
Zaanserfgoed

• Kerk Krommeniedijk 250 jaar

• Kaas op z’n Assendelfts 

 veroverde Nederland

• Vroege arbeidsconflicten in 

 de Rode Zaan

• Het Czaar Peterhuisje en 

 Anna Pavlovna

• Zaanse molen blijkt Zeeuws

• Anna Paulowna, de loge 

 der vrijmetselaars

• Zaans blauw

• Online: Krommeniedijk

• Kroniek

• Agenda

• Verenigingsnieuws

• Boekennieuws

Nr 14 September 2005 e6
Uitgave van de Stichting Uitgeverij Zaans Erfgoed

Verschijnt 4x per jaar



ColumnColofon
Zaans Erfgoed is een uitgave van de Stichting Uitgeverij 

Zaans Erfgoed en verschijnt vier keer per jaar

Bestuur Stichting Uitgeverij Zaans Erfgoed

Henk Bouman, Joop Knijnenberg,  

Leonore Olde-Verburg, Ron Sman, Sijb de Witte

Secretariaat Stichting Uitgeverij Zaans Erfgoed

Lagedijk 100, 1544 BJ  Zaandijk

Abonnementenadministratie

Haaldersbroekerdwarsstraat 2, 1509 BP  Zaandam,  

e-mail: tulabmc@xs4all.nl

Redactie

Alice van Diepen, Annemieke Emond, Rob Lengers, 

René Prins, Wikje van Ritbergen, Corrie van Sijl,  

Jan Pieter Woudt

Redactie-adres Zaans Erfgoed

Wikje van Ritbergen, Treilerstraat 111, 1503 JE 

Zaandam, tel. (op werkdagen na 14.00 uur)  

075 616 61 31, e-mail: zaanserfgoed@planet.nl

Redactieraad

De redactie laat zich adviseren door een redactieraad, 

waarin zitting hebben: Vibeke Kingma, 

Rita Hooijschuur, Kees van Roon (AWN), Piet Kleij 

(gemeente Zaanstad, Archeologie), Simon Honig Jz.,

Pieter Helsloot, Jan Aafjes (Oudheid kundige 

Commissie Jisp), Rob Veenman (St. Oudheidkamer 

Oostzaan), Inge Bosman (Zaanse Kaper), Henk 

Roovers, Ed Pielkenrood (Zaansche Molen), Piet 

Middelhoven (Honig Breethuis), Fokelien Renckens 

(Zaans Museum) Iet Kiel, Hans Valk, Dick Kerssens, 

Rita van de Wiel, Joop Stolp (AWN), Jan H. Rem

Foto omslag

Dirk Brand, Krommeniedijk 

(zie blz. 4)

Fotografie

Bij de foto’s is de bron vermeld; GAZ staat daarbij voor 

Gemeentearchief Zaanstad

Redactiecoördinatie

Wikje van Ritbergen

Eindredactie

Jan Pieter Woudt

Vormgeving

Two-Do Design, Wormerveer

Druk

bv Kunstdrukkerij Mercurius-Wormerveer

Zaans Erfgoed is een initiatief van de vereniging Zaans 

Erfgoed. Het verschijnen van dit blad wordt mede  

mogelijk gemaakt door: Honig-Laanfonds, 

Ir. P.M. Duyvisfonds, Maatschappij tot Nut van 

’t Algemeen, Verkadefonds, gemeente Zaanstad

Beschermd dorpsgezicht?
Na de vergeefse pogingen om het voormalige tol-/veerhuis in Krommeniedijk te 
behouden, werd onze vereniging Zaans Erfgoed – die hier nauw bij was betrokken 
– benaderd door het Historisch Genootschap Krommenie. In de wetenschap dat 
onze vereniging een adviserend vertegenwoordiger in de Zaanse monumentencom-
missie heeft, werd ons gevraagd of wij er aan kunnen bijdragen dat het karakteris-
tieke deel van Krommeniedijk bij de kerk in zijn totaliteit een speciale bescherming 
krijgt, om verdere onaangename ontwikkelingen te voorkomen.
In Zaanstad zijn er drie van rijkswege beschermde dorpsgezichten: de Gortershoek 
in Zaandijk, Haaldersbroek in Zaandam en de omgeving van de Kerkbuurt in 
Westzaan. Het ziet er niet naar uit dat het rijk dit aantal nog zal uitbreiden. De 
gemeentelijke monumentenverordening kent tot op heden niet een dergelijke 
uitgebreide bescherming. Bij een gemeentelijk monument gaat het altijd om één 
onroerend object, zoals een gebouw, een sluis of een archeologische vindplaats. 
Dit jaar krijgt Zaanstad een nieuwe monumentenverordening. Hierin kunnen 
desgewenst de mogelijkheden tot bescherming worden uitgebreid. Een voorbeeld 
daarvan kan het vóórbeschermen van objecten zijn vanaf het moment dat deze 
worden voorgedragen als gemeentelijk monument. Helaas komt het nu voor dat 
er snel sloopvergunningen worden aangevraagd om de benoeming tot monument 
te voorkomen. Het verlenen van zo’n vergunning kan de gemeente niet worden 
aangerekend; het pand is immers nog niet officieel tot monument benoemd, en 
weigeren als er geen gegronde redenen zijn zou daarmee een vorm van ‘onbehoorlijk 
bestuur’ zijn. Voorbescherming (zoals de gemeente Wormerland nu al kent) kan 
een oplossing zijn, maar heeft als nadeel dat die tot eindeloze beroepsprocedures 
kan leiden; dat kost tijd en geld. Zo zit er aan elk voordeel wel een nadeel, maar 
naar mijn idee moet de zorg om het behoud van voor de Zaanstreek karakteristieke 
zaken toch op de voorgrond staan.
Binnen een gemeentelijk beschermd dorpsgezicht kan, via een speciaal bestem-
mingsplan, worden geregeld dat bij een sloopaanvraag in dit gebied de afweging 
moet worden gemaakt wat dit voor de omringende omgeving betekent –  zoals 
nu al bij de rijksbeschermde gezichten gebeurt. Daaraan kan een beoordeling van 
wat er voor in de plaats komt worden gekoppeld. Op zo’n manier vallen er geen 
gaten in het Zaanse gebit, zoals bijvoorbeeld is gebeurd in de Vinkenstraat naast 
de Lutherse kerk. Je kunt ook voorkomen dat een aardig houten pandje, dat op 
zich geen monument is, wordt gesloopt voor een parkeerplaats (zoals bij het PAS-
gebouwtje aan de Reigerstraat), of dat vlak naast de karakteristieke Zaandijkse 
buurt Domineestuin aan het Hazepad een oude boerderij wordt gesloopt, zonder 
dat is vastgelegd dat op die plaats iets in passende stijl wordt herbouwd. En zo zijn 
er veel voorbeelden te noemen.
De monumentencommissie heeft bij de voorbespreking van het concept van de 
nieuwe monumentenverordening aangegeven het van essentieel belang te vinden 
bij alle vergunningaanvragen – zowel sloop als nieuwbouw – in beschermde dorps-
gezichten betrokken te worden voor advisering. Welke buurten er uiteindelijk als 
gemeentelijk beschermd dorpsgezicht worden aangewezen, is nu nog niet vast-
gesteld. Daarover zullen beleidslijnen moeten worden gemaakt waarin, met alle 
voor- en ook nadelen rekening is gehouden. Op dit moment heeft het voltooien 
van de totale gemeentelijke monumentenlijst prioriteit. In ieder geval zal het niet 
kunnen betekenen dat de hele Zaanstreek nu maar wordt aangewezen als beschermd 
gebied. Zaanstad is geen openluchtmuseum. In het monumentenbeleid zal dan een 
afweging gemaakt moeten worden hoe waardevolle zaken zo zorgvuldig mogelijk 
worden bewaard, zonder de ontwikkeling als stad in de weg te zitten. Dat vraagt 
inzicht en creativiteit bij de diensten en ambtenaren die bij het beleid zijn betrok-
ken, maar ook van de adviserende leden van de monumentencommissie. Zelf zie 
ik dat als een stimulerende uitdaging!

Wikje van Ritbergen-Siewers, 
Secretaris Zaans Erfgoed en lid monumentencommissie Zaanstad



	 4  Het Nederlands hervormde kerkje in Krommeniedijk viert dit jaar z’n 250-
jarig bestaan. Grepen uit het verleden van het gebouw en de (kerkelijke 
en algemene) geschiedenis van het eens vooraanstaande en nu idyllische 
dijkdorp.

	 8  De Assendelver boerenzoon P. Cz. Boekel ontwikkelde een methode voor 
het bereiden van kaas die landelijk grote navolging kreeg. Hygiënisch en 
nauwkeurig werken verbeterden de kwaliteit van zijn kaas aanmerkelijk. Hij 
bracht vele andere boeren de beginselen van de ‘Boekelmethode’ bij.

	10 Aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw waren 
in de Zaanstreek de eerste stakingen. De prille arbeidersbeweging moest nog 
leren hoe deze te organiseren, en de werkgevers reageerden resoluut. 

	15 In de laatste aflevering van de kleine serie over het Czaar Peterhuisje speciale 
aandacht voor Anna Pavlovna, die het huisje cadeau kreeg van haar schoon-
vader koning Willem I. Zij kreeg een bijzondere band met het woninkje 
waar haar voorvader Tsaar Peter de Grote ooit logeerde.

	20 Niet alles is wat het lijkt. Een afbeelding van een molen die jarenlang Zaans 
werd genoemd, blijkt in werkelijkheid Zeeuws te zijn geweest, getuige vrijwel 
identieke afbeeldingen die in Zeeland werden aangetroffen.

	24 Over vrijmetselaars deden in het verleden in Zaandam (en daarbuiten) wilde 
verhalen de ronde. Tegenwoordig is meer bekend over de vrijmetselarij, en 
de loge aan de Zaandamse Stationsstraat is nu en dan voor belangstellenden 
te bezoeken. Het in stand houden van dit statige gebouw vroeg permanent 
aandacht en soms ook opofferingen van de broeders.  

	28 De Blauwe Hengst in Westzaan van Avis had lange tijd (eerst als molen, later 
als fabriek) een vooraanstaande positie in de Nederlandse blauwselmakerij. 
In ingewikkelde procédés vervaardigde men er aanvankelijk kobalt- en later 
ultramarijnblauw.

	31	 Kroniek. Een overzicht van de belangrijkste Zaanse gebeurtenissen van april 
tot en met juni.

	35	 De agenda en het verenigingsnieuws werden dit keer samengevoegd. In de 
zomervakantie werden maar weinig berichten ontvangen. De redactie van 
Zaans Erfgoed blijft verenigingen, instellingen en anderen oproepen om 
gegevens in te zenden.

	38	 Boekennieuws. Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek belicht.

	43 Cultuurhistorie en moderne middelen. Steeds méér is te vinden op internet, 
óók op plaatselijk niveau. Dit keer over de site die de Krommeniedijkers 
over hun gemeenschap onderhouden.

	44 ‘Zien is Kennen’ geldt landelijk al zeventig jaar als een magistrale vogel-
gids. Deze werd gemaakt door drie Zaankanters. De afbeeldingen van Rein 
Stuurman droegen in belangrijke mate bij aan het succes van het boekje. De 
waardering voor zijn werk was in zijn beleving snel te groot en wimpelde hij 
af. Nu wordt hij postuum met een boekuitgave geëerd.
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Waaraan dacht Cornelis Bak toen hij op 26 mei 1755 de eerste steen legde voor de nieuwe kerk in Krommeniedijk? Waarschijnlijk 
niet aan de voorgeschiedenis van de kerkbouw, de plaats waar deze verrees en de noodzaak de oude, vervallen kerk te herbouwen. Een 
terugblik van 250 jaar en verder.

Hervormde kerk Krommeniedijk 250 jaar 
een nieuw gebouw 
ten heyldienste door Jan Rem

Omstreeks 1280 werd de omringdijk 
om de Zaanstreek en Waterland aan-
gelegd, waarvan een deel de bocht in 
de Crommenijer Dijck was. Achter 
dit dijkgedeelte vestigden zich de eer-
ste bewoners van Krommeniedijk en 
kwam in het begin van de vijftiende 
eeuw een kapelletje. De opvolger 
daarvan, een vrij grote kerk, werd 
in 1574 door de terugtrekkende 
Spaanse troepen grotendeels ver-
nield. Het gespaarde deel bleef tot 
1755 in gebruik, ofschoon het toen 
inmiddels zeer vervallen was. Tot 
1933 maakte de dorpsstraat langs 
de kerk deel uit van de enige ver-
binding tussen de Zaanstreek en
Uitgeest. Krommeniedijk lag daar-

door eeuwenlang langs een belang-
rijke verkeersweg. Daaraan zal 
Cornelis Bak niet hebben gedacht. 
Waaraan dan wél? Hij kan zich heb-
ben herinnerd dat de kerk in 1754 
was afgekeurd nadat het al verval-
len gebouw tijdens een zware storm 
‘enen grote krak had gekregen’, dat 
de afbraak slechts vier maanden 
duurde, en dat de nieuwe kerk al op 
14 december 1755 zou worden in-
gewijd - een hele prestatie in die tijd.

DE CAPELLE

Over de eerste kapel is weinig be-
kend. De tekst in een manuscript uit 
1461 is vrij onduidelijk: ‘Matthijs 
Dirkz., seepzieder, aen Heer hendrik 

of de Capeldienaar heeft gemaekt een 
gedeelte van de renten van een stuk 
lants, -----, ten delen aan de Capelle 
van Crommeniedijk, ten delen aen 
den Priester en ten delen aen de ar-
men besproken hebben, -----. Dit 
geschied int jaer ons Heren Duizent 
vierhondert, een en sestig.’ De kapel 
was gewijd aan St. Petrusbanden en 
stond waarschijnlijk vanaf de eerste 
helft van de vijftiende eeuw op de 
plaats van het huidige kerkgebouw. 
Men had aanvankelijk geen eigen 
priester; in 1472 werd vermeld dat 
de kapelaan uit Uitgeest op zon- en 
feestdagen de heilige mis las in de 
kapel van Krommeniedijk. In de 
dertiende eeuw, vóór de bouw van 

Het kerkgebouw in 1728 met daarachter muurresten van de verwoeste kerk. Goed te zien is, dat de kerk op een 

terp staat en dat er aan de overzijde van de dorpsstraat een aaneengesloten bebouwing van kleine houten huizen is.
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de kapel, zullen de eerste bewoners 
van Krommeniedijk in Uitgeest ter 
kerke zijn gegaan - met een veer 
over het tweehonderd meter brede 
Cromme IJe en vervolgens over het 
verlengde van de Aagtendijk (nu: 
Lagen Dijk). De ligging van de 
kleine nederzetting was gunstig; het 
Cromme IJe was deel van de vaarver-
binding tussen Alkmaar en Haarlem. 
De eerste Krommeniedijkers waren 
onder meer botenmakers, vissers, 
schippers,veehouders en ambachts-
lieden. In 1477 woonden er in 
Krommenie en Krommeniedijk zo’n 
700 mensen, van wie ongeveer de 
helft in Krommeniedijk. In de loop 
van de zestiende eeuw werd de kapel 

vervangen door een grotere kerk, die 
de oppervlakte van de huidige kerk 
en de begraafplaats innam en in 1574 
grotendeels werd verwoest. 

DE NIEUWE KERK

In 1754 werd de kerk afgekeurd en 
werd er een commissie gevormd om 
de financiering van een nieuwe kerk 
mogelijk te maken. De bouwkosten 
van 9500 gulden werden deels door 
een subsidie van zesduizend gulden 
gedekt, die in vijftien jaar moest 
worden afgelost door heffingen op 
voedsel, drank, vee en dergelijke. Een 
hele inspanning in een tijd dat de 
economie tegen zat. Tijdens de bouw 
werden de kerkdiensten in de doops-
gezinde kerk in Krommeniedijk ge-
houden, maar op 14 december 1755 
kon de nieuwe kerk worden ingewijd 
door ds. Lambertus Twisker. Deze 
trouwde met Maria Boogaerdt - zij 
werden ‘in den Egtenstaet ingesegent 
met elkanderen in Krommeniedijk 
op 23 October 1757’. Deze Maria 
Boogaerdt schonk bij de ingebruik-
name van de nieuwe kerk een door 
haar vervaardigd borduurwerk van 
het gebouw. Het hangt naast de 

huwelijksakte in de consistorieka-
mer. De omstreeks 1937 opgerichte 
handwerkgroep kreeg als naam 
‘Maria Boogaerdt’ en heeft gedu-
rende haar 63-jarig bestaan door de 
verkoop van de gemaakte artikelen 
bij kunnen dragen aan de kosten van 
onderhoud van de kerk. Deze staat 
nog altijd op een kunstmatige terp 
en was zo beschermd tegen overstro-
mingen die zich ondanks de omring-
dijk nog af en toe voordeden. Een 
bijzonderheid is, dat de inundatie-
dijk van de Stelling van Amsterdam 
over de terp is aangelegd; daardoor 
heeft Krommeniedijk de enige kerk 
die bovenop de stelling staat.

SFEERVOL

Binnen biedt de kerk een kleine, 
sfeervolle ruimte. Hier vindt nu 
nog maandelijks een kerkdienst 
plaats en daarnaast zijn er culturele 
bijeenkomsten. De preekstoel  en 
de kluistafel in de consistoriekamer 
komen nog uit de vervallen kerk van 
vóór 1755. Dit geldt ook voor enkele 
grafstenen in de kerk, waaronder die 
van de predikant Henricus Zegerius, 
overleden in 1729. Opvallend is het 

Het kerkje op een oudere foto; het gebouw staat er nog altijd zo bij.

