653 weigerde 
verder te werken aan de betimmering van het f luitschip van 
Abraham Geurtsz uit Amsterdam, wilde Geurtsz het werk aan 
een andere Zaanse schrijnwerker uitbesteden. Berent begon 
hem daarop ‘uijt te schelden te disponneren met vileyne 
scheltwoorden hem uijtroepend voor schelm en dief ende 
andere dergeleijcke onbehooren & oneerlijcke scheltwoorden’.18 
Toen deurwaarder Jacobus Heijdanus in 1727 voor achterstallige 
belasting op zout en zeep bij kastenmaker Jan van Norden 
aanklopte, weigerde deze, onderwijl dreigend over de 
deurwaarder heen hangend. Jans vrouw greep de deurwaarder 
van achteren vast, stootte hem het huis uit en scheurde de 
sommatie aan stukken. Jan maakte het af door de ambtsdragers, 
hangend over de onderdeur, de straat uit te schelden.19  

Wandtegel met een timmerman. Hij draagt ondermeer een handzaag 

en een kantrechtbijl. Datering: 1625-1650. (Collectie Nederlands 

Openluchtmuseum, inv.nr. N.38631. Maten H.13 x B.13,2 cm.) 
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Noten:

1 Meertens Instituut, boedelbank: archiefnr. 3293, 1781.1, Medemblik; 

archiefnr. 3303, 1787, Medemblik, archiefnr. 742/17, 1818.1, 

Geldermalsen; Tresoar: Toegangsnr. 13-20, inv.nr. 77; 78; 0082 en 0083; 

Toegangsnr. 13-18, inv.nr. 0019 en 0020. 

2 GAZ, ONA, inv.nr. 5759, acte 231. 

3 GAZ, ONA, notaris Arnolt Albertsz Keeff/Heess, juni 1654, acte 19.

4 Tresoar: Toegangsnr. 13-20, inv.nr.: 0083, folio 90-99, 23-7-1739.

5 GAZ, ONA, inv.nr. 5759, acte 41.

6 Bron: Beroepenindex op het oud notarieel archief van Zaandam in het 

Rijksarchief te Haarlem. 

7 GAZ, ONA, inv.nr. 5759, acte 231. 

8 GAZ, ONA, inv.nr. 5769, acte 90.

9 GAZ, ONA, inv.nr. 5769, acte 91.

10 Amsterdamse Courant 11 november 1790 en 27 november 1790.

11 GAZ, ONA, inv.nr. 5753, acte 423.

12 I. D. Pasteur, Beknopte natuurlijke historie der zoogende dieren (Leiden: 

Honkoop en du Mortier, 1800) volume 3, p. 341; G. Doorman, Octrooien 

voor Uitvindingen in de Nederlanden uit de 16e-18e eeuw (Den Haag 1940) 

octr. 325 (1704).

13 GAZ, ONA, inv.nr. 5761, acte 164 I en II. 

14 GAZ, ONA, inv.nr. 5859, acte 107.

15 GAZ, ONA, inv.nr. 5769, acte 90.

16 GAZ, ONA, inv.nr. 5759, acte 73.

17 GAZ, ONA, inv.nr. 5759, acte 41.

18 GAZ, ONA, inv.nr. 5753, acte 423.

19 GAZ, ONA, inv.nr. 5851, acte 84.

20 GAZ, ONA, inv.nr. 5753, acte 232.

21 GAZ, ONA, inv.nr. 5769, acte 237.

22 GAZ, ONA, inv.nr. 5794, acte 39; inv.nr. 5753, acte 423.

23 S. Hart, ‘Migratie uit Friesland naar Amsterdam 1578-1810, een 

historisch demografisch onderzoek’, It Beaken, (jiergong XXXVII, 1975, 

Tydskrift útjown fan de Fryske Akademy) 162.

24 H. Soeteboom, Oudheeden van Zaan-land, Stavoren, Vronen en Waterland 

(Amsterdam Wilhem Linnig van Koppenol 1702) 551-553; de tekst zelf is 

in 1655 geschreven.; J. van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle 

de placcaten der Staten ’s Lands van Utrecht tot het jaar 1728 (Utrecht 1729) 

deel 3, titel XVI, p.783; hierin wordt op 27 juli 1705 melding gemaakt 

van Sardammer kooplieden die hun waren naar de Utrechtse markt 

brengen.

Op 1 december 1654 op de Zuiddijk tenslotte zien we hoe Andries 
Jansz de vrouw van schrijnwerker Jan Pouwels uit zijn werkhuis 
sloeg en smeet. Hij mepte haar zo hard met een schop op haar 
rechter wang dat de steel in tweeën brak. Tenslotte gaf hij 
haar ‘met de vuyst een vollen slach’. De plaatselijke chirurgijn 
moest eraan te pas komen om de wonden vol geronnen bloed 
te behandelen.20 

VERJAARDAGEN EN ANALFABETISME
In de tweede helft van de zeventiende eeuw was het van veel 
van onze voorouders en ook diverse Zaankanters gissen hoe 
oud ze waren. Het fenomeen ‘verjaardag’ moest nog worden 
uitgevonden. De notaris maakte in zo’n geval zelf een schatting 
en stelde bijvoorbeeld ‘omtrent 35 jaere out’. Ook waren aardig 
wat mensen het lezen en schrijven niet machtig. Met bibberige 
hand signeerden ze de akten met de eerste letter van hun naam 
of een handmerk zoals een pijl, anker of kruis. Geduldig zette 
de notaris er de volgende tekst omheen: ‘dit merck † gestelt bij 
de eygen hant van…’. 

INVLOEDEN VAN BUITENAF
Afgaande op alle vermelde archivalia lijken de Zaandamse 
meubelmakers klein in getal. Bovendien stonden ze onder vele 
externe invloeden. Zo hadden ze knechten en gezellen uit alle 
windstreken. Maar belangrijker nog was grote buur Amsterdam. 
Elk uur voer er een beurtschip over het IJ; tot twaalf uur de 
Amsterdamse, na twaalf uur de Zaanse schuiten. En als er ijs lag, 
zorgde men voor voldoende vrachtsleden. Al in 1672 beklaagden 
de Zaanse veerschippers zich over de vele wanbetalers.21 Het 
fenomeen zwartrijden, in dit geval zwartvaren, is dus van 
alle tijden. Er was over en weer een druk personenverkeer. 
Zaankanters, zoals kooplieden en houtbewerkers, kochten hun 
spullen en verdienden hun geld op grote schaal in Amsterdam.22 
Daarom is het nauwelijks voorstelbaar dat Zaandam een van 
Amsterdam volledig afwijkende materiële cultuur kende. 
De ‘Sardammer’ voorwerpen die we in de Nederlandse boedels 
aantreffen, hoeven niet in Zaandam te zijn gemaakt, maar 
kunnen evengoed zo zijn genoemd omdat ze van Zaandamse 
kooplieden waren gekocht. Ten eerste opereerden vele Zaanse 
kooplieden op het internationale terrein. In de zeventiende 
en achttiende eeuw voeren veel ‘Schotskooplieden’ uit onder 
meer Oostzaan op Noorwegen en de Oostzeelanden. Onderweg 
kochten en verkochten zij hun goederen.23 Daarnaast trokken 
vele Zaanse kooplieden met hun ventschepen door Nederland 
zelf.24 Áls zij beschilderde meubels hebben verhandeld, dan is 
de kans klein dat die allemaal in Zaandam zelf waren gemaakt. 
Er is in Zaandam tot nog toe slechts één witwerker bekend 
die daar beschilderde meubels kan hebben geproduceerd. 
In Amsterdam daarentegen werkten tussen 1600 en 1900 in 
totaal 476 witwerkers. Getalsmatig is het dus aannemelijker 
dat Zaanse kooplieden vooral Amsterdamse beschilderde 
meubels verhandelden en dat deze de Nederlandse en ook 
Zaanse huishoudens hebben gesierd.

Hans Piena is conservator wooncultuur in het Nederlands Openlucht-

museum
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IJZERSMEDERIJ HONIG
De oorsprong van Honigs bedrijf gaat terug tot de late acht-
tiende eeuw. In 1784 besloot een aantal moleneigenaren, 
timmerbazen en werfeigenaren gezamenlijk voor onderhoud 
en reparaties van hun ijzer- en smeedwerk te gaan zorgen. 
Onder de naam Sociëteit der IJzersmederij waren de firma’s 
Van der Ley, C. A. Honig, J. Honig & Zonen, Honig Breet, Verheul 
en Blauw en Briel samen, en ieder voor 1/8 part, eigenaar van 
een ijzersmederij te Zaandijk op het Sluispad (later Hazepad 
geheten) aan de Nieuwe Vaart. Het resterende 1/8 part was het 
gezamenlijk eigendom van Jan Vis & Zn. en Aam Es. Dat was 
in elk geval de situatie op 30 juni 1809 toen zij bij notaris D. 
IJff Jan Ritter ter firma Jan Ritter & Comp. benoemden tot baas 
van de smederij, als opvolger van de in 1805 aangestelde, doch 
inmiddels ontslagen Jan Cordes, gewerkt hebbende ter firma 
Jan Cordes & Comp. 1

In 1883 werd de onderneming geliquideerd en kocht papier-
maker Jan Honig Cz. gebouw en inventaris. Het bedrijf was nog 
altijd gevestigd aan het Zaandijkse Hazepad nr. 41. Na enkele 
jaren, in 1889, deed Jan de zaak over aan zijn halfbroer Cornelis 
Honig, toen net 21 jaar. Vermoedelijk was die laatste toen al 
werkzaam in het bedrijf. 
Nieuwe eigenaar Cor stortte zich op het maken van smeedwerk, 
zoals hekwerken en uithangborden, waaronder het nog be-
staande uithangbord voor de Zaanlandsche Oudheidkamer, dat 
nu de gevel van het Honig Breethuis te Zaandijk siert. Cornelis 
Honig woonde te Zaandijk aan het Weeshuispad in het pand 
dat ooit het geboortehuis was van Neeltje Mulder (1833-1912), 
bekend door haar boek Uit den goeden ouden tijd. Dat huis werd 
in 1965 naar de Zaanse Schans overgebracht en staat nu aan 
het Zonnewijzerpad, nummer 7. Ook het gesmede tuinhek 
verhuisde mee; het werd door Honig gemaakt; de stijlen zijn 
versierd met goudkleurige bijenkorfjes. 
Eén van Honigs werknemers was Jacob Pielkenrood, die in 
1895 zijn eigen bedrijfje begon. Wat startte als een reparatie-
werkplaats en smederij van kachels zou uitgroeien tot een 
belang  rijke Zaanse producent van blikverpakkingen. 
Cornelis Honig trouwde op 16 mei 1895 met Cornelia Dil, toen 25 
jaar oud en dochter van Dirk Dil, visser van beroep. Het echtpaar 
Honig-Dil heeft nog enige tijd in een deel van het pand Lagedijk 
80, Zaandijk (nu Honig Breethuis) gewoond. Het was in 1893 
door vishandelaar W.F. Dil gekocht.  

SCHEEPSMOTOREN
Een belangrijke tak van Honigs bedrijf was de productie van 
petroleummotoren, met name voor de scheepvaart, toen een 
noviteit. Die hadden veel voordelen ten opzichte van de destijds 
gangbare stoommachines: het ontbreken van een ketel en een 
bunkerruimte voor kolen betekende minder beslag op de 
ruimte aan boord, de motor hoefde, anders dan een stoomketel, 
niet geruime tijd van te voren op druk te worden gebracht en de 
bediening was eenvoudiger. Waarschijnlijk bouwde Honig rond 
1896 een eerste proefmodel van een petroleummotor, maar 
exacte gegevens zijn daar niet over bekend. Rond 1904 is hij 
daadwerkelijk met de serieproductie van motoren begonnen. 

