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Het Honig Breethuis
Door de jaren heen heb ik heel wat ‘woonhuismusea’
bezocht. Het leuke van dergelijke, meestal intieme,
musea is het ‘inkijkje’ dat je krijgt in ‘het leven van
toen’. Alsof de tijd heeft stilgestaan. De inrichting
weerspiegelt veelal de persoonlijke smaak van de
(laatste) bewoners. Zoals in Haastrecht het Museum
Bisdom van Vliet waar je het laatste kwart van de
negentiende eeuw binnenstapt, en in Amsterdam het
Museum Willet-Holthuysen dat is ingericht naar de
smaak van een kunstminnend echtpaar in de tweede
helft van de negentiende eeuw.
In de Zaanstreek hebben we óók een woonhuismuseum, en wel één van formaat: de
koopmanswoning het Honig Breethuis aan Lagedijk 80 in Zaandijk. Het interieur
hiervan behoort tot de honderd mooiste, best bewaarde en meest authentieke woonhuisinterieurs van Nederland en wordt als zodanig erkend in het standaardwerk:
‘Vier eeuwen Leven in toen, Nederlands interieur in beeld’ (Waanders, Zwolle
2001). Het pand is hoofdzakelijk bewoond geweest door leden van de papiermakersgeslachten Honig en Breet en tot haar overlijden in 1940 door mejuffrouw
Neeltje de Jager. Zij was zich bewust van de bijzondere kwaliteiten van het interieur
van haar woonhuis en richtte daarom de voorkamer in tot een persoonlijk museum.
Vanaf 1940 is het pand Lagedijk 80 ingericht als museum voor de collectie van de
Vereniging tot Instandhouding en Uitbreiding der Zaanlandse Oudheidkundige
Verzameling ‘Jacob Honig Janszoon Junior’. Het museum stond toen bekend onder
de naam: ‘de Zaanlandse Oudheidkamer’. Doordat in de tweede helft van de jaren
negentig van de vorige eeuw de genoemde collectie werd ondergebracht in het Zaans
Museum op de Zaanse Schans, kwam de vraag aan de orde wat er met Lagedijk 80
moest gebeuren. Plannen van de eigenaresse, de gemeente Zaanstad, om het pand
te verkopen en aan zijn museale bestemming te onttrekken, zorgden in Zaandijk
voor een waar ‘volksoproer’: het museum moest een museum blijven, vond men
– en terecht. Er werden door ‘de vereniging met de lange naam’ plannen gesmeed
om het pand in te richten als koopmanswoning in de periode rond 1830 – de
periode waarin het pand zijn huidige verschijningsvorm kreeg. Over die periode is
veel informatie beschikbaar en er zijn portretten en voorwerpen voorhanden met
betrekking tot de familie Breet die het pand toen bewoonde. Daarmee kon het
museum worden ingericht. Door middel van overal in het museum te beluisteren
verhalen zouden de bewoners van toen tot leven worden gebracht .... Het doel was
– én is – de bezoekers het idee te geven even ‘op visite’ te zijn bij – en een kopje
thee of koffie te drinken met – de familie Breet in 1830.
De gemeente ging akkoord en in 1999 heropende het museum na een verbouwing
en volledige herinrichting haar deuren, nu onder de naam ‘Honig Breethuis’. Het
Honig Breethuis is – behalve op zaterdag en maandag – iedere middag geopend
en wordt ‘gerund’ door een team van vrijwilligers. Bovendien vindt iedere derde
zondag van de maand (uitgezonderd de zomermaanden) in het huis een cultureel
evenement plaats: een concert of een lezing. Voorts worden in een daarvoor ingerichte ruimte kleine, wisselende, exposities gehouden. De lezingen en exposities
hebben betrekking op onderwerpen die in de meest ruime zin in verband staan
met het Honig Breethuis en de Zaanstreek in de periode tot 1830. Ook kunnen in
het museum bescheiden particuliere evenementen gehouden worden. Bestuur en
vrijwilligers doen er alles aan om het Honig Breethuis en haar activiteiten onder de
aandacht van een breed publiek te brengen. Niettemin stellen de bezoekersaantallen
soms enigszins teleur; het Honig Breethuis verdient beter! Daarom: help mee de
toekomst van dit unieke woonhuismuseum – de ‘parel’ onder de Zaanse musea
– te waarborgen en geef de culturele evenementen een vaste plaats in uw agenda.
Het eerstkomende evenement zal een concert op zondag 17 september 2006 zijn,
dat u na (telefonische) reservering kunt bijwonen. De familie Breet hoopt u dan
te mogen begroeten!
Hans Pielkenrood
Lid van het bestuur van de Vereniging tot Instandhouding en Uitbreiding
der Zaanlandse Oudheidkundige Verzameling ‘Jacob Honig Janszoon Junior’/
Honig Breethuis.
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Nog altijd is de cacao-industrie prominent aanwezig in de Zaanstreek,
maar aan de geschiedenis van de bedrijfstak resteerden nog weinig tastbare
herinneringen. Sinds kort is in Koog, bij de fabrieken van ADM Cocoa,
echter een bezoekerscentrum ingericht dat de historie van de Zaanse cacao
levend houdt.
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gevoerd. Mogelijk speelde deze schans een belangrijkere rol in de opstand van
de Nederlanden tegen de Spanjaarden dan tot dusverre werd aangenomen
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of in sloepen probeerden zij de kust van Groenland te bereiken. Slechts een
deel van hen slaagde daarin. Een verslag van een barre tocht.
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In het laatste kwart van de zeventiende kwam de Zaanse klokkenmakerij
tot bloei. In navolging van de Amsterdamse klokkenmakers gingen de
Zaankanters in de achttiende eeuw ook staande horloges maken. Een van
hen was Reyn de Jong. Over zijn leven en zijn werk.
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In het Zaans Museum hangt een geschilderd portret van Gerrit van Orden
(1774-1854), burgemeester van Zaandam en nu vooral belangrijk door de
omvangrijke oudheidkundige verzameling die hij opbouwde. Daarmee stond
hij mede aan de basis van de Zaanse geschiedschrijving.

28

Nieuws van Zaanse cultuur-historische instellingen en zomeractiviteiten in
de dit keer gecombineerde rubrieken ‘verenigingsnieuws’ en ‘agenda’.

30

Kroniek. Een overzicht van de belangrijkste Zaanse gebeurtenissen van
januari tot en met maart.
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Een enorme hoeveelheid papieren met bedrijfsgegevens van de meubelfabriek
Klooster en van een vrijwel vergeten cacaofabriek werd gevonden achter
een betimmering tijdens een verbouwing van een pand in Assendelft. Hoe
ga je met zo’n vondst om?
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Wat vinden de lezers van Zaans Erfgoed? Om daar inzicht in te krijgen werd
een enquête gehouden. Het kan altijd beter, maar grosso modo bent u wel
tevreden.
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Boekennieuws. Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek belicht.
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De van oorsprong Zaanse beeldend kunstenaar Jacob Taanman (1836-1923)
kreeg al eens eerder een artikel toebedeeld in Zaans Erfgoed. Naar aanleiding
daarvan ‘dook’ kunsthistoricus Henk Heijnen in zijn leven en werk. Hij vond
talrijke nieuwe gegevens.

Zaanse cultuurhistorische instellingen zijn steeds vaker te vinden op internet. Sinds kort is er ook ‘zaanserfgoed.web-log.nl, een soort dagboek met
cultuurhistorische ervaringen van een student.
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Lektafel met roodkoperen oliekannen die ongetwijfeld in het stoomtijdperk werden gebruikt voor het onderhoud van de machines.

