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De Zaanse Schans: een woon- en werkbuurt in een
prachtig Hollands landschap, attractief voor vele
bezoekers. Het is belangrijk om de presentatie van
de Zaanse Schans te versterken en dat willen wij
graag op een inhoudelijke en museale wijze doen.
Het is tenslotte de ultieme belevenis om het typisch
Hollandse wonen en werken te ervaren in een landschap waar wind en water de boventoon voeren.
De presentatie willen wij koppelen aan de thema’s
Wonen, Wind, Water en Werken, die in het Zaans
Museum centraal staan. Daarmee zijn wij dit jaar
in het museum al heel voorzichtig begonnen, maar
óók op de Zaanse Schans. Het beeld dat we buiten willen laten zien, is het leven
in de Zaanstreek tot ongeveer 1870 - de periode vóórdat de Zaanstreek door
industrialisatie een ander gezicht kreeg. Hierop sluit de cultuurhistorische collectie van het museum naadloos aan.
Om een goede koppeling te kunnen maken tussen het museum binnen en de
belevenis buiten, zien we het Zaans Museum als een introductie op een bezoek
aan de Zaanse Schans. Met de nieuwe presentatie van het thema ‘Wonen’ in het
museum, hielden we daar al rekening mee. Vooral met behulp van belangrijke
stukken uit de collectie van de Zaanse Oudheidkundige Vereniging (ZOV),
zijn de verhalen te vertellen die inzicht in de bijzondere geschiedenis van de
Zaanstreek geven... In het museum de sfeer van de zeventiende, achttiende en
negentiende eeuw opsnuiven, om uiteindelijk lopend over de Kalverringdijk het
allemaal te begrijpen. Het is dan duidelijk wat het betekende te leven in deze
streek, in houten huizen en tussen al die molens.
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Hoe hebben wij de nieuwe presentatie ‘Wonen’ aangepakt? Het uitgangspunt was
dat de nieuwe presentatie een brede doelgroep moest aanspreken. Alle bezoekers,
jong of oud, nationaal of internationaal, moeten hun weg kunnen vinden. Veel
aandacht is er dan ook besteed aan een prikkelende manier van informatie-overdracht. Op deze manier kunnen we voor elk wat wils een verdieping aanbieden.
De presentatie start met een introductie over de panden op de Zaanse Schans.
Daar is ook de prachtige houten kuifversiering van een klokgevel van de Oostzijde
te Zaandam te zien. De Franse schilder Claude Monet heeft deze gevel op een
van zijn schilderijen afgebeeld. Vervolgens loopt de bezoeker onder de gevel door
het Zaanse huis in. Hier staat een groot deel van de ZOV-collectie op een ruime,
museaal verantwoorde wijze tentoongesteld. In speciale laden vindt de bezoeker
kostbare collectiestukken die op deze manier beschermd tegen het licht worden.
Of achtergrondinformatie bij het schilderij ‘Stiers wreedheid’ en de Zaanse beschilderde buffetkast. Soms is er iets te doen, soms iets te bewonderen, en soms
is er iets te lezen of biedt de lade een ware ontdekkingstocht!
Een ander uitgangspunt was: alles uit het depot! Beschilderd meubilair, kleding,
de collectie keramiek zijn hier goede voorbeelden van. Ook is het in de nieuwe
opstelling mogelijk vele fraaie Zaanse portretten uit de zeventiende tot en met
de negentiende eeuw voor het eerst in de permanente presentatie op te nemen.
Voorwerpen die behoren bij de thema’s religie, verenigingsleven, onderwijs en
de Zaanse dorpen, vertellen de kleine, vaak persoonlijke, geschiedenis van de
Zaankanters. Voor velen een feest van herkenning!
Het thema ‘Wonen’ als introductie in het museum op de beleving van het wonen
in een huisje op de Zaanse Schans – dát was wat ons voor ogen stond bij de ontwikkeling van een uniek educatieprogramma voor het basisonderwijs. Verhalen
over voorwerpen in het museum krijgen een tweede leven in de kinderpresentatie
in de replica van een huis uit Jisp dat op de Zaanse Schans staat. We zijn er nu
nog mee bezig, maar volgend voorjaar lopen de kinderen met een audiotour van
het museum en een koffer vol spullen over de Zaanse Schans naar het huisje...
een prachtig gezicht!
Al deze elementen samen vormen een uniek geheel, bestemd voor velen, zeker
voor de zeer geïnteresseerde Zaankanter. Nu al merken we dat de bezoekers deze
totale aanpak zeer op prijs stellen. We gaan er dan ook zeker mee verder.

Fokelien Renckens-Stenneberg,

Directeur Zaans Museum
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De salonboot ‘Eénling’ is een nieuwe aanwinst voor de Zaanse historische vloot. Het schip gaat chartertochten verzorgen tussen Alkmaar en
Amsterdam. Waar doorzettingsvermogen toe kan leiden.
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Jurriaan Schoonevelt uit Lübeck liet zich in 1723 inschrijven bij de lutherse
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Het hart van Zaandam ligt (net als dat van Amsterdam) bij de Dam, ook al
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Zaandam was in 1904 de eerste Nederlandse gemeente die een schoolarts
aanstelde, een aanduiding dat de gemeente al progressief was vóór de sociaaldemocratie er de overheersende stroming werd.
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Bij graafwerkzaamheden langs de Heiligeweg te Krommenie gaf de bodem in
1992 heel wat verrassingen prijs. Rijk en arm woonden hier van de zestiende
tot in de achttiende eeuw naast elkaar.
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Gerrit Jan Honig is vooral bekend door zijn bijdragen aan de Zaanse geschiedschrijving. Zijn (heraldische) tekeningen zijn minder bekend. Een
expositie in het Zaans Museum besteedt aandacht aan deze ‘onbekende kant
van G.J.’.
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Tijdens ‘Zaandijk 500’, in 1994, stak een deel van de dorpsbevolking zich in
ouderwetse kleding. De verschillen tussen ‘nieuw gemaakte’ en authentieke
historische kostuums waren groot. Die constatering leidde tot de oprichting
van ‘de Zaanse kaper’ die de aandacht voor en kennis van Zaanse klederdracht
sindsdien voeding geeft.

Verenigingsnieuws, berichten van Zaanse cultuurhistorische verenigingen
en instellingen.

Steeds meer cultuurhistorische en culturele instellingen zijn met een eigen
site op internet te vinden. De Zaanse koren bijvoorbeeld.

Rectificatie
Bij het artikel over kaasbereiding volgens de Boekelmethode (Zaans Erfgoed 14, blz.
7-9) werden enige bijschriften verwisseld. Op blz. 7 en 8 zijn een kaaspers afgebeeld
en niet (zoals ten onrechte vermeld) een doorhaler. Die staat op blz. 9.
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De uit 1913 daterende salonboot ‘Eénling’ met Wormerveer op de achtergrond.

Gepresenteerd tijdens ‘Sail Wormer’

Salonboot ‘Eénling’ aanwinst
voor Zaanse historische vloot
Tekst en foto’s: Albert Boes

D

e klassieke salonboot Eénling bevoer 3 september jl. tijdens ‘Sail Wormer’ voor het eerst de Zaan, bekeken door een groot publiek.
In de toekomst wordt de Eénling hier een vertrouwd beeld. De salonboot gaat als charterschip tochten tussen Alkmaar en Amsterdam
verzorgen. Dat dit kon worden gerealiseerd is vooral toe te schrijven aan het niet aflatende doorzettingsvermogen van John Peters, de
eigenaar van de Eénling. Met het in de vaart brengen van de salonboot vervulde hij zijn jeugddroom: reder worden.

John werd geboren aan de Zaandam
se Voorzaan en groeide daar op, in
de tijd dat hier nog geregeld hout
schepen voeren. Dat waterverkeer
fascineerde hem. Toch kwam John
niet op een schip terecht, maar in
de horeca. Inmiddels is hij sinds tien
jaar eigenaar van ‘The Blacksmith’
aan de Hogendijk in Zaandam. In de
periode dat hij dit café kocht, was hij
al op zoek naar een klassiek vaartuig
om ‘iets te gaan doen’ in de partyvaart. Maar de eerste stappen die hij
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zette om dat te bereiken, hadden
een weinig bemoedigend resultaat,
terwijl zijn kansen er zo’n negen jaar
geleden toch zo gunstig leken uit te
zien. In een vaart nabij Amsterdam
had hij een gezonken vaartuig ontdekt (de bovenkant stak slechts ruim
een decimeter boven water uit),
waarvan John onmiddellijk onderkende dat dit een klassieke salonboot
moest zijn, met een lengte van zo’n
vijftien meter. Hij wist de eigenaar
te achterhalen en legde met deze in

een contractje vast dat hij het wrak
voor duizend gulden overnam. Toen
hij met behulp van enige vrienden
het wrak had weten te bergen, bleek
dat niet eens in al te beroerde staat
te verkeren – het werd naar een plek
gebracht waar het kon worden gerestaureerd. Niet veel later kreeg John
een telefoontje: hij had ‘de verkeerde
boot’ geborgen en moest maar snel
naar de werf komen waar deze ter
restauratie lag. Daar stond de werkelijke eigenaar hem op te wachter,

De Zaan bij het Zaandijker Wijd tijdens ‘Sail Wormer’, gezien van af de ‘Eénling’.

minder stamgasten geloofden er nog
in. En juist toen ontdekte John de
‘Horus’ die voor een redelijke prijs
te koop werd aangeboden. Vroeg
in 2005 mocht John het schip zijn
eigendom noemen.
Interieur van de ‘Eénling’ met links: elektriciën Boris en rechts:

BEURTVAARDER

eigenaar John Peters tijdens ‘Sail Wormer’.

De ‘Horus’ werd in 1913 als de
‘Eénling’ gebouwd door Scheepswerf
Schouten in Muiden als motorbeurtvaarder met een lengte van 20,40, een
breedte van 3,65 en een maximale
diepgang van 1,10 meter. Omstreeks
1965 verbouwde scheepswerf Balk
in Elburg het vrachtschip tot het dagpassagiersvaartuig ‘Horus’ om ermee
vanuit Biddinghuizen vaartochten te
maken over het Veluwemeer. Bij deze
verbouwing bleef het klassieke casco
gehandhaafd, maar het ‘moderne’
dekhuis deed flink afbreuk aan het
uiterlijk van dit klassieke vaartuig.
Er moest, kortom, flink wat aan
het schip gebeuren, maar er waren
ook meevallers – zo had de uit 1998
daterende 155 pk Solé hoofdmotor
bijvoorbeeld nog maar veertienhonderd uur gedraaid. Samen met
‘stamgasten’ van ‘The Blacksmith’
Erik (werkzaam bij Huib Koel &
Zoon Scheepsbetimmeringen),
Boris (werkzaam bij Van Weerden
Elektrodiensten) en Ben de Boer
(in het bezit van het groot vaarbewijs, een ervaren schipper op rondvaartboten en ooit eigenaar van een
baggerbedrijf) werden plannen ontwikkeld om de ‘Horus’ te verbouwen tot een zo authentiek ogende
salonboot uit de jaren twintig van

vergezeld door enige ‘kleerkasten’ die
direct aanstalten maakten om Johns
auto ‘te verbouwen’. Zo ver kwam
het niet. De koop werd ongedaan
gemaakt en John kreeg z’n duizend
gulden terug. Het koopcontract,
met de omschrijving en afmetingen
van de salonboot bewaarde hij als
herinnering.
‘HALF EUROPA’

John liet zich niet uit het veld slaan,
hij bleef naar een soortgelijke salonboot speuren. ‘Ik keek rond in half
Europa, van Koblenz tot Rostock’,
vertelt hij. Hij vond een schip in
Friesland waarvoor zich echter al
een koper had aangediend en was
een periode eigenaar van een achttien meter lange bakdekkruiser (één
van de grootste ooit gebouwd), die
zich echter bij nader inzien minder
goed leende om tot een mooi partyscheepje te worden verbouwd. De inspanningen waren er geweest, méér
dan dat, maar de resultaten bleven
uit. De droom van een klassiek partyschip werd in ‘The Blacksmith’ nog
regelmatig besproken, maar steeds

de vorige eeuw. Een half jaar lang
werd daar keihard aan gewerkt. Bij
Scheepswerf Molenaar in Zaandam
(rondvaartbotenwerf bij uitstek)
werd het ijzerwerk stevig onder
handen genomen. Erik Schouten
vervaardigde aan de hand van eigen
tekeningen bij Huib Koel & Zoon
Scheepsbetimmeringen de passagiersaccomodatie. Bij dit bedrijf
kon het vaartuig afgemeerd liggen
aan het Zuideinde in Wormerveer.
Om de sfeer van de jaren twintig te
creëren waren ruiten nodig met een
dikte van twaalf millimeter (bij elkaar een gewicht van 1200 kg). Het
fraai uitgevoerde houten interieur
kreeg acht laklagen. Elektriciën Boris
verwerkte een halve kilometer kabel
om de gehele elektrische installatie
te vernieuwen. En John Peters concentreerde zich op het cateringdeel.
Toen al het werk was gedaan resteerde de noodzakelijke ‘slingertest’
onder toezicht van de Scheepvaart
Inspectie, die moest aantonen dat
het schip voldoende stabiliteit bezit.
Deze keuring werd, evenals andere,
glansrijk doorstaan. John Peters:
‘Met de ‘‘Eénling’’ hebben we nu de
enige klassieke salonboot in de vaart
tussen Alkmaar en Amsterdam voor
groepen van maximaal vijftig personen. Erik en Boris zijn zo vergroeid
geraakt met ‘‘hun’’ schip dat ze regelmatig meevaren om onze gasten van
een natje en droogje te voorzien, en
trots uit te leggen hoe ze dit schip
verbouwden.’ Voor nadere informatie: www.zaancharter.nl.
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Boedelpapieren van Jurriaan Schoonevelt in het oud rechterlijk archief.

Scheepskapitein Jurriaan Schoonevelt en zijn familie (1723-1780)

Van schip met geld
tot schip van bijleg
door P.M. Kernkamp

B

ij de lutherse kerkgemeente in Zaandam werd op eerste Kerstdag 1723 ‘Jurge Manesse Schonevelt’ uit Lübeck ingeschreven. Zijn
doop is in Lübeck niet te vinden, maar hij was ongetwijfeld verwant aan de schipper Jürgen Schönefeld die daar in 1676 een dochter
liet dopen. Kapiteins verdienden een zeer behoorlijk salaris, en aangezien Schoonevelt vrijgezel was (en dus al zijn geld vrij te besteden
had), gaf hij de Zaandamse lutherse gemeente tot tweemaal toe waardevolle geschenken. In 1727 schonk hij een zilveren schaal op voet,
en een jaar later gaf hij de kerk een koperen kroonluchter.

Schoonevelt was niet te bescheiden om de schaal die hij schonk te
laten inscriberen: Dees Schaal
omvangd wat groots: en deelt Mil
dadigheden/ Voor eerst de Siel tot
nut, en aan den Armen Leden./ Soo
heeft dan Schonevelt, aan u Saan
dammer Kerk/ Geschonken dese
Gift, gebruykt tot Heylig Werk./
O Lievelinge Gods, wilt altijd
hier op ogen;/ Op ‘t Voedsel van de
Siel, en geven na Vermogen./ Anno
1727/ Den 7 Maant d’5 Dag.
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PARAMARIBO

Schoonevelt trad aan het einde
van 1733 in het huwelijk met
de Zaandamse Stijntje Klaas
Prins, die al twee keer weduwe
was. Zij was een goede partij:
van haar tweede echtgenoot had
zij de houtzaagmolen Snoek aan het
Pantepad te Oostzaandam geërfd,
alsmede enkele huizen. Een ander
soort rijkdom werd haar echter ontzegd: al haar huwelijken bleven kinderloos. Het echtpaar Schoonevelt

ging wonen aan het Dampad. Veel
zal Schoonevelt daar niet zijn geweest. Voor een reis naar Paramaribo
was hij zo’n driekwart jaar van huis;
de overtocht duurde ongeveer 21⁄ 2
maand, en vaak verbleef Schoonevelt
nog een maand of zes in Suriname
om lading te verkrijgen en andere zaken te regelen. Hij bezat er een plantage, waarvoor hij doorgaans langer
in Suriname zal zijn gebleven dan
voor zijn scheepszaken nodig was.
Het overlijden van Stijntje in janu-

Ontvangstbewijs met handtekening van Jurriaan
Schoonevelt voor een over te dragen zakje geld.

De 61 pagina’s dikke catalogus van de
boedelveiling in 1763.

ari 1744 was echter niet het gevolg
van eenzaamheid. Ze was al 53 jaar
en in een brief staat beschreven dat
zij leed aan een algemene verstopping
der klieren, ten principale der inge
wanden, waardoor de vochten door
stilstand geheel verderven en daardoor
de vaste deelen haar kragten verliezen.
‘SMERTELIJK’

In de boedel bevindt zich een condoleancebrief, afkomstig van Ephraim
Comans Scherping, Raad van Politie
te Paramaribo en collega plantagebezitter: Eersame Capitijn, Ued. missive
van dato den 26 jann. (...) is mij (...)
wel geworden, en daar uijt met leetwe
sen gesien, ’t ongeluckig affsterven van
Ues beminde, over welk sterffgeval ik
niet kan nalaaten UE te condolleeren,
Jehova den almogende God biddende
hij UE over dit smertelijk verlies wil
vertroosten en versterken en UE voor alle
verdere droevige sterffgevalle behoeden.
P.S. Ds. Johannes Phaff is den bruijde
gom met mejuff. de wed. Thouron. Hij
is met de bestierders geheel gebroiljeert en
wil niet meer als hun preedicant preken
maar tog sijn ampt niet needergelegt.