Op 26 mei 1755 kon Cornelis Bak de eerste steen van de nieu-

we kerk leggen. Boven de deur van de consistoriekamer aan de 

zuidkant van de huidige kerk is deze gedenksteen ingemetseld.
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in 1755 geschonken scheepsmodel 
van een koopvaarder, alsmede de 
tijdens een restauratie in 1939-’42 
beschilderde ramen. Het orgel  is 
waarschijnlijk achttiende-eeuws 
en is in 1965 overgebracht van de 
Evangelisatiekapel in Wormer naar 
Krommeniedijk. Mevr. Koning-
Oortwijn was jarenlang kerkvoogd. 
Zij schetste de sfeer in de kerk vóór 
deze restauratie: ‘Er hingen petro-
leumlampen in onze kerk, ze gaven 
sfeervol licht. Zonodig draaide kos-
ter Koomen, als er gezongen moest 
worden, de pitten nog wat hoger. 
Eén van de lampen hangt nog in de 
consistoriekamer en is destijds voor-
zien van een electrische pit. Jarenlang 
werd de kerk verwarmd door een ko-
lenkachel met een enorme lange pijp 
die uiteindelijk door de noordmuur 
ging. Deze kachel gaf vaak proble-
men. Bij een bepaalde wind rookte 
hij erg. Eens werd het zo erg dat de 
predikant nog maar wazig te zien 
was en moesten de deuren worden 
opengezet. Het zandstrooien op de 
houten middenvloer hoort nu tot 
het verleden. Men gebruikte hier-
voor het mooie Hargerzand. Vroeger 
werden hiervoor de stoelen uit het 
middenvak gehaald, het zand op een 
hoop geveegd en dan werd van achter 
af met een zeef het zand gestrooid. 
Stoven waren er vroeger ook. Er 
stond destijds een hele rij onder de 
voorste bank. Met een kooltje vuur 
en een briket zaten de vrouwen lek-

ker warm met zo’n stoof. Vrouwen 
op de stoelen en mannen in de ban-
ken, zo was dat vroeger. Eens kwam er 
een verloofd paar van elders. Ze gin-
gen naast elkaar op de stoelen zitten.
Men keek daar wel verbaasd naar. 
Toen de oude stoelen gebreken gin-
gen vertonen kwam er ‘zomaar’ een 
auto met 50 oudhollandse stoelen 
bij de kerk voorrijden, geschonken 
door een anonieme schenker. Ook 
50 nieuwe liederenboeken kregen 
we van een anonieme schenker. De 
zandloper aan de preekstoel die be-
stemd was om de lengte van de preek 
te bepalen is sinds mensenheugenis 
niet meer gebruikt totdat onze nieu-
we predikant ds. F.H.Weeda bij zijn 
eerste dienst in Krommeniedijk deze 
zandloper zijn werk weer liet doen.’  

DE TOREN

De torenspits van de jarige kerk 
is vanuit de wijde omgeving goed 
zichtbaar nu sinds enkele jaren gele-
den de hoge bomen er omheen zijn 
gekapt. In 1913 stond de spits op 
instorten en was men genoodzaakt 
deze te slopen. Dankzij de gemeente 
Krommenie kreeg de toren in 1928 
een nieuwe spits. Over de oude klok, 
die tot 1943 in de toren hing, schreef 
dominee Boeke in zijn gedegen be-
schrijving van de geschiedenis van 
Krommeniedijk: ‘De diverse em-
blemen van het interieur spreken 
tot ons in de stilte van de kerk. Die 
stilte werd dieper, toen de stem van 

de oude klok moest zwijgen, die an-
ders op een zonnige voorjaarsmor-
gen over het gehele dorp klonk, of 
des winteravonds, voor de oorlog, 
de mensen opriep naar de kerk met 
haar verlichte vensters, waaruit weer-
schijn viel op de besneeuwde takken 
rondom. In 1943 werd zij uit de 
toren gehaald, door ‘‘Nederlanders’’, 
die geld verdienden aan de bezetten-
de macht, welke oorlogstuig nodig 
had.’ De oude klok kwam niet meer 
terug en is in 1951 vervangen door 
de huidige klok met het opschrift: 
‘Van Bergen. De oude klok ging in 
tijd van krijgsgeweld te loor. Moge 
mijn stem het kerkvolk roepen de 
jaren, d’eeuwen door.’ Van Bergen 
was de klokkengieter van de oude 
en huidige klok. Op de oude klok 
stond in het latijn: ‘Gebr. van Bergen 
te Midwolda maakte mij.’

DRIE KERKEN

In de zeventiende en achttiende 
eeuw had Krommeniedijk behalve 
de hervormde kerk ook een katho-
lieke en een doopsgezinde kerk. 
Het zal op de zondagen druk zijn 
geweest op en langs de dorpsstraat 
van Krommeniedijk, toen honder-
den lidmaten lopend, varend en met 
paard en wagen de drie kerken in het 
dorp bezochten. De enige herinner-
ing hieraan is nog de hervormde kerk 
in de ‘Bocht van Krommeniedijk’, 
een monument dat het méér dan 
waard is behouden te blijven.

Kaart van het Baljuwschap Kennemerland van 1730. Op een deel ervan is de situatie in de 

Crommenijer Ban weergegeven. Van rechts naar links (de loop van de Cromme IJe volgend) 

zien we de Clam Dijck (waar nu de VMBO-school wordt gebouwd), den Ham, Crommenijer 

Dijck met de oude kerk en nog huizen links van de kerk aan de binnenkant van de dijk 

en tenslotte het water de Cromme IJe (nu het meertje De Krommenie). De ‘Bocht van 

Krommeniedijk’ was toen nog aanzienlijk dichter bewoond met zo’n dertig huizen tegen nu 

vijftien.

Geschilderd raam. Drie mannen komen uit een vurige 

oven en worden door een engel ter hemel geroepen.
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Het maken van kaas vond vroeger op het boerenbedrijf plaats, maar de wijze waarop dat gebeurde liet vaak nogal te wensen over. 
Daardoor was de kwaliteit van de kaas dikwijls niet goed, en de prijs die op de kaasmarkten kon worden verkregen, niet al te hoog. 
Dit speelde ongeveer anderhalve eeuw geleden, de tijd waarin P.Cz. Boekel in Assendelft een nieuwe methode om kaas te bereiden 
ontwikkelde.

Boer uit Assendelft stelde norm onder kaasmakers 
hygiënisch 
en nauwkeurig

Boekel trok met zijn methode grote 
belangstelling, hij werd een succesvol 
man. Weliswaar na enige aarzeling, 
werkte hij volledig mee aan het op 
grote schaal verspreiden van zijn ken-
nis over het bereiden van kaas. Aan 
het einde van zijn werkzame leven 
(dat moet omstreeks 1920 zijn ge-
weest) heeft hij zijn levensgeschie-
denis met betrekking tot de kaas-
makerij opgeschreven en als boekje 
uitgegeven. Daaruit werd geput 
om in het kort weer te geven hoe 
de kennis van de kaasmakerij zich 
in Assendelft ontwikkelde en zich 
verder verspreidde.

KNECHT EN MEID

De ouders van P. Cz. Boekel, Cornelis 
Boekel (geboren in 1818) en Aaltje 
op ’t Land (1823), waren vóór hun 
huwelijk al vele jaren als boeren-
knecht en boerenmeid dienstbaar 
geweest. Toen ze getrouwd waren, 
gingen ze aanvankelijk op die wijze 
door. Hun parool was: werken, geld 
verdienen en sparen. Assendelft, 
waar zij woonden, was een eenvou-
dig dorp. De mensen trouwden on-
der elkaar, een huwelijk met een bui-
tendorpse was een zeldzaamheid. Na 
een paar jaar hadden zij al een aardig 
spaarpotje, voldoende om een koe te 

kopen en dat was een begeerd bezit. 
De koe werd steeds op stal gehou-
den en gevoederd met gras en hooi 
van bleekveldjes en erven die door 
vader werden gemaaid en gehooid. 
Het onderhoud van de koe kostte 
weinig en de arbeid deden ze zelf. 
Moeder verzorgde de koe, en maakte 
en verkocht boter, en zoete en afge-
roomde melk. De spaarpot werd 
snel voller. Na zes jaar hadden ze al 
zes koeien en een paar jaren later al 
twaalf stuks.  Er werd af en toe land 
bijgehuurd en zo werd het bedrijf 
steeds groter en nam het werk ook 
toe. Daarom moest de oudste zoon 

door ir. P. Boekel

De zogenoemde doorhaler (ook wel: klieners), die 

zorgt voor gelijke verdeling van de kaas in de tobbe.

P. Cz. Boekel op latere leeftijd.
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al gauw een flink handje meehelpen. 
Dat was P. Cz. Vader had het druk 
met het landwerk en het melken van 
de 25 melkkoeien, moeder met het 
kaasmaken, en de zoon sprong bij 
en sloeg daarom het schoolbezoek 
wel eens over. Toen hij twaalf was,
kon hij geheel zelfstandig kaas van 
dezelfde kwaliteit maken als die 
van zijn moeder. Deze goede kwa-
liteit werd verkregen ondanks de 
omstandigheden: de inrichting, het 
gereedschap en de werktuigen wa-
ren vrij primitief. Het resultaat werd 
met name behaald door hygiënisch 
en nauwkeurig te werken. 

HEET WATER

De hygiëne betrof vooral het goed 
schoonmaken van het voornamelijk 
houten gereedschap. Dat gebeurde 
met heet water in plaats van koud, 
en niet bij de put op de boenplaats 
of aan een slootkant, zoals vrij alge-
meen gebeurde. Wat de nauwkeurig-
heid betreft, was een goede tempe-
ratuur een belangrijke voorwaarde 
bij de verschillende behandelingen. 
Daarom werd in de wintermaanden 
voor het maken van de kaas en het 
zouten gebruik gemaakt van de war-
me stalruimte, terwijl het narijpen 
plaats vond in de verwarmde huiska-
mer. Zo werd alles goed uitgekiend 

en werden alle noodzakelijke werk-
zaamheden stipt en met grote nauw-
keurigheid uitgevoerd. Alles stond 
op de plaats waar het hoorde en geen
houtje, plankje, of strootje lag waar 
het niet hoorde. Dat was de prakti-
sche leerschool van P.Cz. Boekel. 
Toen hij, twintig jaar oud, trouwde 
met een meisje dat was opgevoed op 
een boerderij waar nooit goede kaas 
werd gemaakt, verzuchtte vader: ‘Zo, 
moet dat je vrouw worden? En dan 
het kaasmaken? Daar zal wat van 
terecht komen!’ Maar dat viel erg 
mee, ook zij onderscheidde zich als 
kaasmaakster. De kaas die de echte-
lieden maakten ging in ieder geval 
de eerste tien jaar door de partij van 
zijn ouders: er was geen onderscheid.

PRIJZEN

In 1879 namen P. Cz. en zijn vrouw 
een ingrijpende beslissing. Ver van 
huis, in de Wieringerwaard, werd 
een boerderij gepacht. Terwijl alom 
bekend was dat op die boerderij 
niet anders dan minderwaardige 
kaas kon worden gemaakt, vooral 
omdat omstandigheden zoals de 
kwaliteit van het grasland, daarvoor 
niet geschikt waren. Er werd hun 
dan ook niet zo’n rooskleurige toe-
komst voorspeld. Toch begonnen 
zij op hun eigen, vertrouwde ma-

nier met de kaasmakerij, en meteen 
de eerste keer dat hun waar op de 
markt in Medemblik kwam, kregen 
zij de allerhoogste prijs. De volgende 
keer gebeurde dat opnieuw. Maar 
de markt in Medemblik werd niet 
door de voornaamste kaashande-
laren bezocht; alleen onderhandse 
kooplieden kwamen er. Daardoor 
was de prijs er lager dan op de grote 
markten. Er werd besloten voort-
aan naar de markt van Alkmaar te 
gaan, waar steeds de hoogste prijs 
werd verkregen. Enkele jaren later 
verhuisden zij naar een andere boer-
derij in de Wieringerwaard. Van bui-
tenaf hoorden ze: ‘Nu zijn we toch 
nieuwsgierig, hoe hun kaas daar zal 
wezen, want daar is het toch wel het 
slechtste van slecht wat kaas betreft.’ 
Maar Boekel’s kaas bleek precies zo te 
smaken als die van de eerdere boer-
derij. En ook met deze behaalde hij 
heel wat successen. Zo werd in 1884 
te Amsterdam een internationale 
landbouwtentoonstelling gehouden, 
waar hij vijf stuks Commissiekaasjes 
inzond. Uit honderd inzendingen 
behaalde hij daarmee ‘den eersten
prijs, den gouden Medaille of 50 
gulden’. In 1885 was de grote 
tentoonstelling van de Hollandse
Maatschappij van Landbouw in
Purmerend. Daar behaalde hij 

Nogmaals de doorhaler.
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wederom een eerste prijs, zijnde een 
Gouden Medaille of 50 gulden voor 
de beste stapel kaas op de dinsdag-
markt. Het succes werd nog groter 
toen enkele boeren wie hij zijn be-
reidingswijze had geleerd, eveneens 
hoge prijzen op de kaasmarkten 
wisten te bedingen. Het kon niet 
uitblijven dat hierover in boeren-
kringen veelvuldig werd gepraat en 
dat er ook veel belangstelling voor 
het ‘Boekelsysteem’ begon te ko-
men. Velen vroegen hem om hun 
zijn werkwijze te leren. Maar door 
tijdgebrek en gedachtig zijn vaders 
vermaning ‘niet in andermans tuin 
te wieden’ hield hij de boot aanvan-
kelijk wat af. Dat lukte niet altijd. 
Als een boer lang aandrong, werd de 
afspraak gemaakt dat Boekels veer-
tienjarige zoon enige tijd bij hem op 
de boerderij zou komen om hem de 
fijne kneepjes van het kaasmaken te 
leren. ‘Mijn veertienjarige jongen 
werd professor’, schreef hij trots.

HANDELING

De ‘Boekelmethode’ werd langza-
merhand zó bekend en gewaardeerd, 
dat de druk op de naamgever ervan 
om mee te werken aan verdere ver-
spreiding steeds groter werd. Toen 
de Vereniging tot Ontwikkeling 
van de Landbouw in Hollands 

Noorderkwartier de taak ter hand 
nam om de bereidingswijze volgens 
de ‘Boekelmethode’ algemeen be-
kend te maken en enige bestuursle-
den bij hem kwamen om te overleg-
gen of en op welke wijze en onder 
welke voorwaarden dat zou kunnen, 
was hij eerst niet genegen om toe te 
slaan. Dat had vooral te maken met 
de voorwaarde dat hij een ‘hande-
ling’ moest schrijven over zijn berei-
dingswijze. Hij een boekje schrijven? 
Hij ‘die bijna niet ter school gegaan 
had’! Maar de vergoeding van twee-
duizend gulden van de vereniging 
en vijftig gulden van iedere boer die 
de methode wilde leren, was met de 
heersende economische crisis wél de 
moeite waard, en dat gaf de doorslag. 
Toen de overeenkomst bekend was, 
kreeg hij al spoedig een massa aan-
vragen. Het gevolg was, dat hij het 
gehele seizoen voortdurend vier leer-
lingen tegelijk in huis had en dat zijn 
zoons en enkele boerendochters en 
boerenzoons van dertien tot vijftien 
jaar oud, de hele zomer van de ene 
boerderij naar de andere gingen om 
onderricht te geven. Op deze wijze 
kreeg een flink aantal kaasmakers in 
Noord-Holland onderricht in zijn 
methode. Oók schreef hij met goed 
resultaat de ‘Handleiding voor kaas-
bereiding’. Dit boekje, waarin alle 

facetten van het kaasmaken worden 
behandeld, heeft ongetwijfeld ook 
veel kaasmakers flink wat wijzer ge-
maakt. 

PRESTATIE

De tijd brak aan dat de boeren niet 
zélf meer de melk tot kaas verwerk-
ten, maar dat coöperatief in fabrie-
ken lieten doen. Boekels zoons heb-
ben daarbij een grote rol gespeeld; ze 
zetten fabrieken op in onder andere 
Holwierde en Spijk in Groningen en 
in enkele plaatsen in Zuid-Holland, 
en werkten enige tijd in kaasfa-
brieken in Friesland en Duitsland. 
Verscheidene van Boekels leerlingen 
handelden soortgelijk. P. Cz. Boekel 
en zijn familieleden droegen in be-
langrijke mate bij aan de groei van 
vakkennis onder de kaasmakers. 
Dat was toch een hele prestatie! 
Maar naast de kaasmakerij had P.Cz. 
Boekel in zijn jonge jaren kennelijk 
nog andere interesses. In 1939 was 
er een feestelijke bijeenkomst van de 
toneelvereniging ‘Eensgezindheid’ in 
Assendelft, waar het 75-jarig bestaan 
werd gevierd en waar hij als enige 
nog in leven zijnde mede-oprichter 
aanwezig was en werd geëerd. Vrij 
kort daarna is hij op 91-jarige leeftijd 
in Delfzijl overleden.

Boekels handleiding. De firma Kriebel 

plaatste een advertentie op het omslag.

Attributen voor kaasbereiding.
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De literatuur over de sociale geschiedenis van de Zaanstreek is (nog steeds) niet erg omvangrijk. Over Amsterdam, de textielindustrie 
in Twente en over Friesland en Drenthe bestaat heel veel, maar wie in de Systematische catalogus van het IISG zoekt op ‘Zaanstreek’ treft 
een magere oogst. Dit artikel is te beschouwen als een soort inleiding; het is gebaseerd op al wat oudere literatuur.

Arbeidsonrust 1870-1914 
De opkomst van de 
vakbeweging

Het belangrijkste overzicht over de 
Zaanse sociale geschiedenis werd ge-
schreven door ’t Hoen. Uit zijn beide 
boeken rijst een beeld op van veel 
strijd en veel, tamelijk succesvolle, 
politieke activiteit van de linkse 
beweging. Veel Zaanse gemeenten 
kregen in het begin van de twin-
tigste eeuw socialistische gemeen-
teraadsleden en wethouders en het 
hoogtepunt in die ontwikkeling was 
de benoeming in 1914 van de eerste 
SDAP-burgemeester in Nederland, 
Klaas ter Laan in Zaandam. De 
sociaal-democratische beweging 
was toen al stevig genesteld. In de 
Zaanstreek waren vanaf de eerste 

helft van de jaren tachtig van de ne-
gentiende eeuw afdelingen van de 
Sociaal-Democratische Bond ont-
staan. De opkomst van de beweging 
in de Zaanstreek werd in belangrijke 
mate gestimuleerd door de ontwik-
kelingen in Amsterdam. Vanuit die 
stad werden door de kopstukken van 
de beweging propagandatochten on-
dernomen, waarvan vooral die met 
Domela Nieuwenhuis als eerste spre-
ker de aandacht trokken. Toch was er 
volgens Van Horssen en Rietveld, die 
hier onderzoek naar deden, in die-
zelfde periode geen sprake van grote 
demonstraties, relletjes of stakingen, 
in tegenstelling tot elders in het land. 
En dat terwijl er zeker reden was voor 
ontevredenheid. De situatie van de 
arbeiders verslechterde aanmerkelijk 
door de mechanisatie in de bedrijfs-
takken waarin het grootste deel van 

de arbeiders werkzaam was, zoals de 
olieslagerij, houtzagerij en graanpel-
lerij. Van Horsen en Rietveld stellen 

Viering van 1 mei op de Burcht.

door Corrie van Sijl
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dat die ontevredenheid eerder een 
uitweg zocht in organisatie dan in 
wilde actie. Zij konden niet achter-
halen wie er nu precies in die eerste 
Zaanse SDB-afdelingen waren te 
vinden. Dat alleen al het lidmaat-
schap van een dergelijke organisatie 
in die tijd tot ontslag kon leiden, 
was daar niet vreemd aan. De arbei-
dersbeweging werd als min of meer 
illegaal beschouwd en uitgebreide 
ledenadministraties hield men er 
daarom niet op na. 