Vrijwilligers runnen bezoekerscentrum

Herinneringen
aan cacaogeschiedenis
Door Corrie van Sijl
Foto's: Dirk Brand

D

e cacao-industrie bleef altijd prominent aanwezig in de Zaanstreek, waar veel andere traditionele bedrijfstakken verdwenen
of aan belang inboetten. Maar van de geschiedenis van de Zaanse cacao-industrie bleef maar weinig bewaard. Gelukkig werden
de Pette-toren en -fabriek in Wormerveer behouden en gerestaureerd. Maar dat was het ook wel zo’n beetje, tót in maart 2003 in
Koog het Bezoekerscentrum Historie Cacao De Zaan in gebruik werd genomen.

Dat veel sporen van de historische
cacao-industrie allengs zijn weggewist, gaat veel mensen die in de
cacao werkten aan het hart. Een
van hen is Siem Kroeze, die tot
september 2002 werkte bij ADM
Cocoa, dat in de Zaanstreek en
ver daarbuiten nog veelal Cacao
De Zaan wordt genoemd. Al vóór
zijn pensioendatum verzamelde hij
op zijn werkplek, de portiersloge,
allerhande kleine spulletjes uit de
fabriek, zoals weegschalen, meters
van vervangen machinerieën, oude foto’s enzovoort. Hij vergaarde
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zoveel dat ook het management
van ADM Cocoa concludeerde
dat het zonde zou zijn als die collectie met het vertrek van Siem
Kroeze verloren zou gaan. Siem
kreeg bij wijze van afscheidscadeau daarom de beschikking
over een voormalig winkelpand
op de hoek van de Hoogstraat en
de Stationsstraat in Koog, waarin voordien een schilderijenhandel en nog eerder een kledingzaak
was gevestigd. Er ontstond een
ploegje vrijwilligers om de ruimtes in te richten en te helpen bij

het onderhoud en de uitbreiding
van de collectie. Vanaf maart
2003 is het Bezoekerscentrum
Historie Cacao De Zaan operationeel. Iedere dinsdag wordt er
gewerkt door Siems vrouw Coba
(huishoudelijke taken), timmerman Mart Maarseveen, elektricien Piet Rönitz en klusjesmannen Gerrit Rampe en Henk van
Ommeren. Siem zélf is er veel
vaker; je kunt zeggen dat ‘zijn
museumpje’ een beetje een uit de
hand gelopen hobby is.

Een kijkje in het bezoekerscentrum, dat afgeladen vol staat met allerlei attributen uit de

De verpakkingen waarin De Zaan haar enige

geschiedenis van Cacao De Zaan.

tijd zelf geproduceerde hagelslag verpakte,
zijn nog altijd vermaard vanwege hun
bijzondere vormgeving.

KOETSIERSWONING

Het centrum is helaas niet openbaar toegankelijk, maar kan voor
bijzondere doeleinden in overleg met ADM Cocoa worden bezocht. In de fabriek kunnen in
verband met de voedselveiligheid geen rondleidingen worden gehouden. Maar schoolklassen, groepen en zakenrelaties die belangstelling hebben
voor de geschiedenis van het bedrijf en de cacaoproductie, kunnen nu worden ontvangen in het
Bezoekerscentrum, waar onlangs
ook open huis was voor de buurtbewoners. Tijdens de rondleidingen vertelt Siem Kroeze boeiende
verhalen over zijn collectie en het
bedrijf. In kasten aan de wand tegenover de voormalige etalages
staat allerlei meet- en schakelapparatuur van inmiddels reeds lang
vervangen machines. De fotocollecties, die voor een deel nog ontsloten moeten worden, maken
duidelijk waarom die machines
niet in het centrum staan – ze zijn
(of beter: waren) gigantisch groot.
Boven de kasten hangen enkele
schilderijen die oud-werknemer E.

van Berge naar oude foto’s maakte. Eén daarvan toont een tjalk
met een lading cacaobonen in de
Wilhelminasluis te Zaandam,
een ander de oude paardenstal met koetsierswoning aan de
Wilhelminastraat te Zaandijk,
waar nu de elektrische werkplaats
van de fabriek is gevestigd. Ook
oliemolen De Oranjeboom (die
geruime tijd cacao-afval verwerkte) van W. Huysman Wz is fraai
vereeuwigd.
LEKTAFEL

In de etalage aan de kant van de
Stationsstraat staat allerhande materiaal uit het laboratorium uitgestald: grote kolven, retorten en
allerlei ander specialistisch glaswerk. In de andere etalage, aan de
kant van de Hoogstraat, staat een
opstelling stopflessen, die de verschillende stadia van cacaobonen
tot cacaopoeder laten zien. ADM
Cocoa produceert geen chocola,
maar ruim vijftig soorten cacaopoeder en diverse soorten cacaoboter en -massa als grondstoffen
voor de voedingsmiddelenindustrie. Tegenwoordig wordt de ca-

caoboter voornamelijk afgevoerd
in tankwagens en (voor kleinere afnemers) in dozen,. Vroeger
werd de boter getapt in vormen
van tien kilo en verpakt in zakken
van honderd kilo. Deze vormen
zijn uiteraard in het bezoekerscentrum te zien. Op het resterende stukje muur naast de etalage
staan op planken oude kantoormaterialen, zoals een rekenmachine, een schrijfmachine enzovoort.
Op de grond staan enkele kleinere
machines, onder andere een zakkennaaimachine en een pers uit
het laboratorium. Tegen de balustrade die de winkel scheidt van
het zithoekje achterin, is op een
tafel te zien dat er verschillende
soorten cacaobonen bestaan, die
(mede afhankelijk van de mate
van alkalisering en branding) verscheidene soorten cacaopoeder opleveren – donkerder of lichter van
kleur en verschillend van smaak.
Ertegenover staat een lektafel met
een koperen rand met daarbovenop een blinkend gepoetste verzameling roodkoperen kleine en
grote oliekannen die ongetwijfeld
stammen uit het stoomtijdperk,
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CACAO DE ZAAN IN VOGELVLUCHT
1911

Oprichting Chocoladefabriek De Zaan door de Onderlinge Handelsvereniging
De Onderneming.
1916	Jan Huysman, behalve (groot)aandeelhouder van De Zaan ook oliefabrikant op de
Hemmes, koopt andere aandeelhouders uit en wordt eigenaar-directeur.
1918	Officiële naam wordt: NV Cacao- en Chocoladefabriek De Zaan; naast chocola wordt
óók cacaoboter en -poeder geproduceerd.
1920	Jan Huysman treedt af als directeur en wordt president-commissaris; zoon Willem
Huysman wordt nieuwe directeur.
1922
Cacaoboter krijgt merknaam ASTRA.
1924
Chocolaproductie wordt gestaakt.
1926
Officiële naam wordt NV Cacaofabriek De Zaan.
1928	Inrichting eerste laboratorium; huizen langs Wilhelminastraat wijken voor fabrieken;
oude olieslagerij Wilhelmina wordt Zaanfabriek
1940
Start noodproductie cacaopoeder met suiker en koffiesurrogaat.
1944
Fabrieken liggen stil; oprichting De Kern, voorloper Ondernemingsraad.
1945	Productie bescheiden hervat met cacaopoeder in kleine verpakking onder eigen merk;
start wederopbouw in eigen beheer met uitgebreide eigen Technische Dienst.
1950
Opening nieuw kantoorgebouw.
1952
Zaanhagel wordt in bekende hoekige doosje op markt gebracht.
1956
Instelling Ondernemingsraad.
1961
Verbreding assortiment met overname van NV Drankenindustrie Raak, in Van Delftcomplex.
1964
W.R. Grace en Co. wordt 100% eigenaar Cacao De Zaan; afscheid W. Huysman.
1965	Productie cacaoboter en -poeder Van Houten (ook eigendom Grace) komt naar Cacao
De Zaan; H.R.J. Huysman, zoon van
W. Huysman, treedt af als directeur, eind Huysmantijdperk.
1968
Raak verhuist naar Utrecht.
1969
Zaanhagel verdwijnt.
1978
Verkoop cacaopoeder in kleine verpakking beëindigd.
1978
Bedrijfsfilm ‘Cocoa’ krijgt prijs op festival industriële films in Den Bosch.
1988	W.R. Grace en Co. gaat samenwerking aan met Berisford en Co; officiële naam wordt
Grace Cocoa.
1997	ADM (Archer Daniels Midland Company) neemt Grace Cocao over en handhaaft
merknaam De Zaan, compleet met beeldmerk van scheepje.