‘HONIG-KARREN’
De motoren die Honig bouwde, waren één-cilinder, petroleum-
gestookte motoren. In schipperskringen hadden zij de bijnaam 
‘Honig-karren’: zij waren weliswaar zeer solide en betrouwbaar, 
maar weinig economisch waar het ging om brandstofverbruik. 
Dat maakte ze minder geschikt voor een commerciële bedrijfs-
voering. Daarnaast waren ze niet vrij van hinderlijke trillingen. 
Hoewel Honig ook motoren leverde voor stationair gebruik 
in bedrijven en industrie betrof het overgrote deel van zijn 
productie scheepsmotoren. Eén van de klanten van Honig was 
de Schroefbootdienst Westzaan. Die onderhield een bootdienst 
tussen Westzaan en station Koog-Zaandijk. Honig leverde de 
motor voor de tweede boot die de onderneming in 1905 in 
gebruik nam, de ‘Burgemeester Ferf II’. 2

Behalve motoren bouwde Honig later ook complete aandrijf -
lijnen met schroefastunnels, schroefassen en omkeer in-
richtingen om de schepen ook achteruit te kunnen laten varen. 
Verder bouwde men op kleine schaal dekschuiten, voorzien 
van een motor van eigen fabricaat. Door de concur rentie 
van producenten als Kromhout, Bolnes en Brons verdween 
de ‘Honig-motor’ in de vooroorlogse jaren geruisloos. Grote 
ontwikkelingen heeft het bedrijf nooit doorgemaakt; evenmin 
heeft het baanbrekende vernieuwingen voortgebracht. Bij het 
octrooibureau in Rijswijk zijn geen patenten van C. Honig Cz. 
geregistreerd. Na een aantal jaren van sukkelen was het rond 
1929 afgelopen met de Sociëteit. Cor Honig overleed in 1931. 

Cornelis Honig Cz. (1867 - 1931)
Zaandijker smid en fabrikant van scheepsmotoren

Wie enigszins bekend is met de Nederlandse scheepvaartgeschiedenis kent ongetwijfeld de namen van 

Stork, Brons en Kromhout als bouwers van scheepsmotoren. Daarnaast waren er nog talloze andere kleine 

motorfabrikanten, zoals in de Zaanstreek Cornelis Honig. 

door George Slieker

Illustraties Archief Honig(h) tenzij anders vermeld. 
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Misschien kunnen we toneelman Leo van Herk het beste vragen 
welke Zaanse componisten hij in dit naslagwerk voor het voetlicht 
plaatst? En, om te beginnen, waar komt zijn fascinatie voor 
toneel en muziek vandaan?

AANGEBOREN PASSIE
‘De interesse voor toneel lijkt aangeboren’, vertelt Leo van Herk 
(1952), voormalig adjunct-directeur van een Krommeniese 
basisschool, die sinds enige jaren vanwege een beenamputatie 
gebruik moet maken van een rolstoel. ‘Als jongetje was ik bij 
de padvinderij, dat hoorde erbij vonden mijn ouders, maar het 
enige wat ik daar leuk vond, was het opvoeren van toneelstukjes. 
Die lucht van schmink alleen al, heerlijk!’
Leo bracht zijn schoolgaande jeugd in Amsterdam door. In het 
Van Nispenhuis, destijds een bekende toneelzaal, stond hij voor 
het eerst op de planken van het amateurtoneel. Op de middelbare 
school wilde Leo’s klas een keer ‘iets leuks’ doen. Dat werd een 
toneeluitvoering. ‘Acteurs voor deze komedie waren in mijn klas 
ruimschoots voorhanden, maar wie ging het stuk regisseren? 
Door mijn klasgenoten werd ik spontaan gebombardeerd tot 
regisseur. Maar mijn vader zag dat helemaal niet zitten. “Je kunt 
niet zomaar, zonder enige opleiding, gaan regisseren,” wierp hij 
tegen. Hoewel ik in het diepe werd geworpen, ging het me prima 
af. En passant – in 1969, ik was toen 17 jaar – richtte ik toneelgroep 
Morgana op. Kort daarop zag ik in een huis-aan-huisblaadje een 
advertentie staan voor een opleiding regisseren. Ben ik gaan 
doen; bij een bekend actrice en regisseuse volgde ik vier jaar lang 
op zondagochtend een cursus regie.’ 

HADJEMEMAAR
‘Daarna volgde ik masterclasses, bij toneelpedagogen en actrices 
van naam. Mijn regisseur-schap toentertijd valt te betitelen 
als liefdewerk oud papier. Tegenwoordig, bij Tegenlicht uit 
Zaandam en Falkland uit Heiloo, theatergroepen waar ik nog 
regisseer, word ik wél bezoldigd.’
Begin dit jaar speelde Tegenlicht met groot succes de door Van 
Herk geregisseerde theatermusicalproductie Hadjememaar, 
over de legendarische Amsterdamse zwerver en straatmuzikant 
Hadjememaar, die in 1921 als lijsttrekker van de Rapaille Partij 
in de gemeenteraad van Amsterdam werd verkozen. Leo kijkt 
tevreden terug op de twee uitverkochte voorstellingen in het 
Zaantheater. ‘Een grote productie. Tegenwoordig zijn toneel-
groepen bescheiden van omvang, dus ben je genoodzaakt om 
met acteurs van diverse verenigingen te werken.’ 

Leo van Herk is secretaris van het Zaans Centrum voor Ama-
teur toneel, dat jaarlijks het Zaans Eenakterfestival organi  seert, 
waarop de Arlecchino, de Zaanse toneelprijs voor amateur -
toneel, wordt uitgereikt. Daarnaast organiseert dit over -
koepelend orgaan van de Zaanse toneelverenigingen master-
classes, theaterdagen, cursussen en openluchtmani festaties.
‘Een hele opsomming, maar niet te vergelijken met vroeger, 
toen elk Zaans dorp twee, drie, vier toneelclubs huisvestte. De 
jaarlijkse toneeluitvoering was een hoogtepunt, een uitje voor 
de mensen, met bal na in dorpshuizen als Ons Huis en De Bond 
in Zaandam, De Jonge Prins in Wormerveer, Ons Genoegen in 
Krommenie, Het Wapen in Assendelft en De Prins in Westzaan.’

VERONACHTZAMING MUZIKAAL ERFGOED
Leo van Herk schreef Het Groot Toneel-ABC (Uitgeverij Eigen Boek, 
2011) met 400 lemma’s uit ‘de wondere wereld van toneel en 
theater’, een handig naslagwerk voor de toneelliefhebber. Op dit 
moment legt hij de laatste hand aan een soortgelijk lexicon over 
de wereld van de klassieke muziek, zijn andere passie: Muziek 

in de schaduw, met 700 lemma’s over componisten van eigen 
bodem. Drie jaar terug, in een interview in Dagblad Zaanstreek, 

toen de teller voor het muzieklexicon ‘nog maar’ op 500 lemma’s 
stond, verklaarde Leo zijn voorliefde voor de muziek: ‘Naast 
toneel heeft klassieke muziek mijn warme belangstelling, van 
huis uit meegekregen. Elke zondagmorgen draaide mijn vader 
platen. Al 40 jaar bezoek ik trouw de Zaterdagmatinee in het 
Concertgebouw. Afgelopen zaterdag nog, met de rolstoeltaxi 
naar de première van het pianoconcert van de Nederlander 
Joey Roukens, ook zo’n onbekende componist. Vreemd hè, 
iedereen kent Nederlandse schilders, Rembrandt, Vermeer, 
Van Gogh, maar van Sweelinck, een van onze belangrijkste 
componisten, heeft bijna niemand gehoord. Of neem Richard 
Hol, wiens symfonieën niet onderdoen voor die van Schumann 
of Mendelssohn. Wij Nederlanders zijn gauw geneigd te zeggen 
“dat kan niks zijn”. Of we zien onze componisten als epigonen 
van buitenlandse grootheden. Ik heb daar wel een theorie over: 
Nederland heeft zich in het verleden als natie, WO II uitge-
zonderd, weinig hoeven verdedigen. Daardoor is ons nationaal 
besef niet groot. Waarom bij die schilders dan wel? Vanwege 
hun economische waarde! Bij literatuur en muziek speelt dat 
veel minder. In Salzburg bezoek je het geboortehuis van Mozart, 
maar hier kraait geen haan naar het geboortehuis van iemand 
als Willem Pijper.’

Muziek in de schaduw
Gesprek met een gepassioneerd toneel- en muziekliefhebber

‘Ik vraag mensen wel eens om één componist van eigen bodem te noemen. Doorgaans blijft het dan akelig stil.’ 

Aldus Leo van Herk, die eerder Het Groot Toneel-ABC publiceerde en thans de laatste hand legt aan Muziek in de 
schaduw, een lexicon met 700 Nederlandse componisten, onder wie een handjevol Zaanse toondichters. 

door Cor van Dongen
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Nu, drie jaar en 200 lemma’s verder, kan Leo zich nog steeds 
opwinden over de nationale veronachtzaming van ons muzikale 
– én literaire – erfgoed. ‘Vraag hier in de boekhandel naar het 
oeuvre van Vestdijk, een van onze belangrijkste schrijvers, en 
je krijgt gegarandeerd nul op het rekest. Moet je in Engeland 
eens vragen naar het werk van Oscar Wilde of Somerset Maug-
ham… in iedere boekwinkel voorradig! Diezelfde onver schil -

lig  heid tref je aan bij de uitvoering van muziek van Neder-
landse componisten: je hoeft er echt niet op te rekenen dat 
het Concertgebouworkest op tournee een werk van Louis 
Andries  sen zal programmeren. Ik vraag mensen wel eens om 
één Nederlandse componist te noemen. Doorgaans blijft het 
dan akelig stil.’

Portretfoto van Cor Kee uit 1938. Bij Kees 50ste verjaardag schreef  

De Spiegel (toenmalig Nederlands blad van christelijke signatuur): Van de 

typische verbinding van traditie en vooruitstrevendheid, kenmerk van 

zijn geboorteplaats, waar de oude Zaanse houten huizen vredig onder de 

rook van de modernste industrieën staan, vindt men ook bij de organist 

Kee in zijn persoon en zijn werk iets terug.’ (GAZ 21.51687)

Het muzieklexicon van Leo van Herk is bijna af: ‘Nog 

maar 17 lemma’s te gaan. Maar ja, tijdgebrek hè, je moet 

er wel even tijd voor vrij maken.’ (foto Cor van Dongen)

Postume uitgave van Postludium en Koraal ‘Alle roem is 

uitgesloten’, een compositie van Jan Zwart, van het Bureau van 

Uitgave Nederlandse Orgelmuziek te Koog aan de Zaan.

In augustus 1959 werd Jan Zwart door de 

NCRV herdacht met een radio-uitzending 

van oude opnamen van zijn orgelspel. Het 

programma werd toegelicht door Cor Kee, die 

de oorspronkelijkheid van zijn leermeester 

prees: ‘Jan Zwart was geen leentjebuur-

orgelcomponist. Hij wilde zichzelf zijn. Hij 

heeft mij ook altijd voorgehouden “Wees jezelf”, 

waar ik hem dankbaar voor ben.’ (Hoes van een 

CD met muziek van Jan Zwart, uitgevoerd door 

zijn zoon Dirk) 
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MAGERE OOGST
Muziek in de schaduw is bijna af, de auteur moet nog 17 lemma’s 
uitwerken, dan kan het boek naar de drukker. Onder de 700 
componisten (van wie de gegevens zijn gerubriceerd op de 
thema’s levensloop, studie, werken, publicaties, opnamen 
en bijzonderheden) treffen we slechts een handjevol Zaanse 
componisten aan. Naast de hedendaagse componisten Claudia 
Rumondor (Zaandam, 1983) en Sonja Beets (Wormerveer, 1953) 
prijken de namen van organist en componist Jan Zwart (1877-
1937), zijn leerling Cor Kee (1900-1997) en diens zoon Piet Kee 
(1927) uit Zaandam op de lijst. 
Een magere oogst. Van Herk heeft er geen goede verklaring 
voor. ‘Hoe dat kan? Ik zou ’t niet weten, misschien door een 
gebrek aan muziekscholen in de Zaanstreek of een gebrek aan 
(symfonie)orkesten?’ In ieder geval hadden Zwart en vader en 
zoon Kee interessante carrières.