Dominee Phaff was sinds 1742 de lutherse predikant in Paramaribo, maar
had vóór die tijd, van 1727 tot 1741,
in Zaandam gestaan. De ruzies met
de Surinaamse kerkenraad leidden
uiteindelijk tot zijn ontslag in 1745.
NIEUW FREGAT

In 1745 werd op de werf van Teeuwis
Lijnst Rogge een nieuw fregat voor
Schoonevelt gebouwd: De Vrouwe
Maria Anna. Schoonevelt was dat
hele jaar bezig met het vinden van
partenreders, die elk voor 1/32 portie deelnamen. Begin mei 1746 voer
Schoonevelt uit Amsterdam weg,
om de rest van de maand voor de
rede van Texel te liggen. In een brief
van 20 mei wenst Adde Jansz Harts
hem een behouden vaart. Harts was
een kastenmaker afkomstig uit het
Duitse Norden en ouderling van
de Zaandamse lutherse gemeente.
Hij had kennelijk meegewerkt aan
de bouw van het schip. (...) Voorts
wens ik dat de Herre uE in gesondthijt miet de uwen wil bewarren en
dat ick het geluek mag hebben om uE
in gesondh[eid] weer te moogen an

schauwen. Sal niet nalaaten om des
Herren heijligen naam dar om an te
roepen terwijl ick int besonder darto
verpligt ben en reden hebbe om Got
darom te bidden, omdat uE mijn
miet mijn knegts menigmaal een
brodie hebt latten verdienen en noog
meer door uE werde rekommedacie
warvoor ick beteugen sal van herten
daankbaar te sijn so lange ick leeve.
ZONEN

In februari 1749 huwde Schoonevelt
met Maartje Klaas Edelman. Zou hij
zijn echtgenotes op de achternaam
hebben uitgekozen – eerst een Prins,
en dan een Edelman? Op 3 november 1749 werd zoon Jacob in de
lutherse kerk gedoopt. In de tweede
helft van 1752 zat Schoonevelt weer
in Suriname. Daardoor miste hij de
geboorte van het tweede kind, Klaas,
die 5 november 1752 werd gedoopt.
Adde Jansz Harts schreef: (...) Wat
uE vrauw geneffens har sonen anbe
langt, die sijn ock seer welvaarent. Wij
sijn nue allebijde eeven rijk in soonen,
want uE heusvrauw die is den 5
Noovember des sondags morgens om
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Zilveren collecteschaal, in 1727
door Schoonevelt aan de lutherse
kerk geschonken.

In 1728 schonk Schoonevelt deze koperen kroon aan de lutherse kerk.

dere ‘notitie van ’t geen de rederij
van een schip daar een gouverneur
mede overgaat gegeven werd’, en
daar staan nog veel hogere aantallen op. Tussen alle vereiste levensmiddelen staan ook 3 tonnetjes
Wormer beschuijt. De gouverneur
bracht zijn eigen kok mee, die een
‘herenspit’ wenste voor het braden
van het vlees. Tel daarbij de gewone
bemanning, de overige passagiers
en ook nog eens 24 soldaten, en het
zal duidelijk zijn dat de stuurman
groot gelijk had toen hij op 24 juli
berichtte dat het schip ‘eijvol’ was.
WEDUWE

trent 10 urren van en gesoonde en wel
geschaapen soon verlost seer scheijlik, ent
is bij uijtstek alles wel, en mijn vrauw
die is des sondags den 5 dito des middags
darmede te doop gewest, en sijn nam is
Klaas genomt. So dat ick de erre hebbe
om u hir mede te vieliecieteeren. (...)
BEJAARDE MOOR

In maart 1754 kwam Schoonevelt
weer in de Zaanstreek terug. Hij was
niet alleen, maar had een neger als
knecht meegenomen. Deze werd op
16 juni gedoopt; het lutherse doopboek vermeldt: een bejaarde moor:
Manus Pieter. Getuigen: Juriaan
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Manus Schooneveld, Pieter Stoel.
Twee dagen eerder lag Schoonevelts
schip alweer klaar voor de rede van
Texel. Schoonevelt was zelf nog niet
aan boord, maar in Amsterdam
druk doende om de laatste zaken af
te handelen. Het schip zou op die
reis een aanzienlijke gast hebben: de
nieuwe gouverneur van Suriname.
Deze passagier had nogal wat noten
op zijn zang; zo verzocht hij om
een ‘koeij’ aan boord te nemen in
plaats van schapen, want sijn WelEd.
verstaan heeft alsdat de schaappe gou
droog worde. Overigens bevindt zich
tussen de stukken ook een iets ou-

Schoonevelt was op 23 augustus
1755 weer in Amsterdam. Daarna
is hij niet meer van wal gestoken. In
oktober 1757 overleed de kapitein
in Zaandam. Het is duidelijk dat
hij niet plotseling stierf, want in het
dossier bevindt zich een rekening van
dokter E.H. van Marle voor 7 gulden
en 10 stuivers wegens maar liefst 25
visites in de maanden september en
oktober 1757. Maartje stond er nu
alleen voor met haar twee zoons van
bijna vijf en acht jaar. De kinderen
gingen school bij meester Knip, wat
4 gulden 10 stuivers per drie maanden kostte voor lessen en schrijf
benodigdheden. Vanaf 1761 gingen

De doktersrekening voor Schoonevelts laatste maanden.

Jacob en Klaas bij de bekende Jacob
Oostwoud naar school en verschenen ook kosten als thee (2 stuivers
per week) en bier (1 stuiver) op de
schoolrekening. Maartjes vaste bron
van inkomsten, haar man, was echter weggevallen. Ze ging nu kaarsen
maken in haar pakhuis op het Ventje.
Aan haar gerichte rekeningen gaan
bovendien over thee, koffiebonen,
boter en manufacturen, in zulke
hoeveelheden, dat het onmogelijk
voor Maartjes eigen gebruik kan zijn
geweest – bijvoorbeeld 3311 pond
koffiebonen en 66 paar zijden kousen. Verder probeerde Maartje om
geld dat Schoonevelt in Suriname
had belegd te gelde te maken, maar
begin 1759 kreeg zij uit Paramaribo
het bericht dat daar niets te halen viel. In een brief van 16 maart
1763 werd geschreven: de verlatene
plantagie Jerigo van capt. Juriaan
Schonevelt moet binne de tijt van 6
maande weder opgevat werden om
weder beplant en bewoont te worden,
off anders vervalt deselve aan ’t land.
WEESKAMER

In 1763 begint Maartje opeens van
diverse personen grote sommen
geld te lenen: in totaal zo’n 17.000
gulden. Wat moest zij daarmee? Ik
vermoed dat zij het ene gat met het
andere probeerde te vullen. Hoe
het ook zij, Maartje loste deze kort
lopende leningen niet af, en begin
juni kreeg ze bezoek van schuldeisers.
Daar moet zij van in paniek zijn geraakt, want ze verdween direct met
de noorderzon, alles wat ze bezat ach-

terlatend, inclusief haar twee zoons.
Op 12 juni schreef de Amsterdamse
advocaat C.L. Jungius aan het bannebestuur (...) De kinderen van de
wed. Schoneveld zwerven als gejaagde
veldhoenders, en daaromtrend diend
voorzien te worden (...). Daar moet
bij worden gezegd dat de financiële
situatie in 1763 overal slecht was: aan
het eind van de Zevenjarige Oorlog
(1756-1763) beleefde Amsterdam
een ernstige beurscrisis, die zelfs
het als betrouwbaar bekend staande
handelshuis De Neufville bankroet
maakte. Op 18 juli 1763 werden
notaris Simon Jongewaard jr. en
procureur Willem Bas aangesteld
om de boedel van de ‘absente en
fugatieve’ Maartje te beredderen.
Zij waren daar tot 15 maart 1764
mee bezig. Maartjes goederen werden verkocht en brachten ongeveer
4600 gulden op, waarna de schuldeisers niet veel meer dan zes procent
van hun vordering kregen uitbetaald.
Wat er verder van Maartje en haar
kinderen is geworden? Het dossier
vertelt het niet, maar elders in het
oud rechterlijk archief is nog wel wat
te vinden. De kinderen kwamen onder de supervisie van de weeskamer,
en het bannebestuur stelde twee
voogden over hen aan: de scheepsbouwers Teeuwis Lijnst Rogge en
Hamma Klinkert. Uit de boedel
kregen zij nog wel 1078 gulden
als hun erfdeel van vader Jurriaan;
800 gulden daarvan werd door de
weeskamer beheerd. Hoe goed er
vervolgens op de kinderen werd gelet, vraag je je af als je ziet dat op

26 januari 1767 de baljuw van Blois
Jacob Schooneveld aanklaagde wegens ‘dieverij’. Maartje kwam trouwens gewoon terug in Zaandam: op
17 juli 1765 stonden de schepenen
toe dat een kwart van het beheerde
geld, staande op naam van Jacob
Jurriaansz Schonevelt, aan de weduwe werd uitgekeerd. Later gebeurde
dat nogmaals in 1765 en 1767, en
op 14 januari 1768 vroeg ‘Maritje
Edelman wed. Jurriaan Schonevelt
tot Westzaandam’ of de rest van het
geld mocht worden gebruikt voor
haar jongste zoon Claes. Die stond
op het punt om met de VOC naar
Oost-Indië te vertrekken, en Maartje
zei dat zij geheel en al onvermoogen
was om zijn uitrusting te bekostigen. Op 6 mei 1780 werd op het
Westzaandammer kerkhof de weduwe Schoonevelt, van het Zilverpad,
van de armen begraven. Ze was ondanks alles nog 68 jaar geworden,
maar ze was te arm om bij haar man
in de kerk te kunnen worden bijgezet.

Bronnen
Dit artikel is voor het grootste deel gebaseerd op gegevens die uit de boedelpapieren
in het bannearchief komen (ORA Westzaan,
inv. nr. 1547). Enkele aanvullende gegevens
zijn ontleend aan ORA 1529: de schepenrol
van Westzaan 1761-1768, en ORA 1924:
het staatboek van de weeskamer 1741-1765.
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De oude Peperstraat (GAZ).

Kaalslag Zaandam in jaren vijftig

Het verdwenen stadshart
door Pieter Helsloot

E

en halve eeuw geleden verdween de Peperhoek, een van de oudste buurten van Zaandam. De straten en huizen direct
ten noorden van de Oostzijderkerk en de Hogendam werden door kaalslag totaal weggevaagd.

Gedreven door een zucht naar radicale modernisering van de stad legde
het toenmalige ambitieuze gemeentebestuur van Zaandam van west
naar oost (van de Provincialeweg tot
de A.H. Gerhardstraat, met in het
midden de Beatrixbrug van 1958)
een verkeersader aan, die tevens was
bedoeld als winkelparadijs. Aan de
westkant van de Zaan was dit de
Gedempte Gracht, aan de oostkant
de nieuwe Peperstraat. Waarin na
enige decennia de uitwerking van
deze achterhaalde stedenbouwkundige visie heeft geresulteerd,
kan iedereen z’n eigen oordeel over
vormen. Maar de Peperhoek en de
andere verdwenen straten verdienen
alsnog een necrologie.

ONGEKENDE SCHAAL

Er werd in de jaren vijftig op ongekende schaal gesloopt: niet minder
dan honderdvijftig huizen en gebouwen werden afgebroken. Aan de
Zaankant van de Oostzijde moesten
de (historische) Peperstraat en omgeving eraan geloven, aan de andere
kant waren dat de Kalverstraat, de
Fransestraat en een deel van de
Bloemgracht. Het eerste (zuidelijke) deel van de Oostzijde moest
eveneens wijken. Er werd destijds
gesproken van de Peperhoek, omdat
er rond de centrale Peperstraat verschillende stegen waren, die samen
een vierkantig wijkje vormden aan
de Zaankant van de Oostzijde. Tot
het einde aan toe klopte het leven in

deze buurt, die nog voor een flink
deel uit houtbouw bestond. Was
de Peperhoek gehandhaafd, dan
zou het nu een historisch buurtje
zijn geweest – een tegenhanger van
de romantische Zaanse Schans.
Maar anderzijds was het juist de
kaalslag in Zaandam-Oost die een
van de sterkste motieven vormde
om de Zaanse Schans als reservaat
van Zaanse houten woningen te
stichten – de toeristische aantrekkingskracht ervan werd toen nog
niet voorzien.
WASDOM

In de ontwikkeling van Zaandam
waren de Peperhoek en de komst van
woningen op en onder de Zuiddijk
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Tekening Jan Kruijver van herberg Spitsbergen ca. 1900 (GAZ).

de eerste dorpsuitbreidingen ná de
bebouwing rond de Oostzijderkerk
en op de Hogendam. In de zeventiende eeuw was de Peperhoek een
tot wasdom gekomen, belangrijk
dorpsdeel van Oostzaandam. Dat
het toen niet de ‘volksbuurt’ was
uit zijn nadagen in de twintigste
eeuw, blijkt uit de fraaie woningen
die er verrezen. Daaronder was het
zogenoemde burgemeestershuis
(Peperstraat 2) dat werd gebouwd
voor de schout van Oostzaandam.
Het achttiende-eeuwse interieur ervan is beschreven en getekend door
architect S. Franco (na te slaan in
Anno 1961 nr. 3). Het huis werd
later door meerdere gezinnen bewoond en is vóór de sloop opgemeten. Fragmenten ervan zijn bewaard
voor de Zaanse Schans, maar de
smuiger was helaas verdwenen. Fraai
was het grote huis van Terwee op de
hoek van Peperstraat en Oostzijde.
Het stond op de nominatie naar de
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Het nieuwe café Spitsbergen (GAZ).

Zaanse Schans te worden overgeplaatst, maar dit werd niet gerealiseerd. Een beter lot ondergingen
de Zaanse winkelhuizen Oostzijde
8 en 10, die aan de Kalverringdijk
terechtkwamen.
VROLIJK VERTIER

Volgens de heemkundige Frans
Mars stond de buurt rondom de
Peperstraat al vóór 1600 bekend. In
1640 verklaarde iemand schriftelijk
dat hij hier woonde van 1593 tot
1611. De naam van de Peperstraat,
die aanvankelijk aan de noordkant
een sloot had, luidde ook wel:
Bierkaai en Rosemarijnsteeg. Wijnen bierhandelaren hadden hier kelders en pakhuizen. Mars opperde
de mogelijkheid dat Peperstraat een
verbastering is van Pijperstraat, zoals deze naam ook in andere plaatsen wordt verklaard. Het zou dan
een straat met vrolijk vertier zijn
geweest, waarop ook de naam

Rosemarijnsteeg duidt. Deze naam
heeft elders als betekenis ‘oord des
vermaaks’, maar dan in zeer lichte
zin – misschien moet worden gedacht aan prostitutie. Overigens
had de Peperstraat geen reglement
voor de bewoners, maar was er sprake van een gewone dorpsstraat. Op
den duur kenmerkte de Peperhoek
zich door die de Zaanstreek typerende vermenging van woningen en
bedrijven. Trottoirs kende men er
nooit. In het boekje ‘Rond Dam en
Oostzijde’ (1983) vermeldde Henk
Roovers dat er in 1790 een kaarsenmakerij en een smeersmelterij
aanwezig waren. Tegen het einde
van het bestaan van de buurt vond
men er een zeilmakerij, een lijstenmaker, een oliehandel (Molenberg
en Dekker) en een grossierderij in
levensmiddelen (van Ero, die er ook
woonde in een keurig houten huis).
Er werden ook doodkisten in elkaar
gezet en handkarren verhuurd. Aan

Café Spitsbergen met opschriften aan gevel omstreeks 1900 (GAZ).

herberg, ook bekend buiten de
Zaanstreek, werd de bemanning
voor de Zaanse walvisvaarders aangemonsterd. De zeelui zetten hier
hun handtekening onder de scheepsrol. Zij kregen een voorschot uitbetaald om benodigdheden te kopen.
Enkele dagen later moesten zij aan
boord komen om het schip klaar te
maken voor de reis naar de noordelijke wateren. Het was met name
het gebied bij het eiland Spitsbergen
dat het doel was voor walvisvangst.
De herberg (later bier- en koffiehuis
en nadien café) wordt meermalen
in de archieven teruggevonden; zo
is er in een akte van 1734 sprake
van een huis en erf met het uithangbord Spitsbergen, naast het huis van
weduwe Louris Stevensz. Tienpont
(Bron: D. Kerssens, Zaans Namen
Lexicon). Van circa 1735 tot 1760
waren Jan Kan en Jopje Trommels
de bewoners en uitbaters van de
herberg, die daarna een flink aantal jaren in de familie Kan bleef.
Zij waren de voorouders van de
bekende Zaandamse wethouder van
openbare werken Klaas Kan Kzn (in
functie van 1923 tot 1939).
STENEN GEBOUW

de Zaan stond lange tijd het pakhuis Groningen. Eeuwenlang heeft
men in deze buurt nijver gewerkt,
gewoond en zich vermaakt.
SPITSBERGEN

Ongenoemd bleef tot dusverre nog
de herberg en tapperij Spitsbergen.
Het ontbrak Zaandam nooit aan
herbergen en tapperijen. De namen
ervan bleven bekend en vaak zijn er
ook afbeeldingen van de buitenkant
bewaard gebleven. Jammer genoeg
is er weinig bekend van de exploitatie en van het gastenverblijf. Slechts
zijdelings zijn er vermeldingen
over bezoekers, veilingen, vergaderingen of kroegruzies. De herberg
Spitsbergen stond sinds 1630 of
1640 aan de kop van de Peperstraat
en was voor voetgangers via een
korte steeg onmiddellijk verbonden met de Noorderkerkstraat en de
Hogendam. De naam ‘Spitsbergen’
is niet moeilijk te verklaren. In de

Van het houten gebouw is omstreeks 1900 nog een tekening gemaakt door de Zaanse kunstschilder
Jan Kruijver. Duidelijker is een foto
ervan uit dezelfde periode met aan
de gevel naar de mode van die tijd
opschriften in robuuste letters: Café
Spitsbergen - Tapperij – Specialiteit
in Heineken Bieren – A. H. Hessels
Vergunning. In 1901 werd het café, dat toen al geen logement meer
was, te koop aangeboden als: ‘Het
zeer gunstig en goed bekend staande Bier- en Koffiehuis genaamd
Spitsbergen met erf onmiddellijk
grenzende aan de nieuw te maken
groote Schutsluis en in dit perceel is
meer dan 40 jaar door den eigenaar
en bewoner de verkoop van sterken
drank in ’t klein uitgeoefend en levert thans nog een bestaan op.’ De
schutsluis is de in 1903 geopende,
nog bestaande Wilhelminasluis. De
plek van de herberg was inderdaad
op enkele meters afstand van de

toen aangebrachte wapenstenen
bij de noordelijke sluisdeuren. De
hiervóór genoemde steeg leidde nog
altijd in die richting. Dit bood perspectieven: het houten huis werd in
1907 gesloopt en vervangen door
een stevig stenen gebouw. Aan
de buitenkant stond trots: ‘Anno
1630’. Als dit jaartal juist is heeft
Spitsbergen, met als laatste kastelein Henk van Veen, 320 jaar in
Zaandam bestaan. Er zullen maar
weinig andere koffiehuizen zijn die
zo’n levensduur bereikten.
CENTRUM

Slechts enkele houten huizen van de
Peperbuurt overleefden de sloop; ze
werden verplaatst naar elders. OudZaandam is helaas op enkele punten
na (Klauwershoek, de Grote Sluis,
Lage Horn, enkele paden) verdwenen. Het gemeentebestuur van (destijds nog) Zaandam gaf met enige
piëteit nieuwe straten of doorgangen oude namen, zoals Peperstraat,
Kalverstraat en Fransestraat Een
openbaar binnenterrein met de
ingang aan de Noorderkerkstraat
werd ’t Zijltje gedoopt (Zaans voor
bruggetje met verplaatsbare planken). Toch geven die namen een
verkeerd historisch beeld, want zij
liggen natuurlijk niet waar de oude
straten zich bevonden. Inmiddels
wordt er in Zaandam wederom gesloopt voor een nieuw zogenaamd
stadshart bij het NS-station. Het
echte middelpunt van Zaandam
is daar niet. Zoals de Dam in
Amsterdam al zevenhonderd jaren
het middelpunt is en blijft van de
hoofdstad, zo blijft het centrum van
Zaandam gelegen aan weerskanten
van de Zaan, bij de eveneens zevenhonderdjarige (Hogen)Dam en de
sluizen. Dat kan geen planologie
ooit veranderen.
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Eeuwenlang werden gerechten bereid in een grote ketel boven een open vuur. Uit: Jan Luikens Het Leerzaam Huisraad.