toen de bewegende delen van de
machines goed in de olie gehouden moesten worden.
BIDPRENTJES

In de hoge vitrinekast in het midden vinden we aan de ene kant –
van het daglicht afgekeerd – een
uitgebreide verzameling blikken,
en papieren en kartonnen verpakkingsmateriaal, waaronder de zakken die in de eerste jaren van de
Tweede Wereldoorlog als noodverpakking dienden voor de cacao. Naarmate de oorlog vorderde viel er natuurlijk steeds minder
te verpakken, hoogstens nog het
koffiesurrogaat dat de fabriek een
tijdlang produceerde. De zakjes
daarvan zijn er ook nog. Verder
staan er de hoekig gevormde doosjes waarin de Zaanhagel was verpakt. Curieus is de verzameling
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voorwerpen die in de cacaobalen werden gevonden. Het opvallendste object daaruit is een groot
kapmes; het roerendst zijn allerlei kleine persoonlijke bezittinkjes, die kennelijk werden verloren
door de arbeiders op de plantages
of de sjouwers in de havens van de
landen van herkomst: zakmesjes,
muntgeld, kleine sierraden, bidprentjes, tot een vergeeld fotootje
van een lachend gezinnetje aan
toe. De andere kant van de vitrine is gevuld met reclame- en promotiemateriaal. Natuurlijk is daar
ook het nodige serviesgoed bij met
het scheepje (het beeldmerk) van
De Zaan. Maar er is ook een sierlijk porseleinen kopje met schoteltje, dat veertig jaar geleden in
het kerstpakket zat. Verder is er
een heel rijtje stropdassen en zijn
er receptenboekjes, pennen, enzo-

voort. Buiten de vitrine staat tegenover de deur een maquette van
het hele bedrijfscomplex.
GRONDVESTERS

Als ik met Siem Kroeze aan de
koffie zit, heb ik uitzicht op een
fraai glas-in-loodraam – een geschenk van bouwbedrijf Hartog
dat bij gelegenheid van de bouw
van de boterkelder in 1931 werd
vervaardigd. Maar bij aflevering
zat er een barstje in, en het kantoor aan Lagedijk 10 (waarvoor
het raam was bedoeld) kreeg een
nieuw exemplaar. Dat is inmiddels verloren gegaan, terwijl het
mislukte exemplaar bewaard bleef.
In een halletje wordt op een aantal panelen met behulp van foto’s
en (kopieën van) documenten een
deel van de geschiedenis van de
familie Huysman (de grondvesters
van Cacao de Zaan) en van het
bedrijf in beeld gebracht. Via dit
halletje komen we in een kamer
waar films over de geschiedenis
van het bedrijf en het productieproces vertoond kunnen worden.
Twee panelen met oude foto’s laten zien hoe de omgeving van het
bedrijf er vroeger uitzag. De ramen in dit vertrek zijn afgedekt
met donkerblauwe rolgordijnen,
niet alleen ter verduistering, maar
ook ter bescherming van de hier
aangebrachte gegraveerde glaspanelen (drie kleine en een grotere),
die uit de spreekkamers van het
kantoor komen. Op elk daarvan
staat het bekende scheepje van De
Zaan. In vroeger tijden was dat
overal in het bedrijf terug te vinden, tot op de prullenbakken aan
toe. Siem vindt het oude model
overigens veel mooier dan het gestileerde nieuwe scheepje.
INVENTARISATIE

In wat Siem de ‘Wessanen-ruimte’ noemt staan wat blikken uitgestald van onder andere producten van Wessanen en wat
materialen van Berisford, de vroegere eigenaars van de cacaofabriek
in Wormer die nu tot ADM Cocoa
behoort. Op de bovenverdieping

Het bezoekerscentrum staat op de hoek van de Hoogstraat en

Glaspaneel met daarin gegraveerd het

Een glas-in-loodraam toont één van de

de Stationsstraat in Koog.

scheepje dat door Cacao De Zaan van

fabrieken van De Zaan.

oudsher als beeldmerk werd gevoerd.

(ooit de woning die bij de winkel hoorde) is sinds kort een keurig werkkamertje ingericht, waar
Siem Kroeze en zijn collega’s zich
bezig houden met het verder uitzoeken en beschrijven van het vele fotomateriaal dat bewaard bleef,
bijvoorbeeld van de grote jubileumfeesten in 1936 (25 jaar)
en 1961 (50 jaar) van Cacao De
Zaan en allerlei andere gelegenheden. Ook ligt hier nog heel wat
origineel archiefmateriaal op inventarisatie te wachten. Op de bovenverdieping zijn er voorts twee
vergaderruimtes, waarvan de personeelsvereniging en de ploegchefs
geregeld gebruik maken. Tijdens
mijn bezoek voor dit artikel stonden daar nog de panelen en uitstallingen op tafels met (kopieën
van) de documenten over de oprichting van het bedrijf, de stichtingsakte, de eerste vergaderingen
van de gezamenlijke firmanten
enzovoort. Siem en zijn staf maakten deze voor de open dag voor
(oud)medewerkers en hun familie
ter gelegenheid van het 95-jarig
bestaan van de fabriek in Koog/
Zaandijk en het 85-jarig bestaan
van de fabriek in Wormer. Een
fraai sociaal bedrijfshistorisch
document is het jubilarissenboek, met afschriften van brieven
en feestprogramma’s ter gelegen-

heden van langdurige dienstverbanden. Heel wat jubilarissen komen er twee keer in voor en
sommigen zelfs drie keer. In een
van de kamers verzamelde Siem
de nodige memorabilia van de
bedrijfsbrandweer, zoals helmen
en uniformjasjes.
BAALTJES

Na de rondleiding laat Siem
Kroeze mij nog een tekening zien
van een object dat hij graag ‘terug’ wil hebben: een groot tegeltableau dat in bruikleen is bij het
Molenmuseum. De vraag is alleen
waar hij het zou moeten laten,
want hoewel hij en zijn ploegje
vrijwilligers wonderen verrichtten

om deze fraaie bedrijfshistorische
collectie tot zijn recht te laten komen, is het duidelijk dat de beschikbare ruimte veel te klein is.
Als er meer plaats was om alles uit
te stallen en ook nog ruimte om
je tussen de objecten te kunnen
bewegen, dan zou het ook mogelijk zijn een en ander van toelichtende teksten te voorzien en meer
mensen van al deze mooie en interessante spullen te laten genieten. Siem Kroeze zou wel willen.
Maar dan zou er weer geen plek
zijn voor de baaltjes cacaopoeder
van een kilo, waarvan hij er iedere bezoeker bij het afscheid eentje
mee geeft.

Schilderij van oud-werknemer E. van Berge met de fabrieken van Cacao De Zaan, een platbodem die juist de Julianabrug is gepasseerd en korenmolen De Bleek Dood.