JAN ZWART: ‘NATURMUSIKER’ UIT ZAANDAM
Jan Zwart werd op 20 augustus 1877 in Zaandam geboren. Toen 
hij 5 jaar oud was, verhuisde het gezin naar Rotterdam. Reeds 
op jonge leeftijd bleek zijn muzikale aanleg, met name voor 
het bespelen van het orgel. Als puber kreeg hij onder anderen 
les van de ‘zoo loffelijk bekende’ Rotterdamse organist en 
componist G.B. van Krieken (1836-1913). 
Zijn arbeidzame leven begon Zwart op het kantoor van zijn 
vader. Later zou hij zeggen: ‘Maar de liefde voor het orgel was 
sterker dan die voor pen en papier: ik liep herhaaldelijk weg en 
zat meer in de kerk dan op de bureaustoel. Zo kreeg ik, zestien 
jaar oud, mijn vaste aanstelling als organist van de gerefor-
meerde kerk aan de Westzeedijk te Rotterdam.’
Op 22-jarige leeftijd verbond hij zich aan de Hersteld Evangelisch 
Lutherse Gemeente in Amsterdam, een eervolle benoeming. 
Bij zijn proefspel oordeelde de Duits-Nederlandse dirigent en 
componist G.A. Heinze (1821-1904): ‘Ein Naturmusiker.’ Jan Zwart 
werd unaniem verkozen, vooral zijn improvisatietalent werd 
geprezen. Enige tijd later verhuisde Zwart naar Zaandam, zijn 
geboorteplaats.
Zwart componeerde welluidende, romantische, religieuze 
werken (zoals bewerkingen van psalmen en geestelijke liederen 
voor orgel) waarbij hij zich tot doel stelde dat zijn composities 
door de gemiddelde dorpsorganist gespeeld konden worden. Hij 
was geen modernist en in de kritiek dat ‘de klankwereld van zijn 
composities al ouderwets was in de tijd waarin ze ontstonden’ 
schuilt een kern van waarheid. 

KONING DER INSTRUMENTEN
Zijn – succesvolle – missie was om het kerkorgel weer populair 
te maken en belangstelling te wekken voor ‘de grootse 
orgelliteratuur’. Daarom speelde hij tijdens zijn uitvoeringen 
altijd solo, nooit samen met andere instrumentalisten of 
zangers. In zijn eigen woorden: ‘Men heeft in ons vak veelal 
de koning der instrumenten tot het knechtje van andere 
speel  tuigen gemaakt, en dat heb ik nooit gedaan. Mijn orgel-
spel is altijd om der wille van het orgel-zelf geweest: om het 

publiek zijn majesteitelijke schoonheid te leren kennen en 
belangstelling op te wekken voor de zeer uitgebreide, voor een 
groot deel weinig uitgevoerde, orgelliteratuur. 
In 1917 begon Jan Zwart een muziekuitgeverij. Naast orgel-
partituren van eigen hand, verzorgde hij uitgaven van collega-
organisten. In alles wat hij deed, als organist, als organi -
sator van orgeldagen, als muziekvorser, stond de koning der 
instrumenten centraal. Zwart verdiepte zich in de geschiedenis 
van het orgel en schreef artikelen over orgelspel en kerk-
muziek in tal van tijdschriften, waaronder het door hemzelf 
geredigeerde Orgelistenblad: ‘Wij menen dat het goed-Hollandse 
woord voor de bespeler van een orgel “Orgelist” moet zijn, 
vandaar dat wij ook niet anders konden dan een blad, speciaal 
voor deze functionarissen, te noemen Orgelistenblad’.

REIGERSTRAAT, ZAANDAM
Jarenlang verzorgde Zwart de wekelijkse orgelbespelingen, 
live-concerten van anderhalf uur, voor de radio op zijn orgel 
in Amsterdam. Toen de NCRV besloot om voor die bespelingen 
een nieuw – in de ogen van Zwart inferieur – fabrieksorgel in 
de studio te installeren, nam hij ontslag: een principiële stap 
waarmee de Zaandammer zichzelf en zijn gezin in 1932 (hartje 
crisisjaren, met honderdduizenden Nederlandse werklozen) 
van een belangrijke bron van inkomsten beroofde. Gelukkig, 
een week later, na bemiddeling door hoogleraar theologie 
Klaas Schilder, werd het geschil bijgelegd, het ontslag ongedaan 
gemaakt, en kon Zwart de orgelbespelingen voortzetten op zijn 
eigen orgel.
Ter gelegenheid van het vijfenzeventigste radio-orgelconcert 
verscheen in juli 1930 in de Radiogids van de VARA een interview 
met Jan Zwart ‘om de luisteraars eens iets nader te brengen tot 
de persoon en tot het werk van deze eminente musicus.’ De 
verslaggever: ‘Het was niet gemakkelijk hem tot een interview 
te bewegen, want Jan Zwart is er de man niet naar om z’n eigen 
verdiensten gaarne te zien geëtaleerd. Maar het gelukte ons dan 
toch hem aan het praten te krijgen, eerst op de orgelbank van 
zijn prachtig instrument in de Hersteld Evangelische Gemeente 

Jan Zwart aan de speeltafel 

van het orgel in de Grote 

Kerk te Alkmaar, ca. 1933. 

Schilderij van Erwin J. 

Bowien (1899-1972), een 

Duitse schilder die van 

1932-1942 in de kuststreek 

rondom Egmond 

heeft gewerkt. (bron: 

Facebookpagina(!) van Jan 

Zwart)
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te Amsterdam, later rustig bij hem thuis, in z’n eenvoudige 
woning aan de Reigerstraat te Zaandam.’ 
Jan Zwart overleed op 13 juli 1937 na een kort ziekbed. Hij is de 
meest vermaarde componist die Zaandam heeft voortgebracht, 
die eigenlijk maar ‘één schoon doel’ kende: de popularisering 
van ‘het geweldigste aller muziekinstrumenten: het orgel’. 

BEVORDERD TOT HEERLIJKHEID
In de artikelen van Zwart komen we al heel vroeg de naam tegen 
van Zaandammer Cor Kee, zijn bekendste leerling, aan wie in 
het lexicon van Leo van Herk een lemma is gewijd. Cor Kee (1900-
1997) was een vaardig (orgel)componist, maar hij kreeg vooral 
internationale erkenning vanwege zijn orgelimprovisaties. Het 
blad The Organ betitelde hem als ‘a great improviser’. Kee, die 
tot op hoge leeftijd een vooraanstaande rol in de internationale 
orgelwereld zou spelen, o.a. als hoofddocent op het Utrechts 
conservatorium, bleef zijn gehele leven de Zaanstreek trouw, 
bijvoorbeeld als organist van de doopsgezinde gemeenten 
in Westzaan en Koog aan de Zaan en vanwege zijn jaarlijkse 
concertseries in de Oostzijderkerk in Zaandam. In 1980 ontving 
hij de Cultuurprijs van Zaandam. Verknocht aan de Zaanstreek 
als hij was, heeft hij zijn geboortestreek nooit verlaten.
Een treffend citaat uit de biografie van Cor Kee (zie www.
corkee.nl): ‘Cor Kee heeft met zijn vrouw vele jaren in een klein 
bejaardenhuisje aan het Pieter Lakplantsoen in Zaandam 
gewoond. Door ruimtegebrek werd het orgel vervangen door 
een keyboard. Zo bleef hij – aan tafel gezeten – nog componeren. 
Na het overlijden van zijn vrouw bleef hij nog vele jaren 
zelfstandig wonen. Het streven naar onafhankelijkheid was 
een markante trek van zijn karakter. Op 3 januari 1997 stierf 
Cor Kee, 96 jaar oud. Hij was tot het einde helder van geest en 
geïnteresseerd in al wat van waarde is. Op zijn uitdrukkelijk 
verzoek is zijn heengaan publiekelijk bekend gemaakt met de 
woorden “Bevorderd tot heerlijkheid”.’

 Bronnen: diverse internetsites van Han Gunnink, organist en 

orgelliefhebber uit Zwolle.

1930: Jan Zwart aan 

het orgel van de 

Hersteld Evangelisch 

Lutherse Kerk aan de 

Kloveniersburgwal 

te Amsterdam, bij 

het 75e concert voor 

de NCRV. (coll. Frits 

Zwart)

1932: Jan Zwart aan 

het orgel van de 

Grote Kerk te Zwolle, 

jubileumconcert. 

(coll. Frits Zwart)

Foto uit 1970 van het interieur, met orgel, van de 

oud-katholieke kerk, Papenpad 25 in Zaandam. Op 

75-jarige leeftijd werd Cor Kee vanwege zijn grote 

muzikale verdiensten benoemd tot ridder in de Orde 

van Oranje-Nassau. ‘Cor Kee heeft de kracht in zich 

van een grote muzikale geest en is voor velen een 

inspirator’, aldus staatssecretaris drs. K. de Jong van 

Onderwijs over Kee. De staatssecretaris was speciaal 

naar de kerk (waar Kee vaak zijn orgelkunst had 

uitgeoefend) gekomen om hem de versierselen op te 

spelden. (GAZ 92.00470)
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Een ander kenmerk van zijn werkwijze is het intact laten van 
historische bouwsporen; hij toont een onafgewerkte balk 
in de naar de Smidslaan in Zaandijk overgebrachte voor-
malige molenaarswoning De Blijdschap, die vol zit met oude 
spijkergaten. ‘In de oude situatie zat er een wand van wagenschot 
tegenaan. Op deze plek is die weggelaten. De spijkergaten vullen 
en de kale balk overschilderen zou verlies van oude bouwsporen 
betekenen. Nu bewaren we een stukje geschiedenis.’ 
Waar het kan, worden bewerkingen op oude wijze uitgevoerd. 
Nieuwenhuijs toont de houten kroonlijst van een in De 
Blijdschap gereconstrueerde haardpartij: ‘Alles is met de hand 
geschaafd, daarmee behoud je het karakter.’ Hij kiest voor 
kleinschaligheid; zo heeft hij goede controle over de kwaliteit 
en kan hij zelf meewerken. Al ruim tien jaar werkt hij met 
een vaste kern van gespecialiseerde vakmensen met dezelfde 
bevlogenheid en passie voor het ambachtswerk. Vaak komen 
ze bij hem werken via vakantiewerk en stages.