AANSTEKELIJK

De eerste echte Zaanse staking die 
’t Hoen meldt vond plaats in 1885. 
De arbeiders die de waterleiding in 
Zaandam aanlegden eisten verho-
ging van het uurloon omdat in de 
herfst, bij het korter worden van de 
dagen, hun dagloon daalde. Bij ge-
brek aan organisatie verliep de actie 
snel en werd er geen enkel resultaat 
behaald. Dat is een patroon dat zich 
vaak herhaalde in de Zaanstreek, 
onder andere in november 1889 
bij de sigarenfabriek van Baars in 
Krommenie, in 1896 bij de hout-
handels van William Pont, Van 
Wessem en Jacob Boot, en eveneens 
in 1896 bij oliefabriek ‘De Engel’ 
van Adriaan Laan te Wormerveer. 

Pas toen er bonden ontstonden die 
zich organiseerden in grotere ver-
banden, met name een Plaatselijk 
Arbeids-Secretariaat (PAS), was er 
meer kans op succes. In de zomer 
van 1899 werd een staking bij oliefa-
briek ‘Het Hart’ met gedeeltelijk suc-
ces bekroond, doordat de stakers het 
dankzij de inzamelingen van het PAS 
langer konden volhouden. Bij ver-
dere acties om loonsverhogingen in 
de bedrijfstak weigerden de onderne-
mers echter met vertegenwoordigers 
van de bond te onderhandelen. Op 
de arbeiders in andere bedrijfstakken 
werkte het voorbeeld van een door 

een bond georganiseerde staking 
aanstekelijk; er ontstonden diverse 
nieuwe bonden. In 1900 werd de er-
kenning van één van die organisaties 
inzet van een conflict bij Rijstpellerij 
‘De Unie’ van Wessanen en Laan in 
Wormerveer. De directie verklaarde 
namelijk wél te willen onderhan-
delen over loonsverhoging, maar 
tegelijk zes vakbondsleden te zullen 
ontslaan. Deze actie zorgde voor veel 
beroering in het dorp. Uiteindelijk 
bleven vier man ontslagen. In 1901 
probeerde men het bij ‘Het Hart’ 
en bij rijstpellerij ‘De Phenix’ in 
Wormerveer, maar ook dit keer wer-

Spotprent Albert Hahn naar aanleiding van de staking bij Verwer te Krommenie.

Politiebescherming voor kantoorpersoneel dat hout lost (1929).

Stakende houtwerkers bij 'Ons Huis', 1929.
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den de vakbondsleden en aanvoer-
ders van de acties buiten de poorten 
van de bedrijven gehouden. Dit ver-
sterkte de positie van de werkgevers, 
die nu overal de bondsbestuurders 
onder hun personeel op straat zetten, 
en het verzwakte de positie van de 
bonden die hun leden zagen verdwij-
nen. Als oorzaak van deze ontwik-
keling noemt ’t Hoen de feitelijke 
zwakte van het PAS, dat geen vaste 
weerstands- of stakingskas had en 
bij iedere actie opnieuw afhankelijk 
was van de spontane solidariteit van 
arbeiders uit andere bedrijven.

MODERNE BONDEN

Aan het begin van de twintigste 
eeuw werd er binnen de arbeiders-
beweging een strijd uitgevochten 
over de organisatie van stakingen. 
’t Hoen besteedt daar ruime aan-
dacht aan. De aanhangers van het 
anarchistisch gezinde Nederlands-
Arbeids Secretariaat hielden vast aan 
het standpunt van de spontane vak-
actie. Daartegenover kwamen de 
aanhangers van de sociaal-democra-
tische stroming die meer organisatie 
en discipline voorstond - deze wordt 
aangeduid als de ‘moderne’ vakbewe-
ging. Landelijk viel in 1903 de be-
slissing. De spoorwegstaking van dat 
jaar en de daaropvolgende groten-
deels mislukte algemene staking te-
gen de worgwetten van Kuyper zorg-
den overal voor bezinning en in 1906 
werd het Nederlands Verbond van 
Vakverenigingen (NVV) opgericht, 

waarbij zich steeds meer bonden aan-
sloten. Een conflict bij William Pont 
in 1906 geeft de tegenstelling tussen 
de verschillende bonden goed weer. 
De Houtwerkersvereniging ‘Streven 
naar verbetering’ wilde verplicht lid-
maatschap van de Bond afdwingen 
voor alle werknemers. In die tijd 
was dat niet ongewoon. Een van 
de sterkste bonden was die van de 
Diamantbewerkers, het prototype 
van de moderne vakbeweging, die 
erin was geslaagd het lidmaatschap 
verplicht te stellen. Dat hield in dat 
de werkgevers geen arbeiders konden 
aannemen die géén lid van de bond 
waren. Toen Pont achttien leden van 
‘Streven naar verbetering’ ontsloeg, 
werd er gestaakt. Omdat de bond 
geen stakingskas had, deed zij een 
beroep op de solidariteit van vooral 
de bootwerkers. Deze kozen voor 
een middenweg. Hun vereniging 
zorgde er voor dat er een geschil-
lencommissie werd benoemd, die 
een schikking tot stand bracht. De 
ontslagen bleven gehandhaafd, maar 
de slachtoffers kregen een ruime 
schadeloosstelling van het bedrijf. 
In feite was dit natuurlijk een ne-
derlaag. Met de monopoliepositie 
van bondsleden bij William Pont 
was het afgelopen. 

CAVALERIE

Rond de jaarwisseling 1907-1908 
ontstond opnieuw een conflict 
dat niet over lonen maar over het 
recht op organisatie ging. Een der 

werknemers van Verwers Vernis- en 
Metaaldrukkerij te Krommenie, 
Binnendijk, was voorzitter van de 
Nederlandse Litho-Fotobond en 
werd in 1907 voor de SDAP in 
de gemeenteraad van Wormerveer 
gekozen. Verwer eiste dat hij die 
verkiezing niet zou aanvaarden, op 
straffe van ontslag. Binnendijk werd 
gesteund door zijn collega’s; acht 
man op strategische posten slaagden 
erin het hele bedrijf plat te leggen. 
Verwer reageerde met algehele uit-
sluiting van zijn personeel. Het is de 
eerste tegenactie van een werkgever 
in deze vorm waarvan ’t Hoen ge-
wag maakt. De kwestie trok in het 
hele land aandacht. In Krommenie 
zélf werd het in de eerste maanden 
van 1908 behoorlijk onrustig; er 
werd zelfs een detachementje ca-
valerie uit Amsterdam in het dorp 
gestationeerd. Veel stakers keerden 
na de uitsluiting op de voorwaarden 
van Verwer terug, maar een betrek-
kelijk grote groep hield het dankzij 
steun uit het hele land tot april vol. 
Uiteindelijk werden 48 man blijvend 
ontslagen. De beweging probeerde 
met redelijk succes ander werk voor 
hen te vinden; Binnendijk zélf kwam 
bij de bond in dienst. Ondanks de 
feitelijke nederlaag zagen velen het 
nut van organisatie in. De bonden 
noteerden veel nieuwe leden en 
de Lithografenbond sloot zich aan 
bij het NVV. In 1912 moest ook 
Verwer de bond erkennen, omdat 
hij goede vaklieden nodig had. 

De balkenhaven te Zaandam, het domein van de bootwerkers.
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HOUTWERKERS

Naast de moderne bonden beston-
den er in deze jaren in de Zaanstreek 
nog veel zogenoemde ‘onafhankelij-
ke’ bonden en bondjes. ’t Hoen geeft 
daar geen duidelijke verklaring voor. 
Er waren ook veel kleine stakingen, 
met wisselend succes. Het voorlopi-
ge hoogtepunt van de acties viel in 
1914, toen de houtwerkgevers hun 
krachten bundelden tegen de bon-
den. Hier kunnen we slechts volstaan 
met een zeer summiere weergave van 
de gebeurtenissen; voor het volledige 
verhaal verwijzen wij naar het aardige 
boekje van Selie en Van der Laan. 
In het houtbedrijf vonden de on-
derhandelingen over de arbeidsvoor-
waarden in het nieuwe seizoen altijd 
plaats in april, op het moment dat het 
werk na de winterstop weer op gang 
kwam. Voor de werkgevers was dat 
een ongunstig moment en in 1914 
eisten zij dat de bestaande afspraken 
zouden worden verlengd tot januari 
1915. De arbeiders namen dat niet 
en staakten. De werkgevers dwongen 
hen tot een gigantische uitbreiding 
van het aantal stakers dat op onder-
steuning was aangewezen. Ze speel-
den elkaar ‘besmet’ werk toe, dat de 
werknemers weigerden. Binnen de 
kortste keren lag het hele houtbedrijf 
plat. Naast de vijftig stakers waren 
er wel zevenhonderd uitgeslotenen. 
Dankzij grote steunacties hielden 
de arbeiders het vol. Het optreden 
van de pas benoemde burgemeester 
Ter Laan zorgde ervoor dat de ver-
storing van de openbare orde (met 
posten, het begeleiden van onder-
kruipers en dergelijke) niet echt uit 
de hand liep. De werkgevers bleven 
intussen zitten met ongelost hout en 
riepen uiteindelijk de hulp in van een 
Hamburgse koppelbaas. Die stuurde 
44 man, die met veel vertoon door 
de werkgevers in Amsterdam wer-
den opgehaald, maar op het station 
Zaandam door burgemeester Ter 
Laan persoonlijk, in zijn functie van 
hoofd van de politie, werden terug-
gestuurd, omdat er een kleinigheid 
aan hun papieren ontbrak. Ter Laan 
bleef daarmee binnen de grenzen 
van zijn bevoegdheden, maar zijn te-
genstanders verweten hem uiteraard 

partijdigheid. Zijn optreden leidde 
zelfs tot kamervragen, maar hij had 
formeel gelijk. Hoe het arbeidscon-
flict had kunnen aflopen, zullen we 
nooit weten. Het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog en de mobili-
satie in Nederland maakten er een 
eind aan. Pas in 1929 werd de strijd 
in het houtbedrijf voortgezet. De ar-
beiders verloren toen alsnog. Maar 
de vraag naar de legitimiteit van de 
bonden als vertegenwoordigers van 
de arbeiders in onderhandelingen 
met werkgevers was in die tijd al niet 
meer aan de orde. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog waren de bonden door 
de regering ingeschakeld bij de po-
gingen om het hoofd te bieden aan 
de gevolgen van de economische 
malaise die de oorlog in Europa 
voor het neutrale Nederland met 
zich bracht. De rol van de bonden 
in het maatschappelijk leven bleef 
sindsdien eigenlijk onomstreden. In 
2004 werd een poging gedaan om 
daar weer vraagtekens bij te zetten. 
De rol van de bonden is in een eeuw 
tijd natuurlijk wel veranderd. Maar 

een stampvol Museumplein toonde 
aan dat zij nog steeds een groot deel 
van de Nederlandse bevolking achter 
zich weten. De strijd van een eeuw 
geleden is dus bepaald niet voor niets 
geweest.
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Sinds het verblijf van Peter de Grote in Zaandam, had deze plaats een bijzondere band met het Russische tsarenhuis. Die nam verder 
toe, toen koning Willem I het Czaar Peterhuisje schonk aan zijn schoondochter, Anna Pavlovna. Zij bekommerde zich er zeer om.

Een korte levensschets 
Anna Pavlovna en  
het Czaar Peterhuisje

Anna Pavlovna werd op 18 januari 
1795 geboren als zevende kind en 
vijfde dochter van grootvorst Paul 
(1754-1801) en grootvorstin Maria 
Fjodorovna (1759-1828). Na Anna 
werd het gezin nog met twee zonen 
uitgebreid. Haar vader regeerde als 
tsaar Paul I van 1796, tot zijn dood 
door de hand van een sluipmoorde-
naar in 1801. Hij werd opgevolgd 
door zijn oudste zoon Alexander 
(1777-1825). Deze was nauw be-
trokken bij de ‘huwelijkskeuze’ van 
zijn zusters. Vóórdat de Nederlandse 
kroonprins Willem voor Anna in 
beeld kwam, had Alexander al en-
kele kandidaten afgewezen. Zo wer-
den de avances van keizer Napoleon 
niet gehonoreerd. Deze kreeg te ho-
ren dat Anna nog maar vijftien jaar 

oud was. Over twee jaar, als Anna 
zeventien was, moest hij zijn aanzoek 
nog maar eens herhalen. Dat de in 
Corsica geboren Franse keizer als 
huwelijkskandidaat werd afgewezen 
omdat hij niet ‘ebengeburtig’ was, 
kon men de toch al zeer beledigde 
Napoleon moeilijk vertellen. Maar, 
Napoleon begreep de wenk en zocht 
zijn nieuwe echtgenote aan het kei-
zerlijk hof in Wenen, waar hij de 
hand van Marie-Louise vroeg en 
kreeg. De volgende huwelijkskandi-
daat voor Anna was de broer van de 
Franse koning Lodewijk XVIII, de 
hertog van Berry. De Franse koning 
eiste echter dat Anna katholiek zou 
worden en het Russisch-orthodoxe 
geloof zou afzweren. Voor de zeer 
gelovige tsarenfamilie was dit een 

onoverkomelijke eis. Om dezelfde 
reden ketste een huwelijk met aarts-
hertog Ferdinand van Oostenrijk 
af.

DE HELD VAN WATERLOO

In verband met de gemeenschap-
pelijke strijd tegen Frankrijk zag 
Alexander een huwelijk tussen zijn 
zuster Anna en de Nederlandse 
kroonprins Willem (1792-1849) wél 
zitten. Beide mannen hadden elkaar 
in 1814 in Londen ontmoet. Willem 
was op dat moment met kroonprin-
ses Charlotte van Engeland verloofd. 
In 1815 verbleef de tsaar, die de 
slagvelden in België wilde zien, op-
nieuw in West-Europa. Willem was 
inmiddels ‘vrij man’ - Charlotte had 
geweigerd met hem te trouwen. Nu 

Panelen in het Czaar Peterhuisje anno 2005.

door drs. Rita Hooijschuur
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stond niets een verbintenis met Anna 
in de weg. In december 1815 vertrok 
Willem voor een eerste ontmoeting 
met haar naar Rusland. Het bleek te 
klikken tussen de Russische groot-
vorstin en de Nederlandse prins en 
er werden voorbereidingen voor het 
huwelijk getroffen. In het huwelijks-
contract werd ondermeer bepaald 
dat Anna een bruidsschat van een 
miljoen roebel zou ontvangen, en dat 
zij lid van de Russische kerk mocht 
blijven. Het huwelijk tussen ‘de held 
van Waterloo’ en de Russische groot-
vorstin werd op 21 februari 1816 
met veel pracht en praal gesloten, 
eerst volgens de Grieks-orthodoxe 
rite, daarna volgens de protestantse 
liturgie. Uit het huwelijk werden 
vier zonen en een dochter geboren. 
Willem in 1817, Alexander in 1818, 
Hendrik in 1820 en Ernst Casimir 
in 1822. De vierde zoon overleed al 
vóór zijn eerste verjaardag. In 1824 
werd dochter Sophia geboren.

FAMILIEBANDEN

Het moet voor Anna niet makkelijk 
zijn geweest om Rusland te verla-
ten; de Romanovs waren zeer aan 
elkaar verknocht. Met haar jongere 
broers Nicolaas en Michaël had ze 
een ‘triopatie’, een geheim verbond 
gesloten, waarvan moeder Maria 
tot erelid was gebombardeerd. Het 
verbond bevestigden zij door het 
dragen van een ring. De Romanovs 
waren goed opgeleid. Naast Frans, 
Duits en Russisch kreeg Anna ook 

wiskunde- en muziekles. Schilderen 
en borduren behoorden tot haar 
favoriete bezigheden. Anna zou tot 
haar dood in 1865 niet alleen via 
honderden brieven het contact met 
haar familie in Rusland onderhou-
den, ook wederzijdse bezoekjes ble-
ven niet uit. Toen Willem en Anna in 
augustus 1824 voor een langdurig fa-
miliebezoek richting Sint-Petersburg 
vertrokken, kon Anna niet voorzien 
dat het de laatste keer zou zijn, dat ze 
haar moeder en broer Alexander zou 
ontmoeten. Alexander stierf in 1825 
moeder Maria Fjodorovna in 1828. 

GESCHENK

De relatie tussen koning Willem 
I en diens zoon was nogal proble-
matisch. Anna was opgevoed met 
de regel ‘stand by your man’; bij 
conflicten koos zij dan ook steeds 
de kant van haar man. Toch moet 
zij een speciaal plekje in het hart 
van Willem I hebben veroverd. Ter 
ere van de geboorte van kleinzoon 
Alexander in 1818 kocht de koning 
het Czaar Peterhuisje en schonk het 
aan Anna. Gewoonlijk wordt een 
presentje door de ontvanger/ster 
uitgepakt, maar Anna deed het te-
genovergestelde: ze pakte haar ge-
schenk in. De Amsterdamse bankier, 
kunstverzamelaar en beheerder van 
het huisje, Adriaan van der Hoop, 
gaf ze opdracht om een overkap-
ping over het Czaar Peterhuisje te 
laten plaatsen en naar een geschikte 
conciërge te zoeken. Uit de bewaard 

gebleven correspondentie blijkt, dat 
Anna zich uitvoerig liet informeren 
over de uitgaven, de vorderingen van 
de bouw, alsmede het zoeken naar 
een geschikte conciërge. 