Zaans Erfgoed 7

Een tekening die archeoloog C. van Roon aan de hand van de hiernaast geplaatste RAF-luchtfoto maakte, geeft aan hoe de Kalverschans er destijds kan hebben uitgezien. 1. De Zaanoever in 1944. 2. Veronderstelde Zaanoever eind zestiende eeuw. 3. Buitengracht. 4. Hoofdgracht.
5. Enveloppe (smalle strook grond). 6. Bastion. 7. Bolwerk. 8. Barakken. 9. Klokkentoren.

Herinneringen aan ‘de Opstand’?

Kanonskogels nabij de
door Piet Kley
Kalverschans
I

n de bagger van de sloot achter de Braakdijk vond de toen negenjarige Mark Woltheus in 2004 twee grote, ronde
kogels. Zijn vader, P. Woltheus, meldde dit op 19 oktober van dat jaar bij de gemeentelijk archeoloog van Zaanstad.
Zo’n twintig jaar geleden was op dezelfde plaats ook al een soortgelijke kogel aangetroffen. De vondst van Mark bleek
te bestaan uit twee gegoten ijzeren kanonskogels.

Op de kogels was de gietnaad duidelijk te zien. Ze hadden een diameter
van ongeveer 120 millimeter en een
gewicht van vijf kilo (tien pond).
Dit is een vrij laag gewicht; meestal zijn gietijzeren kogels van deze
diameter zwaarder. Waarschijnlijk
verdween door het verblijf in de
natte grond een deel van het ijzer
door roest en bleef het koolstof
over. Een voorwerp lijkt dan gaaf,
maar is in werkelijkheid aangetast.
Dit verschijnsel wordt ‘verpotloden’ genoemd en komt vaker voor,
vooral bij kogels uit scheepswrakken. Het werkelijke gewicht van de
kogels zal dus hoger zijn geweest,
zo’n vijftien tot twintig pond per
stuk. Ze zijn waarschijnlijk gemaakt
voor een stuk geschut dat ‘kolverijn’
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(in het Spaans: ‘colubrina’) wordt
genoemd en tussen 1500 en 1800
in gebruik was. Kolverijnen schoten
kogels van zestien tot twintig pond
over meer dan duizend meter ver
weg en werden vooral ingezet bij
belegeringen van steden, burchten,
forten en schansen. Men gebruikte
het wapen niet tijdens veldslagen.
De vindplaats bevindt zich hemelsbreed elfhonderd meter van
de Duyvisfabriek langs de Zaan,
waar volgens historische bronnen
de Kalverschans lag. Schansen
speelden in de Zaanstreek een belangrijke rol in de gevechten tussen de Nederlanders en de Spaanse
troepen in de periode 1572-1576.
Deze gevechten waren onderdeel
van de Tachtigjarige Oorlog, die

tegenwoordig door historici veelal
‘de Opstand’ wordt genoemd.
SLECHT BEREIKBAAR

Het Zaanse landschap zag er aan
het einde van de zestiende eeuw
totaal anders uit dan nu. Eigenlijk
was de streek een eiland, ingeklemd
tussen grote wateren zoals het IJ,
het Kromme IJ, de Beemster en de
Purmer. Het Zaanse eiland werd zelf
doorsneden door honderden sloten
en enige grote stromen waarvan de
belangrijkste het westelijke Twiske
(nu Nauernasche Vaart), de Zaan
en het oostelijke Twiske (het Twiske
in Oostzaan) waren. Tenslotte deelden de Enge Wormer en de Wijde
Wormer het oostelijke deel van dit
Zaanse eiland ook nog eens in twee-

scheeps offensief veroverde de
Spanjaarden in 1574 de ene na de
andere Nederlandse schans. Slechts
één schans bleef dapper weerstand
bieden: de Kalverschans, waarnaar
de Zaanse Schans is vernoemd.
Dit was de grootste schans van de
Zaanstreek. Hij was zeshoekig, had
een haventje aan de Zaankant, een
gracht aan de landzijde en een uitkijktorentje.
KEERPUNT

Luchtfoto, in 1944 gemaakt door de RAF. Op de plek van de ingetekende
blokjes zijn sporen van de Schans gevonden; de stippellijn geeft de vroegere
contouren van de schans aan.

ën. De Zaanse dorpen waren daardoor slecht bereikbaar. Waterwegen
werden geblokkeerd door dammen
en dijken, terwijl men zich over land
alleen kon verplaatsen via smalle
dijkjes met daarop (voet)paden.
De troepenverplaatsingen tijdens
de Tachtigjarige Oorlog vonden
deels over land en deels over water
plaats. Beide partijen probeerden de
belangrijkste land- en waterwegen
te beheersen en bouwden daarom
schansen op de dijken. Daarmee
controleerden ze niet alleen de
landwegen, maar ook het water
erlangs. De belangrijkste verkeersader was natuurlijk de Zaan, met
de dijken op de oost- en westoever.
Daar werden dan ook de meeste
schansen gebouwd. Zaandam en
Assendelft waren in 1572 en 1573
in handen van de Spanjaarden. In
Zaandam hadden zij schansen op de
Zuiddijk, de Hogendijk, de Dam, de
Westzijde (onder de Bullekerk) en de
Oostzijde. In Assendelft wierpen zij
een schans op langs de Dorpsstraat,
tegen Krommenie aan. De opstandelingen beheersten de rest van de
Zaanstreek en bouwden schansen
in Krommenie (tegenover die van
de Spanjaarden), Krommeniedijk,
Wormerveer, Wormer, vermoedelijk
Zaandijk, het Kalf (Kalverschans)
en op de Oostzijde, tegenover die
van de Spanjaarden. Na een groot-

Het is heel goed mogelijk dat de achter de Braakdijk gevonden kogels
iets met de Kalverschans te maken
hebben. Hadden de Spanjaarden bij
Haaldersbroek een stelling waarmee ze de Zaanse Schans wilden
belegeren, of lag bij Haaldersbroek
juist een vooruitgeschoven stelling
van de Nederlanders? Of zijn deze
kogels om een andere reden in het
weiland achter de Braakdijk terechtgekomen? Het is opmerkelijk dat in
de collectie van het Zaans Museum
enige loden musketkogels aanwezig
zijn, afkomstig uit de omgeving van
de fabrieken langs de Sonoyweg.
De Sonoyweg, vernoemd naar
Diederik Sonoy (de bevelhebber
van de Nederlandse troepen die
tegen de Spanjaarden vochten)
ligt hemelsbreed ook op maar een
paar honderd meter afstand van de
Duyvis-fabriek. Wanneer deze loden kogels eveneens uit de tijd van
de Spanjaarden dateren, moet er in
de omgeving van de Kalverschans
méér zijn gevochten dan tot nu toe
werd aangenomen. Voor de geschiedenis van de Zaanstreek (en van heel
Noord-Holland en Nederland) is
de Kalverschans van groot belang.
Hier werden de Spanjaarden tegengehouden, evenals verderop in
Alkmaar. Dit was een keerpunt in
de Opstand; vanaf dat moment begonnen de Nederlanders te winnen.
Toch is er over de geschiedenis van
de Kalverschans maar weinig bekend. Misschien dat verder onderzoek, zowel historisch als archeologisch, meer gegevens kan opleveren.
Momenteel wordt gekeken of het
mogelijk is een archeologisch booronderzoek en weerstandsmeting

IJzeren kogel gevonden in de omgeving van
de voormalige Kalverschans. Op de kogel
is de gietnaad is duidelijk te zien. Collectie
Zaans Museum.