De rijke geschiedenis van een streekgerecht

Zaanse Broeder

door Karin Vaneker

B

roeder, Jan-in-’t-hemd, Jan-in-de-buul, kluit, ketelkoek, meelpuil, pork, poffert, reurom, zakkoek en klont... Jan-in-de-zak kreeg
in de loop van de tijd veel verschillende regionale benamingen. ‘Aan de Zaan staat Jan-in-de-zak ook wel bekend als ‘‘Blinde Dirk’’,
schreef R. Lotgering-Hillebrand in 1935 in ‘Ieder z’n meug: smulboek van Nederlandsche volksgerechten’. Helaas, in deze uitgave geen
recept, noch een verklaring waarom ‘Jan’ in de Zaanstreek ‘Blinde Dirk’ werd genoemd.

Meer informatie gaf Anton van
Oirschot in het boekje Plaatselijke
en gewestelijke specialiteiten uit
Nederland (1974). Over Jan–inde-zak schreef hij: ‘Een gerecht dat
vroeger bij de boeren en arbeiders in
West-Friesland bijna iedere week op
het menu stond. Men maakte een
dun beslag van boekweitmeel (grutten), bloem, één ei en melk, deed het
in een zak en kookte het anderhalf tot
twee uur in een pan met water. Het
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werd opgediend met boter en stroop.
Het wordt nu nog gegeten.’ Zo was
broeder in Noord-Holland echt eten
voor arme lui – maagvulling, die
werd gegeten met een stroopsaus.
‘POTSPIJS’

Het fornuis zoals wij dat nu kennen
was tot ver in de negentiende eeuw
allerminst gemeengoed. De dagelijkse warme kost werd in de meeste
Nederlandse gezinnen in een ketel

boven een open vuur gekookt. De
hitte werd eenvoudig geregeld door
de kookpot of -ketel hoger of lager
aan het hangijzer in het rookkanaal
boven het vuur te hangen. De zo
bereide ketelkost, ook wel potspijs
genoemd, wordt in het algemeen als
een van de oudste bereidingswijzen
van voedsel beschouwd en was zeker
tot in de achttiende eeuw heel gewoon. Typische ketelkost bestond uit
een dikke gekookte brij van groenten

RECEPT

Ingrediënten
• 150 gr krenten, rozijnen en sukade; • 3 eieren; • 1 zakje gedroogde gist; • 300 gr bloem; • 3 dl lauwe melk; • boter
en paneermeel voor de vorm; • zout naar smaak.
Bereiding
• was de krenten en rozijnen en dep ze droog; • klop de eieren los en roer de gedroogde gist erdoor; • maak de melk
warm en voeg het bloemmengsel en geleidelijk de lauwe melk aan de eieren toe; • klop tot er geen klontjes meer
zijn; • doe er tot slot de krenten, rozijnen en sukade bij; • laat het beslag met een vochtige doek afgedekt 30 minuten
rijzen op een warme plaats; bestrijk de vorm met boter en bestrooi hem met paneermeel; • roer zout door het beslag
en doe het beslag in de vorm. De vorm mag niet meer dan voor driekwart gevuld zijn in verband met het rijzen;
• vul een pan met water en zet de vorm erin; • zorg ervoor dat de vorm bijna geheel in het water staat; • kook hem
2 à 2,5 uur; • snij plakken van de pudding en serveer met boter en stroop of suiker.
Idee: serveer de poffert ook eens met een stroopsausje.
Verhit 1,5 eetl boter. Meng hier 15 gr bloem door. Voeg 2 dl melk toe en blijf roeren tot een gebonden saus ontstaat.
Meng 100 gr suikerstroop door de saus en blijf nog even roeren.

– vooral knollen en wortelen – granen en vlees, aangelengd met water,
melk, bier of wijn. Daarbij at men
(rogge)brood. Afhankelijk van het
seizoen en hoe breed men het had,
verschilde de samenstelling van de
brij. Dankzij kerkelijke voorschriften (vastendagen zonder vlees) en
de groeiende betekenis van granen
(tarwe, rogge en boekweit) ontstond
vanaf 1500 in heel Europa een nieuwe soort meelspijzen, die vooral als
bijgerecht werden gegeten.
JAN-IN-DE-ZAK

Van origine is Jan-in-de-zak een vette
meelpudding, gekookt in een doek
of speciale puddingzak of -pan in
een ketel met kokend vocht. Jan-inde-zak werd gegeten bij vlees of vis.
In culinaire naslagwerken duikt de
eerste officiële vermelding van een
puddingzak op in 1617 in Engeland.
Omstreeks dezelfde tijd ontstonden
metalen puddingvormen (zoals de
broederpan) die geschikt zijn om
au bain-marie (in een waterbad) te
koken. Hierdoor konden de veelal

Franse chefs die achter de fornuizen
van de Britse elite stonden, van
puddingen steeds meer een culinair
hoogstandje maken. De uitvinding
van puddingzak en -vorm betekende
niet alleen voor de elite een culinaire
vooruitgang – voor het volk was
de uitvinding ook van belang,
simpelweg omdat de zakpudding
een goedkope en eenvoudige manier
was om ketelkost te maken. Het
kan niet anders of ook bij het volk
raakte de gekookte meelpudding
al snel ingeburgerd. Het eerste in
Nederland gepubliceerde recept voor
gekookte meelpudding staat in het
populairste kookboek van de Gouden
Eeuw, De verstandige kok (1669). Nog
geen honderd jaar later hadden in
de zak ‘gekookte’ meelpuddingen
hun eigen plaats in het vaderlandse
kookboek veroverd. Het destijds zeer
populaire De Volmaakte Hollandsche
Keukenmeid (1761), geschreven
door Eene Voornaame Mevrouwe,
bevat een drietal recepten voor
zakpuddingen: Brood- en Bruine en
Witte pudding. Al deze puddingen

werden ‘zeer goed gegeeten’ met
een saus van onder andere melk,
boter, suiker en kaneel. Tot ver in
de achttiende eeuw werden gekookte
meelspijzen in de burgerlijke keuken
niet als nagerecht gegeten, maar
voorafgaand aan of gelijktijdig met
vlees of vis.
MIDDENKLASSE

In de negentiende eeuw verschenen
voor het eerst kookboeken voor de
middenklasse. Ook ketelkoek verscheen toen ten tonele. Omstreeks
1850 werd die vooral gegeten met
wat gewelde boter. De destijds populaire kookboeken voor de huishoudschool vermelden tientallen recepten
voor warme en koude puddingen.
Ketelkoek met stroopsaus, toen ook
regelmatig trommelkoek genoemd,
kreeg een vaste plaats in het hoofdstuk nagerechten, tussen receptuur
voor hangop, broodschoteltjes en
vanillevla. Vanaf 1850 werden kachels en fornuizen in de meeste
Nederlandse steden gemeengoed, en
aan het begin van de twintigste eeuw

Zaans Erfgoed 15

Koperen broederpan voor het au bain marie koken van broeder

deden gas- en waterleiding hun intrede. Begin twintigste eeuw hadden
de meeste Nederlandse huisvrouwen
een gasfornuis en een kookboek van
de een of andere huishoudschool.
Allemaal ontwikkelingen die revolutionair waren voor het huishouden en de indruk wekken alsof de
kookketel voorgoed was afgeschaft.
Maar op het platteland werden deze

vernieuwingen maar mondjesmaat
ingevoerd. Daar kookten huisvrouwen nog geruime tijd zoals ze dat
eeuwenlang gewend waren.
VOLKSKEUKEN

Vanaf het begin van de twintigste eeuw verschenen mondjesmaat
kookboeken met streekrecepten;
vanaf die tijd stond Jan-in-de-zak in

OPROEP

Jan-in-de-zak of broeder kent vele regionale variëteiten wat betreft benaming
en receptuur. Daarom ben ik bijzonder geïnteresseerd in Zaanse recepten
en gebruiken rondom broeder. En wie kan meer vertellen over de Zaanse
naam ‘Blinde Dirk’? Ik ben te bereiken via karinvaneker@braitman.com en
Zuideinde 71, 1511 GB Oostzaan.
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elke kookbundel met vaderlandse
recepten vermeld. Vaak werden Janin-de-zak en daarop lijkende puddingen ‘broodgerechten’ genoemd,
waarschijnlijk omdat sommige gekookte meelpuddingen van origine
meel en gist bevatten en – niet onbelangrijk – omdat de zakpudding
van oudsher helemaal geen toetje
was. In Eenvoudig maar Voedzaam
(Cultuurgeschiedenis van de dage
lijkse maaltijd in Nederland, 1995)
schreef Jozien Jobse-van Putten dat
Jan-in-de-zak rond 1900 overal in
Nederland nog als hoofdgerecht van
de warme (middag)maaltijd werd
gegeten. Vanwege gebrek aan aardappelen kwam het gerecht, vooral
in Noord-Holland, Friesland en
Groningen, als ‘alternatieve’ warme
maaltijd regelmatiger dan elders in
het land op tafel.

Honderd jaar zorg door schoolartsen

Zaandam had
landelijke primeur
door Margriet Oosting,
arts GGD Zaanstreek Waterland

N

ederland kent sinds 1904 schoolartsen; vorig jaar werd gevierd dat de eerste van hen werd aangesteld. In Zaanstad
was er extra aandacht voor dit eeuwfeest, aangezien Zaandam de eerste gemeente van Nederland was waar een schoolarts
aan de slag ging.

Voor GGD Zaanstreek-Waterland
was het jubileum een reden om
uit te zoeken waarom deze eerste
aanstelling juist in de Zaanstreek
plaatsvond. Dat onderzoek werd
uitgevoerd door A. Klomp (arts en
directeur van de GGD van 19902003) en prof. dr. A.H.M. Kerkhoff,
verbonden aan de Universiteit van
Twente. Prof. Kerkhoff verwerkte
de resultaten van het onderzoek in
het boek Nauwelijks een machtiger
wapen, schoolgezondheidszorg als col
lectieve voorziening.
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LEERPLICHT

In de negentiende eeuw waren er
al landen in Europa waar schoolartsen actief waren, zoals Duitsland
en Frankrijk. In Nederland was
dit nog niet het geval. Op de komst
van de eerste schoolarts in 1904
waren hier twee wetten van bijzondere invloed. In de Leerplichtwet van
1901 legde de overheid ouders de
verplichting op om hun kinderen
in scholen te laten verblijven. De
schoolomgeving liet toen echter te
wensen over: het was er rommelig

en bedompt, en infectieziekten tierden er welig. De invoering van de
wet riep veel vragen op, met name
over de pedagogische capaciteiten
van leerkrachten en over het uithoudingsvermogen van kinderen.
Was het wel goed voor hen om zo
lang binnen te zitten? Daarnaast was
de Infectieziektenwet van 1870 van
belang. Deze gaf de directeur van een
school de mogelijkheid om kinderen
met een infectieziekte van school te
weren.

HOOFDZEER

Terug naar de Zaanstreek; hoe waren
de sociale omstandigheden hier in de
tweede helft van de negentiende eeuw?
Het gebied kende welvaartsgroei. Was
het Noord-Hollands Kanaal nog ‘om
de Zaanstreek heen’ aangelegd, na
de opening van het Noordzeekanaal
(1876) trok de Zaanse economie
weer aan. Er was een hoge arbeidsimmigratie vanaf het platteland, de
Zaanse bevolkingsomvang groeide
snel en het percentage kinderen was
met 37 procent hoog. Landelijk gold
een norm voor het aantal leerkrachten
ten opzichte van het aantal kinderen.
In Zaandam werkten maar liefst achttien leerkrachten boven het normaantal. Ten opzichte van andere delen
van Nederland gingen in Zaandam
veel kinderen naar school van wie de
ouders niet betaalden; de gemeente
nam de kosten op zich. De Zaanstreek
kende in de tweede helft van de negentiende eeuw een opmerkelijk laag
sterftecijfer: veertien sterfgevallen op
de duizend inwoners per jaar, waar
dat cijfer landelijk achttien was. Er
was in deze tijd nog geen ziektekostenverzekering; armen konden alleen
bij levensbedreigende ziekten een beroep doen op het armenfonds. Een
groot probleem in de samenleving
waren infectieziekten; dat gold ook
op de scholen. Aan het einde van de
negentiende eeuw heerste er op alle
scholen de hardnekkige schimmelinfectie ‘hoofdzeer’ (medische naam:
‘Favus’). Veel kinderen hadden hier
last van. Deze schimmelinfectie was
ook duidelijk zichtbaar doordat de
schimmel vooral op de hoofdhuid zat.
Het veroorzaakte daar grote, witgele
plakkaten en haaruitval. Het voorkomen van hoofdzeer was de directe
aanleiding tot het aanstellen van de
eerste schoolarts.
RONDHANGEN

Het welig tieren van de infectieziektes,
en dan met name de hoofdzeer legde
natuurlijk veel druk op de scholen om
de kinderen die geïnfecteerd waren
van de school te weren. Het schoolhoofd was bevoegd om kinderen met
hoofdzeer naar huis te sturen, zoals
nog eens expliciet was vastgelegd in

STADSBESTUURDERS

De gemeenteraadsleden van Zaandam en hun beroepen ten tijde van de discussies over het al dan niet aanstellen van een schoolarts in de gemeente.
Elias (burgemeester)
Simonsz (houthandelaar)
Latenstein (bleeker)
Eijer (manufactuur)
Pauw (houthandelaar)
Schipper (schilder)
Windhouwer (reiziger)
Baas (scheepstimmerman)
Visser
van Pelt (koopman)
van Heek (handelaar gort)
Endt (houtzager)
Brinkman (boer)
Ellmann (timmerm./aannemer)
v.d. Stadt (grutter)
Smit
Doesburgh (houthandelaar)
Maij (stijfselaar)
Kamphuijs (gortpeller)
Verkade (brood/beschuit)

een gemeentelijke verordening uit
1860: Art. 10 (...) Kinderen welke door
hoofdzeer, schurft of eenige besmettelijke
huidziekte zijn aangedaan, zullen tot
hunne volkomene herstelling van de
in deze verordening genoemde scholen
worden geweerd (...). Als gevolg hiervan werden inderdaad veel kinderen
naar huis gestuurd. Ouders met weinig geld konden echter amper een behandeling door een arts betalen. Zoals
gezegd was er nog geen ziekenfonds
of iets dergelijks, en de aandoening
was te weinig levensbedreigend om
een beroep te kunnen doen op het
armenfonds. Gevolg van dit alles was
dat veel kinderen maanden achtereen
niet naar school gingen en verveeld op
straat rondhingen – een doorn in het
oog van de burgerij. Ouders deden
wel pogingen om hun kinderen weer
naar school te krijgen. Ze klopten dan
aan bij het hoofd van de school, die
hen dan doorstuurde naar de burgemeester, die hen op zijn beurt weer
doorstuurde naar de (hierna te bespreken) commissie van schooltoezicht.
De ouders klaagden dat zij van het
kastje naar de muur werden gestuurd.
In 1887 werd besloten tot een versoepeling van de verordening: (...) vanaf
heden den ouders aan te zeggen dat zij
hunne kinderen, die ‘door hoofdzeer
zijn aangetast’ in behandeling moeten
stellen bij hun huisarts; dat zij het
bewijs daarvan aan u moeten overleggen en dat dit bewijs, tot er eene alge-

hele genezing is ingetreden, maandelijks
moet worden vernieuwd. (...)
BOETES

In de gemeente Zaandam was de al
genoemde commissie van schooltoezicht gericht op het algemene toezicht
op de scholen, maar deze commissie
had ook veel oog voor het terugdringen van schoolverzuim. In de commissie hadden onder anderen twee
huisartsen zitting, met als specifieke
taak: het houden van toezicht op de
hygiënische situatie in de scholen. Als
zij klaar waren met hun spreekuur,
gingen zij de scholen langs om te
controleren dat er geen kinderen met
infecties aanwezig waren. Als zij kinderen met hoofdzeer ontdekten, dan
werden die direct naar huis gestuurd.
In de stukken staat beschreven: ‘Zij
namen de kinderen onderhanden’.
Dit leidde tot grote ergernissen bij
het schoolpersoneel, dat met lede
ogen aanzag hoe de artsen hun scholen bestormden en kinderen naar huis
stuurden. Daar kwam nog bij dat er
een boetesysteem bestond voor het
hoofd van de school. Als op een school
een kind met een infectieziekte werd
ontdekt, dat dus niet naar huis was
gestuurd, dan kreeg het hoofd van de
school een boete van drie gulden. Aan
het einde van de negentiende eeuw
werd deze boete zelfs verhoogd naar
25 gulden. Bij een jaarinkomen van
duizend gulden was dat een zeer hoog
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bedrag. In 1901 schreef onderwijzer Hibma van de Parkstraatschool
een brief naar de gemeente, waarin
hij stelde dat hij het geen rol voor
onderwijzers vond om infectieziekten te signaleren. Hij pleitte voor de
aanstelling van een schoolarts. Deze
brief werd door 47 sympathisanten
uit het onderwijs ondersteund. Ook
voegde hij een instemming toe van
de Bond van Onderwijzers voor de
aanstelling van een schoolarts.
DEBAT

Cornelis Jan van der Loo in 1918; de eerste
schoolarts van Zaandam en daarmee van
Nederland.