GASTVRIJ

Anna kwam graag in het Czaar 
Peterhuisje, om over haar illustere 
voorvader te mediteren of ‘gewoon’ 
wat familieleden in het huisje rond 
te leiden. ‘Morgen zal ik, zo het God 
behaagt, de koning en koningin in 
mijn huisje in Zaandam een lunch 
aanbieden om Willems successen 
te vieren’, schreef ze 21 september 
1831 in een brief aan haar broer, tsaar 
Nicolaas I. In april 1839 ging Anna 
met een groot gezelschap op ‘bede-
vaart’ naar het Czaar Peterhuisje, met 
als belangrijkste gast haar neef, de 
Russische troonopvolger, grootvorst 
Alexander (zoon tsaar Nicolaas). 
Dat de prinses haar neef niet alleen 
brood en zout, de Russische tekenen 
van gastvrijheid, aanbood (zoals een 
door Christiaan Julius Lodewijk 
Portman gemaakt schilderij van dit 
bezoek wil doen geloven) blijkt uit 
de kosten die deze dag werden ge-
maakt; ze overstegen de vijfduizend 
gulden. Hoewel Anna in een aan 
haar broer Nicolaas geschreven brief 
spreekt over ‘een gelukkige dag’, had 
het bezoekje voor haarzelf een pijn-
lijk gevolg. In dezelfde brief schrijft 
ze ook: ‘Ik zou je veel meer bijzon-
derheden over zijn (Alexanders) 
verblijf hebben geschreven, ware ik 

Anna Pavlovnaboom in 

de tuin van het museum.

Interieur van het Czaar Peterhuisje aan het Krimp in Zaandam, 

naar een aquarel van G. Lamberts, 1817.
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niet verhinderd door de gevolgen 
van een klap op mijn hoofd die ik 
mijzelf uiterst onhandig toediende in 
het huisje van tsaar Peter. (...) Mijn 
hoofd is nog gevoelig en het schrijven 
doet me nog zeer.’  

KEIZERLIJK

Hoewel ze bijna een halve eeuw 
in Nederland woonde, bleef Anna 
Pavlovna zich altijd als een Russin 
en Romanov beschouwen. Na de ab-
dicatie van Willem I in 1840 volgde 
zijn zoon hem als Willem II op en 
werd Anna koningin van Nederland. 
De inhuldiging van het nieuwe vor-
stenpaar, op 28 november 1840 ging 
met zoveel pracht en praal gepaard, 
dat velen er hun misnoegen over 
uitspraken, ondanks de ‘majestueu-
ze tred en edele zwier’ waarmee de 
koningin de Amsterdamse Nieuwe 
Kerk betrad. Anna, die overigens 
uitstekend Nederlands sprak, werd 
omschreven als ‘een grote statige 
verschijning van sprekend Slavisch 
type, die in het openbaar niet uit de 
plooi kwam, gewend als zij was aan 
een strenge etiquette’. Maar ook zag 
men haar als een vrouw met een goed 
verstand en scherp inzicht, en haar 
gedrag was onbesproken. Een ko-
ninklijke verschijning, zeer bewust 
van haar hoge afkomst. Ze wenste 
dan ook altijd als ‘hare keizerlijke 
en koninklijke hoogheid’ te worden 
aangesproken. Als zij uit rijden ging, 
kon ze met zijden linten de koetsier 
sturen. Een rukje aan het lint om zijn 

linkerarm betekende linksaf, en aan 
het lint aan zijn rechterarm rechtsaf. 
Na de rijtoer stond er bij thuiskomst 
een draagstoel klaar om haar de 
trappen op te dragen. Ook voerde 
ze het Russische badceremonieel in 
(saunabad). Anna baadde dagelijks; 
het personeel moest heel wat emmers 
water de trappen opzeulen en weer 
naar beneden dragen, want afvoer 
bestond nog niet in die tijd.

HUWELIJKSGELUK?

Anna Pavlovna had een onstuimig 
karakter. Willem was zeer beducht 
voor haar driftbuien (een Romanov-
trekje). Op de levensstijl van haar 
echtgenoot viel het een en ander aan 
te merken: een dubieuze vrienden-
kring, gokschulden, minnaressen en 
buitenechtelijke kinderen (Willem 
en Marianne der Nederlanden). 
Toen er in 1829 voor miljoenen 
aan juwelen van Anna uit het paleis 
in Brussel werden gestolen, werd 
Willem scheef aangekeken, en dat 
zegt iets over zijn reputatie. Hij had 
echter niets met de diefstal te ma-
ken; de juwelen werden uiteindelijk 
in Brussel en Amerika teruggevon-
den en de werkelijke dief bleek een 
Zwitser te zijn. 1848 en 1849 waren 
droevige jaren voor Anna Pavlovna. 
In 1848 overleed haar zoon Alexander 
en in 1849 haar echtgenoot. Deze 
liet haar grote schulden na; Anna was 
genoodzaakt onder andere zijn schil-
derijenverzameling voor 140.000 
gulden aan haar broer, Nicolaas I, 

te verkopen - de collectie verdween 
uit Nederland. De laatste jaren van 
haar leven leidde Anna een terug-
getrokken bestaan. Zij overleed op 
1 maart 1865.
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Zaagmolens aan de Noordhavendijk te Middelburg op de afbeelding die ten onrechte als ‘Zaans’ werd beschouwd (afbeelding uit Oud-Zaens Kaikboek, p. 57).

De zaagmolens aan de Noordhavendijk te Middelburg door Johannes Hubertus Reygers (collectie Zeeuws Genootschap, Middelburg II 789).
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In het Oud-Zaens Kaikboek - verschenen in 1973 - worden we getrakteerd op een uitgebreide keuze van gezichten op de Zaanstreek 
uit vroeger tijden. De afbeeldingen zijn afkomstig uit de topografische collectie van de Zaanlandse Oudheidkundige verzameling Jacob 
Honig Janszoon Junior (het merendeel) en de Provinciale Atlas van het Rijksarchief Noordholland te Haarlem (een tiental). Enkele van 
de afbeeldingen uit die laatste groep roepen de vraag op of zij wel werkelijk een Zaans landschap weergeven. Dat betreft onder meer 
de afbeelding die de auteur van de begeleidende teksten in het ‘kaikboek’ verklaart tot een gezicht op het Westzijderveld met in de verte 
Westzaan. 

Houtzaagmolens bij Middelburg
Zaans gezicht blijkt 
Zeeuws

Jaren geleden al moest ik in verband 
met een studie van een collega af-
beeldingen van houtzaagmolens - en 
dan vooral paltrokken - uit zoveel 
mogelijk plaatsen in Nederland 
bijeenbrengen. Het bleek toen dat 
er buiten de Zaanstreek tientallen 
plaatsen waren met paltrok- en an-
dere zaagmolens aan de stadsranden. 
De Amsterdamse zaagmolens waren 
bekend, evenals die in Dordrecht; 
maar ook in Hoorn en Enkhuizen 
waren ze ooit aanwezig. Zelfs Arnhem 
bleek in de negentiende eeuw aan de 
Westervoortsedijk een paltrok gehad 

te hebben, die (in verband met de 
wisselende waterstanden van de 
Rijn) op een zeer hoog rond terrein 
stond. Ook in de catalogus van de to-
pografische collectie van het Zeeuws 
Genootschap te Middelburg trof ik 
een aantal afbeeldingen aan van 
zaagmolens, die vooral in de buurt 
van de Noordhavendijk stonden. 
Groot was mijn verbazing toen ik 
een tweetal tekeningen aantrof die 
dezelfde situatie weergeven als het 
gezicht op het Westzijderveld met 
Westzaan in de verte. De Zeeuwse 
tekeningen missen alleen de fraaie 

stoffering met de koeien en het ge-
boomte; kaalheid alom dus. Maar de 
schuur links, de paltrok en de boven-
kruiers rechts zijn op dezelfde plaats 
afgebeeld. Beide tekeningen wer-
den gemaakt door gerenommeerde 
Zeeuwse kunstenaars: Jacobus 
Perkois (1756-1804) en Johannes 
Hubertus Reygers (1767-1849). 
Zo is door deze zoektocht duide-
lijk geworden dat de paltrok in het 
Westzijderveld in werkelijkheid bij 
Middelburg stond.

door Simon Honig Jz.

De zaagmolens aan de Noordhavendijk te Middelburg door Jacobus Perkois (collectie Zeeuws Genootschap, Middelburg II 785).
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Over de loge van de vrijmetselaars 
deden in Zaandam ooit wilde ver-
halen de ronde. Dirk Jan de Groot, 
zelf vrijmetselaar, schreef over zijn 
jeugd in het boekje ‘Paipekoppies’: 
‘Verder aan dezelfde kant (van de 
Stationsstraat), was nóg iets engs. 
Daar was het huis van de vrijmet-
selaars. Het had een ingebouwde 
stoep. Letterlijk alles aan die men-
sen was geheim, dachten we, maar 
van elk geheim lekt wel iets uit. Wij 
jongens vertelden elkaar dat daar in 
dat gebouw doodkisten stonden. 
Elk jaar moest er een vrijmetselaar 
doodgaan en die werd dan in zo’n 
kist gestopt. Wat er verder gebeurde 
wisten wij niet, maar die gevulde 
kisten stonden vast op zolder, want 

niemand had ooit zo’n kist van de 
stoep af zien dragen.’ Tegenwoordig 
is er over de Vrijmetselarij veel meer 
bekend dan vroeger.   

BROEDERSCHAP

De Vrijmetselarij is een eeuwen-
oude broederschap. Wie meer over 
de achtergronden daarvan wil we-
ten verwijs ik naar het artikel in de 
Encyclopedie van de Zaanstreek. 
De vrijmetselaars plachten bijeen te 
komen in loges of werkplaatsen. Het 
woord ‘loge’ komt van het Engelse 
woord ‘lodge’, wat oorspronkelijk 
‘bouwkeet’ betekent. Omstreeks 
1800 gingen de Zaanse vrijmetse-
laars naar Amsterdam en Haarlem 
om daar de loges de bezoeken. In 

die tijd hadden de meeste vrijmet-
selaars in Nederland nog geen eigen 
loge; men kwam bijeen in herber-
gen en logementen. In 1817 werd 
te Zaandam de vrijmetselaarsloge 
Anna Paulowna opgericht, genoemd 
naar de populaire Russische gema-
lin van kroonprins Willem, de latere 
koning Willem II. De eerste voor-
zittend meester van de Zaandamse 
loge was Jan Jacobsz. Kool, een pa-
pierfabrikant uit Zaandijk en gaan-
dehouder van de papiermolen ‘De 
Bonsem’. Hij bleef voorzitter tot 
1835. De eerste bijeenkomsten van 
de loge vonden plaats in de herberg 
‘De Drie Zwanen’ aan de Dam. In 
1820 verhuisde men naar het pand 
‘De Oude Prins’ (thans Dam 2), 

De loge van de vrijmetselaars te Zaandam
'Het bouwen moet
voortgang vinden'

Aan de Stationsstraat te Zaandam staat sinds 1883 een deftig pand in neo-classicistische stijl. Het is de loge waar de Vrijmetselaren 
van de Zaanstreek bijeenkomen. Lange tijd hing er een waas van geheimzinnigheid rond dit bijzondere gebouw. Nu wordt het soms 
opengesteld voor geïnteresseerden.

door Dick Kerssens

Interieur loge.
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naast de Grote Sluis; dit perceel 
had men gekocht. In 1857 werd het 
pand grotendeels geamoveerd om 
gerenoveerd te herrijzen. Het ont-
werp voor de nieuwe loge was van 
de stadsarchitect L.J. Immink, die 
zélf tot de vrijmetselaars behoorde. 
Ofschoon het vernieuwde pand nog 
niet officieel was geopend, werd er 
al op 17 september 1858 een eerste 
bijeenkomst belegd.

VERHUIZING

Al in 1877 dacht men erover om 
het nog nieuwe pand aan de Dam 
te verlaten en uit te zien naar een 
ander gebouw. In 1881 liet men het 
oog vallen op een fraai perceel aan 
de Westzijde genaamd ‘Rusthof ’. 

De vraagprijs bedroeg twaalfdui-
zend gulden en de kosten van de 
verbouwing werden begroot op 
duizend gulden. De voorzitter, 
Cornelis Corver van Wessem, riep 
met spoed zijn medebroeders op 
voor een vergadering om te beslissen 
over de eventuele aankoop. Tijdens 
een langdurige beraadslaging waar-
bij verhit werd gedebatteerd, deelde 
de voorzitter mee, dat hij een vol-
macht had van zijn moeder, me-
vrouw de Wed. J.C. van Wessem-
Corver. Deze verklaarde dat zij 
- wanneer de loge in staat mocht 
zijn een nieuw, eigen logegebouw te 
stichten - bereid was kosteloos een 
stuk grond aan de Spoorstraat (naast 
pakhuis ‘Stadhuis van Amsterdam’) 
over te dragen. Dat zou wel enige 
jaren geduld vergen; de vrijmet-
selaars moesten sparen voor het 
benodigde kapitaal. Mevrouw van 
Wessem-Corver deed haar aanbod 
uit belangstelling in de loge waarvan 
wijlen haar echtgenoot zo lang lid 
was geweest. Tijdens de vergadering 
van 15 juni 1881 werd met algemene 
stemmen aangenomen het voorstel 
van de voorzitter om de aangebo-
den bouwgrond van zijn moeder te 
aanvaarden, en daarop een gebouw 
te stichten. Het lid architect J.H. 
Eilmann werd gevraagd een voor-
lopig plan en een berekening van 

de kosten te maken. Op 27 maart 
1883 besloot men de bouw te doen 
plaatsvinden overeenkomstig diens 
overlegde tekeningen; Eilmann 
werd met de bouw belast. Men be-
schikte hiervoor over een kapitaal 
van tienduizend gulden; het nog 
ontbrekende bedrag werd begroot 
op vierduizend gulden of zoveel 
meer of minder als later zou blijken 
nodig te zijn. Voor het verwerven 
van het benodigde bedrag werd een 
renteloze geldlening in aandelen van 
vijftig gulden uitgeschreven. Op 7 
april werd bij B. en W. van Zaandam 
de bouwvergunning aangevraagd en 
op 11 april volgde de gunstige be-
schikking van het college. Op 17 
mei vond door notaris Pieter Mul 
(lid van de loge) de overdracht van 
de grond aan de Spoorstraat plaats; 
de eerste steenlegging had al (zonder 
enige feestelijkheid) plaats gehad op 
vrijdag 12 mei door de voorzittend 
meester in aanwezigheid van twaalf 
leden. 

SERVANTSWONING

Op 6 november 1883 werd het 
logegebouw plechtig ingewijd. 
Broeder Eijlmann kon terugzien 
op een prachtig resultaat dat aan 
de Stationsstraat was verrezen. Een 
schitterend gebouw in neo-clas-
sicistische stijl. Vooral de tempel 

Het neo-classistische gebouw aan de Stationsstraat. Vaandel der Zaandamse loge.

Interieur.
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boven, in classicistisch-Egyptische 
stijl, is een lust voor het oog. De 
wanden zijn gestuukt met pilasters 
en bezijden de troon met baldakijn 
staan twee sfinxen. In het plafond 
is een fraai raamwerk aangebracht 
met daarin glas in lood. Het geheel 
is volgens maçonnieke maatstaven 
(die van de vrijmetselarij) inge-
richt. Het Zaandamse logegebouw 
is een van de weinige gebouwen in 
Nederland die speciaal als vrijmet-
selaarsloge zijn gebouwd. Naast de 
loge, oostelijk ervan, kwam een con-
ciërgewoning. Voorzitter Cornelis 
Corver van Wessem had de loge in 
april 1885 daartoe de grond aan-
geboden onder de voorwaarden dat 
daar ‘eene Servantswoning’ met keu-
ken zou worden gebouwd, en dat de 
schenking gedurende het leven van 
de schenker niet mocht worden ver-
vreemd. Met instemming van alle 
broeders der loge dankte broeder 
L. Ebmeijer de ‘Achtbare Meester’ en 
het aanbod werd van harte aanvaard. 
Op 6 juni 1885 werd de bouwver-
gunning van een conciërgewoning 
aangevraagd. Ook hiervoor werden 
de tekeningen door J.H. Eilmann 
gemaakt en de bouw ervan werd ook 
weer aan hem opgedragen. Hiervoor 
moest een lening worden afgesloten, 
maar er was in de loge weinig be-
langstelling voor deelneming erin; 

het lid P.B.J. Ferf beklaagde zich 
daar zeer hevig over. Een in het leven 
geroepen bouwcommissie werd op-
gedragen mede een geschikte con-
ciërge te zoeken. Benoemd werd 
Cornelis van Soelen met vrije wo-
ning en vijf gulden retributie voor 
belasting. Daarvoor moest hij de 
zalen schoonhouden en zorgen voor 
de keuken en de bediening. Hij zou 
dadelijk in dienst treden, maar  mocht
geen bediening verrichten in de loge
of aan een banket vóór hij tot vrij-
metselaar zou worden aangenomen.

LEK DAK 

Omstreeks 1910 en de daarop vol-
gende jaren kreeg de loge te kampen 
met grote herstellingskosten van 
het dak, dat dringend verbetering 
behoefde. Om aan de ongewenste 
toestand een einde te maken werd 
voorgesteld het dak te vernieuwen 
en gelijktijdig het interieur van het 
gebouw in overeenstemming te 
brengen met de eisen van de nieu-
we tijd. De kosten bedroegen circa 
4500 gulden, die gedeeltelijk wer-
den bestreden uit vrijwillige bijdra-
gen, tot een bedrag van twaalfhon-
derd gulden. De rest werd geleend; 
de rente daarvan kon ieder jaar 
door een vrijwillige contributie-
verhoging worden betaald en hier-
door konden ook de aflossingen 

worden gedaan. Tot 1912 werd 
door de loge gebruik gemaakt van 
zogenoemde privaattonnen, die we-
kelijks werden opgehaald en werden 
vervangen door lege. In het genoem-
de jaar kreeg men toestemming om 
een beerput aan te leggen van gewa-
pend beton en kort daarna verkreeg 
men een vergunning voor het maken 
van een w.c. en twee urinoirs. Tot 
1917 had men in de loge gasverlich-
ting, maar in dat jaar werd voor 750 
gulden elektrisch licht aangelegd.   
  