(een natuurkundige onderzoeksmethode) uit te voeren op de plaats
waar de kogels zijn gevonden, om te
zien of er iets in de bodem verborgen ligt. De kosten voor dit totale
project zijn echter nogal hoog. De
verwachting is daarom dat het nog
wel een tijdje zal duren voordat dit
kan worden uitgevoerd. Wél wordt
over een paar jaar de Julianabrug
vernieuwd. Misschien dat in het
kader van deze werkzaamheden archeologisch onderzoek verricht kan
worden, dat gegevens over de zo belangrijke Kalverschans oplevert.

Bronnen
D. Kerssens, Het behouden land.
Kalverpolder 1000 jaar cultuurhistorie,
Wormerveer 2005; Zaanse Encyclopedie.
Met dank aan kanonnen-deskundige Nico
Brinck uit West-Terschelling voor de informatie over het verpotloden en de kolverijn.
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Hier
had uw
advertentie
kunnen
staan
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1933, ZCFC in het Gemeentelijk Sportpark a/d Westzanerdijk. Staand v.l.n.r. G. Van Heemst, K. Krook, B. Beekhoven, O. Hekelaar, K. Pos,
K. Baak, S. Beekhoven en G. Pos*. Knielend: H. Kabel, A.v.d. Tuin, R. Koster*, zittend met de bal: P. Kouwenhoven
* mede-oprichters van de club (Ben Visser staat niet op de foto).

Zaandamse Christelijke Football Club jubileert

Voetballen op zaterdag
door Co Grabijn
Foto's: Archief ZCFC

D

rie jonge mannen broedden in het voorjaar van 1930 op een plan: ze wilden een Christelijke voetbalclub oprichten.
Een jaar later, op 13 mei 1931, was de oprichting van de Zaandamse Christelijke Football Club (ZCFC) een feit; de
vereniging vierde het afgelopen voorjaar haar 75-jarige bestaan met onder meer de uitgave van een jubileumboek. Aan
de hand daarvan stelde ZCFC’er Co Grabijn dit artikel samen.

ZCFC vierde haar jubileum met
vreugde en dankbaarheid. Met
vreugde, omdat ZCFC een fijne
en gezellige club is, waar ruim vijfhonderd leden en donateurs zich
thuis voelen. En met dankbaarheid,
omdat de voorbije 75 jaar getuigen
van Gods zegen op het werk van
vele mensen. De drie jonge mannen die in het voorjaar van 1930
bijeen kwamen – Gerrit Pos, Reijer
Koster en Ber Vissers – wilden graag
voetballen, maar de zondag als dag
des Heren in ere houden. Zo is het
altijd gebleven: ZCFC is nog steeds
een vereniging die uit principe niet
voetbalt op zondag.

SOLDATENKISTJES

De drie initiatiefnemers tot het voetballen op zaterdag hadden de rollen
snel verdeeld. Reijer Koster kocht
een bal, en samen trommelden de
drie de leden van de Christelijke
Jongelingsverenigingen op om ’s
zaterdags een balletje te komen
trappen op het terrein tussen de fabrieken van Bruynzeel en Norit. De
opkomst was direct al aanzienlijk,
ondanks het dubbeltje, dat iedere
deelnemer moest betalen om Reijer
uit de gemaakte kosten te helpen.
Er was geen kleedgelegenheid; om
nog wat bescherming tegen weer en
wind te verkrijgen, zochten de spe-

lers zo dicht mogelijk tegen de muur
van een fabrieksgebouw beschutting. Slechts een enkeling beschikte
over voetbalschoenen; de meeste
behielpen zich met afgedankte lage
schoenen of met zogenoemde soldatenkistjes. Tijdens het spel stuitten
zij onder andere op het probleem,
dat de bal regelmatig in de nabij
gelegen balkenhaven belandde. Bij
aflandige wind zat er niets anders
op dan dat een van de spelers zich
te water begaf om het ‘bruine monster’ zwemmend weer naar de kant
te halen. Maar dergelijke handicaps
temperden het enthousiasme voor
de nieuwe club niet en op woens-
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dag 13 mei 1931 gaven elf spelers
hun goedkeuring aan de officiële
oprichting van de Zaandamsche
Christelijke Football Club ZCFC.
Het voorstel te spelen in de kleuren oranje en wit, waarin ook het
Nederlands elftal speelde, werd
door een van de aanwezigen echter
als al te overmoedig beschouwd.
Om verwarring te voorkomen,
hield men het toen maar op oranje
en zwart. De beginjaren brachten
de club meteen al successen. Op 26
augustus 1933 werd het eerste elftal
kampioen van de zomercompetitie,
op 8 september 1934 won ZCFC
de Amsterdamse beker door AMVJ
met 2-1 te verslaan, en op 30 maart
1935 werden zowel het eerste als het
derde elftal van ZCFC kampioen.
SIGARETTEN

Zoals een voetbalvereniging betaamt, kreeg ZCFC een clubblad.
Een fragment daaruit: ‘1941/’42.
Ons Nederlands hart bloedt uit
vele wonden. Wat is er van onze, zo
hoog geroemde vrijheid geworden.
Wij hopen van harte dat er spoedig
een verandering ten goede moge ko-

men.’ Ondanks de oorlogsomstandigheden wist ZCFC zelfs in 1944
nog een toernooi te organiseren met
voor die tijd waardevolle prijzen: de
eerste prijs bestond uit zestien pakjes Consi-sigaretten (met een naar
onze tijd omgerekende waarde van
35 euro per pakje) en de tweede prijs
uit vijftien pakken havermout. Na de
bevrijding van 1945 maakte ZCFC
de balans op: 36 leden, drie oude ballen (waarvan twee zonder binnenbal), twee nieuwe ballen, een pomp
en een priem. De na-oorlogse jaren
verliepen moeizaam voor de vereniging, onder andere omdat meermalen moest worden verhuisd. Maar in
1952 kreeg ZCFC door de gemeente
Zaandam een veld toegewezen: ‘Het
Westzijderveld’. De vereniging kon
gaan bouwen: twee kleedkamers,
met daartussenin een ruimte, die
de naam kantine kreeg. In onze verwende ogen van de 21ste eeuw was
het verre van luxueus; warm water
voor douches was er niet.
HOOGSTE AFDELING

Op ‘Het Westzijderveld’ kwamen
er voor ZCFC nieuwe successen.
(Advertentie)
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In 1955 werd het eerste elftal kampioen. De avond na de beslissende
wedstrijd was er een groot feest in
De Karseboom op de Dam, waar
ZCFC’er Nack Bosboom optrad
als conferencier. Een topjaar werd
1962. ZCFC telde toen vier pupillen, 66 aspiranten, 53 junioren en
93 senioren. De club promoveerde
naar de destijds allerhoogste afdeling in het zaterdagvoetbal, de
tweede klas. Hierin kwam het eerste elftal regelmatig sterk voor de
dag, onder andere in de wedstrijd
tegen landskampioen Quick Boys
uit Katwijk. Dit was mede te danken aan de nieuwe keeper, oud-prof
Dick Schuerman. Het team bestond verder uit Henny Mol, Rinus
Segveld, Jan van het Kaar, Bouwe
Bakker, Bertus van den Dongen, Jan
Fris, Ger van Dongen, Jan Kan, Geb
Tel en Jan Duijvis. De ploeg werd
in de wedstrijd tegen Quick Boys
door vele ‘Zetters’ gesteund. Zeker
vijfhonderd aanhangers moedigden
ZCFC van begin tot het eind aan.
Zij waren naar Katwijk gereisd met
twee touringcars, tientallen particuliere auto’s en op bromfietsen. De