PROJECTEN
Inmiddels heeft Bart Nieuwenhuijs al een respectabel aantal 
Zaanse restauratieprojecten op zijn naam staan; samen met 
eigenaar Frans Wytema heeft hij de voormalige slagerij en 
latere fietsenwinkel van Molenaar op de hoek van de Lagedijk 
en de Smidslaan te Zaandijk omgetoverd tot Brasserie De 
Smuiger. Hier is zeer veel werk verricht; de restauratie is in fasen 
uitgevoerd. Daarbij werd de fundering compleet gerestaureerd, 
werd het pand op hoogte gebracht, werden gebinten, gevels 
en dakvlakken en het interieur gerestaureerd en werden twee 
smuigers op hun plek teruggebracht. Daarna werd het pand 
ingericht voor een horecabestemming.1 Andere projecten zijn 
onder meer voormalig pakhuis De Boterton in Koog aan de 
Zaan, Chocolaterie De Cacaoboom (eveneens eigendom van 
Frans Wytema en zijn Elout Wytema Stichting) in Zaandijk, 
een uit 1744 stammend pand aan de Westzaanse J.J. Allanstraat 
en een eveneens aan deze straat (aan de Weelsloot) gelegen 
voormalige achttiende-eeuwse bakkerij en de bijbehorende 
speelmolen De Veerschuit uit 1886.2 
Een recent project is de herbouw aan de Zaandijkse Lagedijk 
van een vroeg-zeventiende-eeuwse woning die oorspronkelijk 
in Westzaan heeft gestaan. (zie Zaans Erfgoed nr. 54-herfst 2015). 
Ooit was er een bakkerij in gevestigd. Om het pand voor sloop 
te behoeden is het in 2010 gedemonteerd en opgeslagen. ‘Toen 

START
In de Zaanse erfgoedwereld is restauratiebedrijf B.C. Nieuwen-
huijs een jonge loot aan de stam. In het door hem gerestaureerde 
pand De Blijdschap aan de Smidslaan in Zaandijk – eigendom 
van de Elout Wytema Stichting – vertelt eigenaar en oprichter 
Bart Nieuwenhuijs (1979): ‘Ik was als jongen actief lid van de 
modelbouwclub van molen Het Pink en werd zó door molens 
gegrepen dat ik de molenbouw in wilde. Die wereld bleek een 
gesloten blok, zodat ik koos voor plan B, het timmervak.’ Na zijn 
lts- timmeropleiding bekwaamde hij zich via het leerlingstelsel 
van het SPB (Samenwerkingsverband Praktijkopleiding 
Bouw) verder en richtte zich op de Zaanse houtbouw en het 
ambachtswerk. Hij ging werken bij een restauratiebedrijf voor 
interieurs van Zaanse houtbouw. Na een gespecialiseerde 
opleiding tot restauratietimmerman en een avondopleiding tot 
uitvoerder begon hij in 2002 voor zichzelf. Door de jaren heen 
verzamelde hij historische bouwonderdelen: ‘Door mijn liefde 
voor molens kreeg ik als jongen interesse voor kleine antieke 
objecten van Zaanse molens en huizen en begon ik al vroeg met 
verzamelen, in het begin van spulletjes die ik uit slooppanden of 
containers kon weghalen. Ondertussen heb ik nu een uitgebreid 
netwerk van mensen die mij tippen en heb ik veel van de sloop 
gered historisch materiaal in depot liggen.’ 

VISIE
Nieuwenhuijs wil meer dan timmeren alleen: ‘Met het restau-
reren of herbouwen van zeventiende- en achttiende-eeuwse 
Zaanse panden en molens wil ik ervoor zorgen dat er volop 
werk is voor vaklieden, zodat de oude ambachten niet verloren 
gaan. Daarnaast bied ik jongeren een leer-werkplaats om zich 
te ontwikkelen tot ambachtslieden. Verder ben ik actief binnen 
diverse historische verenigingen en vrijwillig molenaar op 
molen Het Prinsenhof te Westzaan.’
Bij restauraties streeft Bart ernaar zo veel mogelijk origineel 
authen tiek materiaal te behouden; hij kan daarnaast putten uit 
zijn verzameling historische onderdelen, die hij hergebruikt. 
‘Met mijn restauratiebedrijf wil ik alles zo origineel mogelijk 
restaureren. Vooraf maak ik van het te restaureren pand een 
grondige analyse; ik bestudeer archieven, foto’s en tekeningen 
en heb regelmatig contact met de opdrachtgever. Van tevoren 
maak ik een begroting, gesplitst en overzichtelijk.’ Zelden wordt 
het budget overschreden. 

Een jong bedrijf met hart voor 
het oude

Bart Nieuwenhuijs, Zaans restauratiebedrij f
Naast het vanouds bekende Somass timmert ook Bart Nieuwenhuijs met liefde voor hout- en molenbouw met 

succes aan de Zaanse wegen. 

door George Slieker
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schuur en was het ernstig verwaarloosd. In december 2004 gaf 
de gemeente een sloopvergunning af. Om sloop te voorkomen is 
het gekocht door de Elout Wytema Stichting.’ In oktober 2005 is 
het pand na te zijn ingemeten en gefotografeerd gedemonteerd 
en opgeslagen. Het wordt aan de Zaandijkse Boschstraat – achter 
de woning van Frans Wytema – in oude luister hersteld. 

we het huis gingen demonteren kwam achter het negentiende-
eeuwse voorschot het zeventiende-eeuwse voorschot met de 
aftekening van de (verdwenen) windveren tevoorschijn’, vertelt 
Nieuwenhuijs. Na herbouw, waarbij veel oude elementen zoals 
gebinten zijn hergebruikt, prijkt het huis in volle glorie op zijn 
nieuwe plek tegenover de Blauwe Reigerstraat. De gevel kreeg 
zijn zeventiende-eeuwse aanzien terug met opmerkelijke details 
als glas-in-lood ramen met een spitsboogdetaillering en het 
gesneden deurkalf. Daarnaast is het pand versierd met twee 
naar oud model gedraaide makelaars.3 
Nieuwenhuijs: ‘Nu zijn we bezig met het herbouwen van een 
zeventiende-eeuwse arbeiderswoning die oorspronkelijk aan 
het Wijnkanspad in Zaandam stond en tot ongeveer 1849 werd 
bewoond. Daarna was het huisje nog een tijdje werkplaats voor 
diverse ambachtslieden. Op het laatst werd het gebruikt als 

Westzaan, het door Bart gerestaureerde woonhuis met voormalige 

bakkerij gezien vanaf de Weelsloot. In de tuin speelmolen De Veerschuit. 

(foto Wim Giebels) 

Bart Nieuwenhuijs (tweede van links) en zijn team tijdens de herbouw 

van De Boterton. (foto Wim Giebels)

De Smuiger, Zaandijk: interieur na gereedkomen van de restauratie. 

(foto Wim Giebels) 

De Boterton, Koog aan de Zaan. (foto auteur)
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ik in Brockdorf (Dld.) heb gevonden. Maar nu komt er een romp 
uit Benningbroek (Noord-Holland) van de voormalige Zaanse 
oliemolen De Haan.’

UITKIJKTOREN OP DE ZAANSE SCHANS
Een zeer opmerkelijk project is de door Nieuwenhuijs gebouwde 
uitkijktoren op de Zaanse Schans, die uitzicht biedt op de 
Kalverpolder. De toren is gebouwd naar een ont  werp van 
DAF Architecten. Voor de bouw is dertig ton Deens eiken 
gebruikt. Een deel van het hout is gezaagd door windzaag-
molen Het Jonge Schaap. Net als vroeger zijn alle onderdelen 
eerst in de werkplaats op maat en pas gemaakt. Na transport 
ervan is de uitkijktoren op locatie in drie dagen in elkaar 
gezet. De uitkijktoren werd in 2014 genomineerd voor de Arie 
Kepplerprijs. Deze wordt uitgereikt aan personen of organi-
saties die de aflopen drie jaar een bijzondere prestatie hebben 
geleverd op het gebied van architectuur, erfgoedbeleid, steden-
bouw of ruimtelijke ordening in de Noord-Holland. 

Noten:

1 Vergelijk ook: Frans Wytema, ‘Restauratie rijksmonument. 

Voormalige fietsenwinkel nu restaurant’, Zaans Erfgoed 34 (najaar 

2010) 20-22.

2 Na het gereed komen van de restauratie heeft Chocolaterie De 

Cacaoboom helaas besloten een andere locatie te kiezen voor het 

bedrijf.

3 Zie ook: Henk Elzenga, ‘Een dubbele verhuizing. Hoe verhuizers uit 

Ethiopië “Mensen in een Monument” werden’ Zaans Erfgoed 54 (herfst 

2015) 28-30. 

4 Wim Giebels, Het Prinsenhof: een bijzondere restauratie van de enige 

pelmolen in de Zaanstreek (z.p. 2009). 

5 Marc Harsveld fotogr., ‘De Paauw in Nauerna : een oude molenschuur 

aan de Nauernasche Vaart’ Zaans Erfgoed 28 (voorjaar 2009) 26-28.

Van de oude pastorie aan de Kerkbuurt in Westzaan uit 1741 
werden door Nieuwenhuijs de fundering vernieuwd en de 
houtconstructie gerestaureerd.

MOLENS 
Ook op molengebied is Nieuwenhuijs actief: zo heeft hij in 
opdracht van Vereniging De Zaansche Molen tussen 2006 en 
2008 pelmolen Het Prinsenhof in Westzaan gerestaureerd. 
Hierbij werden onder meer de fundering hersteld, de molen-
schuur en molen recht gezet, de molenhut (die was afgebrand) 
gereconstrueerd en het rietdek en wiekenkruis vernieuwd. 
Verder werd er een totale restauratie/reconstructie van het 
gaande werk uitgevoerd en werd er bouwhistorisch onderzoek 
gepleegd. Van het totale project verscheen een verslag in 
boekvorm.4

Verder was Nieuwenhuijs ook betrokken bij de restauratie van 
mosterdmolen De Huisman op de Zaanse Schans. Nadat er een 
nieuwe fundering was gelegd werd de onder  bouw van de molen 
gereconstrueerd, werden de molen zelf, de schuur De Haan en 
het gaande werk gerestau  reerd en werd dit laatste één op één 
overgezet.

DE PAAUW 
Een ander opmerkelijk ‘molenproject’ is de restauratie van 
molenschuur De Paauw in Nauerna.5 Ook hier hebben Nieuwen-
huijs en zijn team titanenarbeid verricht: begonnen werd met 
het leeghalen van de schuur en het ontruimen van het erf. 
Daarbij werden grote hoeveelheden afval verwijderd. Bomen 
en struiken op het erf werden gerooid. Naar verwachting zal de 
restauratie van De Paauw dit jaar gereed zijn. Er is dan bodem-
sanering en archeologisch onderzoek van de bodem verricht en 
de fundering, gebinten, gevels en kap zijn geres  taureerd. De kap 
is daarnaast geïsoleerd. Verder wil Bart Nieuwenhuijs starten 
met de voorbereiding (plan en tekeningen) voor de herbouw 
van de in 1896 gesloopte olie molen De Paauw: ‘Het plan was 
eerst om daarvoor het achtkant te gebruiken van een molen die 

, 

Rietdekken op molen Het Prinsenhof. 

(foto Wim Giebels)

Interieur van specerijenmolen De Huisman met 

maalstoelen. (foto Alfons van Schijndel)
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De wapenstilstand van 11 november 1918 betekende nog geen 
eind aan de economische problemen in Nederland. De econo-
mische blokkade van Duitsland bleef van kracht tot het verdrag 
van Versailles op 28 juni 1919, de Noordzee was nog vol drijvende 
mijnen en een deel van de Nederlandse koopvaardijvloot was 
in beslag genomen door de Amerikanen. Maar langzamerhand 
zou het beter worden, veel beter.

EEN DIEPE ECONOMISCHE DEPRESSIE
Begin 1919 waren gas en stroom nog steeds gerantsoeneerd. In 
januari 1919 mocht in Wormerveer per stroommeter slechts 
25 kiloWatt/uur worden afgenomen. Etalageverlichting was 
verboden. Krachtverbruikers, zoals fabrieken, mochten in 
de piekuren geen stroom afnemen. Overtredingen vielen 
onder oorlogsfraude. Fabrieken en werkplaatsen ontvingen 
per half jaar een overzicht van de hoeveelheid stroom die ze 
mochten afnemen. Op 1 april 1919 kon directeur Labrijn van de 
gemeentelijke gasfabriek van Wormerveer echter melden dat 
vanaf die dag de gasrantsoenering werd opgeheven.
Volgens de historicus Ronald van der Bie hadden vooral de 
bedrijfstakken die af hankelijk waren van grondstoffen uit 
het buitenland, het meest te lijden. Zo werd in 1918 bij de 
stijfselfabriek De Bijenkorf geen mais meer aangevoerd, zodat 
een normale bedrijfsvoering onmogelijk was.1 De N.V. Stoom-
gortpellerij v/h J. Zwaardemaker Hz. kreeg geen buitenlandse 
gerst meer en de binnenlandse aanvoer was zo onregelmatig 
dat de fabriek af en toe stilstond. De Zaanse olieslagerij had haar 
slechtste jaar ooit.2 
Toch laat modern macro-economisch onderzoek zien dat het 
beeld over Nederland in de Eerste Wereldoorlog moet worden 
bijgesteld.3 De Nederlandse economie maakte in de periode 
1913-1921 een snelle groei door. De groei was zelfs enige malen 
groter dan die in de andere neutrale landen Noorwegen en 
Denemarken. Voor de jaren 1914-1918 was sprake van een 
economische depressie met het dieptepunt in 1917-1918. In de 
jaren 1919-1921 was sprake van een forse hausse. In de oorlog-
voerende landen duurde het tot het midden van de jaren 
twintig voor het vooroorlogse niveau weer werd bereikt. Niet 
alle Zaanse bedrijven ervoeren de depressie.