DONKERE JAREN

Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers 
ons land binnen en dat beloofde 
weinig goeds voor de vrijmetselarij. 
Onder de Nationaal Socialistische 
dictatuur was geen plaats voor de 
vrijmetselaars die bijeenkomen om 
zelfstandig te zoeken naar waarheid. 
Het is daarom niet verwonderlijk 
dat de vrijmetselarij al op 3 sep-
tember 1940 door de nazi’s werd 
verboden. De bibliotheek en het 
archief van de loge Anna Paulowna 
werden in beslag genomen en naar 
Den Haag en later Duitsland over-
gebracht. Tot overmaat van ramp 
werd het logegebouw gevorderd 
door de Duitsers en ingericht als 
kringhuis van de NSB. Na de oor-
log werd het geheel ‘uitgewoonde’ 
gebouw ingericht als gevangenis 

Interieur op recente foto.Interieur op oude foto.



Zaans Erfgoed 27

voor de gearresteerde leden van de 
NSB. Op 30 mei 1945 kwamen de 
leden van Anna Paulowna weer voor 
het eerst bijeen. Het logegebouw 
was daarvoor nog niet beschikbaar; 
men vond gastvrij onderdak in het 
gebouw van ’t Nut. Daar het interi-
eur van het logegebouw grondig was 
vernield, werd onder leiding van no-
taris J. de Jong (lid van de loge) een 
herstelfonds in het leven geroepen. 
De architect J.P. Smits (eveneens 
lid) stelde zich gaarne beschikbaar 
voor het maken van een nieuw plan 
voor het interieur en de inventaris. 
Op 15 mei 1946 opende broeder de 
Jong tijden een vergadering in het 
gebouw van ’t Nut de ingezamelde 
intekenbiljetten ter versterking van 
het herstelfonds. Er was 14.870,50 
gulden bijeengebracht. De offerbe-
reidheid van de broeders was bui-
tengewoon; tijdens de vergadering 
werd nog eens 6.845 gulden verza-
meld. Tijdens de vergadering van 
17 november 1948 deelde voorzit-
ter P.W. Jedeloo mee een rapport te 
hebben ontvangen van de commis-
sie van Tempelherstel. In verband 
daarmee vroeg hij inlichtingen aan 
het lid notaris J. de Jong over de 
financiële zaken in betrekking tot 
de oorlogs- en bezettingsschade. 
Broeder de Jong deelde mee dat het 
Nederlands Beheersingsinstituut de 
loge aanbood 11.300 gulden uit te 
keren. Ondertussen werkte archi-
tect J.P. Smits zijn herstelplannen 
uit voor een nieuwe tempel bovenin 
het gebouw. Het grootste probleem 
was dat van de financiën; er was ze-
ventienduizend gulden beschikbaar 
en daar moest nog zo’n achtduizend 
bijkomen. Ondertussen begon men 
al vast met de herstelwerkzaamhe-
den, die ook deze keer weer door 
de firma J.&D. Eilmann werden 
uitgevoerd. De verbouwing was een 
gigantische klus, maar toch waren 
het tijden van vreugde. Men had 
iets op te bouwen, zoals de algehele 
tendens in het naoorlogse leven was. 
Werken aan een heilig doel, wat de 
broeders betreft, hield dat óók in: 
het voltooien van de nieuwe tempel. 
Op zaterdag 5 november werd deze 
plechtig ingewijd. Onder het voor-

zitterschap van G. Fris werd in 1950 
en 1951 de benedenverdieping van 
het logegebouw gerestaureerd. De 
gehele aanpak werd opnieuw door 
de firma J.&D. Eilmann verzorgd.

RENOVATIE

Begin jaren tachtig was het logege-
bouw toe aan een grondige restau-
ratiebeurt, óók op financieel gebied 
een hele onderneming. Door het 
Maçonnieke Bouwfonds uit Den 
Haag werd met 120.000 gulden bij-
gesprongen onder voorwaarde dat 
de loge zélf veertigduizend gulden 
moest bijpassen. Door de leden zelf 
werd 24.000 gulden bijeengebracht 
(gemiddeld vierhonderd gulden per 
lid, hetgeen voor velen een groot 
financieel offer was). Na nader on-
derzoek van de architect H.Valk (lid 
van de loge) bleek dat er veel méér 
te restaureren viel. Een voorzichtige 
raming gaf tot grote schrik van de 
renovatiecommissie aan dat de kos-
ten ongeveer 250.000 gulden zou-
den bedragen. Men moest tot een 
oplossing komen en liet het restau-
ratieplan voor de keuken vallen; de 
kosten daarvan waren op tachtig-
duizend gulden geraamd.

MONUMENT

In de afgelopen jaren waren er voor 
de loge veel zorgen over het naar 

behoren onderhouden van het ei-
gen gebouw. Gelukkig kon men 
de verbouwingen en het grooton-
derhoud mede bekostigen via het 
Maçonnieke Bouwfond uit Den 
Haag. Op dit moment is een groep 
vrijwilligers bezig om onder andere 
het interieur op te knappen. In 
2001 werden de voorhof, het por-
taal, de gang, overloop en de tem-
pel grondig aangepakt; deze hebben 
nu weer de vooroorlogse uitstraling. 
Ondertussen werd het logegebouw 
tot gemeentelijk monument aan-
gewezen vanwege haar unieke uit-
straling in de Stationsstraat. Het 
fraaie gebouw dat enkele jaren 
geleden aan de buitenkant geheel 
werd geschilderd mag gezien wor-
den. In 2003 werd de zogenoemde 
‘Heerenkamer’ weer in oude stijl 
teruggebracht. Alle werkzaamhe-
den werden weer verricht door en-
thousiaste vrijwilligers, die alle lof 
verdienen. Plichtsbesef deed hen tot 
laat in de avonden arbeiden, zoals 
vrijmetselaren betaamt: de bouw 
moet voortgang vinden.

(Dick Kerssens is lid van de loge 
Anna Paulowna.)         

De loge lang geleden, maar goed herkenbaar.
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Van zaffer tot smalt naar ultramarijn
Zaans blauw

Op de lange lijst van succesvolle industriële producten die in de Zaanstreek werden vervaardigd, verdient Zaans blauw(sel) 
zeker een eervolle vermelding. In het navolgende artikel wil ik die bewering staven.

door Martin E. de Gruijl

Het bekende product.

In Westzaan was sinds 1701 een 
bedrijf gevestigd, dat was ingericht 
voor het vermalen van verpulverd 
kobaltglas tot de vereiste fijnte, en 
waar óók het hiervoor benodigde 
kobaltglas werd vervaardigd. Het 
malen geschiedde op de molen ‘De 
Blauwe Hengst’, terwijl het glas werd 
geproduceerd in de ernaast gelegen 
glashut (vergelijk ‘die Hütte’, dat 
is ‘de smelterij’). Voor het vervaar-
digen van het kobaltglas had men 
kobaltoxide nodig, dat werd betrok-
ken uit Duitsland - voornamelijk uit 
Saksen (Ertsgebergte), en voorts uit 

Thüringen en het Zwarte 
Woud. De inkoop liep 
via Amsterdamse han-
delshuizen, die hierin 
waren gespecialiseerd. 
 
THERMO-SHOCK

Kobalt is een metaal 
dat nooit in zuivere 

toestand wordt gevonden, omdat 
het altijd met arseen, zwavel, zilver, 
bismut enzovoort is verbonden. 
Het delven van het kobalterts werd 
door tientallen kleine mijnbouwbe-
drijfjes uitgeoefend. Het gewonnen 
erts werd in watermolens met een 
stampinrichting tot kleine brokken 
verpulverd. Hierna volgde het zoge-
heten roosten, waardoor het kobalt 
oxideerde en de zwavel verbrandde, 
terwijl men door de bijzondere con-
structie van de oven het arseen voor 
het grootste deel kon laten neerslaan 
in ijzeren pijpen.  De roostovens 
werden gestookt met houtskool tot 
een temperatuur van 950 graden 
Celsius. Als het kobalt voldoende 
was geoxideerd stortte men de hete 
massa in water, met als gevolg dat 
het kobaltoxide door ‘thermo-shock’ 
tot een grof soort poeder uiteenviel, 
dat bijna zwart van kleur was. Dit 
eindproduct ‘zaffer’ (een Arabisch 

woord) was één van de grondstoffen 
die door het Westzaanse bedrijf wer-
den toegepast voor de vervaardiging 
van blauw glas. Het glas werd tot 
een microfijn poeder gemalen, dat 
werd gebruikt voor verf, glazuren, 
optisch bleken enzovoort. Zaffer 
bestond uit circa zeventig procent 
kobaltoxide en voorts uit resten ar-
seen en andere metalen.

RAFFINEREN 

Het produceren van het kobaltglas 
was gelijktijdig een vorm van raffi-
neren om ongewenste stoffen zoals 
arseen, zilver enzovoort zoveel mo-
gelijk te verwijderen. Pijpaarden 
smeltkroezen werden gevuld met 
één deel potas (een zogeheten ‘flux’), 
die de smelttemperatuur van twee 
delen kwartszand (silica) terug-
bracht van 1700 naar 1300 graden 
Celsius. Naar gelang de gewenste 
kleursterkte voegde men er minder 

Brokken kobalt.



of meer zaffer aan toe, tot ongeveer 
vijf procent. Na verloop van acht tot 
tien uur was de glasmassa gesmol-
ten. De bovenlaag was het glas en 
het bezinksel bestond uit vreemde 
metaalverbindingen; dit werd ‘spijs’ 
genoemd. Voorzichtig schepte men 
met ijzeren pollepels het glas uit de 
kroes, ervoor wakend dat het niet 
verontreinigd werd door de spijs. 
Ook hier paste men weer de tech-
niek van het ‘schrikken’ toe door de 
hete glasmassa in water te gieten, 
met als resultaat: verpulverd glas. 
Hierna volgde het malen.
 
DE BLAUWE HENGST

Om een optimale kleurwerking 
te verkrijgen moest het kobaltglas 
microfijn worden gemalen en bo-
vendien ijzervrij. Dit gold en geldt 
trouwens voor alle glazuren, on-

geacht de kleur. Een andere voor-
waarde was, dat dit nat geschiedde. 
Door de oppervlaktespanning van 
de glasdeeltjes klonterden die samen 
tot een harde vaste massa. Het fijn-
malen zou onmogelijk zijn indien 
geen water werd toegevoegd. Het 
malen veroorzaakte zo geen stof in 
de molen en dus vrijwel geen pro-
ductverlies. Aan kobaltoxide hing 
een stevig prijskaartje. Ook droeg 
deze natte conditie bij tot een lange-
re standtijd van de molenstenen, die 
het toch al zwaar te verduren hadden 
met het harde glaspoeder. Dit fijne 
poeder werd gebruikt voor verf, 
glazuren, optisch bleken enzovoort. 
Het dwingt respect af hoe men met 
eenvoudige middelen doeltreffende 
kwaliteitscontroles kon uitoefenen, 
met als resultaat een goed product 
dat aan de gebruikseisen voldeed. 
Zo nam men bezinkingsproeven 
door in een lang glas gevuld met 
water glaspoeder te laten bezin-
ken: grote deeltjes zakken sneller 
dan kleine, een goede indicator. 
Voorts maakte men uitstrijkjes op 
een zwart houten plankje. Maar 
vooral een brede ervaring met het 
fabricageproces was de sleutel tot 
het maken van een betrouwbaar en 
succesvol product. Het eindproduct 
was ‘smalt’, dat men tot de zogehe-

ten ‘fritten’ (halfverglaasde grond-
stoffen) rekent. Net als de naam 
‘zaffer’ wordt die van ‘gritten’ (ook 
in andere talen) heden ten dage nog 
in de industrie gebruikt.
 
DE MARKT:

Kobaltblauw dankt zijn heldere 
kleur aan een hoog absorptievermo-
gen van licht. De eens zo vermaarde 
Haarlemmer linnenblekerijen be-
hoorden tot de belangrijke klanten 
van De Blauwe Hengst, ondanks 
concurrentie van een Amsterdamse 
en een Haarlemmer ‘zaffer-raf-
finaderij’. Die van Amsterdam 
stond op het Roeterseiland. Ook 
Oostzaanse linnenblekerijen zullen 
klant zijn geweest. Huis- en kunst-

De Blauwe Hengst.

Ingang oude kobaltmijn, 

thans beschermd monument.

Brieflezende vrouw; kobalt in de kunst.
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Links de glashut met schoorsteen.

het ultramarijn blauw. Maar de eer 
kreeg hij slechts gedeeltelijk; ultra-
marijn is tot op de dag van vandaag 
een betwiste uitvinding. Guimet 
bereidde zijn ultramarijn door in 
een hittebestendige kroes de grond-
stoffen klei, soda en zwavel plus een 
reduceermiddel te doen. De kroes 
werd vervolgens dichtgesmeerd met 
klei, behoudens een kleine opening 
voor het laten ontsnappen van gas-
sen en vervolgens verhit tot acht-
honderd graden Celsius; daarna liet 
Guimet de temperatuur zakken. Als 
deze een waarde van lager dan vijf-
honderd graden bereikte, werd wat 
lucht toegelaten - dit werkte kleur-
versterkend. Na afkoeling werd het 
ultramarijn gespoeld met water en 
gemalen tot poeder. Het is dit pro-
ces, dat later ook werd toegepast bij 
De Blauwe Hengst voor de produc-
tie van ultramarijn. Tijdens het ver-
hitten kwam veel zwaveldioxide vrij, 
dat via de schoorsteen zijn weg naar 
buiten vond. Dit zou nu niet meer 
worden getolereerd. Strenge mi-
lieubeschermende wetten hadden 
in de afgelopen jaren wereldwijd 
de sluiting van ultramarijnfabrie-
ken tot gevolg. Alleen enkele zeer 
grote bedrijven zijn overgebleven, 
omdat alleen zij in staat waren een 
vele miljoenen kostende zuiverings-
installatie te laten installeren. Men 
bereikt thans reinigingswaarden van 
99,7 procent, waarbij de zwaveldi-
oxide wordt omgezet in bruikbaar 
zwavelzuur. De Westzaanse bewo-
ners zullen zeker veel hinder hebben 
ondervonden wanneer de oven in 
bedrijf was, om van gezondheids-
klachten niet te spreken... En de ver-
maarde Westzaanse ‘blauwpopjes’ 

voor de laatste spoeling van de was 
op maandag? Die werden gemaakt 
van ruim negentig procent soda, ge-
mengd met een beetje ultramarijn, 
dat een zeer sterk kleurende werking 
heeft.
 
SCHERVEN EN BROKKEN

In het gedenkboek van het 
Amsterdamse handelshuis ‘H.G.Th. 
Crone 1790-1940’, ooit begonnen 
als importeur van zaffer en het gerede 
product smalt, kunnen we lezen dat 
van de 55 klanten in Nederland voor 
deze producten, de belangrijkste in 
Westzaan was gevestigd. Dit was de 
firma De Jager Koekebakker & Co.  
Voor ‘de materiële neerslag’ van de 
geschetste activiteiten kan worden 
verwezen naar het zeer lezens-
waardige artikel van de hand van 
C.J. van Roon ‘Sporen in de Grond 
(1): archeologische vondsten’, ver-
schenen in ‘Met Stoom’ (oktober 
1993). In het hoofdstuk ‘Resten van 
cobaltverwerking’ kunnen wij lezen 
over de vele scherven en brokken 
afkomstig van aan de blauwe kleur 
te herkennen kroezen en vuurvaste 
materialen, die wijd en zijd in de 
Westzaanse Polder worden gevon-
den. Chemisch/fysisch onderzoek 
van deze scherven en brokken zou 
veel interessante informatie kun-
nen opleveren over de Westzaanse 
blauwselindustrie.

Martin E. de Gruijl werkte als ma-
nager bij een bedrijf dat industrieel 
technisch keramiek vervaardigt.
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schilders bereidden in het verleden 
zélf hun verven. Hadden de lichte 
kobaltblauwe muurveren een mooi, 
enigszins transparant effect, met het 
blauw dat werd gebruikt door de 
Hollandse meesters was en is het 
niet pluis. Het blijkt dat kobalt-
blauw dat met olie is gemengd, 
niet ‘stabiel’ is, waardoor de eens 
zo fraaie kleuren vervagen. Dit is 
een grote zorg voor museumbazen. 
Wetenschappers buigen zich over 
dit probleem en zoeken naarstig 
naar een oplossing. Nederlandse 
faiencefabrieken, waar het (Delfts) 
blauw werd vervaardigd, behoorden 
eveneens tot de afnemers, evenals 
in Haarlem gevestigde pottenbak-
kerijen die blauwgedecoreerd aarde-
werk fabriceerden. De toepassingen 
waren legio, waarbij wij het eens zo 
gewaardeerde Zaanse blauwe pak-
papier zeker dienen te vermelden. 
Het kobaltblauwsel voldeed uitste-
kend maar was duur, zó duur dat 
men naar alternatieven begon te 
zoeken. Het was het ultramarijn dat 
het kobaltblauwsel voor een groot 
deel zou verdringen, maar dit was 
en is niet geschikt voor toepassing 
op keramische producten en als 
email.

ULTRAMARIJN

In 1824 werd er in Frankrijk een 
prijsvraag uitgeschreven voor het 
ontwikkelen van een nieuw blauw 
pigment dat goedkoper was dan 
kobaltblauwsel, maar minstens zo 
goed of beter. De beloning bedroeg 
de toen kapitale som van zesdui-
zend franc. Het was de Fransman 
Jean-Baptiste Guimet die in 1828 
de beloning kon opstrijken met 



Zaans Erfgoed 31

1 april
De aanleg van de Zuidelijke randweg 
kwam een stuk dichterbij door een sub-
sidie van minstens vijftien miljoen euro 
van het Regionaal Orgaan Amsterdam. 
Zaanstad hoopt het hele project, inclusief 
de verbreding van de Den Uylbrug, in 
2009 gereed te hebben.

2 april
Zaanstads burgemeester H. Meijdam 
kondigde aan tijdens het zogenoemde 
‘Met Henry Meijdam aan tafel’ een ken-
nismakingsronde te gaan maken door de 
verschillende wijken van Zaanstad.