Het kampioenselftal van het seizoen 1947-’48. Staand v.l.n.r. trainer Henny, Freeke, Jaap Stroobach, Siem Rep, Jan van Zaane, Nack Bosboom,
Geerit v/d Stelt, Gerrit IJskes en scheidsrechter Stolp. Zittend: Henk IJskes, Jan Hartog, Henk Kruiver, Jo Moerland en Jaap van Braam.

wedstrijd eindigde in een verdiend
gelijkspel van 2-2. Ondanks dergelijke successen kon de trainer Ad
Zonderland (toen 23 jaar) helaas
niet voorkomen dat ‘Zet’ toch in de
onderste regionen belandde. ZCFC
was voor Ad Zonderland de eerste
stap in zijn bijzondere carrière in het
voetbal. Later werd hij trainer en/of
technisch directeur bij Feijenoord,
FC Den Bosch en Ajax. Voor deze
club behartigt hij nu de zaken van
het ‘filiaal’ in Zuid Afrika. ZCFC
had in 1962 ook een vooraanstaande keeperstrainer: Piet Kraak.
TRANSFERS

Het Westzijderveld bleek voor
ZCFC ook geen duurzame thuisbasis. Van daaruit verhuisde de
vereniging naar Poelenburg en
vervolgens naar het Oostzijderveld
bij de rotonde. ZCFC kon hier
een tribune bouwen dankzij de
verkoop van de in het eerste elftal
doorgebroken Henk Evenblij. Deze
sublieme en altijd listige rechtsbuiten ging naar Telstar, wat ZCFC
het toentertijd lieve sommetje van
drieduizend gulden (1350 euro) opleverde. De verkoop van Ab Laks
aan ZFC, de buurvereniging in het
Oostzijderveld, bracht voldoende
op om een geluidsinstallatie aan te
schaffen. ZCFC trok in deze tijd
ook nu en dan naar het buitenland.
Er werd een uitstapje gemaakt naar

de v.v. Herfa, nabij de Oost-Duitse
grens, en in 1970 werden de koffers
gepakt voor een reis naar het Britse
Oxford. Daar werd gespeeld op een
hellend veld, en in de rust werd de
thee geschonken in plastic bekertjes waarvan de parafine oploste. De
thee was niet te drinken.
DANKDIENST

Een nieuwe verhuizing volgde in
augustus 1979: naar sportpark
De Kalverhoek, waar ZCFC ook
nu nog is gevestigd. Erevoorzitter
Gerrit Pos sloeg de eerste paal voor
het nieuwe complex – een bijzonder
moment voor een van de oprichters
van de club, die ook bestuurlijk zo’n
groot aandeel had bij het overwinnen van veel moeilijkheden, waaronder zeker niet als minste de elf
gedwongen verhuizingen. Tot op
heden voetbalt ZCFC op dit gezellige en mooi aangelegde sportpark
dat er dankzij vrijwilligers goed onderhouden bij ligt. Vanaf 1981-’82
telt ZCFC ook dameselftallen met
in dat eerste seizoen als speelsters
onder anderen Dette van Dongen,
Jacqueline Meijer en Astrid Plekker.
Ook de laatste 25 jaar kende ZCFC
verscheidene hoogtepunten, zowel
sportief als anderszins. In augustus
1984 nam de vereniging met zeventien seniorenteams deel in de competitie. Veel steun was er voor de
actie die in 1987 door het zevende

elftal werd geïnitieerd. Ieder elftal
kreeg een zogenoemde piekpijp,
waarin voor iedere gemaakte goal
een gulden moest worden gestort.
De opbrengst van circa drieduizend gulden kwam ten goede aan
een weeshuis in Roemenië. In februari 2002 kwam cabaretier Freek
de Jonge naar zijn oude club ZCFC
om daar met zijn makkers van weleer een wedstrijd te spelen tegen het
veteranenteam van de vereniging. In
de rust zong Freek zijn medevoetballers onder begeleiding van een
accordeonist toe, en na afloop stapte
hij tijdens een buffet op het podium
en vertelde hij hilarische verhalen
over zijn jeugdjaren bij ZCFC.
Dergelijke bijeenkomsten passen
bij onze vereniging. ZCFC is een
sfeerrijke club, waar prestatievoetbal samengaat met veel aandacht
voor sportiviteit, gezelligheid en de
christelijke identiteit. De jubileumfestiviteiten van het afgelopen voorjaar werden 14 mei afgesloten met
een dankdienst in de tribune van de
club onder leiding van ds. Ootjers
en begeleid door muziekband Soli
Deo Gloria.
Het jubileumboek (100 pagina’s) waaraan
dit artikel is ontleend, is te verkrijgen
in de kantine van ZCFC (Sportpark
Kalverhoek, Wijde Wormer), of bij
Co Grabijn (Harpstraat 10, 1544 WJ
Zaandijk, tel: 075 - 6284167).
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Het schip De Roode Vos uit Hoorn en een schip van Cornelis Bille uit Zaandam bekneld in het poolijs.

Commandeur Jan Lauwerisz. Pit na het verongelukken

De bemanning maakte van zeilen een tent op het ijs en probeerde zoveel mogelijk proviand te redden.

van zijn schip (1670) op zoek naar redding. Hij vond nog
dezelfde dag een schip dat hem en zijn bemanning opnam.

De gevaren van de walvisvaart (2)

Barre zoektochten
naar land
door Henk Roovers
Illustraties: GAZ
N

aarmate walvisvaarders zich noordelijker in het poolijs waagden, namen de risico’s toe. In het vorige nummer van Erfgoed werd
beschreven hoe schepen uit de Zaanstreek en van elders in 1777 tenonder gingen, en hoe 286 mannen het ijs op vluchtten. In het tweede
en laatste deel over dit rampjaar voor de walvisvaart volgen we hun pogingen om de kust van Groenland te bereiken.

De 286 zeelui waren niet de enige
schipbreukelingen in 1777. Tijdens
de orkaan van 18 augustus (beschreven in de vorige aflevering) waren
nóg twee schepen door het ijs verpletterd; de bemanningen werden
gered door drie schepen die in hun
directe nabijheid vast lagen in het
ijs. Na deze schipbreuken dreven
traan en walvisspek rond de overgebleven schepen en dit had een een
onverwacht gevolg. De commandeur Hidde Kat schreef: ‘Op welker
reuk Beeren in menigte afkwamen,
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waarvan wij eenige dood schooten,
die door het Volk van de twee bij
ons zijnde schepen, wegens gebrek
aan leeftogt werden ingezouten.’
Diegenen die er dadelijk van aten,
‘vonden dit Vleesch niet onsmakelijk, maar na twee daagen ging hun
het vel in den mond en van de tong,
alsmede op andere plaatsen van het
lighaam, af’. Later hoorde Kat van
een Deense koopman dat men het
ijsberenvlees vóór het nuttigen ‘ter
deeg moest laten uitvriezen, alsdan
het onschadelijk voedsel zou zijn

geworden’. Op 30 september werden de drie overgebleven schepen
door ‘hooggaande zeeën tusschen
het ijsch gedrongen en door desselfs ontzettende stooten in een
oogenblick verbrijzeld. De masten
buitelden op het ijs.’ Op de schepen, die alle uit Hamburg kwamen,
bevonden zich 234 bemanningsleden. Commandeur Jaspers trok met
een deel van zijn mensen naar het
schip van Kastrikum. Twaalf leden
van zijn bemanning bleven op het
ijs achter en kwamen daar om het

Bij het verslag van Hidde Kat was een primitieve kaart opgenomen. Met cijfers en stippellijnen was de route van de in het ijs vastzittende schepen
aangegeven.