Vóór de komst van antibiotica werden tegen
hoofdzeer allerlei mysterieuze zalven gegeven, waarna het hoofd omzwachteld werd
met witte windsels.
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In de periode 1901-1904 volgde een
politieke discussie over de eventuele komst van een schoolarts; in de
gemeenteraad werd er van hartelust
over gedebatteerd. Een deel van de
raadsleden vond een schoolarts,
met een jaarinkomen van duizend
gulden, te duur. Een ander deel was
tegen, omdat men de school een plek
voor onderwijs vond en niet voor
medische zaken. Bovendien werd
gevreesd voor de kans op medicalisering, en vonden sommige raadsleden
ziekten en gezondheid van kinderen
alleen een verantwoordelijkheid van
de ouders, die niet moest worden
overgenomen door de school of een
schoolarts. En tot slot: het was nogal
lastig dat de medici elkaar behoor-

lijk tegenspraken op het gebied van
de behandeling van infectieziekten,
zoals onder meer hoofdzeer. Dat
was ook wel logisch: een echt goede
behandeling kwam er pas toen de
antibiotica ter beschikking kwamen
(1945-’50).
TAKEN VAN DE ARTS

In februari 1904 werd de knoop
doorgehakt en besloot de Zaan
damse gemeenteraad tot het aanstellen van een schoolarts; waarschijnlijk
speelde de burgemeester (jonkheer
mr. C.A. Elias, 1902-’14) daarin een
doorslaggevende rol. Het onderwerp
van Elias’ promotie-onderzoek lag
óók op dit gebied; hij was een overtuigd voorstander van het aanstellen
van een aan de scholen verbonden
arts. Er waren twee kandidaten: de
heren Kamerling en Van der Loo,
van wie Cornelis Jan van der Loo met
dertien tegen twee stemmen werd
aangenomen. Zijn taken waren: Het
bekijken van de lichamelijke conditie van de leerlingen; het bepalen van
het gezichtsvermogen (kan kind wel
op bord zien?) en in verband daarmee diens plaats in de klas; het onderzoeken van de lichaamshouding;
het signaleren van infectieziekten;
het beoordelen van de verdeling van

De schimmelinfectie hoofdzeer was aan het einde van de negentiende eeuw een groot probleem op de scholen.

lesuren om te bekijken of de kinderen
niet te zwaar werden belast; het geven
van voorlichting aan de onderwijzers
over hygiëne.
JEUGDGEZONDHEIDSZORG

Van der Loo startte in Zaandam begin
april 1904. De tweede Nederlandse
schoolarts werd in het najaar van
1904 in Arnhem aangesteld. Daarna
volgden aanstellingen in andere delen van Nederland, maar pas veertig
jaar later was er in geheel Nederland
een landelijk dekkend netwerk van
schoolartsen. Enige zaken in deze
periode vallen op: aan het einde van
de negentiende en twintigste eeuw
waren de sociale omstandigheden
in de Zaanstreek gunstig te noemen;
er was honderd jaar geleden al veel
(politieke) aandacht voor de gezondheid van de jeugd; veel discussies die
destijds speelden en problemen die
zich toen voordeden zijn nog altijd
actueel (ouders die van het kastje
naar de muur werden gestuurd; de
aandacht voor het schoolverzuim en
rondhangende kinderen; de discussies over wat de verantwoordelijkheid
van de ouders is en wat die van de

scholen en andere instellingen). In de
loop der jaren kreeg schoolarts Van
der Loo collega’s. Allengs ontstond
een organisatie voor alle Zaanse gemeenten: de Schoolartsendienst.
Omstreeks 1975 werd deze onderdeel van de gemeentelijke Dienst
Volksgezondheid Zaanstad, later
de GGD (Gemeenschappelijke
Gezondheids Dienst) ZaanstreekWaterland. De schoolartsen onderzoeken nog steeds kinderen. De jeugd
wordt driemaal tijdens de schoolperiode voor een preventief gezondheidsonderzoek uitgenodigd (op vijfjarige
leeftijd, in groep 7, en in klas 2 van
het voortgezet onderwijs). Daarnaast
worden veel kinderen onderzocht op
verzoek van de leerkrachten en/of
ouders. De werkzaamheden van de
schoolartsendienst – die nu jeugdgezondheidszorg heet – zijn preventief
gericht. Door voortijdig te signaleren
kunnen problemen of afwijkingen zo
snel mogelijk worden aangepakt. De
onderwerpen die veel aandacht krijgen zijn wél veranderd: honderd jaar
geleden was er veel aandacht voor infectieziekten en slechte lichamelijke
conditie; nu zijn de thema’s: overge-

wicht en opvoedingsproblemen. De
jeugdgezondheidszorg en de scholen
werken veel samen. Op scholen worden preventieprogramma’s uitgevoerd
die de GGD ondersteunt, bijvoorbeeld programma’s over riskante
gewoontes (genotmiddelen), sociale
weerbaarheid, voeding en bewegen.
Bronnen
Kerkhoff, prof. A.H.M. ‘Nauwelijks een
machtiger wapen, schoolgezondheidzorg
als collectieve voorziening (1795-1990)’
Amsterdam University Press; Klomp, A. (arts).
‘Gemeentelijke stukken w.b. besluitvorming
aanstelling schoolarts’ (uit Gemeentearchief
Zaanstad).
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Enige vondsten uit de zeventiende en achttiende eeuw die werden gedaan bij de Heiligeweg: linksboven een etensbord, daaronder een tinnen
lepel, een kaarsendover en het wrijfbot, en rechtsboven de Monte Lupo-scherf en daaronder een porseleinen vaasje.

Rijkdom en armoede aan Heiligeweg

Een wrijfbot uit Krommenie
door Piet Kleij

S

cherven van borden en kookpotten, kruiken, botten, een zeildoekloodje, tinnen lepels, glaswerk en nog veel meer
– allemaal uit de zestiende tot achttiende eeuw. Dit kwam naar boven bij graafwerkzaamheden in december 2002 aan
de Heiligeweg in Krommenie toen daar de riolering werd vernieuwd. Een deel van dit materiaal werd verzameld door
amateur-archeologen en de archeoloog van de gemeente Zaanstad. De dagen daarna werden de voorwerpen gewassen,
gedroogd en gedetermineerd, wat wil zeggen dat werd uitgezocht hoe oud de verschillende voorwerpen waren, waar ze
vandaan kwamen en waarvoor ze precies werden gebruikt.

De vondsten geven een aardig beeld
van hoe het er in de zestiende tot
achttiende eeuw langs de Heiligeweg
aan toe ging. Dat sommige mensen
rijk waren, blijkt uit een majolicascherf uit Monte Lupo (Italië).
Majolica is een bepaald soort beschilderd aardewerk. Het gaat om
een randscherf van een grote kom
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of bloempot waarop een beschildering is aangebracht in donkerblauwe
en gele verf. In het donkerblauwe
deel zijn met de achterkant van een
penseel krullen gekrast. Dit soort
versiering heet ‘sgraffito’. Aan het
einde van de zestiende eeuw en
het begin van de zeventiende eeuw
brachten Nederlandse schippers dit

fraai versierde aardewerk mee uit
Italië. Alleen rijke mensen konden
zich de aanschaf van Monte Lupo
aardewerk permitteren. Maar niet
iedereen langs de Heiligeweg was
rijk en welvarend. Dit werd afgeleid uit de vondst van een bot, een
middenvoetsbeen (metatarsus) van
een rund (Bos taurus). Eén kant

Het in Krommenie opgegraven wrijfbot.

ervan was afgezaagd, waardoor
de holle binnenzijde van het bot
zichtbaar is. In het zo ontstane gat
was een stukje hout geduwd. Na

determinatie bleek het te gaan om
hout van de fijnspar/lariks (Picea/
Larix). De afgezaagde kant van het
bot, inclusief het stukje hout, was

glad en halfrond gesleten. Gezien
de glimmende slijtageplek was het
bot langdurig gebruikt. De vraag
was alleen: waarvoor?
THUISWEVERS

Er zijn eerder van dit soort bewerkte botten gevonden, bijvoorbeeld tijdens een archeologisch
onderzoek in Assendelft. Ook het
Zaans Museum heeft een dergelijk
bot in haar collectie. Opvallend
is de vindplaats van deze botten:

Optocht bij het Oranjegezinde Krommenie
in 1788 ter ere van stadhouder Willem V,
vastgelegd in een gravure door Joh. J.
Jelgershuis (GAZ). Dat de rolreders een
hoge status in het dorp genoten, blijkt eruit
dat zij (op de voorste rij) als eerste beroepsgroep direct achter de ‘dragers van het bord’
lopen. Na de rolreders volgt de ‘beëdigde
rollemeter Willem de Jong’.
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De industrialisatie van de negentiende eeuw maakte een definitief einde aan de kleinschalige
thuisweverij; in de plaats daarvan kwamen er in Krommenie grootschalige stoomweverijen.
Op de foto de ‘twijnderij’ van de firma Kaars Sijpesteijn omstreeks 1920 (GAZ).

Zeildoekwever aan zijn weefgetouw; een foto uit veel recentere
tijd dan die waaruit de vondsten aan de Heiligeweg dateren.

alle in en rond Krommenie en
Assendelft. In andere delen van de
Zaanstreek en Nederland zijn ze tot
nu toe niet aangetroffen. Hieruit
kan worden afgeleid dat de botten
werden gebruikt bij een typisch
plaatselijke activiteit. Nu hielden
de Krommenieërs en Assendelvers
zich in de zeventiende en achttiende
eeuw met allerlei zaken bezig, maar
één daarvan was voor beide dorpen
kenmerkend: de zeildoekweverij. In
andere delen van de Zaanstreek en
Nederland was deze tak van nijverheid niet al te belangrijk, maar in
Krommenie en Assendelft waren in
het midden van de achttiende eeuw
meer dan 2500 mensen werkzaam
in de zeildoekweverij. Dat is bijna
een kwart van de totale bevolking
van deze dorpen, inclusief de vrouwen en kinderen. Zeildoek werd
geweven door thuiswevers, die in
hun eigen huis of schuurtje een
weefgetouw hadden staan. Het doek
werd verkocht in rollen van elk vijftig ellen lang (ongeveer 34 meter);
het weven daarvan kostte een wever
één tot twee weken. De rollenmeter
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mat de rol na en als deze inderdaad
vijftig el was, hechtte hij als bewijs
van goedkeuring een zeildoekloodje
aan de rol. Zoals gezegd werd een
dergelijk loodje langs de Heiligeweg
gevonden. Een koopman, de rolreder, kocht de rollen van de thuiswevers op en verkocht deze door aan
afnemers in binnen- en buitenland
zoals schippers, vissers, scheepswerven en handelsondernemingen
als de VOC en WIC. Deze handel
was behoorlijk winstgevend; de
rolreders behoorden tot de rijkste
inwoners van Krommenie.
‘ROBBEN’

Het was niet mogelijk een rol van
vijftig ellen in één keer te weven; de
wever maakte een aantal losse banen
zeildoek en naaide die daarna aan
elkaar tot de lengte van vijftig ellen
was bereikt. Het was in deze fase van
het fabricageproces dat de wrijfbotten werden gebruikt. Wanneer twee
banen aan elkaar werden genaaid,
ontstonden twee korte, rechtop
staande randjes. Deze werden met
het wrijfbot plat gewreven; dit wordt

‘robben’ genoemd. In de achttiende
eeuw werden er in Krommenie en
Assendelft tussen de twintig- en dertigduizend rollen zeildoek per jaar
geproduceerd; er zullen dus heel wat
wrijfbotten in gebruik zijn geweest.
Voor het robben, vrij simpel werk,
zal de wever waarschijnlijk zijn
kinderen hebben ingeschakeld. De
wever zélf kon zich dan richten op
het meer ingewikkelde werk: het
weven. In tegenstelling tot de rolreders behoorden de wevers tot de
armste bewoners van Krommenie
en Assendelft. Weven werd in één
adem genoemd met bedelen. Zo
vroeg, volgens een ongedateerd stuk
uit het oud-archief van Assendelft,
een groep eendenhouders de gemeente maatregelen te nemen om
de teruggang in de eendenhouderij
tegen te gaan. Werden geen maatregelen genomen, dan konden zij
hun brood niet meer verdienen en
zouden ze ‘moeten gaan bedelen of
terugkeren naar het weven’. Weven
werd dus gezien als een flinke stap
achteruit, als bijna net zo erg als
bedelen.

Thuisweverij in de zeventiende eeuw volgens een schilderij van Gillis Rombouts uit 1651. De vrouw links vóór zit draad voor de wever te
spinnen, ten bewijze dat de thuisweverij een familie-aangelegenheid was.

KINDEREN

De vondsten uit de rioleringssleuf
langs de Heiligeweg leveren een
beeld op van hoe het er driehonderd jaar geleden in Krommenie
aan toe ging. Er werd daar in zeildoekrollen gehandeld, zoals blijkt
uit het zeildoekloodje. Eens heeft

een rollenmeter dit gehecht aan
een goedgekeurde rol zeildoek. De
fraai versierde scherf majolica uit
Monte Lupo geeft aan, dat langs de
Heiligeweg rijke mensen woonden.
Misschien stond de majolica kom of
bloempot wel in het huis van een
gefortuneerde rolreder. Langs de

De Heiligeweg was in 1913 nog altijd niet méér dan een smal pad langs een sloot (GAZ).

Heiligeweg woonden echter ook
minder rijke mensen. Het wrijfbot
is een stille getuige van de kinderarbeid die in de gezinnen van de arme
zeildoekwevers werd verricht. Voor
de kinderen van de wevers stond de
schooldeur niet open. Zij moesten
op jonge leeftijd zeildoek robben
totdat ze oud genoeg waren om zelf
plaats te nemen achter het weefgetouw en meer dan tien uur per dag,
zes dagen in de week te werken voor
vijftien stuivers per dag. De rijkdom
van de rolreder moest toch érgens
vandaan komen...
Gebruikte bronnen:
Encyclopedie van de Zaanstreek,
Wormerveer/Zaanstad 1991; Lootsma, S.,
Historische Studiën over de Zaanstreek
tweede bundel, Koog aan de Zaan 1950,
blz. 36-180. Het bot is gedetermineerd door
G. Graas uit Wormerveer, het hout door
dr. L. I. Kooistra van het biologischarcheologisch onderzoeksbureau BIAX uit
Zaandam. Dit artikel had niet geschreven
kunnen worden zonder de waardevolle
informatie van de heer Henk de Boer,
zeilenmaker in Wormerveer.
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Herinnering 16 mei 1886, getekend door een zeer verliefde Gerrit Jan Honig. Er werd op die dag een uitstapje gemaakt met de Casinoclub naar ZuidKennemerland. Links in de rand het portret van zijn geliefde Agaath (Aagje) Jansdr Honig. Linksonder op de rechter afbeelding hun beider wapen.

Te zien in Zaans Museum

De onbekende Gerrit
Jan Honig
door Simon Honig Jz.
G

errit Jan Honig is voor veel (oudere) Zaankanters nog een bekende naam. Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat hij, negentig jaar
oud, overleed. G.J. Honig wordt vooral herinnerd door zijn bijdragen aan de Zaanse geschiedschrijving. Maar hij had ook andere,
minder bekende kanten.

Gerrit Jan Honig werd in 1864 te
Zaandijk geboren als de jongste
zoon uit het derde huwelijk van
Jacob Honig Jansz. Junior – met
Neeltje Mulder die bekend bleef
door haar uitgegeven jeugdherinneringen. Gerrit Jan en zijn broer Jan
Jacob werden als enigen van de acht
kinderen uit dit huwelijk volwassen.
Zij hadden nog een veel oudere halfzuster en -broer uit hun vaders eerste
huwelijk. G.J. was bijna zes jaar oud
toen zijn vader stierf en hij werd door
zijn moeder opgevoed, met als voogd
zijn oom dr. Jan Mulder. Van hen
kreeg hij een zeer goede opvoeding
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en zijn vele interesses, vooral op het
historische vlak, werden sterk gestimuleerd. Van groot belang daarbij
was de historische verzameling van
zijn vader, wiens boeken in de bibliotheek G.J. ‘verslond’. Ook de werken
van de Kennemer bard Willem Jacob
Hofdijk hadden een grote invloed
op hem. Hofdijk maakte als navolger van Sir Walter Scott gedichten
en verhalen over het Middeleeuwse
Kennemerland en de daar wonende
belangrijke families. De boeken waren geïllustreerd met mooie afbeeldingen van kastelen en familiewapens. Deze heraldische afbeeldingen

inspireerden G.J. en zo werd tekenen
zijn grootste liefhebberij.
‘ACADEMIE’

Een tekenopleiding hoorde hoe dan
ook tot de standaardopvoeding van
een Zaanse jongeman ‘uit betere
kringen’. De Zaandijkers kregen
al generaties achtereen les op de
‘academie’ van Nanning aan het
Gorterspad. Boven de werkplaats
aan de achtersloot was een ruime zaal
waar generaties Nanning achtereen
de jongens de kneepjes van het tekenvak bijbrachten. Dit bestond hoofdzakelijk uit natekenen van voorbeel-

’t Fortuyn uyter zee. Ontwerp voor beschildering van een lessenaar. Om de beide staande

Het patriciaat van Zaandijk in 1880, uitge-

randen een banderol met daarop de namen van leden der familie Honig(h) die schepen ter

beeld in familiewapens; getekend in 1885.

walvisvangst hebben uitgereed naar Groenland en Straat Davis.

den, waaronder sommige nieuwe
lithografische prenten van Duitse
makelij maar ook nog achttiendeeeuwse gravures. Daarnaast was de

Fotoportret van Gerrit Jan Honig, gemaakt ter gelegenheid
van Zaandijks vierhonderdjarig bestaan in 1894 (door Simon
Bakker Jz., met een getekende omlijsting en met zijn vrouw als
portret- en schildhoudster, 1894).

opleiding aan HBS te Zaandam voor
Gerrit Jan van belang, waar vooral
zijn leraar Nederlands Van der Zeijde
invloed op hem had. Deel van diens
lessen was ook het schrijven (en opvoeren) van toneelstukken. Na de
HBS studeerde G.J. ruim een jaar
aardrijkskunde aan de Universiteit
van Amsterdam. Hij werd uiteindelijk boekhandelaar ter Fa. P. Out
te Koog aan de Zaan, maar maakte
vooral naam als streekhistoricus.
HERALDIEK

De rol die tekenen in zijn opvoeding
speelde, hield jarenlang gevolgen.
Hij tekende voor zichzelf en anderen. In eerste instantie (om te leren)
ging het vooral om natekenen, maar
later maakte hij illustraties bij zijn
eigen toneelstukjes en beelden uit de
Zaanse geschiedenis (vooral de tijd
van de geuzen). Zijn belangrijkste
onderwerp werden echter kleurige
Middeleeuwse heraldische figuren,
en tenslotte bestudeerde en tekende
hij de wapens van Zaanse families.
Deze werden ook gebruikt als versiering van de zaal in De Zwaan, de
herberg van Zaandijk, bij de feesten

van IJsclub Thialf. Al dit werk van
G.J. bleef aan latere generaties onbekend; alleen de ontwerpen voor de
historische optocht voor ‘Zaandijk
400 jaar’ in 1894 werden in ‘Ach lieve
Tijd Zaanstreek’ enigszins belicht.
G.J. stopte vrij abrupt met tekenen
omstreeks 1905, toen de Provinciale
Rijksarchieven voor het publiek werden opengesteld. Vanaf dat moment
bracht hij vrijwel wekelijks een dag
te Haarlem door op het archief; tijd
om te tekenen was er niet meer. Er
is wel veel van het tekenwerk van
G.J. bewaard gebleven. Daarvan is
(van vóór de Kerstdagen tot eind
maart 2006) een tentoonstelling te
zien in het Zaans Museum. Vrijwel
alle getoonde werken behoren tot
de collectie van de Stichting Archief
Honig(h) te Zaandijk. Veel van het
getoonde werk overstijgt het peil
der nabootsing niet. Desondanks
vond ik het leuk om naar aanleiding
van zijn vijftigste sterfjaar geïnteresseerde Zaankanters kennis te laten
maken met ‘de onbekende Gerrit Jan
Honig’.