4 april
Er komt mogelijk een groot windmolen-
park in de droogmakerij Wijde Wormer 
tussen de Zaanstreek en Purmerend. 
Hierdoor kunnen 36.000 huishoudens 
worden voorzien van ‘schone’ stroom.

4 april
De plannen voor de synagoge (1865) op
de Zaandamse Gedempte Gracht vorde-
ren gestaag. De bedoeling is om het histo-
rische gebouw dat behoort tot het joodse 
cultureel erfgoed, te behouden en er een 
culturele bestemming voor te vinden. 
Er wordt gedacht aan een permanente 
expositie over de joodse gemeenschap, 
waar tal van relikwieën zijn te zien uit 
de tijd dat de synagoge nog bij hun in 
gebruik was. Verder toont het Zaans 
Museum interesse om er een dependance 

te vestigen. Het grootste probleem is om 
passende vervanging te vinden voor de 
huidige gebruikers van het pand, zoals 
een snoepwinkel en Primafoon.

5 april
Zaanstads wethouder Loggen wil alle 
bruggen over de Zaan tijdens de spits 
dichthouden voor de pleziervaart.

6 april
Sloop van de Groote Weiver in Krom-
menie lijkt onvermijdelijk. Het gebouw 
moet wijken omdat het terrein van de 
voormalige gasfabriek gesaneerd moet 
worden. De provincie stelde 400.000 
euro beschikbaar om andere huisvesting 
te realiseren. Samengaan met buurthuis 
De Pelikaan is één mogelijkheid.

6 april
Bij opgravingen naast het Kerkplein in 
Oostzaan is de fundering van een gebouw 
uit de veertiende of vijftiende eeuw ge-
vonden. 

9 april
Noord-Hollandse natuurclubs zijn tegen 
de plaatsing van 21 grote windmolens 
in de Wijde Wormer. Zij zeggen dat het 
zelfs niet is toegestaan, omdat de droog-
makerij onderdeel is van het Nationaal 
Landschap Laag Holland, waarin groot-
schalige bouwprojecten verboden zijn. 
Zij zijn bovendien bang voor nadelige 
gevolgen voor de vogelstand in het ge-
bied.

9 april
Er komt wellicht een appartementen-
complex voor oudere Surinamers en 
Antillianen op de hoek van de Zaandamse 
Wibautstraat en Thorbeckeweg.

12 april
Het eerste bouwwerk van Inverdan is 
aanstaande. In de herfst van 2005 be-
gint de bouw van winkels, woningen en 
een bioscoop. Hiervoor moeten aan het 
Rustenburg de parkeergarage en de win-
kels eronder eerst worden gesloopt.

13 april
Het lijkt erop dat de culturele activiteiten 
in Krommenie, die door het wegvallen 
van buurthuis de Pelikaan en de Grote 
Weiver ernstig op de tocht stonden, on-
derdak vinden in het voormalige kantoor 
van de Woonmij aan het Visserspad.

15 april
De eigenaar van hotel Inntel (Golden 
Tulip) bij het Zaandamse NS-station ging 
akkoord met verplaatsing van het hotel 
naar de overkant van de Provincialeweg, 
waar nu nog het Trefpunt staat. Hiermee 
kwam een einde aan moeizame onder-
handelingen en werd een belangrijke stap
genomen in de realisering van Inverdan.

19 april
Uit de Atlas voor gemeenten 2005 blijkt 
Zaanstad te behoren bij de best bereik-
bare plaatsen van Nederland, zowel in als 
buiten de spits en zowel per auto als met 
het openbaar vervoer. 

19 april
Zaanse kerken willen graag vaker hun 
deuren openen, maar door gebrek aan 
geld en personeel blijkt dit onmogelijk.

21 april
Het infocentrum in het Twiske wordt 
voor 168.000 euro opgeknapt. Via sub-
sidies, onder meer van de provincie, 
komt 123.000 euro binnen. De reste-
rende gelden moet het recreatieschap 
zelf betalen. 

21 april
Op de plaats van de voormalige boerde-
rij aan Hazepad 79 in Zaandijk komen 
waarschijnlijk toch vier woningen. De 

Kroniek
Drie maanden de Zaanstreek, samengesteld uit Dagblad Zaanstreek

door Annemieke Emond
(Foto’s: Dirk Brand en GAZ)
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eigenaar van de grond wilde hier aanvan-
kelijk een twaalf meter hoge botenloods 
bouwen, maar bereikte overeenstemming 
met de gemeente Zaanstad waardoor hij 
afziet van dat plan.

22 april
Aan een 36-jarige traditie, het jaarfeest 
op de Zaanse Schans, lijkt dit jaar ten 
einde te komen. De door de gemeente 
Zaanstad doorgevoerde bezuinigingen 
leidden ertoe dat Stichting de Zaanse 
Schans geen budget meer heeft om het 
feest te organiseren.

25 april
De drie vernieuwingsgebieden rond 
Saendelft zullen voortaan door het 
leven gaan onder één nieuwe naam: 
‘Noorderwerf ’.

2 mei
Bij de politie Zaanstreek-Waterland kan 
nu ook via de website www.politie.nl 
aangifte van kleine misdrijven worden 
gedaan.

7 mei
Voor 25 euro zijn binnenkort vierdui-
zend parten van de nog te bouwen hout-
zaagmolen Het Jonge Schaap te koop. De 
molen die op de Zaanse Schans komt,
ontbeert nog 270.000 euro voor rea-
lisatie. De verkoop van de parten, die 
vergelijkbaar zijn met aandelen, is naar 
voorbeeld van een partenrederij zoals die 
in de zeventiende en achttiende eeuw ge-
bruikelijk was om aan geld te komen voor 
de bouw of aankoop van een molen (zie 
ook agenda/verenigingsnieuws).

7 mei
De gemeente Zaanstad hield vorig jaar 
3,2 miljoen euro over. De gemeenteraad 
beslist wat er met het overschot gaat ge-
beuren.

14 mei
De eerste paal van het nieuw te bouwen 
stadhuis in Oostzaan ging de grond in.

14 mei
De VVV keert, na een tijdelijk verblijf 
in Amsterdam, terug naar Zaandam. 

Het nieuwe kantoor is te vinden in het 
Railpoint Office aan het Ebbenhout.

19 mei
De bouw van een nieuwe beschuitstoren 
in Wormer komt dichterbij. De bena-
ming beschuitstoren, met verbindings-
letter ‘s’, komt uit oude geschriften. De 
originele toren werd in 1620 gebouwd 
als ‘klok’ voor de beschuitbakkers, die 
vanwege het brandgevaar door over-
verhitting geen vuren mochten stoken 
tussen zes uur ’s avonds en twaalf uur 
’s nachts.

20 mei
Met een budget van bijna een half mil-
joen euro start de gemeente Zaanstad 
dit jaar met revitalisering van het ver-
waarloosde Zaandamse Volkspark tus-
sen de Provincialeweg en de Parkstraat. 
De bedoeling is het 115 jaar oude park 
weer helemaal terug te brengen in de oor-
spronkelijke staat. Het Volkspark werd 
in 1890 aan de Zaanse bevolking ge-
schonken door houthandelaar, dijkgraaf 
van Westzaan en lid van de Provinciale 
Staten van Noord-Holland C. Corver  
van Wessem ter gelegenheid van zijn 40-
jarig huwelijk met Neeltje van de Stadt.

20 mei
Half september hopen de werknemers 
van Carree Architecten hun intrek te 
kunnen nemen in een geheel opgeknapt 
Monumento Urbano. Het verwaarloosde 
gebouwtje in de wijk Westerwatering van 
de Italiaanse architect Aldo Rossi wordt 
ontdaan van de trappen en in de dan vrij-
gekomen ‘oksels’ voorzien van ruiten en 
een rond dak.

20 mei
Het grootste deel van de kooplui van de 
Zaandamse markt wil weg van de nieuwe 
plek op de Burcht en verhuizen naar de 
Gedempte Gracht. Volgens hen komen 
er op de Burcht minder klanten en is de 
plek erg weergevoelig. Veel bezoekers 
vinden De Burcht moeilijk bereikbaar, 
weersgevoelig en ver van het centrum 
(zie 27 juni).

20 mei
A8erna, de skate- en skeelerbaan onder 
de A8 in Koog aan de Zaan werd feeste-
lijk geopend door Zaanstads wethouder 
Loggen en burgemeester Meijdam. Zij 
deden dit door hun ‘tag’ (creatieve hand-
tekening met spuitbusverf ) te zetten op 
een graffitiwand.

21 mei
De bouw van de eerste 21 BKZ-wonin-
gen is gestart. Het project Betaalbare 
Koopwoningen Zaanstad (BKZ) maakt 
het mensen mogelijk een huis te kopen 
dat normaal op basis van hun inkomen 
niet bereikbaar zou zijn. De komende 
jaren worden vijfhonderd van deze wo-
ningen gebouwd, waarvan vierhonderd 
in Saendelft.
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26 mei
De Zaandamse Paaskerk is verkocht aan 
De Vrije Evangelische Gemeente, met 
uitsluiting van de gebrandschilderde 
ramen die, naar een ontwerp van Karel 
Appel, het scheppingsverhaal vertel-
len. De kerkenraad wil de ramen graag 
behouden voor de Paaskerk, maar als 
er geen sponsor voor komt, worden ze 
desnoods verkocht aan een buitenlandse 
bieder. De ramen hebben een waarde van 
anderhalf tot twee ton.

3 juni
De presentatie van ‘Westzaan, dorp 
aan de regel’ markeerde het einde van 
het bestaan van de Westzaanse woning-
bouwvereniging Westzaans Belang. De 
corporatie werd onderdeel van Woonmij 
Zaanstad. Het boek werd uitgereikt als 
afscheidscadeau aan alle vroegere huur-
ders.

3 juni
In de hele Zaanstreek is bij het referen-
dum over de Europese grondwet nega-
tiever gestemd dan het landelijk gemid-
delde. 

3 juni
In verband met de Inverdanplannen en 
de toekomstige sloop van Het Trefpunt 
werd de loopbrug naar het NS-station 
over de Zaandamse Provincialeweg geslo-
ten. Dit om vandalisme te voorkomen.

9 juni
Het Zaans Museum gaat de huidige col-
lectie op een andere manier presenteren. 
De nieuwe opzet maakt het mogelijk van 
tijd tot tijd veranderingen aan te brengen 
waardoor ook zaken die nu in het depot 
liggen, kunnen worden getoond.

11 juni
Het oude Oostknollendamse veerhuis bij 
het pontje werd gesloopt om plaats te 
maken voor twee nieuwe woningen.

14 juni
Het wijkoverleg Oud-Zaandijk wil de 
zogenaamde ‘Padhoofden’ in het dorp 
terugbrengen om de saamhorigheid te 
bevorderen. 

15 juni
Meer verlichting en sociale controle, 
extra waterpartijen en een toegangshek 
moeten er toe leiden dat de nieuwe 
aanlegsteigers in de Zaandamse Gouw 
langs het Burgemeester In ’t Veldpark 
beter worden benut dan de huidige. 
Deze zijn niet tot nauwelijks zichtbaar 
door begroeiing en vormen daardoor een 
makkelijk doelwit voor vandalen.

15 juni
Een groep van vijf mannen is bezig met 
het samenstellen van een boekwerk en cd 
over de Zaanse popgeschiedenis.

15 juni
De restauratie van stoomsleper/ijsbreker 
‘Jacob Langenberg’ uit 1902 is gestart.

20 juni
Het Tolhuis in Krommeniedijk lijkt 
ondanks de vele bezwaren, waaronder 
die van het Historisch Genootschap 
Crommenie, niet van sloop te redden.  

24 juni
De ‘smalle’ Zaandamse Den Uylbrug 
wordt gelijktijdig met de aanleg van de 
Zuidelijke Randweg verdubbeld. Het to-
tale project moet eind 2008 gereed zijn.

24 juni
DSM gaat de Zaanstreek verlaten, maar 
laat een fraai afscheidsgeschenk na: een 
cheque ter waarde van 50.000 euro ten 
behoeve van de bouw van een voor ge-
handicapten geschikte vissteiger aan de 
Zaandamse Houthavenkade.

27 juni
Zaanstads wethouder C. Loggen beloof-
de samen met vertegenwoordigers van de 
Zaandamse markt op zoek te gaan naar 
oplossingen voor de problemen die zij 
ondervinden op hun nieuwe stek op de 
Burcht (zie 20 mei).

29 juni
Opvallend was het grote aantal jongeren 
dat dit voorjaar en de jonge zomer met 
name in de weekends in bootjes door 
de sluizen van Zaandam voer. Zij deden 
een dagje Amsterdam of gingen richting 
Alkmaardermeer of IJsselmeer om te 
waterskiën. 

29 juni
Lezers van Dagblad Zaanstreek kozen, 
na een door de krant gehouden enquête
‘zeun’ als mooiste Zaanse woord. 
‘Maltentig’ (overdreven netjes) werd
tweede en als derde eindigde ‘Klossebak’ 
(bed).
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Verenigingsnieuws
             en agenda
 Ontvangen berichten Door Wikje van Ritbergen

In de Zaanstreek is een groot aantal verenigingen, stichtingen en andere instellingen actief op cultuurhistorisch gebied. Daarbij is het 
wel eens jammer dat de ene vereniging nauwelijks weet wat de andere doet. Deze rubriek kan hierin voorzien. Verenigingen wordt 
verzocht berichten in te zenden. Dat kan geen ‘interne verenigingsmededelingen’ betreffen. Maar nieuwtjes en ontwikkelingen die ook 
voor anderen interessant kunnen zijn, ontvangen en plaatsen wij graag. Aangezien de redactie dit keer (waarschijnlijk in verband met 
de achterliggende vakantietijd) nauwelijks berichten voor de agenda ontving, werd deze in het verenigingsnieuws ondergebracht.

PARTENREDERIJ VOOR 

HET JONGE SCHAAP

Vereniging de Zaansche Molen be-
gon in samenwerking met Rabobank 
Zaanstreek een publieksactie om een 
groot deel bijeen te brengen van het nog 
resterende bedrag dat nodig is voor de 
bouw van zaagmolen Het Jonge Schaap 
bij de Zaanse Schans. Door de Zaanse 
bevolking bij dit grote project te betrek-
ken, hoopt de molenvereniging 100.000 
euro bij elkaar te krijgen.
Zoals veelvuldig gebeurde in de zeven-
tiende en achttiende eeuw, wordt nu in 
de 21ste eeuw een ‘partenrederij’ opgezet 
voor Het Jonge Schaap. De vorm van 
een partenrederij was destijds een heel 
gebruikelijke methode om bedrijfskapi-

taal bijeen te brengen voor de bouw of 
aankoop van een molen. Voor de bouw 
van het Jonge Schaap worden nu vier-
duizend genummerde parten op naam 
uitgegeven. Deze worden verkocht via 
de advieskantoren van de Rabobank 
Zaanstreek, die hiervoor een speciale 
emissiebrochure liet drukken. Een vier-
duizendste part kost vijfentwintig euro. 
Daarmee mag de koper zich erop voor 
laten staan een bijdrage te hebben gele-
verd aan de bouw van de bovenkruiende 
zaagmolen. Daarnaast krijgt hij/zij een 
abonnement op de digitale nieuwsbrief 
over het project. Vier parten maken sa-
men een duizendste part (kosten hon-
derd euro). Kopers hiervan leveren niet 
alleen een aanzienlijk grotere bijdrage aan 

de realisatie van de zaagmolen (waarop zij 
terecht trots mogen zijn), maar kunnen 
er óók op rekenen te worden uitgenodigd 
bij hoogtepunten zoals de opening van 
de schuur, het bereiken van het hoogste 
punt, het inhijsen van de roeden en de 
officiële opening in 2008.
Een partenrederij is de historische voor-
ganger van een naamloze vennootschap: 
de uitgifte van parten is vergelijkbaar 
met die van aandelen. Daarom klopte 
de Zaansche Molen aan bij de deur van 
de Rabobank Zaanstreek. Behalve de 
verkoop van de parten via een speciale 
emissiebrochure, neemt de bank óók de 
promotie van de actie voor haar rekening. 
Met de bouw van Het Jonge Schaap is een 
totaalbedrag gemoeid van 1,9 miljoen 
euro. Ruim negentig procent daarvan is 
al binnen. De provincie Noord-Holland 
en de gemeente Zaanstad zijn de grootste 
geldschieters. Met de publieksactie wordt 
het zogenoemde ‘gaande werk’ gefinan-
cierd, waarmee de molen ‘zaagwaardig’ 
wordt gemaakt.

WANDELEN DOOR 

HET VERLEDEN

De Oostzaanse Oudheidkamer organi-
seert in samenwerking met de Openbare 
Bibliotheek Oostzaan op 14 november 
2005 een avond voor haar donateurs en 
andere belangstellenden. Jan de Waal, 
bestuurslid van de Oudheidkamer en 
geboren Oostzaner, houdt een presenta-
tie waarin hij een wandeling maakt door 
Oostzaan en door de tijd.
Deze ‘wandeling’ begint op het oude 
Weerpad, de verbindingsweg tussen 

Artist impression van het Jonge Schaap door Lesley Strawford.
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voor donateurs van de Oudheidkamer 
gratis, belangstellenden betalen een ge-
ringe toegangsprijs.

OUDHEIDKUNDIGE 

COMMISSIE JISP

Vele malen werd onze commissie gevraagd 
óf en wáár de uitgave ‘Het dorp aan de ri-
vier De Ghyspe’ nog te koop is. Dit boek 
(geschreven door H.P. Moelker en uit-
gegeven bij Nooy’s drukkerij-uitgeverij 
Purmerend in 1976) is bij de boekhandel 
niet meer te verkrijgen. Wie schetst onze 
verbazing toen wij bij een bezoek aan 
‘Serendipity Antiquariaat’ (Middenweg 
173, 1462 HJ Middenbeemster) twee 

exemplaren á dertig euro wisten te ont-
dekken. Wij kwamen in dit antiquariaat 
ook een groot aantal Zaanse historische 
en jeugdboeken tegen. Het leek ons een 
goed idee dit adres aan u door te geven. 
Openingstijden van de winkel: vrijdag-
middag en zaterdag tot 17.00 uur.
(Aansluitend meldt redactielid van Zaans 
Erfgoed Wikje van Ritbergen: ‘Oók via 
de boekenzoekdienst van de Slegte via 
internet zijn goede resultaten te krijgen 
(www.deslegte.com/booksearch.jsp). 
Langs deze weg kreeg ik al enkele ma-
len uit verschillende delen van het land 
een boek waarnaar ik jaren had gezocht, 
per post toegestuurd. Als het snuffelen 
in leuke boekwinkels en antiquariaten 
niets heeft opgeleverd, kan dit een goed 
alternatief zijn.’)