DE HOUTHANDEL BLEEF WINST MAKEN
Voor houtbedrijven betekende de Eerste Wereldoorlog vaak 
een cesuur. Het bestaande patroon van handeldrijven werd ruw 
doorbroken. Zo schreef houthandel Stadlander & Middelhoven 
in 1914: ‘De staking is afgelopen, maar nu zitten wij in een nog 

groter misère en heeft het leger de meeste werklui ingepikt. 
Het is me het jaar wèl.’ Houthandel Van Wessem verhoogde 
op 1 september 1914 de prijzen met 20%. De zeevaart naar het 
neutrale Zweden werd door de Duitsers zeer bemoeilijkt. Men 
moest vaak gebruik maken van Duitse schepen die niet verder 
voeren dan Delfzijl. De haven kon de goederenstroom niet aan 
en er waren onvoldoende binnenschepen om het hout naar de 
Zaan te brengen. De Zaanse houthandelaren gingen weer hout 
kopen in Duitsland. Toch werden vernieuwingen doorgevoerd 
bij Stadlander & Middelhoven, zoals een nieuwe schaverij. Die 
was mede nodig om brandstof, houtkrullen, voor de stoom-
machine te leveren. In 1917 maakten de hoge houtprijzen het 
noodzakelijk om een eigen nachtwaker met politiehond aan 
te schaffen.4 Ook Dekkers Houthandel ondervond de nadelen 
van de oorlog. 1913 was een topjaar geweest met grote aanvoer 
van balken uit Rusland en Amerika. Het bedrijf beschikte over 
grote voorraden toen de oorlog uitbrak. De houtstaking van 
1914 had bovendien ook tot een extra voorraad geleid. Tot 1915 
bleef men ook nog hout uit Zweden importeren. Omdat daar de 
prijzen ook sterk stegen, ging men stammen in Duitsland en 
Oostenrijk kopen. En tenslotte werd Nederlands hout gekocht. 
Maar de kwaliteit daarvan was veel minder dan die van het 
buitenlandse hout. Door de hoge prijzen konden de verstoorde 
arbeidsrelaties wat worden verbeterd.5 Het verslag van de Kamer 
van Koophandel concludeerde dat 1918 voor de houthandel een 
gunstig jaar was.6 

DE BINNENLANDSE VRAAG BLEEF HOOG
Bedrijven die zich op de binnenlandse markt konden oriën-
teren, hadden het gemakkelijker dan bedrijven die afhankelijk 
waren van de export. De reële lonen bij deze bedrijven stegen 
zelfs in de oorlog.7 In de loop van de oorlog kregen veel be-
drijven steeds meer problemen door gebrek aan grondstoffen en 
steen kool. Maar toch slaagden veel bedrijven er in om nieuwe 
investeringen te doen. Ook dwong de oorlog tot het maken van 
nieuwe producten. Een goed voorbeeld is de papierfabriek van 
Van Gelder in Wormer. Vanwege een gebrek aan orders moesten 
in de eerste helft van 1914 de papiermachines regelmatig 
worden stilgezet. Geleidelijk kwamen weer orders binnen. 
De export lag vrijwel stil, maar de binnenlandse vraag nam 
sterk toe. Grondstoffen en materialen waren soms moeilijk 
verkrijg  baar, met name koperdoek voor de machines. De 
prijzen van papier stegen snel. In de zomer van 1916 waren ze 
het drievoudige van die van 1914. In 1915 werden aan de arbeiders 
duurtetoeslagen gegeven van ƒ 0,75 per week voor een onge-

Het dividend van de neutraliteit
Depressie en hausse in Nederland na de Eerste Wereldoorlog

Het vierde en laatste deel in de serie over de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog 

voor de Zaanstreek laat een gemengd beeld zien. 

door Jur Kingma
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In 1918 en gedeeltelijk ook in 1919 bestond een strikte voedseldistributie. 

Boeren waren verplicht hun melk aan de melkfabrieken te leveren. 

De afgeroomde melk, of taptemelk, was daarna beschikbaar voor 

distributie. Hier komen melkhandelaren bij het Koger gemeentehuis de 

melk ophalen. Burgers staan al in de rij. (GAZ 22.25006)

In de haven van Zaandam lag een schip met hout met de woorden 

Waffenstilstand en Armistice met grote letters op de scheepsromp 

geschilderd, waarschijnlijk bedoeld als signaal aan duikboten op de 

Noordzee dat de oorlogshandelingen waren gestaakt. (GAZ 22.06588)
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In de periodes waarin de machines stilstonden, werden er veel 
kleine veranderingen aan uitgevoerd. In augustus 1919 werden 
het drie ploegenstelsel en een nieuw loonschalensysteem 
ingevoerd. Van Gelder is een voorbeeld van een bedrijf dat de 
arbeiders in dienst hield, om na de oorlog meteen weer volop te 
kunnen produceren. Het nadeel van de verborgen werkloosheid 
en een dalende productiviteit nam men op de koop toe.
 

TOENEMENDE KOOPKRACHT
Tussen 1913 en 1921 stegen de nominale lonen met 150%, maar 
dat werd gedeeltelijk tenietgedaan door prijsstijgingen. Op het 
dieptepunt van de economische crisis, 1916-1917, waren de reële 
inkomens 15% gedaald. De koopkracht nam echter over die hele 
periode toe. Daardoor ontstond een ander bestedingspatroon. 
Verkade begon in 1915 met de bouw van een biscuitfabriek die in 
1919 in productie kwam. Er was een grote vraag naar de biscuits 
van Verkade. Er werd steeds meer aanpassingsvermogen ge-
vraagd, omdat grondstoffen steeds moeilijker te krijgen waren. 
De vraag naar beschuit was ook groot, omdat de kwaliteit 
van het brood daalde. Nieuwe producten zoals borstplaat 
en krachtpudding deden hun intree. Ook Verkade ontsloeg 
niemand en had zelfs alvast grond gekocht voor toekomstige 
fabrieksuitbreidingen.11 
Voor de koek-, beschuit en taai-taaibakker Van Delft in Koog aan 
de Zaan was 1919 een topjaar. De winst bedroeg ƒ 72.000 en de 
aandeelhouders kregen 25% dividend.12 De machinefabriek P.M. 
Duyvis had in 1918 een goed jaar achter de rug. Men bouwde o.a. 
machines voor bedrijven die profiteerden van de toenemende 
koopkracht. Het was wel moeilijk om aan materiaal te komen 
en niet gemakkelijk om machines naar Indië te verzenden. De 
geïnterneerde Belgen die in de machinefabriek hadden gewerkt, 
konden na de wapenstilstand terug naar huis.13

huwde tot ƒ 1,20 voor een man met drie kinderen. De vrouwen 
van gemobiliseerde arbeiders kregen ƒ 2,- per week en ƒ 0,50 
per kind.8 De werkloosheid nam toe, maar doordat vanwege de 
mobilisatie vele mannen aan de bedrijven waren onttrokken, 
was herplaatsing vaak mogelijk.

UITBREIDINGEN EN REAGEREN OP SCHAARSTE
Het directieverslag van Van Gelder over 1916 meldde dat door 
de samen met de grootste concurrent te hoog opgevoerde 
prijzen van papier er kapers op de kust kwamen, zoals een 
papierverwerker uit Rotterdam.9 Van Gelder leverde cellulose-
karton aan de cacaofabriek van Van Houten in Weesp om de 
blikken cacaopoederbussen te vervangen.10 Ter ondersteuning 
van de Nederlandse papierindustrie kwam er in 1916 een 
exportverbod van de grondstof oud papier. In 1917 dreigde een 
tekort aan steenkool, omdat Duitsland minder exporteerde 
en de Limburgse mijnen de vraag nog niet aankonden. Op last 
van het rijkskolendistributiebureau moest de productie van 
Van Gelder worden ingekrompen. Na december 1917 werd een 
nieuwe regeling getroffen met Duitsland over de levering van 
steenkool. In 1917 werd een exportverbod van nieuw papier 
afgekondigd. Door het uitdijende distributiesysteem, waarvoor 
bonkaarten en plakkaarten nodig waren, was de vraag naar 
papier erg groot. In 1918 moest men in de fabriek in Wormer, 
net als bij de fabrieken van Wessanen in Wormerveer, overgaan 
op bruinkool als brandstof. Omdat in 1919 de economie nog niet 
was hersteld en de vraag naar papier voor bonkaarten wegviel, 
was er een ongekend slappe handel. In het tweede kwartaal 
van 1919 draaide de fabriek op 50% van de capaciteit. Maar snel 
nam de vraag toe en aan het einde van het jaar kon de fabriek 
de orderstroom nauwelijks bijhouden. De prijzen van papier 
stegen snel tot een toppunt in de zomer van 1920; zij waren het 
vijfvoudige van 1914. 

Bruynzeel, afkomstig uit Rotterdam, begon in 1919 met 

de bouw van de deurenfabriek. De belettering op de 

fabriek laat zien dat Bruynzeel banden had met de avant-

garde ontwerpers van die tijd, zoals Vilmos Huszár en 

Piet Zwart. (GAZ 22.03848)

In en kort na de Eerste Wereldoorlog werd een aantal nieuwe fabrieken 

gebouwd. Wessanen & Laan bouwde in 1921 een nieuwe cacaofabriek 

aan de Veerdijk in Wormer. Een luchtbrug verbond de nieuwe betonnen 

fabriek met het bestaande houten pakhuis Moriaan. Dat stond op zijn 

beurt weer op de plaats van een gesloopte oliemolen. Het ‘nachtkastje’ op 

het dak is voor het reservoir van de Sprinklerinstallatie. (GAZ 21.26527)
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GROTE MAATSCHAPPELIJKE VERANDERINGEN
In zijn proefschrift concludeert Van der Bie dat het overheids-
ingrijpen in het economische en maatschappelijk leven een 
stabiliserend effect heeft gehad.14 De effecten op de koopkracht 
van de lonen, de gezinsconsumptie, de vraag naar goederen 
en diensten en de inkomensverhoudingen waren positief. 
Het baanbrekende sociale beleid in de periode 1913-1921 had 
een blijvende invloed. In 1913 werden de Ziektewet en de 
Invaliditeitswet aangenomen. Door uitvoeringsproblemen 
kwamen de wetten pas na de oorlog tot uitvoering. In 1919 
kwam de Ouderdomswet. Door een noodregeling van Treub 
kwam er in 1914 een regeling voor werkloosheid, waardoor 
de gemeenten een toeslag van 100% op de uitkering van de 
werkloosheidskassen van de vakbeweging gaven. De rol van de 
vakbonden was hierdoor sterk toegenomen. Ze waren effectief 
in het arbeidsvoorwaardenbeleid, want ondanks dat de winsten 
vaak zeer fors waren gestegen, was de inkomensongelijkheid 
afgenomen. Steeds meer arbeiders vielen onder een cao. Het 
aantal vakbondsleden was fors toegenomen. Het gemeentelijk 
werkverschaffingbeleid heeft als arbeidsmarktinstrument 
eigenlijk niet gewerkt. De sterke economische groei van 
Nederland heeft door de Eerste Wereldoorlog niet geleden. 
Het was het uitgangspunt voor een verdere sterke groei, tot de 
wereldwijde economische crisis van 1929 begon. Deze sterke 
uitgangspunten, de verbeterde koopkracht, de herverdeling van 
de welvaart en de nieuwe sociale wetten vormen het dividend 
van de neutraliteit.