leven. Deze rampen voltrokken zich
op ongeveer 450 km. noordoostelijk
van Statenhoek, de meest zuidelijke
punt van Groenland.
UITPUTTING

De ervaringen die de zeelui op zoek
naar redding ondergingen, wedijverden in gruwelijkheid. Honger,
dorst, koude en uitputting teisterden
hen. Alle schepen waren bij het begin van de poolwinter vergaan. Dat
betekende dat de mannen te maken
kregen met zeer zware stormen en
zeer lage temperaturen. Jacob Kievit,
de stuurman van Jeldert Groot, die
in een sloep met een aantal mannen noordelijk Straat Davis invoer,
meldde dat het soms zo koud was,
dat het zeewater dat over de rand van
de sloep sloeg, onmiddellijk bevroor.
Een deel van de bemanning moest
het ijs direct loshakken en overboord
gooien, anders zou de sloep zinken.
Direct aanvriezend zeewater wijst
op temperaturen van twintig graden
onder nul of lager. Kievit meldde op
de dertigste oktober dat de wind en
de kou zo hevig waren, dat hun kleding was veranderd in ijs en dat hun

handen en voeten bevroren waren.
Hij belichtte daarmee een grote handicap van de zeelui: De kleding die zij
droegen was totaal ongeschikt voor
de poolwinter. Deze was in hoofdzaak gemaakt van wol, dat vocht
opneemt en bij lage temperaturen
nauwelijks droogt. De zeelui hadden constant te maken met vocht
in de vorm van overslaand zeewater,
mist, dooiende sneeuw en soms regen. Het is dus geen wonder dat we
regelmatig lezen, dat de zeelui tijdens
de extreme kou in de lange poolnachten geen andere mogelijkheid hadden om te overleven, dan de gehele
nacht door in beweging te blijven.
Dit ondanks de uitputting waaraan
ze onderhevig waren. ‘Het was toen
zeer koud, waarom wij heen en weder liepen om de warmte te houden.
Met wandelen, al klappertandende
brachten wij de nacht door.’ Hidde
Kat schreef: ‘Wij bragten de nacht
door in onze doornatte kleederen,
met diepe ellende. Wij lagen magteloos op steenen in de sneeuw.’ Op
een bepaald moment was hij in slaap
gevallen. Toen hij ontwaakte bleken
de mannen links en rechts van hem

te zijn doodgevroren. Jeldert Groot
ontmoette bij zijn tocht langs de kust
een groep van dertien mannen van
commandeur Kastrikum, die zeven
dagen en nachten over de rotskusten
hadden gezworven. Vijf van hun lotgenoten waren in die tijd gestorven.
Van de groep van dertien mannen
waren bij de meeste de handen en
voeten bevroren.
DRIJFIJS

De grootste risico’s liepen de bemanningen bij hun tochten van de gezonken schepen naar het vasteland.
Hidde Kat kwam met 78 man terecht op een ijsschots. Ze hadden wat
voedsel en een paar sloepen kunnen
redden. De mannen stonden in weer
en wind op het ijs, terwijl er geen
land was te zien was. Ze hadden het
geluk dat hun schots van ongeveer
vijftig bij vijftig meter omgeven was
door een gordel van kleinere losse
schotsen. Deze schotsen fungeerden
als schokbrekers in het stotende ijs.
’s Nachts hoorden ze op een afstand
het volk (78 man ) van commandeur Pieter Andriessen ‘Gode een
gezang toezingen’. De volgende dag
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de kust te bereiken. De schotsen waren echter permanent in beweging.
Door de deining brak het ijs herhaaldelijk open om daarna met geweld
weer dicht te gaan. ‘Sommige onzer,
pogende van de ene op de andere
Schots te komen, geraakten door
de gladheid van het ijs tusschen de
Schotsen in het water, verdronken of
werden tusschen het ijs verpletterd.’
Zelf raakte Kat twee keer te water,
maar hij werd beide keren voordat
het ijs zich sloot gered met behulp
van een haak. Het rondlopen op
het ijs in drijfnatte kleren ‘verzwakte
hem ongemeen’. Tenslotte bereikten
achttien van de vertrokken mannen
uitgeput de kust. ‘Het sneeuwde
volop en er stond een harde, koude
wind. Wij konden ons niet gaan leggen, aangezien onze kleederen doornat waren. Wij konden ons nu een
denkbeeld vormen van het lijden van
onze Heiland Jezus, daar wij nu zelve
lijden moesten ondergaan.’
DUIZEND KILOMETER

Een zeeman in de gangbare kleding uit de
zeventiende eeuw. De walvisvaarders
droegen vaak nog een extra wollen jack en
een muts.

bleek dat bijna de gehele groep van
Andriessen in het water terecht was
gekomen en op enkelen na was verdronken. De groep van Kat had wat
meer ‘geluk’. In de tweede nacht brak
de schots waarop zij zaten in tweeën.
Het deel met de 78 mannen dreef
in de richting van Statenhoek. De
situatie tussen het drijfijs werd steeds
gevaarlijker. De mannen besloten te
proberen om in drie groepen de kust
te bereiken. Ieder kreeg vijf scheepsbeschuiten mee. Van de eerste groep
van 27 mannen die vertrok, is nooit
meer iets vernomen. De groep van
Kat zélf probeerde dagenlang met de
sloep bij de kust te komen, maar dat
lukte niet. Het ijs trok steeds dicht en
de sloep dreigde verpletterd te worden. Tenslotte probeerden ze lopend
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Eenmaal aan land gekomen waren de
ontberingen niet voorbij. Het ontbrak de zeelui aan alle zaken die nodig
waren om te overleven: eten, drinken, kleding en vervoersmogelijkheden. De kust van West-Groenland
was slechts sporadisch bewoond.
Ook al vonden de schipbreukelingen nederzettingen (meestal niet
meer dan twee ‘huizen’), dan nog
konden de Groenlanders de groepen zeelui slechts korte tijd onderdak
verlenen en te eten geven. Redding
was er slechts te verwachten als ze
de Deense handelskolonies konden
bereiken. Maar zelfs daar vormde
het opvangen van de zeelui een probleem. De winter was in zestien jaar
niet zo koud geweest, vertelde een
kolonist – een schip met levensmiddelen lag onbereikbaar voor de kust
ingevroren. Voor de meeste schipbreukelingen zat er niets anders
op, dan verder te trekken naar het
noorden. Alleen de mensen met de
zwaarste bevriezingsverschijnselen
en degenen die niet meer konden
staan of lopen, mochten soms achterblijven. De groep van Kievit trof
het hierbij het slechtste. Zij moesten

(in een sloep waarvan de boorden
slechts acht centimeter boven water
uitstaken) Frederikshab, Godshab
en Sukkertoppen voorbij varen
om tenslotte pas in Holsteinborg
op ruim 67 graden NB terecht te
kunnen. Daar arriveerden ze op 22
november. Ze hadden sinds 11 oktober in hun sloep een afstand van
meer dan duizend kilometer over de
poolzee geroeid.
WILDEN