ARMENZORG ASSENDELFT

In het vorige nummer van Zaans Erfgoed 
stond een artikel over de armenzorg in 
Assendelft. De auteur Vibeke Kingma, 
lid redactie van Zaans Erfgoed, doet 
momenteel sociaal-historisch onderzoek 
naar dit onderwerp. Haar artikel was hier 
een korte weergave van. Zij vraagt zich 
af of er onder de lezers nog mensen zijn 
die herinneringen hebben aan de sociale 
zorg in Assendelft. Zij zou het erg op 
prijs stellen hier reacties op te krijgen. 
Haar e-mailadres is ti060677@tiscali.
nl. U kunt uw reactie óók zenden naar 
het redactie-adres van Zaans Erfgoed, 
Treilerstraat 111, 1503 JE Zaandam. Wij 
zorgen dan dat deze aan Vibeke wordt 
doorgestuurd.

Zaandam en Oostzaan, waar wordt stil-
gestaan bij voormalige Gasfabriek en 
de Molen van Kater. Via de Kerkbuurt, 
waar de ontwikkeling van het geloof in 
Oostzaan aan de orde komt, buigt hij 
rechtsaf naar het Zuideinde om wat meer 
te vertellen over het voormalige Weeshuis 
en de oude Boerenleenbank om te ein-
digen bij de ‘kluft’ op de Oostzanerdijk. 
Het geheel wordt ondersteund door een 
projectie van oude foto’s uit het archief 
van de Oudheidkamer Oostzaan en uit 
de privé-collectie van Jan de Waal.
De avond vindt plaats in het gebouw van 
Excelsior aan de Twiskeweg in Oostzaan 
en begint om 19.30 uur. De toegang is 

Het Weerpad in Oostzaan (nu Kerkstraat) op een foto van vóór 1920, het jaar waarin de molen op de 

achtergrond (Het Oostzaner Wapen) werd gesloopt. Oók op de achtergrond: de gashouder van het dorp, 

dat een eigen fabriek van lichtgas had.

Jisp in 1784 op een schilderij (olieverf op paneel) van Laurens Oomheyn. 

Woonomstandigheden onderaan de dijk bij 

Buitenhuizen (GAZ). 
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rijke plaats ingeruild voor de fabrieken 
van Verkade en Hille, die beschuit in 
heel Nederland een favoriet product op 
de ontbijttafel maakten. Films over het 
productieproces en oude commercials
maken de beschuitexpositie zeer dyna-
misch. Een bezoek op een zondag-
middag aan de expositie is extra aan-
trekkelijk - dan wordt wekelijks twee 
keer de éénakter ‘Beschuit met meisjes’ 
opgevoerd. Deze eenakter over de meisjes
van Verkade wordt voor het voetlicht
gebracht door het Wormerveers Toneel-
gezelschap onder regie van Marjan Aten.
Het Molenmuseum sluit het jaar af met 
een verkooptentoonstelling van Jan 
Groenhart. Deze kunstenaar, die bin-
nen en buiten de Zaanstreek een groot 
aantal bewonderaars heeft, zal traditie-
getrouw zijn nieuwe werk tonen in het 
Molenmuseum, Museumlaan 18, Koog 
aan de Zaan.

CURIEUZE ACHTERGROND 

OP FOTO

Van de heer Joop Taal uit Zaandam 
ontvingen wij onlangs een foto van een 
beurtscheepje van de firma Kempenaar 

in de Voorzaan. Maar de achtergrond op 
de afbeelding is in feite aanmerkelijk cu-
rieuzer dan het scheepje zélf. De foto zou 
zijn gemaakt in de Tweede Wereldoorlog, 
toen het ten strengste verboden was om 
militaire objecten te fotograferen. In het 
geval van deze foto gebeurde dat toch. 
Afgemeerd langs de Prins Hendrikkade 
liggen namelijk enige nieuwe kotters die 
onmiskenbaar gebouwd zijn voor de 
Duitse Kriegsmarine om als mijnenveger 
te fungeren. Deze waren hoogst waar-
schijnlijk afkomstig van de Scheepswerf 
Baerleveldt & Stapel, die toen was ge-
vestigd aan de Vredeweg in Zaandam. 
De Encyclopedie voor de Zaanstreek ver-
meldt: het bedrijf werd opgericht in 1929 
als BS-kanofabriek Baerleveldt & Stapel. 
Naast kano’s werden andere kleine hou-
ten vaartuigen vervaardigd. Het bedrijf 
kende een grote bloei tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, toen er houten schepen 
werden gebouwd voor het onschadelijk 
maken van (magnetische) mijnen. Er
mag worden aangenomen dat de op 
de foto zichtbare vaartuigen dergelijke 
houten schepen zijn.
Na de oorlog kwam het bedrijf als gevolg 
van deze scheepsbouwactiviteiten een 
jaar lang onder Militair Gezag. Nadien 
richtte de werf zich op de bouw, reparatie, 
huur en verhuur en winter- en zomerstal-
ling van jachten. In 1957 veranderde de 
naam in Betona BS Werf Baerleveldt & 
Stapel en ging men over op de bouw van 
woonarken en de fabricage van caravans 
en kampeerwagens. Het bedrijf, dat in 
de laatste periode van haar bestaan in 
het Zaandamse Westzijderveld was ge-
vestigd, telde in de hoogtijdagen zo’n 
vijftig personeelsleden. In 1971 viel het 
doek over deze onderneming.
(Albert Boes)

BESCHUIT IN MOLENMUSEUM

Het gaat goed met de exposities in het 
Molenmuseum. Van half juni tot half juli 
werden op de interactieve tentoonstel-
ling ‘Molenmakers gezocht’ meer dan 
tweeduizend basisscholieren ingewijd in 
de wereld van productie op windenergie. 
Het thema sloot naadloos aan op de hui-
dige lesprogramma’s. Tientallen Zaanse 
basisscholen besloten daarom het school-
jaar nuttig en plezierig af te sluiten in het 
museum aan de Museumlaan van Koog 
aan de Zaan.
Ook de thematentoonstelling over be-
schuit, die van 8 oktober tot en met 11 
december in het Molenmuseum wordt 
gehouden, belooft een publiekstrekker te 
worden. Beschuit is bij wijze van spreken 
uitgevonden in de Zaanstreek en kent 
een lange geschiedenis. Alle aspecten 
worden behandeld, van grondstoffen tot 
eindproduct. In het verleden speelden de 
meelmolens daarbij een belangrijke rol, 
maar op de expositie is óók een belang-

Meisjes van Verkade in de jaren vijftig van de vorige eeuw bij de fabriekspoort in de Valkstraat.

Houten mijnenvegers in de Voorzaan. 

Affiche voor de lange beschuitjes van Verkade.
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DORP AAN DE REGEL

Woningstichting Westzaans Belang gaf 
opdracht om zowel de geschiedenis van 
het dorp Westzaan te schrijven als die van 
de woningbouwvereniging, die sinds kort 
is gefuseerd met De Woonmij Zaanstad. 
Dat leverde een prachtig vormgegeven 
boek op; de kaft springt direct in het 
oog en ook het binnenwerk is, ofschoon 
het een zwart-wit uitgave betreft, een 
lust voor het oog. Compliment aan Rolf 
Kliffen van Kunstdrukkerij Mercurius.
In 25 hoofdstukken geeft auteur Peter 
Roggeveen een gevarieerd beeld van de 
Westzaanse geschiedenis. Bestuur, open-
baar vervoer, het Westzanerbad, de mid-
denstand, koninklijk bezoek; het is slechts 
een greep uit een rijk geschakeerd geheel. 
Vooral de (oud)inwoners van Westzaan 
zullen het met plezier openslaan. Maar 
bij zoveel variatie ligt oppervlakkigheid 
op de loer. Jammer dat de schrijver geen 
gebruik heeft gemaakt van een vrij onbe-

kende bron die in het Gemeentearchief 
opvraagbaar is, namelijk interviews met 
oudere Westzaners. Zij geven onder meer 
een aardige indruk van de controverse 
tussen noord en zuid. 
Persoonlijk vond ik het hoofdstuk over 
de woningcorporatie een van de meest 
interessante. Daarin wordt ruim gebruik 
gemaakt van het archief van de vereni-
ging en dat levert een aardig beeld van de 
keuzen waar men in de loop der tijd voor 
stond en de problemen in het contact met 
de gemeentelijke overheid. Een goede 
keuze vind ik ook de aparte hoofdstuk-
ken over bekende Westzaners zoals Jaap 
de Boer of Piet Klees. Mensen maken de 
geschiedenis, dat blijkt maar weer.
Peter Roggeveen, Westzaan, dorp aan de 
regel. Wormer, Stichting Uitgeverij Noord-
Holland, 2005. Uitgave in opdracht van 
Woningbouwvereniging Westzaans Belang 
t.g.v. het 90-jarig bestaan en de fusie met 
de Woonmij Zaanstad. (AvD). 

RONDE NOORD-HOLLAND

Dit jaar werd de Ronde van Noord-
Holland voor de zestigste keer verreden. 
Reden voor Rob Kat, journalist bij De 
Typhoon en later het Noord-Hollands 
Dagblad, om hier een boek aan te wijden, 
dat min of meer gelijk loopt met de ge-
schiedenis van wielrenvereniging DTS.
DTS nam in 1946 het initiatief tot de 
Ronde van Noord-Holland, omdat men 
vond dat wielerklassiekers als de Ronde 
van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-
Luik in Nederland navolging verdien-
den. Dat het 25-jarig jubileum van 
DTS (opgericht in 1921 in Krommenie) 
daarmee een extra dimensie kreeg, was 
mooi meegenomen. Overigens werd 
er in de Zaanstreek al langer georga-
niseerd gefietst: in 1897 ontstond in 
Koog aan de Zaan de Zaanlandse wiel-
rijdersvereniging Wilhelmina, een club 
van (waarschijnlijk) heren uit de hogere 
stand, die fietstochten organiseerde. Het 
Gemeentearchief Zaanstad bezit het ar-
chief van deze club.
Bijna vijftig jaar later was fietsen niet 
meer voorbehouden aan de elite en ging 
het er heel wat prestatiever aan toe. Het 
echte wielrennen had zich naar buiten-
lands voorbeeld ontwikkeld. Desondanks 
bleef de Ronde heel lang vooral een 

Boekennieuws
Nieuwe publicaties over de Zaanstreek, belicht door redactieleden van Zaans Erfgoed.

Redactie-coördinatie Corrie van Sijl



Zaans Erfgoed 39

(Noord-)Hollandse aangelegenheid. In 
dit boek komt de lezer dan ook Noord-
Hollandse coryfeeën tegen zoals Piet de 
Wit (uit Wormer) en de latere profs Hans 
Langereis  en Steven Rooks. Na verloop 
van tijd deden ook mensen van buiten de 
provincie en buitenlanders mee en had de 
ronde illustere deelnemers en winnaars 
als Hennie Kuiper en Tourwinnaar Jan 
Jansen. Het Zaanse zit hem in het par-
cours met start en finish in de Zaanstreek 
en de vele leuke foto’s uit vooral privé-
collecties. 
Aardig is ook dat de winnaars van toen 
terugblikken op hun wedstrijden en dat 
Kat ook vertelt wat ze tegenwoordig 
doen. Dit levert mooie (wieler)verhalen 
op. Voor de echte fans zijn er nog de 
uitslagenlijsten vanaf het begin en is 
er aandacht voor onmisbare elementen 
zoals de rondemissen. Wist u dat burge-
meester Thomassen van Zaandam ooit 
als rondemis(ter) heeft opgetreden?
Rob Kat, De Ronde van Noord-Holland. 
Oudste wielerklassieker van Nederland 
1946-2005. Wormer, Stichting Uitgeverij 
Noord-Holland, 2005. (RL)

JOODSE VLUCHTELINGEN

Een bewonderswaardig historisch on-
derzoek werd verricht door de auteurs 
van ‘Joodse vluchtelingen in Oostzaan/
Oostzanerwerf gedurende de jaren 1933-

1945’. Twee van hen, Pim Ligtvoet en 
Wijnand Takkenberg, hebben eerder 
hun sporen verdiend op dit terrein met 
de uitgave in 1999 van ‘Gegevens van 
de verdreven joodse gemeenschap in de 
Zaanstreek’. 
In totaal 75 mensen vonden in Oostzaan/
Oostzanerwerf onderdak in deze periode, 
van wie dertig op één adres, namelijk 
Zuideinde 443. Per jaar wordt minuti-
eus verslag gedaan van de personen die 
kwamen, de adressen waar ze verbleven 
en het vervolg van hun reis. Een deel van 
met name de vluchtelingen van vóór au-
gustus 1939 trok na korte tijd weer verder 
naar New York, Paraguay of Chili. Van de 
75 personen kwamen er 24 om het leven 
tijdens de Shoah en gelden vijf personen 
als vermist. De overige 46 overleefden. 
De persoonsgebonden aanpak in dit on-
derzoek brengt het drama van de Shoah 
op een heel directe manier in contact 
met de geschiedenis van de Zaanstreek. 
De uitgave is niet in de boekhan-
del te koop maar ligt ter inzage in het 
Gemeentearchief en voor nadere infor-
matie kan men terecht bij de Werkgroep 
Joodse geschiedenis Zaanregio. Wijnand 
Takkenberg heeft de uitgave van dit on-
derzoek nog net meegemaakt, vlak vóór 
de onthulling van het gedenkteken op het 
huis aan het Zuideinde 443 in Oostzaan 
kwam hij bij een verkeersongeluk om het 
leven.  
Jelle Brinkhuijsen, Pim Ligtvoet, Wijnand 
Takkenberg, Joodse vluchtelingen in 
Oostzaan/Oostzanerwerf gedurende de 
jaren 1933-1945. Z.p., Werkgroep Joodse 
geschiedenis Zaanregio, 2005. Uitgave in 
eigen beheer. (AvD).

JOODSE FAMILIE FÜHRER

In één adem las ik ‘Turbulent times’; a 
memoir by Harry Fields. Deze inmid-
dels 81 jaar oude ex-topman van de 
multinational IFF heeft met recht een 
turbulent leven gehad waarover hij boei-
end weet te vertellen. De joodse familie 
Führer moest al in 1933 Duitsland ver-
laten, beroofd van haar aandeel in het 
bedrijf en alle bezittingen. Als Duitse 
vluchtelingen vestigde het gezin zich 
in Zaandam. De vader begon daar la-
ter onder andere een schoenenmakerij. 
Harry bezocht de lagere school aan het 
Kattegat en het Zaanlands Lyceum aan 

de Westzijde. Deze Zaanse periode staat 
de schrijver nog goed voor de geest, met 
details als de kleding van de harmonie-
bands van Verkade en Albert Heijn, het 
spionnetje bij het raam of het lopen met 
een meisje ‘armpje door’. In 1942 be-
landde het gezin in kamp Westerbork, 
in 1944 gevolgd door concentratiekamp 
Bergen-Belsen. Het zijn de meest indruk-
wekkende hoofdstukken in het boek. 
Wonderbaarlijk genoeg overleefde het 
hele gezin de Endlösung. Na de bevrij-
ding door Russische troepen konden zij 
terugkeren naar Zaandam. Hoewel Harry 
zich heel positief uitlaat over de steun die 
het gezin kreeg van de Nederlanders en 
zijn vele Zaanse vrienden, ervoer hij na 
de oorlog toch een gevoel van benauwd-
heid en onvrijheid. Enkele ongelooflijk 
bureaucratische ervaringen (zo kreeg hij 
na de jaren concentratiekamp in 1947 
alsnog een verlate oproep voor militaire 
dienst) sterkten hem in het idee te wil-
len emigreren naar Amerika waar hij ook 
familie had. Hij ging als 22-jarige jongen 
vooruit en als het hem daar goed beviel,
zouden zijn ouders en broer na twee jaar 
ook komen. Zo gebeurde het. Harry 
veranderde in Amerika zijn inmiddels 
gehate achternaam in ‘Fields’ en werd 
buitenlandmedewerker voor het Zaanse 
bedrijf Polak & Schwarz. Hij eindigde 
zijn werkzame leven als topman van IFF. 
Het boek is verkrijgbaar bij het Joods 
Historisch Museum in Amsterdam.
Harry Fields, A memoir by Harry Fields. 
Los Angeles, Search Press, 2005. (AvD). 
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CLAES COMPAEN

De Nederlandse historicus Stephen 
Snelders schreef op verzoek van de 
Amerikaanse uitgever Autonomedia in 
Brooklyn een intrigerend boek over zee-
roverij in de zeventiende en achttiende 
eeuw, waarin hij voor een Engelstalig 
publiek een aantal Nederlandse bronnen 
over die materie toegankelijk maakt. Een 
groot deel van zijn tekst besteedt hij aan de 
handel en wandel van twee Nederlandse 
kopstukken onder de zeerovers: Claes 
Compaan uit Oostzaan en Jan Erasmus 
Reyning, 1640-1697, afkomstig uit 
Vlissingen. Compaen (die opereerde in 
Europese wateren en zijn thuisbasis had 
in het beruchte Noord-Afrikaanse Salé 
en op de Ierse zuidkust) leefde van 1587 
tot 1655; zijn piratenactiviteiten speel-
den zich af tussen 1623 en 1627. Reyning 
was actief in de tijd waarin de strijd om 
de hegemonie in Europa zich naar de 
West had verplaatst en maakte een tijd 
lang deel uit van de ‘Broederschap van 
de kust’, een soort bondgenootschap van 
zeerovers en vrijbuiters. 
Veel zeeroverkapiteins begonnen hun 
carrière met een officiële licentie op zak, 
in de Nederlandse geschiedenis kennen 
wij die als ‘kaperbrieven’. In opdracht van 
de Hollandse Staten vielen Nederlandse 
zeerovers, onder wie Claes Compaen, 
Spaanse koopvaardijschepen aan. In de 
West-Indische wateren werden zeero-
vers ingezet door de Hollandse, Britse 
en Franse overheden om de Spaanse 
hegemonie in dat deel van de wereld te 
breken. Iets later maakten de Fransen van 
hun diensten gebruik tegen de Engelsen. 
Met andere woorden: kaapvaart was een 
min of meer ‘normaal’ wapen in de strijd, 
maar kon zich ook tegen de opdrachtge-
vers keren. Zowel Compaen als Reyning 
laten zien dat de grens tussen legale 
kaapvaart en illegale zeeroof makkelijk 
overgestoken kon worden, zowel heen als 
terug. In de achttiende eeuw kwam daar 
een eind aan, in die zin dat de terugweg 
lastiger werd.
Snelders ziet een ononderbroken lijn 
van verzet met eigen regels en tradities 
tegen de gevestigde machten tussen 
het republiekje dat Compaen op zijn 
vloot(je) creëerde en de restanten van 

de Broederschap die in de negentiende 
eeuw nog actief waren. Varen onder de 
piratenvlag, in feite een afbeelding van de 
duivel, was daarbij (in een wereld waarin 
alle sociale regels nog doordrenkt waren 
van religieuze ideologie) een niet mis te 
verstane keus. 
De piratenkapiteins rekruteerden hun 
bemanningen uit hetzelfde maritieme 
proletariaat dat weinig te verliezen had, 
als de koopvaardij en de verschillende 
marines, en zij boden hogere gages met 
een aandeel in de buit. Op hun schepen 
hanteerden zij eigen wetten, met meer 
vrijheden en zeggenschap voor de be-
manningen dan elders normaal was. Hun 
gezag op zee (zonder duidelijke leiding 
houd je een groot zeilschip nu eenmaal 
niet in de vaart) hing af van de omvang 
van de buit. 