De Koger beschuit- en koekfabriek Van Delft breidde 
in de Eerste Wereldoorlog uit. 1919 was een topjaar. 
De vrachtwagen met zijn fraaie belettering is een 
symbool van de nieuwe naoorlogse tijd. Het ontwerp 
is waarschijnlijk van de bekende socialistische tekenaar 
Jan Rot (1892-1982). 
In de collectie van de familie Klomp bevindt zich 
naast een handgeschilderd winkelblik met dezelfde 
belettering ook een gouache met een soort  gelijke 
voorstelling die is ondertekend door Jan Rot. Jan 
Rot was een schildersgezel die met financiële onder -
steuning van Arnold Verkade in 1913 naar de Kuns t-
nijverheidsschool en later naar de Kunstacademie in 
Amsterdam kon. In de Eerste Wereldoorlog tekende hij 
spotprenten voor linkse bladen. Hij maakte later ook 
reclamewerk voor Zaanse bedrijven.15 

Vrachtwagen van de Koger beschuit- en koekfabriek Van Delft. 

(GAZ 2101166).
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BOUWGESCHIEDENIS
In februari 1965 gaf het bestuur van de Stichting ‘De Zaanse 
Schans’ opdracht aan Bouwbedrijf De Vries uit Zaandam 
om voor ƒ 527.400,- op een fundering die door de gemeente 
Zaandam was gelegd, in 500 werkdagen een restaurant te 
bouwen. Het werd opgetrokken uit het oude weeshuis van 
Westzaan, met daarachter een replica van het vleethuis dat 
aan de Hoogstraat 46 in Koog a/d Zaan stond. De keuken werd 
gevestigd in het verplaatste pand Oostzijde 10 uit Zaandam, 
dat door Stoof uit Breda voor ƒ 6.350,- op een speciale dieplader 
van de Oostzijde naast de Bonifatiuskerk in Zaandam naar de 
Zaanse Schans werd vervoerd. 
Een en ander geschiedde onder het toeziend oog van buurvrouw 
Bep Bosman, die op Kalverringdijk no. 11 het allereerste pand 
op de Zaanse Schans bewoonde. Bep was zeer betrokken bij 
de bouw van de ‘Walvis’. Zij en haar buurvrouw Jos Reumer 
verzorgden de bouwvakkers uitstekend. Iedere dag hing er een 
schone handdoek en lag er zeep bij de kraan op de bouwplaats. 
Zeker de bikkers van de oude stenen voor de bouw van het 
restaurant waren haar daar zeer dankbaar voor! 

40 JAAR DE ZAANSCHE MOLEN MET EEN BRUILOFTSMAAL
De man van Bep was molenaar van De Huisman. Toen in 1965 
vereniging De Zaansche Molen 40 jaar bestond, zat Bep als 
secretaresse in het organisatiecomité. Nog voor D’ Hoop op de 
Swarte Walvis was afgebouwd werd het op zaterdag 28 augustus 
1965 gebruikt voor de feestelijkheden, die bestonden uit een 
oud-Zaanse bruiloft. Het echtpaar (Rob) Van den Dobbelsteen-
Burgering, dat net daarvoor in het gemeentehuis van Zaandam 
was getrouwd (Rob was indertijd medewerker bij De Typhoon), 
was het middelpunt. Voorafgegaan door calèches werd het 
kersverse bruidspaar in een prachtige koets naar de Zaanse 
Schans vervoerd. Daar werd het gezelschap feestelijk ontvangen 
door voorzitter Job Duyvis van De Zaansche Molen. Via een 
erehaag van Schermerdansers ging men bij de Walvis naar 
binnen. Vlak voor molen De Huisman was voor de dansers een 
houten plankier geplaatst waarop zij met hun dans in prachtige 
kostuums de feestvreugde verhoogden.
Nadat de huwelijksceremonie nog eens dunnetjes was 
overgedaan, werd voor het echtpaar Van den Dobbelsteen 
een bruiloftsmaal geserveerd. De Walvis was daar eigenlijk 
nog niet klaar voor, wel water en winddicht. De oregon pine 

spanten en het redwood weeghout waren nog zichtbaar, maar 
met de nodige improvisatie was het toch mogelijk om op deze 
historische locatie dit feest te vieren. De openingen waar de 
ramen van het pand behoorden te zitten, waren voorzien van 
plastic en aan geïmproviseerde tafels werd de eerste maaltijd 
geserveerd. Bep Bosman en haar man Tinus hadden zich 
hiervoor, op z’n Zaans gezegd, bijzonder ‘uitgesloofd’. Ze hadden 
broodjes van Doba geregeld en gesponsorde soep van Honig 
kwam ook op tafel. Zelfs een menukaartje met een rood koortje 
ontbrak niet! Helaas heeft schrijver dezes, die met zijn verloofde 
ook aan mocht zitten, dit niet meer in zijn bezit. 

OPENING VAN D’ HOOP OP DE SWARTE WALVIS
Op 7 oktober 1966 werd de Walvis officieel geopend door de 
‘Hoog Edelgestrenge Heer Mr. J. Roelse’, gedeputeerde van 
de provincie Noord-Holland. De exploitatie van het nieuwe 
restaurant was in handen van Formosa, een dochterbedrijf van 
Albert Heijn.1

MICHELIN
Namens Formosa nam Willem Zandt de leiding van het 
restaurant op zich. Zandt kwam van het bekende restaurant 
Excelsior van hotel l’ Europe uit Amsterdam. Naar later bleek had 
hij in Albert Heijn jr. een groot supporter. Met vooraanstaande 
relaties bezocht Albert jr. zeer regelmatig de Walvis. Albert jr. 
deed trouwens meer dan alleen eten op de Schans: hij liet ook 
het eerste AH-winkeltje uit Oostzaan op de Schans herbouwen 
en inrichten. Zijn bedrijf gaf de (financiële) aanzet tot het 
plaatsen van meer historisch waardevolle panden op de Zaanse 
Schans. Hij werd later zelfs voorzitter van de stichting. 
D’Hoop op de Swarte Walvis wist het zelfs tot een Michelin-
ster te brengen. Door de tomeloze inzet van Zandt, de unieke 
ligging en zijn culinaire hoogstandjes werd het restaurant zeer 
exclusief, zeker voor de Zaanstreek. 

BEKENDE EN BEROEMDE GASTEN
Vele beroemdheden en bekende persoonlijkheden wisten de 
weg naar de Walvis te vinden. Charles Aznavour was een van 
hen; hij werd indertijd door Wastora voor bedrijfspromotie 
naar de Zaanstreek gehaald. Ook Bud Spencer en Terence Hill 
hebben zich te goed gedaan aan wat de keuken van de Walvis 
hen presenteerde. Van Gorbatsjov tot Marco van Basten, alsook 

D’ Hoop op de Swart Walvis 
50 jaar

Een halve eeuw culinaire hoogstandjes op de Zaanse Schans
Van groei, bloei en neergang naar een nieuwe uitdaging om een gerenommeerd restaurant, gevestigd in een 

historisch verleden aan Zaanse panden, weer op de kaart te zetten. 

door Henk Elzenga
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George Baker waren gasten van dit restaurant. Nagenoeg alle 
leden van de koninklijke familie hebben zich laten verwennen 
in de Walvis. Toenmalig prinses Máxima en prins Willem 
Alexander bezochten tijdens hun kenningsmakingsbezoek 
aan de Zaanstreek in 1998 de Walvis. De veel te jong overleden 
prins Friso was in september 2011 bij de ingebruikname van de 
vernieuwde molen De Huisman hier te gast.

VOORTZETTING 
Na het vertrek van Zandt verdween de Michelinster en toen 
Albert Heijn zijn horecatak afstootte, werd het restaurant 
minder gelukkig met de opvolgers. Het raakte in het slop, 

het exclusieve karakter verdween en tot overmaat van ramp 
teisterde een brand het pand op 1 januari 1994. Met emotie in 
haar stem vertelt Bep Bosman hoe indertijd het bluswater via 
de voordeur met een enorme golf de straat op kwam.
Gezien het prominente karakter van het pand en zijn culinaire 
historie konden een paar jaar geleden vier waterpolovrienden, 
van wie er een op de Schans woont, het niet over hun hart 
verkrijgen dat het restaurant voor de zoveelste keer in andere 
handen zou komen. Zij staken de koppen bij elkaar en zijn 
sindsdien de uitbaters. Met het aanstellen van chef-kok Rik van 
Diepen willen Ruud Keinemans, Paul Riteco en Raoul van der 
Struijk het restaurant weer op de kaart zetten.

Tekening uit omstreeks 1900 van het oude 

weeshuis te Westzaan. (GAZ 2 11.2439)

Per dieplader werd het casco van het pand Oostzijde 10 uit Zaandam naar 

de Zaanse Schans vervoerd. In dit gedeelte van het complex zou later de 

keuken van het restaurant komen. (GAZ 2124939)

Tijdens de herbouw van het voormalige weeshuis was goed te zien dat 

zich onder de stenen buitenmantel een houten skelet bevindt. 

(GAZ 22.21907)

Aankomst van de koets met het bruidspaar Van den Dobbelsteen bij de 

Zaanse Schans. Duidelijk is te zien dat het restaurant waar het feest werd 

gegeven nog niet gereed was. (archief mevr. Bosman)
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Bronnen;

- GAZ PA 0151 Stichting De Zaanse Schans o.a. inv. nr. 187, foto’s 

afkomstig van bouwbedrijf D. de Vries te Zaandam. 

- Bas Husslage, eindred., Gerechten & Verhalen d’ Hoop op de Swarte Walvis 

(Zaandam 2015). 

- Archief en fotoboek Bep Bosman.

- Archief en fotoboek Henk Elzenga.

- Anno ‘1961’ uit de jaren 1962-1967. 

Noot:

1 Albert Heijn was niet onbekend met het restaurantwezen. Reeds in 

1923 liep Albert sr. (opa) tegen ‘Maison Ledeboer’ aan. Dat was een 

van de oudste restaurants van Amsterdam, gevestigd op de hoek 

van het Spui en de Kalverstraat. Albert sr. overwoog er een luxe 

levensmiddelenzaak van te maken, in de geest van Fortnum & Mason 

in Londen, waar de bedienden in jacquet liepen. Uiteindelijk ging 

dat niet door en de zaak bleef een restaurant. Voor de exploitatie 

hiervan werd toen ‘Formosa’ opgericht, waar later ook zaken als AC-

restaurants en Alberts-Corners onder vielen.

VIERING 50-JARIG BESTAAN
Het 50-jarig bestaan hebben de uitbaters aangegrepen om bij 
het feestelijk diner dat op 30 oktober jl. plaats vond een speciaal 
jubileum-kookboek uit te geven. Kookboekenschrijver Bas 
Husslage presenteert hierin samen met chef-kok Rik van Diepen 
50 recepten. Uiteraard wordt van elk gerecht de bereidingswijze 
beschreven, maar het is ook voorzien van een verhaal of 
anekdote, die samenhangt met het ontstaan ervan. Naast de 
topper uit de begintijd, het ‘Russisch ei’, is de door oud-souschef 
Fred Hummels bedachte Zaanse mosterdsoep natuurlijk in het 
boek terug te vinden. Ook andere speciale gerechten passeren 
de revue, zoals runderwang, korstdeeg met ragout van garnalen 
en krab, tournedos Rossini en chocomousse met olie en zout. 
Als eregast kreeg Bep Bosman (inmiddels 93 jaar) op 30 oktober 
j.l. bij het jubileumdiner het eerste exemplaar door Ruud 
Keinemans aangeboden.
Het kookboek is gelardeerd met prachtige foto’s van de Zaanse 
culinair fotograaf Jeroen Niezen. Zijn zus Ingmar Niezen 
heeft zich beziggehouden met de foodstyling en het geheel is 
vormgegeven door Stef Kuiper. De Zaanse drukkerij Nuance en 
binder Van Waarden hebben hun best gedaan om een stukje 
Walvis (Schans)-geschiedenis in boekvorm uit te brengen!