Zaans Erfgoed 29

30 Zaans Erfgoed

Kroniek

Deze kroniek werd samengesteld uit Dagblad Zaanstreek over de maanden juli en augustus 2005.
Door omstandigheden is dat één maand minder dan gebruikelijk. In het volgende nummer wordt dat
‘rechtgetrokken’; dan beslaat de kroniek vier maanden (september tot en met december).

door Annemieke Emond
Foto’s: Wim de Jong (GAZ)

1 juli
Het hoofdkantoor van spelletjesfabrikant
Jumbo Nederland verhuist begin 2006 vanuit
Amsterdam naar de oude chocoladefabriek
van Verkade in Zaandam. Jumbo wil boven
dien een museum met spellen en puzzels
starten in de voormalige beschuittoren. Jumbo
is bekend van bordspelen zoals Mens Erger
Je Niet en Stratego, en van meer dan zevenhonderd verschillende puzzels.
1 juli
De openingsavond van de ‘Zaanse Cultuur
markt on Tour’ vond plaats in Koog – een
primeur; voor het eerst besloot de organisatie
de cultuurmarkt op vier verschillende locaties
en op vier verschillende dagen te houden.
Daarmee kwam een einde aan de jarenlange
traditie om de cultuurmarkt op één dag op en
rond de Zaandamse Burcht te houden.
1 juli
Zaanstads burgemeester Henry Meijdam
opende het nieuwe Filmtheater ‘De Fabriek’.
Hiermee kwam een einde aan een langdurige
verbouwing van het oude filmhuis, uitgevoerd
door zowel professionele krachten als een
hele horde vrijwilligers. Het aanbod van het
nieuwe filmhuis loopt gelijk op met dat in
Amsterdam. Er zijn twee zalen en vier tot zes
verschillende voorstellingen per week.
2 juli
De Aanmoedigingsprijzen 2005 van de gemeente Zaanstad voor aankomend podiumtalent werden tijdens de Zaanse Cultuurmarkt
on Tour in Wormerveer uitgereikt aan VJ
MCMotion, oftewel Harmen van ’t Loo,
en aan jongerentheatergroep Nest. De bijbehorende Cultuurprijs werd dit jaar niet
uitgereikt. Geen van de inzendingen voldeed
aan de criteria.
4 juli
Oostknollendam vierde de opening en in-

werkingstelling van een nieuwe ophaalbrug
bij de Boerensluis.

Zaandamse Saentower aan het Rustenburg,
wordt opgezegd.

4 juli
Omwonenden van het Zaandamse Erasmus
huis protesteerden fel tegen de plannen voor
vervangende nieuwbouw voor dit huis. Zij
beklaagden zich erover dat zij nauwelijks bij
het opstellen van de plannen werden betrokken, terwijl Woningbouwvereniging ZVH,
Evean Zorg en de gemeente Zaanstad van
te voren hadden toegezegd dat dit wel zou
gebeuren. De omwonenden toonden zich
vooral bezorgd over de hoeveelheid woningen
die op een relatief klein stukje grond worden
gebouwd en over de geplande openstelling
van de Twiskeweg tussen de M.L. Kingweg
en de Weer.
5 juli
Kunstcentrum Zaanstad verhuist definitief
naar het Paulus Potterhof in Zaandam. Het
nieuwe onderkomen zal zowel plaats bieden
aan de particuliere als de bedrijfscollectie.
Stichting Kunstcentrum Zaanstad is eigenaar
van de villa aan de Zaandamse Westzijde,
waar de kunstuitleen voor particulieren tot
nu toe was gevestigd. Dat pand komt in de
verkoop. De huur van het onderkomen van
de kunstuitleen voor bedrijven, onder de

6 juli
Uit de gegevens van het Nomos geluidmeet
systeem van Schiphol blijkt dat het vliegtuiglawaai in de Zaanstreek nooit eerder zo
erg was als in de afgelopen maanden.
6 juli
Een gesloten blok met bovenin uitspringend een zwarte doos. Dat is ruwweg gezien de vorm die het Verkadepaviljoen
bij het Zaans Museum moet krijgen. De
Welstandscommissie had echter nog teveel
vragen om definitief toestemming voor de
bouw te geven. Architect C. van Hillo beloofde
zijn ontwerp verder uit te werken en op 19
juli opnieuw aan de commissie voor te leggen.
Het Verkadepaviljoen wordt door middel van
een glazen loopbrug verbonden met de eerste
verdieping van het Zaans Museum.
6 juli
Een nieuw ‘Zaans Podium’ moet prikkelen,
actueel zijn en een groot publiek interesseren.
Twee Zaanse hoogleraren, beide betrokken
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Kroniek
bij de Peter de Grote-lezingen, hopen op een
soort ‘De Balie in Zaanstad’. Zij denken aan
kleinschalige optredens, publiekslezingen
en/of discussies en zijn op zoek naar een
geschikte locatie.
6 juli
Water in de Gracht blijft een heikel punt
van de Inverdan-plannen. Weliswaar willen
de meeste mensen dat het water er komt,
maar zij hebben geen beeld van hoe het eruit gaat zien of hoe de open gracht wordt
schoongehouden.
8 juli
Het kerkgebouw van Menorah-Zaanstad
(de voormalige christelijk gereformeerdekerk Zaandam, aan de Herengracht) staat
te koop.

Drie maanden de Zaanstreek
16 juli
Het ‘hippe’ kledingmerk Vanilia vestigt haar
hoofdkantoor in de toren van de voormalige
zeepziederij De Adelaar in Wormerveer. De
restauratie en herinrichting van het rijks
monument komen voor rekening van Vanilia,
dat eigenaar wordt van het pand. De komst
van het modeconcern naar de Zaanstreek
levert vijftig arbeidsplaatsen op.
18 juli
Zaanstad is goed voorbereid op mogelijke
rampen. De gemeente kreeg dit compliment
van de provincie.
19 juli
Voor ’t Reght Huys te Westzaan, het voormalige gemeentehuis, stelde de plaatselijke
Rabobank 25.000 euro ter beschikking ten
behoeve van de renovatie van het dak van het
monumentale pand.
21 juli
Het plan de Gedempte Gracht in Zaandam
weer uit te graven was een belangrijke reden
voor minister Dekker van VROM om de
gemeente Zaanstad veertien miljoen euro
subsidie voor Inverdan te geven.

26 juli
In Saendelft komt een kunstwerk van Luciën
den Arend, de maker van het omstreden kunstwerk ‘Victory’. In april 2000 werd ‘Victory’,
in de volksmond ‘De Vleugels’, op verzoek
van veel Zaankanters verwijderd van zijn
plek onder de A8. De opdracht in Saendelft
kreeg Den Arend ter compensatie.
27 juli
De negen-jarige Mark Woltheus vond in
een sloot bij Haaldersbroek een kanonskogel,
die mogelijk werd afgevuurd door Spaanse
soldaten in de periode 1572-1576. De kogel
is nu te bezichtigen in het Zaans Museum.
28 juli
De gemeente Zaanstad werkt aan plannen om
het Zaandamse recreatiegebied het Jagersveld
te veranderen in een stadspark met sport
faciliteiten.
3 augustus
Het fort bij Marken-Binnen, onderdeel van
de Stelling van Amsterdam, wordt voor een
groot deel in zijn oude staat teruggebracht.
De provincie Noord-Holland wil dat het
historische monument beter toegankelijk
wordt voor een breder publiek.

23 juli
Er heerst onduidelijkheid in Wormer over de
windvaan die ooit de Beschuittoren sierde.
De min of meer officiële geschiedschrijving
maakt melding van een windvaan in de vorm
van Vrouwe Fortuna, maar op de talloze
afbeeldingen van de toren is een kruis met
afhangende dwarslatten te zien.

8 juli
De voormalige zeepfabriek van Hilko aan de
Zaandamse Oostzijde wordt het nieuwe on
derkomen van de skaters van Insaen.
14 juli
De Adviescommissie Beeldende Kunst (ABK)
wil door middel van een Kunstroute langs de
Zaan proberen toeristen naar de Zaanstreek
te ‘lokken’. ‘Kunst langs de Zaan’ moet permanent bereikbaar zijn vanaf het water en
de oevers.
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4 augustus
De gemeente Zaanstad groeide sinds 2002
met anderhalf procent naar 139.817 inwoners.
6 augustus
De komst van een gevangenis naar Zaandam
loopt opnieuw vertraging op. Het wachten
is nu op de uitkomst van een onderzoek van
het ministerie van justitie.

9 augustus
De gemeenten Wormerland en Zaanstad
laten onderzoek doen naar de mogelijkheid
van samenwerking op het gebied van afvalverzameling.
15 augustus
De partenrederij die werd opgezet door
Vereniging de Zaansche Molen ten behoeve
van de herbouw van molen Het Jonge Schaap,
verloopt boven verwachting. De parten zijn
te vergelijken met aandelen. Mensen kopen
een stukje molen.
15 augustus
Het gaat goed met de weidevogels in de
Westwouderpolder (de Woude), een eiland
van 180 hectare, omsloten door het
Alkmaardermeer en de Markervaart.
17 augustus
Het ontwerp van het nieuwe stadhuis van
Zaanstad, door architect Sjoerd Soeters, werd
definitief goedgekeurd. Alleen op details kunnen nog wijzigingen volgen.
18 augustus
Stichting Welsaen hoopt vanaf januari 2006
de leegstaande kinderopvangboot in het
Zaandamse Kogerveld te kunnen runnen
als buurtcentrum. Hiermee vervalt het plan
een buurthuis te vestigen op de grens van de
wijken Kalf en Kogerveld.

Zaanstad in de eerste helft van dit jaar aandeed, minder dan de helft was van het aantal
dat in het eerste half jaar van 2004 naar
Zaanstad kwam.
20 augustus
Voor de derde keer beleefde de Zaanstreek
haar eigen ‘Sail’. Zestig tot zeventig traditionele schepen, behorend tot de Sailvloot in
Amsterdam, voeren naar de Zaanse Schans
om daar deel te nemen aan een vlootschouw
door Zaanstads burgemeester Meijdam.

29 augustus
De oude boerderij ’t Verbonden Hoofd bij
Spijkerboor lijkt te worden gesloopt, ondanks protesten van omwonenden en de
Boerderijenstichting Noord-Holland. De
bewoners willen de stolpboerderij in dezelfde
stijl herbouwen.
31 augustus
Op de plek van de voormalige snoepfabriek
van Klene Goedhart aan de Zaandijkse
Lagedijk komen drie vrijstaande huizen. Het
fabrieksgebouw wordt gesloopt.

22 augustus
Het slechte, natte zomerweer van augustus
bleek gunstig voor de Zaanse musea. Ten
opzichte van vorig jaar trokken deze veel meer
bezoekers. Het Zaans Museum leek het meest
in trek; het bezoekersaantal verdubbelde er.
24 augustus
Vastgoedeigenaren en de gemeente Zaanstad
kunnen het niet eens worden over de ontwikkeling van de westkant van het station
in Zaandam. Een woningbouwproject van
ongeveer honderd woningen is hierdoor al
minstens een half jaar vertraagd.
24 augustus
Er komen misschien nestkasten voor de
gierzwaluw in Zaanstads nieuwe stadhuis
te Zaandam.

In afwachting van de sloop van de voormalige
fabriek van Klene Goedhart gaven graffiti-kunstenaars de voorgevel van het pand een nieuw uiter-

18 augustus
De Parade of Sail, trok vele duizenden
Zaankanters naar het Noordzeekanaal.

lijk in de sfeer van de ‘Sprookjes van 1001 nacht’;
zij deden dat mede in samenhang met de geplande
kerstmarkt langs en op de Lagedijk.

25 augustus
Het perron van NS-station Koog-Bloemwijk
wordt gerenoveerd.

20 augustus
Uit cijfers van het gemeentelijk havenbedrijf
Amsterdam bleek het aantal zeeschepen dat

27 augustus
Het aantal inschrijvingen voor de Hogeschool
InHolland Zaanstad voor het studiejaar 20052006 viel flink tegen.
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Agenda
C

door Annemieke Emond en Rob Lengers

ultuurhistorisch eropuit in de Zaanstreek? Zaans Erfgoed geeft tips. Instellingen die activiteiten organiseren in de periode april t/m
juni 2006 wordt verzocht gegevens vóór 1 februari aan de redactie te zenden.

POELBOERDERIJ

Ook in de wintermaanden wordt er
vanuit de Poelboerderij een groot aantal
excursies georganiseerd. In het Wormeren Jisperveld zijn dan heel andere vogels
te zien dan in het voorjaar. Zij zijn afkomstig uit noordelijke en oostelijke gebieden
zoals Scandinavië en Siberië. Sommige
vogels komen hier overwinteren, andere
gebruiken het veld als ‘oplaadstation’
om nog verder zuidwaarts te trekken.
Verwacht kunnen worden: smienten,
wintertalingen, blauwe kiekendief, goudplevieren, wulpen en grote groepen kieviten (mits het niet té winters is). Het kan
erg koud zijn op de boot, dus zorg voor
warme kleding.
15 en 29 januari, 12 en 26 februari 14.00
uur: Doortrekkers en overwinteraars.
11 maart 10.00 uur, 12 maart 14.00 uur:
Terugkeer van de weidevogels.
18 en 25 maart 10.00 uur, 19 en 26
maart 14.00 uur: Weidevogels

worden veel gevelstenen in veel steden en
dorpen – ze zijn overal te vinden. Heel
wat mensen ontlenen, vaak zonder het
te weten, hun naam aan een gevelsteen.
Arend Dikzaal, ‘Het Mennistenerf ’,
H.Gerhardstraat 77, Zaandam.
NIVON, AFD. ZAANSTREEK

5 februari, 10.30 uur: Dialezing over
vlinders door Joke Huitema. Buurt
centrum De Pelikaan, Kervelstraat 185a,
Krommenie.
12 februari, 10.30 uur: Dick Husslage
vertelt over Czaar Peter de Grote.
Buurtcentrum De Kolk, Heijermansstraat
129, Zaandam.
28 februari, 20.00 uur: Dialezing over
de Zijderoute door Mieke Reynders.
Wijksteunpunt Parkzicht, Parkzicht 45,
Koog aan de Zaan.
12 maart, 10.00 uur: Lezing door Ton
Nieuwenhuijse over het Buitenmuseum
te Enkhuizen. Buurtcentrum de Pelikaan,
Kervelstraat 185a, Krommenie.

De Poelboerderij, Veerdijk 106, Wormer.
19 maart, 10.00 uur: Floris Groenendijk
Tel. 075-6429100 www.poelboerderij.nl
					
vertelt over Veranderingen in de
MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN
Noord
zee. Buurtcentrum De Kolk,
’T ALGEMEEN, ZAANDAM-ZUID
Heijermansstraat 129, Zaandam.
Diverse gratis lezingen:
24 januari, 14.30 uur: Israël toen en nu
28 maart, 20.00 uur: Lezing door Nicole
door Rabbijn L.B. van de Kamp uit
van der Heyden over een actueel kunstAmsterdam. Arend Dikzaal, ‘Het Men
onderwerp. Wijksteunpunt Parkzicht,
nistenerf’, H.Gerhardstraat 77, Zaandam.
Parkzicht 45, Koog aan de Zaan.
13 februari, 20.00 uur: ‘Bloid Koike
Bloive’. Wim Baas en Maerius de Haas
brengen een afwisselend en gezellig programma in het Westfriese dialect. ‘De
Vertoeving’, Westzijde 82, Zaandam.
7 maart, 14.30 uur: Dialezing door de
heer M. Souer uit Landsmeer over gevelstenen in Noord-Holland. Getoond
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natuurdagboek uit de jaren dertig, dat
ook werd opgenomen in het recent verschenen boek ‘Rein Stuurman, de vogelschilder van Zien is kennen!’.
Dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot
16.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 15.00
uur. www.staphorsius.nl

NIVON, afd. Zaanstreek, p/a Domineestuin 33, Zaandijk. Tel. 075-6218402.
‘ZIEN IS KENNEN’

De tentoonstelling ‘Zien is Kennen,
Rein Stuurman’ in Westzaan bij galerie Staphorsius, J.J. Allanstraat 287b in
Westzaan is wegens succes verlengd tot 11
februari 2006. Centraal staat Stuurmans

NEDERLAND-MAROKKO

In het gemeentehuis van Zaanstad
(Bannehof 1, Zaandijk) is tijdens de
reguliere openingstijden van 27 december t/m 1 februari de expositie ‘400 jaar
Nederland-Marokko’ te bezichtigen.
De fototentoonstelling belicht de eeuwenoude banden tussen Marokko en
Nederland/de Zaanstreek. Met beelden
van bekende ‘Marozanen’ zoals Ali B,
Naima El Bezaz en Najib Amhali, en
met vooral ook veel aandacht voor de
historie. De herdenking van het vierhonderdjarig bestaan van de betrekkingen
tussen Nederland en Marokko in 2005
wordt op 16 december vanaf 22.00 uur
afgesloten met de feestavond ‘Kasba +
El Fann Chaabi’ in Cultureel Centrum
‘De Kade’, Zuiddijk 9, Zaandam, tel.
075-6121220.