De bronnenlijst en de literatuurlijst ach-
terin zijn indrukwekkend uitputtend. 
Het is te hopen dat Snelders erin slaagt 
een Nederlandse uitgever te vinden voor 
zijn boek. Want het levensverhaal van 
Compaen hoeft dan voor ons misschien 
niet nog eens verteld te worden, de ma-
nier waarop Snelders hem een plaats geeft 
in de maritieme krijgsgeschiedenis en de 
maritieme sociale geschiedenis verdient 
ook een Nederlands lezerspubliek. 
Stephen Snelders, The devil’s anarchy, The 
sea robberies of the most famous pirate Claes 
G. Compaen and the very remarkable tra-
vels of Jan Erasmus Reyning, Buccaneer. 
Brooklyn, Autonomedia, 2005. (CvS)

(Zie voor de initialen onder de bespro-
ken boeken het colofon op blz. 2, onder 
‘Redactie’)

Boekennieuws
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Een verantwoording van de site is 
niet te vinden. Daarmee bedoel ik 
zoiets als een tekst waarin je kunt 
lezen waarom de site wordt bij-
gehouden, door wie en voor wie, 
en wat voor soort dingen erop te 
vinden zijn. Eigenlijk zou dat voor 
elke site verplichte kost moeten 
zijn; nu moet je het zelf al surfend 
ontdekken. Maar misschien is dat 
voor de doorgewinterde surfer juist 
wel leuk.

HET HELE DORP

De beginpagina is erg druk, en ook 
erg breed. Het rechter gedeelte valt 
bij mij buiten het scherm, terwijl 
mijn beeldscherm toch op 1024 x 
768 staat ingesteld. Links in beeld 
staat een kolom met de indeling van 
de site; de rest van het beeld staat vol 

aanklikbare regels met nieuws. De 
site wordt goed up-to-date gehou-
den, hoewel oudere berichten van 
mij wel eerder weggehaald mogen 
worden: medio augustus is een be-
richt over een fietstocht die op 5 mei 
begint niet echt ‘hot’ meer. Bij de 
tekst over de kerk wordt aangekon-
digd dat hij te bezichtigen zal zijn 
tijdens de nationale monumenten-
dag op 11 september 2004. Dat laat 
onverlet dat de site een prachtig me-
dium is om te weten te komen wat 
er in Krommeniedijk allemaal ge-
beurt, wat voor gebouwen er staan, 
welke verenigingen er zijn, en zelfs 
wie er wonen, inclusief adressenlijst 
op huisnummer. Eigenlijk staat het 
hele dorp op de site. Ik vond alleen 
geen plattegrond, wat misschien nog 
een aardige aanvulling zou kunnen 

zijn. Er staan veel foto’s op de site, en 
ook gescande krantenartikelen over 
Krommeniedijk. Jammer dat bij die 
laatste nergens staat uit welke krant 
en van welke datum zo’n artikel is.

GEMEENSCHAPSZIN

Hier en daar gaat er wat mis bij de 
interne links: ik kreeg dan de mel-
ding ‘site not found’, zelfs als ik de 
pagina eerder al wél in beeld had 
gehad. Niet elke pagina heeft een 
titel die direct verwijst naar de in-
deling aan de linkerzijde. Daardoor 
is het soms niet helemaal duidelijk 
op welke pagina je je bevindt. Dat 
zou bij voorbeeld zijn te verhelpen 
door de laatst aangeklikte link van 
kleur te laten veranderen. Ondanks 
deze minimale punten van kritiek 
is de site een navolgenswaardig ini-
tiatief, dat een prima middel is om 
de gemeenschapszin te bevorderen. 
Krommeniedijk is al zo’n mooie 
plek om te wonen, en met zo’n site 
erbij word je alleen nog maar jaloer-
ser op de inwoners.



Centraal in het boek en de tentoon-
stelling staan de aanstekelijke na-
tuurdagboeken die hij bijhield in de
voorbereiding op de eerste uitgave 
van ‘Zien is Kennen’, over de verken-
ning van de Zaanse veenweidenge-
bieden. Erfgoed! Een groot deel van 
die gebieden is nu volgebouwd. Ze 
lezen als een frisse wandeling door 
de Zaanse polders, die dagboeken. 
De werkgroep Rein Stuurman (de 
vogelaars Martien Roos en Sybren 
de Witte en ikzelf, toen nog verslag-
geefster bij Dagblad Zaanstreek) 
vond dat ze een rijk geïllustreerde uit-
gave verdienden. In samenwerking
met Stichting Uitgeverij Noord-

Holland is dat gelukt. Het boek 
met zo’n honderdveertig illustraties 
(meer dan de helft fullcolour en 
voorts ontroerende schetsen) ver-
schijnt in het twintigste sterfjaar van 
Stuurman, en het zestigste sterfjaar 
van zijn vriend, de inspirerende 
vogelfotograaf  en -publicist Nol 
Binsbergen. Met rechtenstudent 
Dirk Mooij (die een absoluut ge-
hoor had voor de vogeltaal) roeide 
het tweetal in de jaren dertig in 
de jol van Nol door het veld om 
de vogels in hun eigen biotoop te 
bestuderen. Dat leidde in 1937 tot 
een simpel vogelgidsje voor in de 
jaszak: Zien is Kennen. De eerste 

handzame determineergids in kleur. 
Een Zaans fenomeen, geschilderd 
en geschreven door drie onbekende 
jonge Zaandammers, gedrukt bij 
Drukkerij Meijer in Wormerveer. In 
het massale aanbod van natuurgid-
sen heeft het zich nu al bijna zeven-
tig jaar staande gehouden, niet in 
de laatste plaats vanwege de prenten 
van Stuurman. Deze werd al gauw na 
het verschijnen van de gids voor ja-
ren dé vogelschilder van Nederland. 
En hij was geliefd, blijkt in het boek 
uit bijdragen van Vroege Vogel-pre-
sentator Ivo de Wijs, Kester Freriks 
(NRC), dichter Tom van Deel en
vogelambassadeur Nico de Haan.

44 Zaans Erfgoed 

Rein Stuurman en 'Zien is Kennen'
De Franciscus van
de vogelaars door Conny Scholtes

Het boek ‘Rein Stuurman de vogelschilder van Zien is Kennen’ wordt zaterdag 8 oktober in Galerie Staphorsius aan de J.J. 
Allanstraat in Westzaan gepresenteerd. Dat gebeurt bij de officiële opening van de tentoonstelling ‘Zien is Kennen’ over de veelzijdige 
schilder, tekenaar, illustrator en kinderboekenschrijver. Getoond worden de bekende vogelaquarellen van Rein Stuurman (1900-
1985). Plus veel onbekend en verrassend ander werk. 

Visdiefjes.
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ONSCHENDBAAR

Waarom kreeg Stuurman slechts 
een summiere vermelding in het 
recente ‘Kunst zonder Rugwind. 
Overzicht van Zaanse schilder-

kunst 1600 - 1950’? Dat moet een 
vergissing zijn, vindt de werkgroep. 
We voelen ons gesteund door Berry 
Slok die ons boek vorm gaf. Hij 
maakte eerder kunstcatalogi voor 
het Rijksmuseum, Teylers, Singer 
en het Zaans Museum en kan het 
niet laten, zegt hij, ‘om het werk 
van Stuurman te beoordelen alsof 
ik daarmee bezig ben. Zijn hout-
snedes en schetsen hebben een 
hoog artistiek gehalte.’ De meer 
uitgewerkte schilderingen spreken 
hem minder aan. ‘Maar bij alles ik 
wat heb gezien voert de liefde en 
mateloze aandacht voor het onder-
werp de boventoon. Dat onttrekt 
zich aan elke kritiek. Rein Stuurman 
wilde geen kunst maken maar werd 
voortgedreven door zijn zuivere pas-
sie voor vogels. Dat maakt hem, 
vind ik, onschendbaar.’ Voor Slok 
is Stuurman ‘de Franciscus van 
de vogelaars’. Stuurman had zich 
daar vast niet lekker bij gevoeld, 
begreep ik van mensen die hem 
hebben gekend. Hij kon de liefde 
voor zijn muzen goed verbergen 
achter hoekig gedrag. Jan Albers 
(82) uit Westzaan, mede-oprich-
ter van Vogelbeschermingswacht 

Zaanstreek en het blad ‘Het 
Vogeljaar’, ontmoette hem op zijn 
vijftiende voor het eerst bij Nol 
Binsbergen thuis, op de Zuiddijk. 
‘Altijd stuurs als je hem niet kende. 
Maar ik vond hem een leuke vent en 
mocht vaak mee in de jol.’ Zaans was 
Rein Stuurman zeker: geboren en 
getogen in Zaandam (Damstraat en 
Vissershop), later verhuisd naar de 
Prins Hendrikstraat in Koog, waar 
hij na de HBS klerk werd bij stijfsel-
fabriek De Bijenkorf. Liever teken-

Reiger.

Lepelaar.

Roerdomp.



46 Zaans Erfgoed 

de en schilderde hij. Dus volgde hij 
avondopleidingen in Amsterdam en 
nam hij lessen bij Zaanse toppers 
als Cees Bolding en Willem Janssen, 
om op zijn dertigste vrij kunstenaar 
te worden.

TERUGGETROKKEN

Stuurman timmerde niet aan de 
weg. Dat maakt de summiere ver-
melding in Kunst zonder Rugwind 
begrijpelijker. Sinds 1941 leefde 
hij met tweelingzus Willie terug-
getrokken in Eemnes. Het is dat 
de Zaanse vogelvrienden zijn naam 
levend hielden met enkele (drukbe-
zochte) tentoonstellingen van zijn 
vogelprenten in het Molenmuseum. 
Pioniers in de natuur-educatie als 
Jac. P. Thijsse en Jan Strijbos lie-
pen van meet af aan weg met zijn 
werk. Voor de vijfde druk van zijn 
beroemde boek ‘Het Vogeljaar’ 
wilde Thijsse alleen illustraties van 
Stuurman. Naast educatieve nauw-
keurigheid bezit het werk Stuurman 
ook de kracht om zich voorgoed op 
je netvlies te hechten. Zélf gruwde 
hij van ophef daarover. Junior col-
lega Marjolein Bastin, die op haar 

vierde van haar vader vogels leerde 
kennen met de plaatjes van Rein, 
betuigde hem eens schriftelijk haar 
bewondering. De toen tachtigja-
rige nestor beknorde haar in zijn 
antwoord eerst over het vrijmoedig 
tutoyeren, om daarna nauwgezet uit 
te doeken te doen hoe hij werkte. 
Misschien vonden de samenstellers 
van Kunst zonder Rugwind zijn the-
ma te beperkt voor een uitvoerige 
vermelding. Natuurlijk was hij met 
vogels op zijn best, maar hij beheers-
te ook de kunst heel andere thema’s 
vast te leggen. Misschien zijn som-
mige van zijn werken wat lief, maar 
de kabouter uit zijn kinderboek 
‘Lepie en de Boze Boskat’, in 1948 
zelf geschreven en geïllustreerd, is 
dat allerminst. En zijn Tarzan (op 
de omslag van ‘Piraten op Venus’ 
van Edgar Rice Burroughs) verde-
digt Jane vol vuur. Minstens 142 
kinderboeken zijn door hem geïl-
lustreerd (zoals ‘Bolke de Beer’ van 
A.D. Hildebrand). En plaatjesal-
bums voor Hille, Kanis & Gunnink 
en Sluis zangzaad, en schoolboeken 
en kalenders. Het is allemaal te zien 
op de tentoonstelling.

‘NIKS BIJZONDERS’

Ongehuwd en kinderloos bouwde 
Stuurman aan een enorm oeuvre. 
Vol prettige verrassingen voor wie 
erin rond struint. Trouwe vrienden 
uit de Zaanstreek - Martien Roos, 
Mart van Herp en Frans Sjollema 
- die hem eerst in Eemnes en later 
in het Larense Rosa Spierhuis voor 
bejaarde kunstenaars regelmatig een 
harinkje brachten, hield hij uren zoet 
op zijn atelier. Hun vertrouwde hij 
de zorg toe voor zijn nalatenschap. 
Aan Roos schreef Stuurman eens: 
‘Uit oogpunt van schilderkunst 
gezien is het niks bijzonders. Het 
onderwerp, voor zover het onze vo-
gels betreft, is dat wél. Ik was vrijwel 
de eerste bird-artist (uitgezonderd 
Kuperus, die niet verder is gegaan) 
in ons land en bleef lange tijd de 
enige.’ Roos beheert inmiddels 
twintig jaar de artistieke nalaten-
schap. Met dezelfde toewijding en 
precisie die Stuurman kenmerkte. 
Vorig jaar ontving hij daarvoor de 
culturele aanmoedigingsprijs op het 
gebied van erfgoed van de gemeente 
Zaanstad. Want bij nader beschou-
wen blijkt de nalatenschap een schat 

Schetsen ‘de Bol’.
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aan cultuur- en natuurhistorisch 
erfgoed te bevatten, die verder reikt 
dan de 360 vogelprenten van Zien 
is Kennen. Dat viel meteen op toen 
ik in 2002 voor Dagblad Zaanstreek 
bij Roos zat voor een interview over 
‘weer twee nieuwe Zaanse schrijvers’ 
die kinderboekenexpert Thea van 
’t Loo had ontdekt: Willie en Rein 
Stuurman! Stuurman? Nooit van 
gehoord. Intussen weet ik beter. 
Daar zat Roos aan de eettafel als 
in een kraam met prenten, por-
tretten, schilderijen, foto’s, stapels 
boeken en plaatjesalbums, dozen 
vol schetsboeken, mappen met 
aquarellen, kalenders, plakboeken, 
houtsneden. Ergens onderop lag 
het kinderboek. Veel later ontdek-
ten we er nog één op een lijst van 
de Koninklijke Bibliotheek (KB) 
in Den Haag: ‘Elsjes leed’. Het zat 
niet bij de karrenvracht materiaal 
die Roos sinds de dood van de kun-
stenaar in 1985 minutieus uitzocht 
en ordende. Wél twee schriftjes met 
natuurdagboeken! Over de twaalf 
door Rein geïllustreerde kinder-
boeken van zus Willie (‘De Haas 
en de Schildpad’ en ‘Wat Pruikebol 

vertelde’ werden meer dan twintig 
jaar verkocht) en het schrijverschap 
van Rein (de KB rubriceert hem als 
‘illustrator en poppenspeler’) waren 
Roos en ik snel rond. Vervolgens 
won hij me die middag voor de vo-
gels, de portretten, de olieverfjes, de 
schetsen en al dat andere prachtige 
materiaal uit voorbije jaren. Zoveel 
dat het voor boek en tentoonstelling 
moeilijk kiezen was. Daarom hier 
een extraatje in Zaans Erfgoed. 

KINDERTIJD

Nog van de kaart na onderzoek in 
het ziekenhuis wegens vaatvernau-
wing, schreef Stuurman in 1975 
aan Roos over zijn kindertijd, voor 
een rapport over de stand van de 
huiszwaluw: ‘Als kind zag ik ze ieder 
jaar in mijn straat, de nesten onder 
de uitstekende daklijst, zodat ze de 
stoep voor de deur vol poepten. 
’n Ergernis voor sommige nette 
vrouwen die dan ook met ’n lui-
wagen het nest stuk stootten. Op 
straat zonder riool, stonden ’s win-
ters permanent plassen die opdro-
gend ’n dikke modderlaag achter-
lieten. Ik weet nog dat ik ze bezig 

zag met de bouw van het nest, waar-
voor ze de modder bij bekjes vol van 
de straat pikten.’ Kom daar nu nog 
maar eens om.

Rein Stuurman de vogelschilder van Zien 

is Kennen is een gezamenlijke uitgave van 

Stichting Uitgeverij Noord Holland. Prijs 

22,50 euro. Na 8 oktober in de Zaanse 

boekhandel of via de Uitgeverij Noord-

Holland (antwoordnummer 404, 1520 WM 

Wormerveer). De tentoonstelling Zien is 

Kennen loopt van zondag 9 oktober tot en met 

zondag 11 december bij Galerie Staphorsius, 

J.J. Allanstraat 287b, 1551RG Westzaan. Tel. 

075 6143000. Toegang gratis. Open: di. t/m 

vrij.  09 - 18 uur, za. 09 -  17 uur. 2e en 

4e zo. van de maand 12 - 16 uur, met extra 

activiteiten. info@staphorsius.nl

Rein Stuurman.