De eerste maaltijd in de nog niet voltooide Walvis ter gelegenheid van 

het 40-jarig bestaan van vereniging De Zaansche Molen. 

(GAZ 2217867, collectie Rein van Houten )

Voor en achterzijde van het pand kort voor de opening in 1966. Voor de 

gevel staat nog een bord met ‘Zaans Restaurant’. De officiële naam werd 

restaurant D’Hoop op de Swarte Walvis, in de volksmond  de Walvis 

genoemd. (GAZ 21.2499)

Net als eerder zijn grootmoeder en moeder bracht ook Willem Alexander 

een bezoek aan het restaurant. Hij bezocht de Zaanse Schans tijdens de 

kennismakingsronde langs de Nederlandse provincies met zijn verloofde 

Máxima in 2001. (GAZ 21.5054)
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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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2 JULI
Het antwoord op een vraag waarop 
volgens velen het antwoord 
allang bekend is, kostte de Zaanse 
belastingbetaler dertigduizend euro. 
De gemeente liet onderzoeken welke 
informatie raadsleden zouden moeten 
krijgen, welke ze daadwerkelijk krijgen, 
en wat er dan ontbreekt. Vorige week 
vroegen POV (Partij voor Ouderen 
en Veiligheid) en DZ (Democratisch 
Zaanstad) naar de kosten van dit in hun 
ogen overbodige onderzoek. Die zijn nu 
dus bekend. Het gerenommeerde bureau 
Berenschot had 23 dagen nodig voor het 
onderzoek, waarvan meer dan de helft 
voor documentenstudie en interviews. 
Het analyseren van de gegevens kostte 
drie dagen, het overschrijven ervan nog 
eens drie. Van het onderzoek verwachten 
DZ en POV helemaal niets.

6 JULI
Al 17 jaar fietst of wandelt Gerrit 

ten Hoope (74) naar zijn tuin op het 

tuincomplex Nut en Genoegen, tussen 

de Provincialeweg en de Havenstraat 

in Zaandam. De tuinvereniging hield 

zondag open dag. Aan het pad dat langs 

de tuinen loopt, staan bordjes: ‘Welkom 

op de tuinen’. Ook bij die van Ten Hoope. 

Hij werkte vroeger bij houthandel 

William Pont. Tegen de tijd dat hij ging 

stoppen, schreef Ten Hoope zich in voor 

een tuin. ‘Toen ik dit overnam stond 

er groente en fruit, ik heb nu alleen 

planten en bloemen.’ Elke ochtend loopt 

hij eerst een rondje met de hond en 

daarna werkt hij de tuin bij. ’s Avonds 

keert hij terug om de tuin te besproeien.

9 JULI
De gemeente doet onderzoek naar 

de vestiging van een VVV in het te 

bouwen cultuurcluster bij het station in 

Zaandam. Dat zegt wethouder Dennis 

Straat (toerisme, VVD). ‘Dan denk ik niet 

aan een VVV-oude-stijl, maar meer aan 

een informatiepunt waar het verhaal 

van de Zaanstreek wordt verteld en dat 

laat zien wat er te doen is. Het is hard 

nodig, want op dit moment is er geen 

echte fysieke VVV-achtige voorziening 

in Zaanstad. Het dichtst in de buurt 

komen de informatiezuil in hotel Inntel 

in Zaandam en de medewerkers van 

datzelfde hotel.’ Directeur Thijs Box 

van stichting Marketing Zaanstreek: 

‘Maar dat kun je in alle eerlijkheid geen 

volwaardige VVV noemen. Dat voldoet 

niet.’

10 JULI
De 14 glas-in-loodramen in het trappen-
huis van het Zaans Medisch Centrum 
(ZMC) in Zaandam krijgen geen plek 
in het nieuwe ziekenhuis. Ze worden 
uitgeleend aan de Bonifatiuskerk in 
Zaandam. De typisch Bijbelse ramen 
passen volgend het ZMC niet in een 
algemeen ziekenhuis waar iedereen, 
met welk geloof dan ook, welkom is. 
Bovendien is er geen ruimte in de nieuw-
bouw. Waar de ramen in de kerk, die 
momenteel wordt gerenoveerd, worden 
geplaatst, is nog niet bekend.

18 JULI
Het Centraal Orgaan opvang Asiel-

zoekers (COA) wil in Zaanstad een 

asielzoekerscentrum vestigen met plaats 

voor zes- tot acht honderd mensen. 

Zaanstad heeft toe  gezegd samen met 

het COA een haalbaarheids onderzoek 

te doen naar een mogelijke locatie. ‘Er 

is dringend behoefte aan een flexibele 

opvang voor verschillende groepen 

asielzoekers, waaronder gezinnen’, 

zegt COA-woordvoerder Gerrie van den 

Berg. Het COA praat met gemeenten 

in heel Nederland. Een AZC met 

zes- tot achthonderd plaatsen is een 

middelgroot tot groot AZC. Van den 

Berg: ‘Die omvang heeft te maken 

met efficiëntie. Op 25 asielzoekers is 
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één COA-medewerker nodig. Verder 
zijn zorg, scholing en andere zaken 
eenvoudiger te realiseren op zulke 
aantallen.’

27 JULI
Apetrots zijn ze bij de Zaandamse 
Bullekerk aan de Westzijde op hun 
nieuwe glas-in-loodraam. Het is dan ook 
met recht ‘hun’ glas-in-lood raam, want 
het kunstwerk is met vereende krachten 
door tientallen mensen gemaakt. ‘Ik 
heb niet voor niets iedereen bedankt 
tijdens de kerkdienst vanochtend,’ 
zegt dominee Pieter van de Woel. 
Met zijn allen zelf een meters groot 
gebrandschilderd kerkraam maken. 
De gedachte was simpel, maar voer 
het vervolgens maar eens uit. Het is 
ze gelukt, en gisteren werd het raam 
officieel gepresenteerd.

4 AUGUSTUS
Het werk zit er nooit op voor Gerard 
Beerman (63). De medewerker van 
het Gemeentearchief Zaanstad blijft 
zoeken naar oude Zaanse kranten en 
tijdschriften om te digitaliseren, zodat 
ze terug te vinden zijn op de website 
Delpher van het Nationaal Archief in 
Den Haag. Ook De Zaanlander en De 

Typhoon, de twee voorlopers van Dagblad 

Zaanstreek, verschijnen binnenkort op 
deze site. ‘Het gaat om het behoud van 
ons erfgoed.’

11 AUGUSTUS
De nieuwe maatregelen voor een schone 

binnenstad hebben een averechts 

effect: rond de Dam is het er alleen 

maar smeriger op geworden volgens 

onder  nemers van het horecaplein. De 

afval  containers rond de Dam zijn vaak 

overvol en er wordt veel afval naast 

gedumpt. ‘Ze moeten vaker worden 

geleegd,’ zeggen uitbaters Christel de 

Vos en Pepijn List van De Boekanier 

en Harald Nijdam van Aan Tafel. ‘Als 

wij ’s avonds met onze afvalzakken bij 

de container komen, kunnen we die 

niet meer kwijt. Naast de container 

zetten mag niet; dan krijg je een boete 

van € 127,-. Maar mee terugnemen, wat 

eigenlijk moet, kan ook niet.’

15 AUGUSTUS
Wie zich misdraagt en zijn huis uit 

wordt gezet, loopt een groot risico 

geen nieuwe woning te krijgen. In 

nieuwe afspraken over de verdeling 

van huurhuizen staat een waslijst aan 

motieven die de corporaties mogen 

hanteren om geen huurovereenkomst 

aan te gaan met een bepaalde huurder. Is 

de huur van de vorige woning opgezegd 

omdat de huurder overlast veroorzaakte, 

dan hoeft de corporatie hem of haar 

geen andere woning aan te bieden. 

Hetzelfde geldt als de huur beëindigd is 

wegens schuld, fraude, hennepteelt of als 

het er naar uitziet dat er te veel mensen 

in het huis gaan wonen.

18 AUGUSTUS
De wandelpaden in het Agathepark 

in Krommenie zijn weer begaanbaar. 

Vrijwilligers hebben de overwoekerde 

paden opgeruimd. Vanaf komende 

donderdag wordt ook de rest van het 

park bijgehouden door een groep 

vrijwilligers van de Zonnehoek, een 

instelling voor jong volwassenen met 

een verstandelijke beperking.

21 AUGUSTUS
De Amandelbloesem in Wormerveer 
blijft bestaan voor ouderenhuisvesting, 
maar één vleugel wordt gereserveerd 
voor jongeren met een beperking. 
Woningcorporatie Wormer Wonen 
neemt het hele complex – het vroegere 
verzorgingshuis, de aanleun  woningen 
en het terrein – over van zuster-
corporatie ZVH. De verzorgings plaatsen 
in de toren van het zorgcomplex 
worden omgebouwd tot zelfstandige 
seniorenwoningen met balkon of tuin. 
Deze worden verhuurd aan oudere 
inwoners in de regio. De bestaande 
aanleunwoningen elders op het terrein 
kunnen in stand blijven. Verder is het de 
bedoeling dat ook de voorzieningen en 
de ontmoetingsfuncties voor (oudere) 
omwonenden blijven bestaan.

26 AUGUSTUS
Wethouder Addy Verschuren van 
Monumenten onthult vanochtend 
de eerste van tien QR-tegels bij 
monumenten in Zaandijk. Hij doet dit 
bij brasserie De Smuiger aan de Lagedijk 
in Zaandijk, tegenover De Bleeke Dood. 
De tien monumenten zijn uitgekozen 
door de Historische Vereniging Koog-
Zaandijk en de gemeente Zaanstad. 
De QR-codes zijn te scannen met een 
mobiele telefoon, waarna allerlei 
informatie over het monument op het 
scherm verschijnt.
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pompen. Bij langsrijdende auto’s golfde 
het water onder de deur door,’ vertelt 
schoonzoon Rob Dekker. Volgens Graas 
kunnen de putten het water niet aan.

18 SEPTEMBER
Gebouw A3 aan de Dorpsstraat in 
Assen delft blijft definitief behouden als 
buurthuis. De gemeente Zaanstad heeft 
het pand gekocht en het buurthuis-
bestuur neemt het gebouw, door middel 
van een lening, van de gemeente over. 
Voor buurthuis De Lorzie in Wormer-
veer geldt dezelfde constructie, zodat 
ook deze ontmoetingsplek nu definitief 
blijft bestaan. Bestuurslid Nel Kroesen 
van Stichting A3: ‘Het thuis in Assendelft 
is gered. Deze ontwikkeling is ook 
een waardering voor alle betrokken 
vrijwilligers die samen met het bestuur 
het afgelopen jaar A3 overeind hebben 
gehouden.’

28 SEPTEMBER
Verschillende Noord-Brabantse 
gemeenten hebben zich aan Albert 
Heijn aangeboden als vestigingsplaats 
voor het nieuwe hoofdkantoor met de 
Belgische fusiepartner Delhaize. Een 
hoofdkantoor dat wat dichter bij de 
grens ligt, maar wel in Nederland, het 
land van de grootste fusiepartner, lijkt 
de Brabanders logisch. ‘Geen stad trekt 
zijn neus op voor twaalfhonderd banen 
en dus komen er bij het Zaandamse 
hoofdkantoor van Ahold aanbiedingen 
binnen waarin Noord-Brabantse steden 
hun beste beentje voorzetten’, zegt 
woordvoerder Tim van der Zanden van 
Ahold.

dat in 1972 werd gebouwd, was vroeger 
de Prof. Kohn  stammschool gevestigd. 
In 1995 kreeg het gebouw een sociaal-
culturele bestemming. Er zijn nu een 
buurt  centrum, een kinderdagverblijf, 
een kerkelijke organisatie en een Sociaal 
Wijk team van de gemeente Zaanstad in 
gevestigd.