WALRAVEN VAN HALL

In het gemeentehuis van Zaanstad
(Bannehof 1, Zaandijk) is van 10 februari t/m 10 maart tijdens de reguliere openingstijden een expositie over
het leven van de Zaanse verzetsstrijder
Walraven van Hall te bezoeken. De bankier Walraven van Hall (1906-1945) is
door historici als Lou de Jong en Geert
Mak betiteld als ‘de centrale man’ en ‘de
minister-president’ van het Nederlandse
verzet tegen de nazi’s. Toch zakte deze
Zaandammer weg in de vergetelheid van
de geschiedenis. Om de herinneringen
aan deze markante man terug te halen
begint op 10 februari (zijn honderdste
geboortedag) een expositie met veel historische foto’s en een biografische tekst.
Informatie:
Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/
Waterland, tel. 075-6125696.
HONIG BREETHUIS

Iedere derde zondag van de maand is er
een concert of lezing in het Zaandijkse
Honig Breethuis. De zondagmiddagactiviteiten vinden plaats in de zaal op de
bovenverdieping, waar de bewoners van
het huis in de negentiende eeuw hun
gasten ontvingen. Na afloop kunt u nog
wat napraten en een glas drinken in de
Zaankamer.

7 februari: Lezing door Hans Valk over
‘Wonen in de Zaanstreek’.
7 maart: Lezing door Fokelien Renckens
over ‘Verkade’.
Al deze lezingen beginnen om 14.00
uur. De kosten bestaan uit de entreeprijs voor het museum; de lezingen zélf
zijn gratis.
KINDERACTIVITEITEN
ZAANS MUSEUM

Voor de kinderen zijn er gedurende de
kerstvakantie en de voorjaarsvakantie
diverse activiteiten in het Zaans
Museum:
Maandag 26 december (2e Kerstdag):
voorstelling Poppentheater,
3 t/m 7 jaar.
MUSEUM WATERLAND

Woensdag 28 december: Zeep maken in
de fabriek Zaans en Zo, 8 t/m 10 jaar.
Donderdag 29 december: Rondleiding
naar het Jisperhuisje, 8 t/m 10 jaar.
Zondag 5 februari: Aquarellen in het
Familie Atelier, vanaf 8 jaar.
Woensdag 22 februari: Zeep maken in de
fabriek Zaans en Zo, 8 t/m 10 jaar.

22 januari: Verhalen vertellen. Oude verhalen verteld door Dick Groot.

Zondag 26 februari: Rondleiding naar
het Jisperhuisje, 8 t/m 10 jaar.

19 februari: Concert op de piano forte
door leerlingen van het Amsterdams
Conservatorium.

Zondag 5 maart: Portretschilderen in het
Kinder Atelier, 8 t/m 10 jaar.

19 maart: Zilver uit de collectie van het
Zaans Historisch Museum, lezing door
Jan Rudolf de Lorm in samenhang met
een tentoonstelling in het kabinetje.
Aanvangstijd 15.30 uur, toegangsprijs
e 8,00. Reserveren is wenselijk. Dit kan
tijdens openingstijden van het museum,
dagelijks van 13.00 tot 17.00 uur behalve
op maandag en zaterdag, telefoon 0756217626. Honig Breethuis, Lagedijk 80,
Zaandijk.
ZAANS MUSEUM, LEZINGEN

15 januari: Lezing door Simon Honig
over ‘De onbekende Gerrit Jan Honig’.

beelden uit Wormerveer. Molenmaker
Nico Maas geeft een lezing over het molenmakersvak.

Al deze kinderactiviteiten beginnen om
14.00 uur. Kosten e 3,00 per kind.

T/m 8 januari: expositie in de Museum
zaal over vormgeving (keramiek, textiel,
meubels).
13 december t/m 23 januari: expositie in
de Entreezaal van Jolanda Eveleens.
13 januari t/m 19 februari: expositie in
de Museumzaal van keramische plastieken van Wil van Blokland.
24 februari t/m 2 april: expositie in de
Museumzaal van schilderijen van Jaap
Hillenius.
Museum Waterland, Kaasmarkt 16,
Purmerend. Tel: 0299-422605,
Openingstijden: dinsdag t/m zondag
12.00-17.00 uur. Toegang gratis.
MUSEUM ‘IN ’T HOUTEN HUIS’

Zaans Museum, Schansend 7, Zaandam.
Tel. 075-6168262.
HISTORISCHE VERENIGING
WORMERVEER

De Historische Vereniging Wormerveer
viert 15 januari van 13.00 tot 17.00 uur
haar derde Jaardag met een presentatie in
buurthuis de Lorzie aan het Marktplein
te Wormerveer. Te zien zijn onder meer
een expositie van oude groepsfoto’s, de
bewonersgeschiedenis van het pand
Noordeinde 18 (tegenwoordig De
Knapzak) en een collage van oude film-

Januari t/m 12 februari:
Kunstexpositie van Lense Elzinga, ‘Vijftig
jaar werken in de kunst’, zondagen van
13.00-17.00 uur.
Maart: Educatieve tentoonstelling ‘Om
het spel en de knikkers’. Een tentoonstelling over de geschiedenis van traditionele sporten en spellen. Speciaal opgezet
voor groepen 6 t/m 8 van het basisonderwijs. Zondag van 13.00-17.00 uur.
Museum ‘in ’t Houten Huis’,
Tuingracht 13, De Rijp.
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Verenigingsnieuws
Door Wikje van Ritbergen

Ontvangen berichten

I

n de Zaanstreek is een groot aantal verenigingen, stichtingen en andere instellingen actief op cultuurhistorisch gebied. Daarbij is het
wel eens jammer dat de ene organisatie 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.
STICHTING WEGSLOOT JISP

De Stichting Wegsloot Jisp zet zich in
voor het behoud van de wegsloot in Jisp.
Het eerste doel is het vervangen van de
duiker in de sloot bij de Walvischstraat
door een houten brug, en daar komt nu
schot in. De Firma Oranjewoud is bezig
bestek en tekeningen te maken voor de
brug; daarna worden offertes gevraagd bij
aannemers. In het komende voorjaar kan
de brug in een periode van zes tot acht
weken worden gebouwd. De brug wordt
eigendom van de gemeente Wormerland;
de stichting is een ondersteunings- en
stimuleringsfonds. Het werk kan alleen
slagen door daadkracht bij de gemeente
en medewerking van de bewoners. Uit
overleg met de ondernemers moet blijken
of de stichting over voldoende middelen
voor de bouw beschikt. Tijdens de bouw
van de brug moet er een doorgang blijven voor al het verkeer (waaronder ambulances en brandweer- en vrachtauto’s.
De familie Emmer, de nieuwe bewoners
van Dorpsstraat 4, staan toe dat de noodvoorziening over een klein stukje van hun
grond loopt. Hierdoor kan de brug in het
komende voorjaar worden verwezenlijkt.
De sloot stroomt daarna beter door, de
kwaliteit van het water verbetert, er hoeft
minder vaak worden gebaggerd, kano’s
hebben weer doorvaart en het karakter
van het dorp blijft bewaard door een eenvoudige houten brug die geschikt is voor
alle verkeer.
HISTORISCHE VERENIGING
WORMERVEER

De Historische Vereniging Wormerveer
heeft een bijzonder druk jaar achter de
rug, met ook een flinke ledengroei (tot
bijna 750). Naast de reguliere activiteiten stond de zomerperiode in het teken

36 Zaans Erfgoed
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van de Gerrit de Jong-tentoonstelling in
het Molenmuseum die 1100 bezoekers
trok. In eigen beheer werd een boekwerk
uitgegeven dat tevens de catalogus was
voor de tentoonstelling. Op de tweede
verdieping van het eeuwenoude pakhuis
Zaanweg 4 betrok de vereniging een tijdelijke kantoorruimte; er wordt gezocht
naar een eigen, permanent onderkomen. Op de Oude Begraafplaats gingen
de werkzaamheden onverdroten voort.
Vlak ernaast werd in eigen beheer een

gereedschapsschuur (een geschenk van
woningcorporatie Parteon) gebouwd.
De inventarisatie van Wormerveerders
die hier sinds 1868 zijn begraven is
bijna compleet, er werden rondleidingen
georganiseerd en op 28 oktober vond
de jaarlijkse lichtjesavond plaats. De
begraafplaats is bij gemeente Zaanstad
voorgedragen voor een monumenten
status. De verenigingsuitgave Wormer
veer Weleer werd het afgelopen jaar met
vier pagina’s uitgebreid.

19,50. Uitgave: Stichting Uitgeverij
Noord-Holland. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en bij het Bureau
Discriminatiezaken, Botenmakersstraat
42, Zaandam.

kijk ontwikkeld op wat er nog aan fraais
aanwezig is, maar ook uw informatie
voor nieuwe gevallen van bedreiging is
gewenst. Het meldpunt is bereikbaar op
werkdagen tussen 08.00 en 12.00 uur via
telefoonnummer 075 6402020.

VERENIGING ZAANS ERFGOED

Walraven van Hall.

BUREAU DISCRIMINATIEZAKEN

Het Bureau Discriminatiezaken Zaan
streek/Waterland presenteert 10 februari een biografie over de Zaanse verzet
strijder Walraven van Hall (1906-1945).
Deze spin in het web van het Nederlandse
verzet in de Tweede Wereldoorlog kreeg
nooit de eer die hem toekomt. Reden om
hem op zijn honderdste geboortedag in
de spotlights te zetten. De Zaandamse
bankier Van Hall slaagde er in tussen
1943 en 1945 ongeveer achtduizend joden en talloze ondergedoken zeelieden
en hun gezinnen te voorzien van geld en
voedsel. Met zijn organisatie ‘Nationaal
Steunfonds’ (NSF) slaagde hij erin de
Spoorwegstaking en vrijwel het gehele
Nederlandse verzet te financieren. Het
geld hiervoor, in totaal meer dan honderd miljoen gulden, verkreeg het NSF
via leningen, giften en het beroven van
de Nederlandsche Bank – de grootste
bankroof ooit in Nederland! Walraven
van Hall werd op 12 februari 1945 door
de Duitsers geëxecuteerd.
De presentatie van het boek Walraven
van Hall, premier van het verzet (19061945) vindt plaats op de honderdste
geboortedag van Van Hall. De auteur
is Erik Schaap (medewerker Bureau
Discriminatiezaken). Verkoopprijs: €

Tijdens de ledenvergadering van de vereniging Zaans Erfgoed op 24 oktober
vonden enige mutaties in het bestuur
plaats. Voorzitter Henk Bouman droeg
zijn functie over aan Sybren de Witte, die
al lid van het algemeen bestuur was. Door
het plotselinge overlijden van Jan Kriek,
eerder in het jaar, was er nog een vacature
binnen het bestuur. Linette Pielkenrood
en Conny Scholtes traden tot het bestuur
toe. De volgende ledenvergadering wordt
in het voorjaar van 2006 gehouden.
Webmaster Kees Kingma was de afgelopen tijd weer zeer actief. Met zijn redactieleden breidde hij de website met
tal van interessante artikelen en rubrieken uit, waaronder een serie interviews
met bekende Zaanse architecten, een
dagboek over de mogelijke openstelling
van de Bartelsluis, een reisverslag langs
industriële monumenten in Engeland
en een fotoserie van de verbouwing van
Zwaardenmaker. Vooral liefhebbers van
industrieel erfgoed komen ruim aan hun
trekken op deze Zaanse site, die bezoekers
uit het hele land trekt. Te bereiken via

TIJDSCHRIFT ZAANS ERFGOED

Tot het einde van 2005 kent ‘Zaans
Erfgoed’ verschillende soorten lezers. De
grootste groep wordt gevormd door de
leden van de vereniging Zaans Erfgoed;
daarnaast zijn er abonnees die het blad
ontvangen via hun lidmaatschap van de
vereniging De Zaansche Molen, en er
zijn zogenoemde ‘losse abonnementen’.
Het voeren van de abonnementenadministratie is door deze verschillen behoorlijk ingewikkeld. Daarom werd besloten
de losse abonnees te vragen ermee akkoord te gaan dat hun abonnement in
2006 wordt omgezet in een lidmaatschap
van de vereniging Zaans Erfgoed. Dat
biedt overigens een financieel voordeel:
een los abonnement is duurder dan het
lidmaatschap van de vereniging inclusief
een abonnement. De ledenadministratie wordt bijgehouden door het secretariaat van de Vereniging Zaans Erfgoed.
Mutaties in namen of adressen kunnen
schriftelijk worden doorgegeven aan:
Secretariaat Zaans Erfgoed, Treilerstraat
111, 1503 JE Zaandam, per e-mail
secretariaat@verenigingzaanserfgoed.nl,
of per fax nummer 084 7282050. Bij
vragen is het secretariaat telefonisch bereikbaar onder nummer 075 6166131.

Zwaardenmaker.

het nieuwe webadres: www.verenigingzaanserfgoed.nl
De Vereniging Zaans Erfgoed vraagt onverminderd aandacht voor het ‘Meldpunt
voor Bedreigde Panden’. Een team van
enthousiaste leden uit vrijwel alle delen
van de Zaanstreek zet zich in om zoveel
mogelijk waardevolle panden uit het verleden te behouden. Deze leden komen
regelmatig bij elkaar en bespreken de
voortgang van hun plannen en acties. In
de loop der jaren hebben ze al een aardige
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Redactie-coördinatie Corrie van Sijl

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

MOLENS
Thijs de Gooier geeft in zijn boek ‘Molens
langs de Zaan’ nog eens een overzicht van
Zaanse molens, aan de hand van ruim tweehonderd, meest oude foto’s (vermoedelijk uit
zijn eigen collectie) en een aantal kaarten. De
beschrijvende tekst daarbij is prettig leesbaar.
In de inleiding gaat hij in op het molenbedrijf in het algemeen, gelukkig zonder dat
te romantiseren. De arbeidsomstandigheden
waren zwaar, de lonen laag, en altijd gold:
geen wind geen werk. Interessant vond ik het
te lezen, dat vanaf 1663 de naam van een molen zichtbaar moest zijn zodat de ‘Raden en

Meesters van de Heeren Staten van Holland
ende Westfriesland’ de molens goed uit elkaar konden houden voor onder andere de
belastingen. Daaraan danken wij de fraaie
naamborden op de molens. In de volgende
drie hoofdstukken komt een aantal molens
die tussen Markenbinnen en de Voorzaan
stonden aan bod, evenals molens van de
omliggende Zaanse dorpen zoals Westzaan,
Assendelft en Oostzaan. In kadertjes is te vinden wat er in de verschillende molens werd
geproduceerd en bij de foto’s staat vermeld
wanneer de betreffende molen verdween. Als
een soort rode draad door het boek loopt het
verschijnsel van molenbranden. De oorzaken
en grote gevolgen daarvan worden goed en
duidelijk beschreven, en er zijn ook veel foto’s
van opgenomen. Al met al een leuk boek voor
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de liefhebber die zijn verzameling molenliteratuur compleet wil houden.
Thijs de Gooijer, Molens langs de Zaan.
Alkmaar, René de Milliano, 2005. ISBN
9072810503. (Huibert Latenstein)
Het is jammer dat het boek van Arian Smit over
Zaanse molens die naar elders werden verplaatst
niet op tijd verscheen om nog in dit nummer
te kunnen worden besproken. Wij kunnen u
wél al vertellen dat het er heel mooi uitziet; in
‘Zaans Erfgoed’ nr. 16 komen we zeker op deze
uitgave terug. (Redactie)

KALVERPOLDER
De jubilerende Hengelsportvereniging Esox
’55 (Esox is de wetenschappelijke, latijnse
naam voor ‘snoek’ en ’55 herinnert aan het
oprichtingsjaar van de vereniging, 1955) liet
door de Zaanse auteur Dick Kerssens een
boek schrijven over haar gebied: de
Kalverpolder, inclusief Haaldersbroek. Dat is
een mooi verzorgde en goed leesbare uitgave
geworden over de geschiedenis van deze als
één van de laatst overgebleven veenweidegebieden. Uitgebreid komen de geografische
geschiedenis, de inwoners, godsdiensttwisten, autoriteiten/bestuur en natuurlijk ook
het dagelijks leven aan bod – van de oudste
bronnen (de Romeinse geschiedschrijver
Tacitus, ca. 55-120 na Christus) tot op heden.
De tekst wordt ruimschoots verduidelijkt
met foto’s en tekeningen. Daarnaast is zeker

het deel waarin onderwerpen als flora, fauna
en visserij ter sprake komen de moeite waard.
Zélf las ik met veel interesse het hoofdstuk
waarin de auteur schrijft over de echte plaats
van de (Zaanse) schans gedurende de Spaanse
tijd. Volkomen terecht beschrijft hij ook de
geschiedenis van de huidige Zaanse Schans
en de bedreiging van de Kalverpolder door
de bouwplannen in de jaren zestig. Ook nu
is waakzaamheid tegen (verdere) verloedering
van de Kalverpolder geboden. Een boek als
dit kan daar een goede rol in spelen.
Dick Kerssens, Het behouden land. Kalverpolder
1000 jaar cultuurhistorie. Wormer, Stichting
Uitgeverij Noord Holland, 2005. ISBN
9071123944. (Huibert Latenstein)
HOLLANDSE LANDWINNINGEN
Naar aanleiding van de samenvoeging van de
Noord-Hollandse waterschappen beschreven
de Delftse hoogleraren en landschapsarchitecten Clemens Steenbergen en Wouter Reh
en de waterschapshistoricus Diederik Aten
de geschiedenis van de (Noord-)Hollandse
landwinnningen vanaf de late Middeleeuwen
in hun onderlinge samenhang. Over de
waterhuishouding en de inpolderingen in
Noord-Holland bestaat natuurlijk al heel
veel literatuur. Nieuw aan dit boek is dat de
geschiedenis in haar samenhang wordt neergezet, vanuit landschapsarchitectonisch perspectief. Daarbij zijn kosten noch moeite gespaard: een keur aan polderkaarten, prenten,
tekeningen en luchtfoto’s ondersteunen het
betoog. Uiteraard ontbreken een overzicht
van de landwinningen in Noord-Holland,
een verklarende lijst van waterstaatstermen
en een uitgebreid
register niet. Ook
de Zaanstreek en
Waterland komen
met de Wormer,
de Beemster en de
Purmer ruimschoots
aan bod. Het is een
in alle opzichten
monumentaal (naslag)werk geworden,
doorwrocht en zeer
fraai vormgegeven.