9 SEPTEMBER
De gemeenteraad van Wormerland is 
gisteravond akkoord gegaan met het 
ontwerp van de Zaanbrug, waarbij 
de nieuwe op dezelfde plek komt te 
liggen als de oude. Bij de fractie van de 
Vereniging Liberaal Wormerland ging 
dat schoorvoetend. Fractievoorzitter 
Ronald Hendriks zei: ‘Er is maar één 
variant uitgewerkt, en dat had voor de 
drie andere ook moeten gebeuren. Dit 
is slikken of stikken.’ Wat hem betreft 
had met name de variant van zijn 
partij  genoot Herman Al meer aandacht 
verdiend. Bij die variant, met een hoge 
doorvaartopening, kan het autoverkeer 
tijdens een deel van de bouw nog 
gebruik maken van de oude brug.

17 SEPTEMBER
Schoenmaker Marjon Graas, gevestigd 
aan de Zaanweg in Wormerveer, zag de 
straat vanuit haar raam onderlopen. ‘Het 
stond helemaal blank, het leek wel een 
rivier. Het water kwam tot aan de stoep. 
Het zag er heftig uit.’ Bij herenkapper 
Dirk Sluis is het water naar binnen 
ge komen. ‘De brandweer moest het weg-

28 AUGUSTUS
Het hoofdkantoor van Ikea in Zweden 

heeft de Nederlandse directie toe-

stemming gegeven om een winkel in 

Zaandam te bouwen. Dat zei wethouder 

Dennis Straat gisteravond in het 

Zaanstad Beraad, waar hem een vraag 

werd gesteld over de sloopvergunning 

voor een van de historische 

Bruynzeelgebouwen waar Ikea moet 

komen. Meer dan dat hij gebeld is, 

kon Straat niet zeggen. Hij heeft in de 

komende dagen overleg met Ikea.

2 SEPTEMBER
Blusboot De Weer moet voor de Zaan-

streek behouden blijven als varend 

monument. De bemanning van de 

boot en oud-brandweercommandant 

Rein Wasscher uit Krommenie doen 

pogingen om het schip, dat in oktober 

uit de vaart gaat, te behouden. D66 heeft 

de kwestie ook aangekaart bij het college 

van Burgemeester en Wethouders. 

Volgens D66-raadslid Jan de Vries is er 

onder andere een plan om de boot, die 

in 1958 in dienst kwam bij de brandweer 

in Zaandam, over te dragen aan een 

museum in Almere.

8 SEPTEMBER
Business Center Bedrijvige Bij heeft 

wijkcentrum ‘De Palmboom’ in Krom-

menie gekocht. Het is het eerste 

bedrijfs  verzamelgebouw van het 

Zaanse bedrijf in Zaanstreek-Noord. 

In het pand aan de Snuiverstraat 63a, 
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HISTORISCHE VERENIGING 
WORMERVEER

Tentoonstelling ‘250 jaar 

Wessanen & Laan’

Vier dagen lang een feest der herkenning 

Van 29 oktober tot en met 1 november 
jl. hield de Historische Vereniging 
Wormerveer haar tentoonstelling 
‘250 jaar Wessanen & Laan’. Deze 
werd druk bezocht, onder meer 
door oud-medewerkers van deze in 
Wormerveer en omstreken ooit zo 
belangrijke werkgever. Het was een 
feest der herkenning. Myriam Altink 
uit Assendelft was op de laatste dag van 
de tentoonstelling de 700e bezoeker. 
Zij kreeg uit handen van voorzitter 
Dick Zwart gratis de Wessanen Special 
van het tijdschrift Wormerveer Weleer 

overhandigd. Die is nog beperkt 
verkrijgbaar en te bestellen via 
info@hvwormerveer.nl of bij onze vaste 
verkooppunten: Herenkapsalon Dirk 
Sluijs, Zaanweg 71 en Bakker Rokers-
speciaal  zaak, Zaanweg 124 C, beide in 
Wormerveer. In totaal trok de tentoon-
stelling 742 bezoekers, een prachtig 
resultaat voor alle vrijwilligers, die zich 
hiervoor ruim een jaar hebben ingezet.

STICHTING WORMERVEERSE
VERMANING

Na een drastische verbouwing van 
zes maanden, die onder meer een 
nieuwe fundering, vernieuwing van de 
kerkeraadskamer en restauratie van de 
kerkzaal inhield, kan rijksmonument 
de Wormerveerse Vermaning aan de 
Zaanweg weer gebruikt worden voor 
tal van sociaal-maatschappelijke en 
culturele activiteiten. Op 11 december 
werd de heropening gevierd met orgel -
spel op het bijzondere Menno Flaes-
orgel, een toelichting op de verbouwing 
en een lezing over de geschiedenis van 
de vermaning en een optreden van 
shantykoor Zilt. Uiteraard was er ook 
ruimschoots de gelegenheid om te 
bekijken hoe mooi het is geworden.
Vanaf december gaan ook de maande-
lijkse concerten weer van start.
http://www.mennosimonsflaes.
doopsgezind.nl/programma.html

VERENIGING DE ZAANSCHE MOLEN
Stemmers op De Ooievaar bedankt!

Op 15 oktober klonk het verlossende 
woord van De Hollandsche Molen: 

‘De Ooievaar in Zaandam wint de 
Bank  Giro Loterij Molenprijs 2015!’ 
Deze publieksprijs van maar liefst 
€ 50.000 brengt de realisatie van de 
oude insteekhaven met kraangang 
voor De Ooievaar een stuk dichterbij. 
We zijn dan ook erg blij met de prijs. 
Vanaf de nominatie als één van de vier 
molen  projecten in Nederland voor 
deze prijs, hebben we dag en nacht 
gewerkt om stemmen te werven, via 
alle sociale media en op braderieën, de 
Zaanse Molendag, de cultuurmarkt in 
Amsterdam, bij de molens of gewoon 
op straat bij het Molenmuseum. Onze 
vrijwilligers, onze leden, de molenaars, 
bezoekers, toeristen en zelfs Hennie 
Huisman waren onvermoeibaar. Actrice 
Marjan Aten en molenaar Sjors van 
Leeuwen oogstten succes met hun 
poppenkast de Fabeltjeskrant. Daarin 
werd precies verteld hoe het met de 
molen is gesteld. We maakten een 
eigen versie van een reclamefilmpje 
voor de nootjes van Duyvis (de fabriek 
achter De Ooievaar). Nu is de helft 
van de insteekhaven gefinancierd. De 
andere helft komt er zeker, want we 

Verenigingsnieuws
Berichten van Zaanse Erfgoedorganisaties

Coördinatie: Wikje van Ritbergen
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tainment. Op het programma o.a. 
veel Schotse muziek van de destijds in 
Engeland zeer geliefde Joseph Haydn. 
Voordracht in de salon

21 februari 16.00 uur: Roosmarie 
Blaauwboer speelt Colometa, een stuk, 
gebaseerd op de roman La plaça del 
Diamant van de Catalaanse schrijfster 
Mercè Rodoreda, die zich afspeelt 
tegen de achtergrond van de Spaanse 
burgeroorlog (1936-1939).
Toegang: volwassenen € 17,50, vriend 
Honig Breethuis/Introducé € 15,00, 
kinderen 4 t/m 12 jaar € 7,50. Meer 
informatie/reserveren via de website.
Pianofortefestival

4, 5 en 6 maart op verschillende locaties 
in Zaandijk. Nadere informatie en 

reservering t.z.t. te vinden op de website. 

SCHUILKERKCONCERTEN 
KROMMENIE

Noorderhoofdstraat 131 Krommenie
17 januari 15.00 uur Jazz oude stijl.
21 februari 15.00 uur Ensemble Oude 
Muziek van het Conservatorium van 

Amsterdam.
20 maart 15.00 uur Khachaturian 
Ensemble.

Kaarten € 10.00 aan de zaal. 

VERMANING WORMERVEER
Zaanweg 75 Wormerveer
Muziekpodium Menno Simons Flaes 
www.mennosimonsflaes.doopsgezind.nl/
zondag 24 januari 15:00 uur Amsterdam 
Wind Quintet, Von Kopf bis Fuss, met 

muziek uit de roerige jaren twintig, een 

tijdperk waarin een vermenging van 

HET WEEFHUIS 
Lagedijk 39, Zaandijk
www.hetweefhuis.nl
tel. 075-6224380
Open: zaterdag en zondag 12.00  
tot 17.00 uur
2 en 3 januari Martijn de Jong, foto’s.
9 en 10 januari Lida Dijkstra e.a., 
glasobjecten, beelden.
16 en 17 januari Marjoke Staal, 
schilderijen en objecten.
23 en 24 januari creatief Zaandijk, 
groepsexpositie van diverse Zaandijkers.
30 en 31 januari Piet Heijnis, e.a., 
keramiek.
6 en 7 februari Joke Bloem-Kingma, 
keramiek en schilderijen.
13 en 14 februari Theo Emmerig, 
schilderijen, beelden en boekjes.
20 en 21 februari Janko Bosch, 
fotografie.
27 en 28 februari Bob Rietmeijer, 
schilderijen en tekeningen.
5 en 6 maart Jopie Nijkamp e.a., 
schilderijen, beelden en textiel.
11 en 12, 19 en 20 maart Fluxus, 
keramiek, schilderijen en etsen (twee 
weekenden).
26 en 27 maart Annemieke van de Berg, 
fotografie.

HONIG BREETHUIS
Lagedijk 80, Zaandijk
www.honigbreethuis.nl
Open: donderdag t/m zondag 13.00 tot 
16.00 uur 
Tentoonstelling

Op de bovenverdieping van het lucht-
huis is de semipermanente presentatie 
‘C & J HONIG BREET, DRIE GENERATIES 
ZAANS PAPIER’ te zien met niet eerder 
getoonde objecten en documenten van 
de Stichting Archief Honig(h). Voor een 
uitgebreidere toelichting zie de website.
Concert in de salon

17 januari 16.00 uur Ensemble Café 
Haydn brengt Tea with Jane, an 
unpreten  tious late 18th century enter-

MOLENMUSEUM
Museumlaan 18
1541 LP Koog aan de Zaan
tel. 075-6288968
www.zaanschemolen.nl/molenmuseum
info@zaanschemolen.nl
Open: dinsdag t/m vrijdag 11.00 tot 17.00 
uur, zaterdag en zondag 13.00 tot 17.00 uur
19 december 2015 t/m 31 januari 2016 
Schilderijen van Jan Groenhart te zien 

en te koop. 

ZAANS MUSEUM
Schansend 7, 1509 AW Zaandam

www.zaansmuseum.nl

tel. 075-6810000

Dagelijks open van 10.00 tot 17.00 uur
Maandag 28 december, woensdag 

30 december en zaterdag 2 januari 

14.00 uur. Kinderprogramma: eetbare 

nieuwjaarskaarten. Nieuwjaarskaarten 

worden bijna niet meer verstuurd, maar 

het Zaans Museum blaast deze traditie 

in de tweede week van de kerstvakantie 

nieuw leven in. Met chocolade en 

ouwel (eetbaar papier) maak je de 

meest bijzondere nieuwjaarskaarten. 

Tekeningen, wensen en goede voor-

nemens kan je met stukken chocolade 

en eetbare inkt aan het ouwel 

toever  trouwen. Na afloop mag je de 

versieringen mee naar huis nemen 

en kan je een bezoek brengen aan het 

Verkade Paviljoen. Wie maak jij blij met 

deze unieke nieuwjaarswens?

Kosten € 3,- plus entree Zaans Museum 

p.p. Snel reserveren wordt aanbevolen, 

via info@zaansmuseum.nl /  
075-6810000. 

Agenda
Een greep uit de Zaanse activiteiten in de wintermaanden

samenstelling: Corrie van Sijl
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