Een must, die nog relatief betaalbaar is ook
(€ 49,50), voor iedere geïnteresseerde in de
geschiedenis van ons landschap. De uitgever
rekent ook op internationale belangstelling:
een Engelstalige editie is in de maak.
Wouter Reh, Clemens Steenbergen, Diederik
Aten, Zee van Land. De droogmakerij als at
las van de Hollandse landschapsarchitecten.
Wormer, Stichting Uitgeverij Noord Holland,
2005. ISBN 9071123820. (RL)
HOE KROMMENIE VERANDERDE
In 2002 begon een werkgroep van het
Historisch Genootschap Crommenie aan
de samenstelling van een overzicht in foto’s
met beschrijvende teksten van Krommenie
in de twintigste eeuw. Thans ligt het resultaat in de winkel, voorzien van de passende
ondertitel: ‘Hoe een dorp veranderde’. Van
een dorp met een paar duizend zielen groeide Krommenie uit tot een forse forenzenplaats met twintigduizend inwoners. Welke
gevolgen dat had voor het aanzien van het
dorp is door de samenstellers met veel liefde
voor detail vastgelegd. Ingedeeld naar straatcomplexen en buurten wordt in steeds één à
twee pagina’s tekst de ontwikkeling van het
betreffende gebied geschetst, gevolgd door
een uitgebreid foto-overzicht dat de veranderingen in beeld brengt. In totaal trekt
honderd jaar Krommenie aan ons voorbij in
749 oude en nieuwe foto’s. Als relatief nieuwe
Krommeniese bladerde en las ik gefascineerd
in dit boek. Alle lof voor de samenstellers
(nou ja, en ook een piepklein kritisch nootje:
voor de bronvermelding van al dat mooie
materiaal verwijzen naar het eigen kantoor, in
plaats van deze op te nemen in het boek zelf,
vind ik een beetje een zwaktebod).
Jan Emmerig e.a., Krommenie. Hoe een dorp
veranderde. 1995-2005. Een uitgave van het
Historisch Genootschap Crommenie ter gele

genheid van het 10-jarig bestaan. Krommenie,
Historisch Genootschap Crommenie, 2005.
ISBN 9080482935. (CvS)
BEDRIJFSGESCHIEDENIS
Ter gelegenheid van z’n 75-jarig bestaan liet
de Zaanlandse Olieraffinaderij bv (ZOR)
een gedenkboekje vervaardigen, waarin het
verhaal van 75 jaar raffinage van plantaardige
olie voor de voedsel- en cosmetische industrie
keurig, zij het wat summier, uit de doeken
wordt gedaan. Wat je er van onthoudt, is dat
de ZOR steeds een gelukkige hand heeft gehad in het vinden van directeuren. Tot voor
kort waren die afkomstig uit de families van
de twee oprichters, Pieter Doeves en Klaas
Woudt, die in 1930 na het faillissement van
hun werkgever, oliefabrieken ‘De Kroon’, besloten de zaken voor eigen rekening voort te
zetten – een heel waagstuk, aan het begin van
de grote economische crisis. Voor de financiering van de moderniseringen na de oorlog
bleek overname door Stuurmans Cacao de
beste oplossing. Vervolgens kwam het bedrijf via Gerkens Cacao, dat op zijn beurt
onderdeel werd van General Cocao Holland,
onder de hoede van de Amerikaanse levensmiddelengigant Cargill. Het leest vlot weg

dit boekje, dat ook in een Engelstalige editie
verscheen. Maar het is allemaal wel wat braaf.
Misschien waren de bronnen niet erg rijk? Ik
heb de indruk dat men vooral heeft willen
benadrukken dat het een klein wondertje is
dat het bedrijf überhaupt nog bestaat, nadat
het in de jaren tachtig en negentig in al het
overnamegeweld aan een zijden draadje hing.
En in die bedoeling is het boekje geslaagd.
Jeroen Verhoog, Zuiver aan de Zaan. 75
jaar Zaanlandse olieraffinaderij. Noordwijk,
Uitgeverij aan Zee, 2005. Geen ISBN. (En:
Jeroen Verhoog, Refinement on the river
zaan. 75 years Zaanlandse olieraffinaderij.
Noordwijk, Uitgeverij aan Zee, 2005. Geen
ISBN). (CvS)

EEN ZAANSE ‘KRIMI’
Tot de meer recente
Zaanse geschiedenis hoort
de moord op kledingverkoopster Sandra van
Raalte in november 1984.
Peter Elberse en Dick
Nierop schreven daar al
eerder over en komen nu
met een geactualiseerde
versie van hun boek De
pas
kamermoord, feiten en
fictie in een Zaanse tragedie. Deze uitgave
kwam tot stand in samenwerking met Rob
van Zaane, de Zaandamse fietsenhandelaar
die aanvankelijk voor de moord werd veroordeeld. Aanleiding tot de geactualiseerde
uitgave is het verjaren van de moord aan het
einde van 2002 en het beschikbaar komen
van nieuwe gegevens die mogelijk een ander
licht op de zaak werpen. Het boek is voornamelijk gebaseerd op gesprekken met betrokken politiemensen, journalisten en mensen
van justitie. Minutieus wordt beschreven wat
er gebeurde ten tijde van de moord en het
onderzoek dat daarop volgde. Ook de arrestatie van de vermeende moordenaar komt
uitgebreid aan bod, evenals de rechtszaak en
het onderzoek dat daarop volgde, inclusief
de rol van de diverse getuigen. Het boek eindigt met de heropening van de zaak en de
schadeclaimprocedure die Van Zaane bijna
twintig jaar na de moord aanspande. Kortom:
gerechtelijke dwalingen zijn niet nieuw en
kunnen ook in de Zaanstreek plaatsvinden...
Voor wie zich een direct beeld wil vormen zijn
er foto’s van de moordplek (boetiek Manouk
aan de Westzijde) en de cel van politiebureau
Wormerveer waar Van Zaane heeft gezeten,
en verder foto’s van Van Zaane, Sandra van
Raalte en compositietekeningen van de dader. Een namenlijst van betrokken personen
mét een karakteristiek completeert een en ander. Jammer dat er een enkele slordigheidje
in het boek is geslopen: Wormer ligt bij mijn
weten niet in de gemeente Zaanstad.
Peter Elberse en Dick Nierop, De paskamer
moord. Feiten en fictie in een Zaanse tragedie.
Baarn,Uitgeverij De Fontein, 2003. ISBN
9026119267. [uitgebreide en geactualiseerde editie
van de oorspronkelijke uitgave uit 1989.] (RL)
KUNST EN CULTUUR.
Niet gloednieuw, maar pas onlangs aangeschaft door het Gemeentearchief Zaanstad
en nog niet eerder besproken in deze rubriek,
is de levensbeschrijving van de schilder, il-

Zaans Erfgoed 39

Boekennieuws
lustrator en lithograaf Jan Voerman Junior
(1890-1975), die van 1905 (toen hij pas vijftien jaar oud was) tot 1939 illustraties voor
Verkade-albums maakte. Ericus Verkade, de
grondlegger van het voedingsmiddelenconcern Verkade, was bovendien zijn grootvader van moederskant. Toen bij Verkade de
plannen voor de uitgave van de albums vaste
vormen begonnen aan te nemen werd door
Ericus Verkade ook schoonzoon Jan Voerman
sr, de IJsselschilder, gevraagd bijdragen te leveren. Maar deze was van oordeel dat zijn
oudste zoon Jan veel beter in staat zou zijn ‘de
kleine wereld van planten, dieren en insecten’
te tekenen. Ondanks zijn jeugdige leeftijd
werd hij aangenomen en tot 1939 aan toe
had hij daarmee een niet onbelangrijke economische basis voor zijn bestaan. Al vroeg
beperkte hij zich niet tot het leveren van de
bestelde aquarellen. Uit de correspondentie
met de Verkades en de andere medewerkers
aan de albums (onder wie in de eerste plaats
Thijsse) blijkt dat hij commentaar had op de
kwaliteit van de reproducties van zijn werk en
op de omslagen van de eerste albums waaraan hij meewerkte. Die kritiek werd ter harte
genomen; ondanks zijn jeugdige leeftijd werd
hij voor vol aangezien, en dat kwam zijn artistieke zelfvertrouwen ten goede. Het hoofdstuk ‘Verkade’ wordt daarna door de schrijfster van dit boek vrij abrupt besloten met de
mededeling dat het uitbreken van de tweede
wereldoorlog in september 1939 het einde
betekende van de uitgave van de albums, dat
Voerman een gouden handdruk kreeg, en dat
hij zich vervolgens ‘eindelijk’ kon toeleggen
op vrij werk in olieverf. Na het Verkadehoofdstuk komen Voermans jeugd en opleiding, de ontwikkelingen die hij doormaakte
en de invloeden
die hij onderging
uitgebreid aan de
orde. Aan haar uitvoerige beschrijving
van leven en werk
voegt de schrijfster
een uitgebreide bibliografie toe, een
overzicht van alle
tentoonstellingen
waar werk van Jan
Voerman te zien
was, een overzicht
van de Verkade-
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a lbums en een chronologische inventarisatie
van al zijn werk, exclusief de zeker duizend
aquarellen voor Verkade. Al met al een mooi
compleet boek over een bijzondere kunstenaar, dat prachtig is uitgegeven met heel veel
zwart-witte en kleurenillustraties en dat waar
nodig is voorzien van deskundig en vooral
liefdevol commentaar.
Rita van der Hout, Jan Voerman Junior. Uit de
schaduw van de IJsselschilder. Zwolle, Waanders
Uitgevers, 2001. ISBN 9040095841. (CvS)
GERRIT DE JONG
Een jaar geleden besteedde Zaans Erfgoed
al eens uitgebreid aandacht aan de
Wormerveerse schilder en graficus Gerrit de
Jong (1905-1978), naar aanleiding van het
voornemen van de Wormerveerse historische
vereniging om zijn honderdste geboortedag
met een overzichtstentoonstelling te gedenken. (Zaans Erfgoed nr. 11, december 2004,
p. 44-47). Intussen vond deze expositie plaats
in het Molenmuseum in Koog, begeleid door
een fraaie catalogus, waarin alle tentoongestelde werken zijn afgebeeld, voorafgegaan
door een levensbeschrijving en een kunst-

historische beschouwing over het werk van
De Jong. De schrijfster geeft daar overigens
zelf de betrekkelijkheid van aan: het werk
van De Jong is tamelijk verspreid over de
aardbol, meer dan een zestigtal werken (36
schilderijen en 24 etsen) die zich zogezegd
‘in de buurt bevonden’ konden niet bijeen
worden gebracht. Dat is eigenlijk te weinig
om een gefundeerd oordeel te kunnen vellen
over de stilistische ontwikkeling van De Jong,
of om zelfs maar een chronologie te kunnen
aanbrengen. Daarom werd gekozen voor een
thematische benadering. Desondanks valt er
natuurlijk toch wel wat te zeggen over De
Jongs werkwijze, de technieken die hij ge-

bruikte en de waardering voor zijn werk in
de loop der jaren. Samenstelster Miranda van
Gelderen doet dat met liefde en bewondering
voor het werk en de persoon van De Jong,
die behalve fysiek gehandicapt (hij miste een
oog) ook met een fikse sociale achterstand
aan zijn carrière begon, maar daar (toen hij
zijn draai eenmaal had gevonden) ook rücksichtslos ‘voor ging’ ¬– om het modern uit
te drukken. Aanbevolen, dit mooie boekje,
voor ieder die de tentoonstelling miste of
verzuimde het toen te kopen.
Miranda van Gelderen, Gerrit de Jong
(1905-1978). Meesterlijk graficus en schil
der. Wormerveer, Historische vereniging
Wormerveer, 2005. Geen ISBN. Uitgave ter
gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling
in het Molenmuseum te Koog aan de Zaan, 14
augustus tot en met 18 september 2005. (CvS)
REIN STUURMAN
‘Een lust voor het oog’, is het eerste dat je te
binnen schiet als je het boek Rein Stuurman,
de vogelschilder van Zien is Kennen! doorbladert. In de vorige aflevering van Zaans
Erfgoed lichtte Conny Scholtes het werk van
vogelschilder Rein Stuurman al uitgebreid
toe. In dit boek komen, naast Stuurmans
werk, ook zijn leven en de manier waarop bekende natuurliefhebbers nu tegen hem aankijken aan bod. Zo wordt een prachtig beeld
geschetst van de Zaanse en Noord-Hollandse
natuur in de periode 1933-1941. Zijn natuurdagboeken, die ook zijn opgenomen,
tonen een gepassioneerde natuurliefhebber.
Dit met liefde gemaakte boek is een genot om
te lezen en te bekijken. Het Gemeentearchief
Zaanstad bezit trouwens een deel van de originele vogeltekeningen.
Conny Scholtes (redactie) – Rein Stuurman,
de vogelschilder van Zien is Kennen! Stichting
uitgeverij Noord Holland en werkgroep Rein
Stuurman. ISBN 90 71123 00 6 (RL).

WATERLANDSE VOLKSVERHALEN
Enkele jaren terug verscheen een boeiende
uitgave over volksverhalen in Waterland.
Deze vormt een soort twee-eenheid met
het hierna in deze rubriek gerecenseerde
boek over de vertelcultuur in Nederland.
In het ‘Waterlandse deel’ daarvan gaat het
om de volksverhalen die de arts Cornelis
Bakker (1863-1933) verzamelde voor de
Neerlandicus G.J. Boekenoogen. Cornelis
Bakker, geboren en opgegroeid in Koog aan
de Zaan, was sinds 1890 arts in Broek in
Waterland en omstreken. Rond 1900 begon
hij te corresponderen met Boekenoogen
nadat die hem al in 1892 als student had
gevraagd om voor hem volksverhalen en
dialectologisch materiaal zoals woorden en
uitdrukkingen te verzamelen. Toen Bakker
eenmaal aan de slag ging, ontpopte hij zich
als een van de succesvolste verzamelaars voor
Boekenoogen, waarbij hij creatief gebruik
maakte van zijn drukke praktijk. Hij moest

bijvoorbeeld regelmatig per roeiboot naar patiënten toe en hoorde dan tijdens de reis de
roeier uit. Ook de wachttijd voor een bevalling wist hij goed te gebruiken. Wat óók hielp,
was dat Bakker het vertrouwen van de mensen
genoot. Hij stond bekend als een sociaalvoelend arts die altijd beschikbaar was voor zijn
patiënten. Hij verzamelde de verhalen vooral
bij gewone mensen zoals boeren(knechten)
en vissers. De aantekeningen die hij maakte,
stuurde hij naar Boekenoogen. Daarbij bleek
hij iets te goed van vertrouwen. Uit de correspondentie blijkt dat hij voortdurend moest
zeuren om zijn materiaal terug te krijgen,
terwijl Boekenoogen daar vaak niet of pas
na lange tijd gehoor aan gaf. Ook irriteerde
het Bakker dat Boekenoogen te weinig met
het materiaal deed óf het onder zijn eigen

naam publiceerde. Rond 1915-’16 staakte hij
dan ook de verzending aan Boekenoogen.
Een deel van zijn materiaal gebruikte hij
voor eigen publicaties, met name dat betreffende de volksgeneeskunde. Vertelcultuur in
Waterland bevat de volksverhalen die Bakker
optekende, waaronder ook veel verhalen,
moppen en uitdrukkingen uit de Zaanstreek.
Daaraan vooraf gaat een studie over de persoon Bakker, de vertellers en hun repertoire,
en meer algemeen informatie over Waterland.
Het boek is interessant voor belangstellenden
in volksverhalen, maar ik genoot ook erg van
de boeiende beschrijving van de praktijk van
een plattelandsarts rond 1900.
Theo Meder, Vertelcultuur in Waterland:
de volksverhalen uit de collectie Bakker.
Amsterdam, St. Beheer IISG, 2001. ISBN
9068612050. (AvD)
NEDERLANDSE VERTELCULTUUR
Voor geïnteresseerden in de Zaanse cultuurhistorie is de in Wormerveer geboren
Gerrit Jacob Boekenoogen (1868-1930)
een begrip. Iedereen weet dat hij een standaardwerk over de Zaanse volkstaal schreef.
Maar of iemand dat werk ooit heeft gelezen
is de vraag. En wat weten we eigenlijk over
de persoon Boekenoogen? Recent verscheen
een lijvig werk dat los van het eigenlijke onderwerp (mondelinge verteltraditie) de persoon Boekenoogen belicht als taalkundige,
als volkskundige, als mediëvist, als verzamelaar en als wetenschapper. Het bevat een
boeiende inleiding die een beeld geeft van
een vrijgezelle wetenschapper die z’n hele
leven lang werkte aan het Woordenboek der
Nederlandsche Taal te Leiden en daarnaast
grote belangstelling aan de dag legde voor
volkstaal en volkscultuur. Hij was actief in
allerlei besturen, waaronder (naast diverse
taalkundige instellingen) ook de doopsgezinde gemeente en het Leidse museum de
Lakenhal. Boekenoogen was gefascineerd
door de volkscultuur, waaronder liedjes,
sprookjes, sagen en volksprenten. In vergelijking met Duitsland ontstond voor dergelijke
cultuuraspecten pas vrij laat wetenschappelijke belangstelling. Boekenoogen was een van
de eerste verzamelaars op dit terrein. Naast
het opsporen van informatie uit allerlei schriftelijke bronnen, legde hij zich ook toe op het
verzamelen van mondelinge overleveringen.
Zo plaatste hij in 1892-1894 oproepen in
kranten en tijdschriften aan mensen in het
land om hem volksliedjes en volksverhalen
toe te zenden. Zijn beste informant was de

arts Cornelis Bakker uit Broek in Waterland.
Theo Meder wijdde daar een aparte publicatie aan die samen met dit boek een soort tweeluik vormt (zie de aparte recensie hiervóór).
Boekenoogen bewaarde zijn verzamelde materiaal zélf: ‘Naar verluidt lagen de boeken,
tijdschriften, knipsels, prenten, papieren,
aantekeningen, correspondentie en fiches
dusdanig hoog en breed in zijn Leidse kamers
opgetast, dat er nauwelijks ruimte overbleef
om te bewegen.’ Na zijn dood kwam dat
allemaal terecht bij het Meertensinstituut
in Amsterdam, zijn boekencollectie ging
naar de Leidse Universiteitsbibliotheek.
Boekenoogen ontving verhalen van mensen
uit het hele land, met een oververtegenwoordiging uit Noord-Holland. In deze uitgave
zijn die verhalen en alles wat Boekenoogen
zélf verzamelde integraal bijeengebracht.
Leuk is het, om aan de hand van de uitstekende index te zoeken op trefwoorden of
geografische namen. Voor de nieuwsgierigen
onder de Zaankanters: er zijn verschillende
verhalen bij met een Zaanse herkomst. Voor
wie de aanschaf van dit enorm dikke boek
(830 blz.) teveel is: ga naar de bibliotheek
van het Gemeentearchief!
Theo Meder en Cor Hendriks, Vertelcultuur
in Nederland, volksverhalen uit de collectie
Boekenoogen (ca. 1900). Amsterdam, Aksant,
2005. ISBN 9052601828. (AvD)
(Zie voor de initialen onder de besproken boeken
het colofon op blz. 2, onder ‘Redactie’)
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Online

door Bob Kernkamp

W

www.zaankoren.nl

aarschijnlijk wordt er in Nederland méér gezongen rondom Sinterklaas en Kerstmis dan in enige andere tijd van het jaar. Daarom
wordt deze aflevering van ‘Online’ gewijd aan ‘De Zaanse Koren Pagina’ (www.zaankoren.nl), een persoonlijk initiatief van Peter
van Brunschot.

De site is eenvoudig vormgegeven en daardoor erg duidelijk. De
hoofdkleuren zijn gewoon zwarte
tekst op een witte achtergrond, met
hier en daar een kleuraccent. Dat
maakt de pagina’s ook goed leesbaar voor slechtzienden. De site is
zó gebouwd, dat het niet uitmaakt
of je scherm een 800 x 600-instelling heeft, of welke andere dan ook:
je krijgt altijd een keurig uitgevuld
beeld. Boven in het scherm staan
vier navigatieknoppen die de hoofdindeling van de site geven. Een van
de belangrijkste pagina’s is ‘De
Koren’. Hierop staat een lijst van
alle koren die in Zaanstad te vinden
zijn. Dat waren er op het moment
dat ik de site bezocht maar liefst 55!
Nooit geweten dat er zó veel gezongen werd in deze contreien. Elk koor
is ‘aanklikbaar’; als je dat doet, kom
je op een pagina met duidelijk geordende informatie over het koor en

met zo mogelijk ook een e-mailadres
en een link naar de website van het
koor zélf. Verder is hier te vinden
wat voor repertoire het koor heeft,
wanneer en waar er wordt gerepeteerd, en wanneer de volgende uitvoeringen zijn. Uitermate duidelijk
en bijzonder nuttig.
BIJ DE TIJD

De pagina ‘Agenda’ geeft een volledig overzicht van alle uitvoeringen
van alle koren, keurig op datum.
Dat is bijzonder handig, voor zowel bezoekers als zangers. De vierde
navigatieknop bovenin beeld leidt
naar de pagina met links naar allerlei
verwante instellingen en sites. Op de
startpagina (‘Home’) staan ook nog
links naar een paar andere pagina’s,
zoals de nieuwspagina. Hier zijn de
laatste berichten te vinden. Een kleine tekortkoming vind ik daar, dat
er geen data bij deze berichten staan

– je weet dus niet hoe nieuw of oud
ze zijn. Wél is er een aparte pagina
‘wijzigingen’ waar is te zien wat de
laatste aanpassingen zijn, maar dat
is wat omslachtig. Trouwens: toen ik
daar keek, was de laatste wijziging
negen dagen oud – de site was dus
behoorlijk bij de tijd. Al met al is
www.zaankoren.nl dus niet alleen
functioneel en nuttig, maar wordt
deze ook goed bijgehouden. Zingt
u zélf niet, dan kunt u altijd nog
naar een concert. Ruimschoots vóór
het december was, zag ik voor deze
maand al twaalf verschillende aankondigingen. Peter van Brunschot is
voor de inhoud van de site deels afhankelijk van informatie die hij van
de koren zélf krijgt. Mocht uw koor
er niet bijstaan of de informatie over
uw koor achterlopen, neem dan gewoon via internet contact met hem
op. Dat is de kleine moeite meer
dan waard!

Zaans Erfgoed 43

Kostuumgroep de Zaanse kaper presenteert zich in een passende omgeving: een koopmanswoning in Zaandijk.

Interview: Vera Kaat (de Zaanse kaper)

Zaanse klederdracht:
springlevend door Wikje van Ritbergen
‘O

nze familie had ooit zeventien molens; misschien loop ik dus wel met recht in dit kostuum.’ De geboren en getogen Zaandijkse Vera
Kaat zegt het met enige zelfspot, maar als zij vertelt over haar grote hobby – het verzamelen, maken en tonen van Zaanse kostuums
– klinkt er ook trots in haar stem. Zij beoefent deze hobby als lid van ‘ de Zaanse kaper’, de groep die mensen kennis laat maken met
de klederdracht van Zaanse koopmansvrouwen in de achttiende en negentiende eeuw.

De belangstelling voor het verleden
en liefde voor oude kostuums werd
Vera Kaat met de paplepel ingegoten.
Haar vader verzamelde antieke herenkleding; zowel de kostuums van
notabelen, als juist ook de kleding
van allerlei handwerkslieden. Bij demonstraties met de oude brandspuit
van Zaandijk in de jaren vijftig zorgde hij er als actief lid van de vrijwillige brandweer voor, dat de groep er
zo authentiek mogelijk bij liep. Zélf
vervulde hij de rol van vaatjesdrager
– een taak die later door zijn zoon
werd overgenomen. De kledingcollectie, die was gemaakt van materi-
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alen die nu niet meer worden gefabriceerd, werd later geschonken aan
de brandweer van Zaandijk.
NETJES MAAR SOBER

Vera zélf werd, toen haar kinderen
nog jong waren, vrijwilligster bij de
Zaanse Zieken en Bejaarden Omroep
en kwam bij opnames voor een uitzending in contact met de molenaars
van verfmolen De Kat. Deze zochten
een assistente om mee te gaan naar
de beurzen waar zij pigmenten en
plantaardige verfstoffen verkochten,
en dat leek Vera wel wat. Tijdens de
eerste beurzen ging zij nog gekleed

in een keurig mantelpakje, maar al
snel besloot ze om haar outfit aan
te passen aan de werkkleding van de
molenaars. Er werden een zwarte rok
en jak gemaakt – netjes maar sober;
geheel in stijl. Het was in dit kostuum dat Vera in 1994 enthousiast
meedeed aan ‘Zaandijk 500’. Een
tiendaags feest waar iedereen zoveel
mogelijk historisch was gekleed – of
wat daarvoor doorging. Want dat viel
Vera vooral op: de grote verschillen
tussen nog originele kleding en kleding die mensen goedbedoeld, maar
zonder veel achtergrondkennis zélf
hadden gemaakt. De vrouwen die

Vera Kaat en Welmoed Honig tonen de verscheidenheid aan

Ragfijne gebreide mitaines (vingerloze handschoenen) moesten ervoor zorgen dat ook de

rokken en stoffen die er in een Zaans kostuum verwerkt zijn.

polsen van de dames hun blanke teint behielden. Deels zichtbaar de zilveren chatelaine met
nuttige gebruiksvoorwerpjes.

originele antieke kleding en sieraden
hadden (veelal erfstukken) deelden
de mening dat het jammer was als al
dit moois weer in de mottenballen
zou gaan. Na een optreden bij een
scholenproject en in bejaardencentrum Parkzicht ontstond het idee om
de kostuums bij allerlei daarvoor geschikte gelegenheden te tonen. Zo
kon belangstelling worden gewekt
voor Zaanse kostuums, mode en
streekdracht – deel van het culturele
erfgoed. ‘Er is nog veel kennis en
materiaal onder de mensen, en het
is zonde als dat verloren gaat’, zegt
Vera. De opgerichte kostuumgroep
werd ‘de Zaanse kaper’ genoemd
naar het capuchon-achtige hoofddeksel dat Zaanse vrouwen droegen
ter bescherming van hun ‘lelieblanke
huid’ en van de mooie batist met
kanten kap met de erbij horende
zilveren en gouden versierselen.
Hoewel de activiteiten van de groep
steeds professioneler worden, heeft
de ongeveer vijftien personen grote
groep tot nu toe geen rechtsvorm
(zoals een vereniging of stichting).
Wél zijn de leden aangesloten bij de

Nederlandse Kostuumvereniging.
De Zaanse kaper wordt uitgenodigd
voor allerlei gelegenheden – vooral
veel kostuumdagen, maar bijvoorbeeld destijds ook het huwelijk van
Willem Alexander en Máxima.

hoe moeilijk het zou worden om alle
onderdelen van haar kostuum zo authentiek mogelijk samen te stellen,
zomin als ze kon voorspellen hoeveel
plezier en voldoening deze nieuwe
hobby haar zou gaan schenken.

‘JOFFERS’

‘RIJKE DRACHT’

De oprichting van de Zaanse kaper
stond niet volledig op zích. Eerder
waren er al, met dezelfde doelstelling,
‘De Zaanse Joffers’ geweest, die zich
echter minder sterk op historisch onderzoek richtten. De leden van de
Zaanse kaper wilden het serieuzer
aanpakken en deden uitgebreid studie naar de achtergronden van ‘het
Zaanse kostuum’. Er werden boeken
geraadpleegd, archieven onderzocht,
depots bezocht en oude prenten bestudeerd. Vera Kaat, met haar grote
historische belangstelling, genoot
van dit werk en vond dat het zo
nauwkeurig mogelijk moest worden
uitgevoerd. Dat hield in: geen concessies doen in materialen en stijlen,
en net zo lang zoeken tot je het juiste
had gevonden. Dat heeft ze geweten;
ze besefte op dat moment nog niet

De Zaanse koopmansdracht is een
bij uitstek ‘rijke’ dracht. Alles was
erop gericht te laten zien dat de
dragers zich grote weelde konden
veroorloven. Door kleding konden
de vermogenden zich onderscheiden en hun kredietwaardigheid tonen. Dit uitte zich met name in het
vrouwenkostuum met het gebruik
van bijzondere (hoofd)sieraden en
dure uit ‘de Oost’ geïmporteerde
stoffen, zoals zijde, sits (chintz) en
óók katoen, aangezien de katoenplant niet in Europa voorkwam.
Bij de handbedrukte katoen werd
iedere kleur apart aangebracht met
natuurlijke verfstoffen; daarna werd
de stof gekalanderd, wat wil zeggen:
op een harde ondergrond gewreven
met een wrijfsteen met behulp van
een speciaal papje van rijstewater,
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Huiskamerproject voor ouderen in het Erasmushuis. Vera Kaat draagt hier nog het kostuum

Ook kleine kinderen waren al volledig in

van het molenaarsvrouwtje.

kostuum zoals deze tekening uit het begin
van de 19e eeuw toont (foto GAZ-collectie
Honig ZOV)

arabische gom, honing en bijenwas.
Door de wrijvingswarmte werd dit
papje ‘gaar’ en vormde het een laagje
op de stof die hierdoor vuilafstotend
werd en een mooie glans kreeg. Veel
van deze mooie stoffen waren nauwelijks zichtbaar; ze werden verwerkt in
vijf lagen rokken over elkaar met in
elk zo’n vijf meter stof verwerkt. Met
behulp van een ovale hoepelrok (panier) kwam het accent op de heupen
te liggen (‘wie het breed heeft, laat
het breed hangen’). Een koopmansvrouw liep dus met een behoorlijk
gewicht om haar door een keurslijf
ingesnoerde dunne taille (het ideaal
was 50 cm!). Daarbij werd dan nog
eens een strak jak (kassekien) met een
schootje gedragen, dat de boezem
platdrukte en waarvan de schoudernaad niet op de schouder lag maar
vier centimeter naar achteren, waardoor de vrouw in een mooie rechte
Een kunstig versierde voorhoofdsnaald
(foto Zaans museum).
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houding werd gedrongen, maar zich
nauwelijks kon bewegen. Dat hoefde
ook niet; zo toonde de koopmansfamilie aan dat zij voldoende personeel
kon onderhouden. Het aantrekken
van het kostuum kost, zonder hulp,
ruim een uur. De draagster die zich
daarna laat wegen is zo’n tien tot
twaalf kilogram zwaarder geworden.
Wie het kostuum een dag heeft gedragen voelt zich behoorlijk stijf en
vermoeid. Schilderijen tonen dat
jonge kinderen als miniatuur-volwassenen gekleed werden, inclusief
alle ongemakken. Dat al het insnoeren niet bepaald bevorderlijk voor
hun gezondheid was, mag duidelijk
zijn – laat staan voor een probleemloze zwangerschap.

ZOEKEN

Over haar speurtochten naar juiste
materialen voor kostuums kan Vera
inmiddels een boek schrijven. Het
begon al toen ze voor de molenaars
van De Kat op zoek was naar pilostof.
In het zuiden van het land kon deze
gekeperde stof (half linnen, half katoen) nog worden gefabriceerd, mits
Vera bereid was tienduizend meter
af te nemen. In de loop van de tijd
ontdekte ze onder meer dat de geglansde, katoenen stof voor rokken
en jakken nog goed in Engeland is
te vinden, waar chintz nog veelvuldig wordt gebruikt. Datzelfde bleek
later het geval met laken, de soepele
honderd procent wollen stof voor
de herenkostuums en de lange win-

De kostuums met kuitbroek van de mannen lijken ogenschijnlijk aanzienlijk
simpeler dan de klederdracht van vrouwen. Maar de rijkdom van de drager
werd bij deze kostuums subtieler aangegeven: door de kwaliteit van het laken
van het pak, de geborduurde zijden of brokaten vesten, batisten hemden met
fijne kanten jabots, en sieraden. Het tonen van het haar werd voor zowel heren
als dames als onkies ervaren. Aan het eind van de achttiende eeuw verdwenen
onder invloed van de Franse revolutie de pruiken, maar oudere, gedistingeerde
heren bleven de gepoederde pruik met staart nog lang dragen.

Een grote verscheidenheid aan rokken uit verschillende materialen bij de Zaanse koopmansvrouwen.

tercapes van dames. Ze ging voor
informatie naar de Leidse lakenhal
omdat ze andere kleuren zocht dan
zwart, maar hoorde van de conservator ‘dat dát niet meer bestond’.
Wél kreeg ze het telefoonnummer
van een nazaat van de familie die een
oud fabriekje in Leiden had beëindigd. Deze kon haar vertellen dat het
procédé was verkocht aan een fabriek
in Engeland en daar bleek de stof,
met mooie vleug, ook in kleine hoeveelheden te verkrijgen in elke in de
achttiende eeuw populaire kleur (van
kanariegeel tot dieppaars en van roze
tot rijtuiggroen). In deze laatste kleur
werd het pak van haar partner Kees
van Nek uitgevoerd. Vera staat voor
het bestellen van stof bij de fabriek
inmiddels geregistreerd als ‘huismuseum’. Ook voor andere leden van
de Zaanse kaper werd hier laken
aangeschaft, terwijl via Vera ook
het Openluchtmuseum in Arnhem
ten behoeve van z’n Zaanse kamer
in contact kwam met de Engelse
fabriek. Het laken wordt opgerold
aangeleverd op zogenoemde tubes
– rollen van 180 centimeter breed,
zodat er geen valse vouw in de stof
kan komen.

DUUR

Voor bijzondere stoffen heeft Vera
verspreid door het hele land inmiddels een aantal vaste adressen – van
onooglijke dorpswinkeltjes tot een
winkel in Amsterdam voor Italiaanse
zijde. Ook bezoekt ze antiekbeurzen
en veilingen, waar ze nog wel eens
een gelukstreffer heeft, zoals de oorijzers waar ze in Hoorn tegenaan liep.
‘Doordat ik er al zo lang en intensief
mee bezig ben, heb ik wel de nodige
kennis verzameld en dat betaalt zich
op een gegeven moment terug.’ Dat
terugbetalen mag ook letterlijk worden genomen. Een tijdje terug had
ze gebrocheerde zijde nodig, zo’n
75 tot negentig centimeter, voor
een herenvest. Nieuw kostte die stof
indertijd 530 gulden per meter, maar
Vera vond een lapje in een mand met
oude stoffen voor een fractie van dat
bedrag. De verkoper stelde haar nog
voor er een mooi kussen van te maken. Toen Vera zei dat ze het ging
verknippen, reageerde hij in eerste
instantie enigszins geschokt, tot hij
hoorde met welk doel ze dat ging
doen. Overigens geeft deze kleine
anekdote ook aan, dat het maken
van authentieke Zaanse kostuums

een dure hobby is – gelukjes als het
vinden van dure stof in een lappenmand doen zich niet dagelijks voor.

Vera Kaat in haar ‘thuismuseum’; rechts
twee Zaanse kostuums, links de kleding
van het molenaarsvrouwtje die met wat
luxe aanvullingen nu fungeert als kostuum
van een negenetiende eeuwse vrouw uit de
gegoede burgerij.
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