De contacten met de Groenlanders
(‘wilden’ noemden de zeelui hen)
verliepen, zeker in eerste instantie,
niet gemakkelijk. Veel mannen bleken een panische angst voor hen
te hebben. Een groep zeelui, die al
vier dagen niets meer te eten had,
ging er als de wind vandoor en
vluchtte naar een eiland toen ze
op een aantal Groenlanders stuitte.
Honger, dorst en kou werden hen
daardoor bijna fataal. Gedwongen
door ontberingen en ellende zochten zij uiteindelijk toch contact met
de Groenlanders en toen bleken
deze ‘wilden’ best geschikte mensen
te zijn. De mannen zochten bij de
Groenlanders in eerste instantie een
schuilplaats voor de nacht. Verder
waren ze op hen aangewezen voor het
verkrijgen van eten. Honger was een
constante factor waar de zeelui mee
te maken hadden. Commandeur
Marten Jansz. verzuchtte op 10
december: ‘Het weer was slegt met
harde Vorst. Eeten hadden wij bijna
geheel niet; wij waren zeer bedroeft,
dag en nacht schreiden en baden
wij tot onze God om hulp dewijl
de honger zeer groot was; alles wat
wij maar krijgen konden slikten wij
greetig in, ook Kraaien en Kroos, dat
aan de Klippen groeide.’ Inderdaad
bleef de schipbreukelingen, wanneer
ze geen vestiging van Groenlanders
troffen, slechts datgene over wat de
ruige natuur hen bood. In het gunstigste geval waren dat besjes aan
struiken, in het slechtste geval wier
en kroos, dat ze bij eb van de rotsen
moesten schrapen. Het voedsel van
de Groenlanders bestond meestal uit
gedroogde spiering, kraaien, robbenen hondenvlees en soms een poolvos.

Veel van het vlees moest rauw worden
gegeten. De magen van de uitgehongerde zeelui konden de gedroogde
spiering nog wel verdragen, maar
het vette robbenvlees was voor hen
veel te machtig, en dat leidde vaak tot
heftige buikloop. Om aan voedsel te
komen moesten de mannen alles wat
ze hadden (dekens, hemden, sokken,
messen, knopen, doeken, wanten en
tabaksdozen) ruilen met de wilden.
Dit leidde er bijvoorbeeld toe dat
de mannen van Marten Jansz. niet
meer buiten durfden (konden) komen, omdat ze al hun onderkleding
hadden geruild.
VROUWESCHUIT

Bijna alle groepen hadden, om aan
land te komen, hun sloepen moeten
achterlaten. Maar verbindingen over
land naar de Deense kolonies bestonden er niet; de enige mogelijkheid
om daar te komen was over het water.
De zeelui ruilden vaak hun laatste
spullen om in het bezit te komen van
een Groenlandse koeneboot (ook
wel een vrouweschuit genoemd).
Deze schuiten waren gemaakt van
een geraamte van hout waarover
robbenvellen waren gespannen. Ze
waren ongeveer tien meter lang en
anderhalve meter breed. Regelmatig
stootten de boten lek tussen de ijsschotsen. Marten Jansz. meldde op 2
december: ‘We wierden door Storm
beloopen, waardoor wij de Schuit
vol Waater kreegen; we haalden die
op een klip en bonden hem weeder bijeen. Niet tegenstaande wij
doornat waaren roeijden we voort.
Onze Schuijt raakte door het IJs vol
gaaten. Het was toen zeer koud en
wij allen verkleumd en bevroren.’
Ronduit triest zijn de vermeldingen van mannen die achtergelaten
moesten worden, omdat ze niet
meer verder konden of wilden gaan.
Kievit vermeldde dat hij vijf dagen
na de schipbreuk een man op het ijs
aantrof, die door zijn makkers achtergelaten was om daar te sterven.
Op dezelfde dag ontmoette hij op
een schots nog twee mannen, die
vertelden dat zij een bejaarde man
achter hadden moeten laten omdat
hij te machteloos was om nog door

Mobile van de walvisvaart uit 1751. In dat jaar stopte Pieter Jansz. Groen als commandeur ,
na 35 jaar voor de firma Jan Louwe jr. gevaren te hebben. Waarschijnlijk als blijk van
waardering voor de jarenlange samenwerking schonk hij het mobile aan de directie van
de firma Jan Louwe jr., die tussen 1712 en 1756 niet minder dan 115 schepen ter walvisvaart uitzond.

te gaan. Ze hadden hem achter ‘eene
opgezette schots geplaatst, om hem
daar zijn ongelukkig leven te laten
eindigen’.

mei 1778 in Zaandam aan, ‘alwaar
eene groote menigte menschen bijeen was om hem te zien’.
Gebruikte literatuur: onder meer de reis-

OVERLEVENDEN

beschrijvingen door Groot (1778), Jansz.

Hoeveel mensen de scheepsramp
hebben overleefd, is niet duidelijk.
Van de tien commandeurs zijn er in
ieder geval vijf in de Deense kolonies aangekomen. Grof geschat zijn
er waarschijnlijk honderdvijftig van
de oorspronkelijke 422 zeelieden
gered. De ramp zal grote gevolgen
hebben gehad voor de gemeenschappen waaruit de zeelieden afkomstig
waren. Commandeurs rekruteerden
hun bemanningen vaak uit familie, kennissen en dorpsgenoten.
Commandeur Groot kwam op 26

(1778) en Kat, en de jaarboekjes uit 1849
en 1851 van Jacob Honig Jansz. Jr.
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Detail van de wijzerplaat van de klok in het Zaans Museum; links van het cijfer 30 op de wijzerplaat is de signatuur van Reyn de Jong te lezen.
(Foto: Zaans Museum).

Reyn de Jong (1760-1834)

Een uurwerkmaker
te Westzaandam

door Diederik Aten en Pier van Leeuwen.
Foto's: Museum van het Nederlandse Uurwerk

D

e productie van Zaanse klokken nam tijdens het derde kwart van de zeventiende eeuw zijn aanvang. Veelal werden de zogenoemde
belhekken ervan voorzien van de stadswapens van Amsterdam en Alkmaar, waar de Zaanse klok ook afzet vond. In dezelfde tijd
werd in Amsterdam vanuit Engeland de staande klok geïntroduceerd, uitgerust met een zogeheten ankergang en een één meter lange
secondeslinger. Deze grootsteedse klok ontwikkelde zich in de achttiende eeuw tot het Amsterdams staand horloge. Meerdere van deze
monumentale klokken werden ook buiten Amsterdam vervaardigd, onder meer in de Zaanstreek.

De kopers van de staande horloges
stelden deze doorgaans op in de hoge hal of het trappenhuis van hun
koopmanshuizen of buitenplaatsen.
Zeer geliefd waren klokken met
speelwerk, die nog altijd de verfijnde
sfeer van de pruikentijd weten op
te roepen. Uit de Zaanstreek kennen we staande horloges die zijn
gesigneerd door klokkenmakers als
Reyn de Jong (Westzaandam), Jan
Koogies (Wormerveer), Gerrit van
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Rossen (Coogh)1, Dirk Tyhuysen
(Oostzaandam), Jan de Vries
(Oostzaandam) en Pieter Jans de
Vries (Oostzaandam). Van Reyn de
Jong zijn maar liefst drie exemplaren bekend. Het Museum van het
Nederlandse Uurwerk op de Zaanse
Schans herbergt een fraai staand
horloge met speelwerk van Reyn de
Jong (in langdurig bruikleen van
het Gerrit Blaauwfonds), het Zaans
Museum een exemplaar met figuur-

mechaniek uit de Zaanlandsche
Oudheidkundige Verzameling.
Daarnaast is van dezelfde maker
een staand horloge met figuurmechaniek en speelwerk bekend dat in
particulier bezit is. Laatstgenoemde
klok2 bevat een in zwierig cursief
gesigneerde cijferring met aanduiding van uren, minuten, seconden,
dag, maand en schijngestalten van
de maan. Eronder is een schildering aangebracht van een Zaans

Uurwerk met bellenspeelwerk van het staand horloge uit het Museum van het Nederlandse

Staand horloge, gesigneerd ‘Reyn de Jong Oostzaandam’ in mahoniehout-

Uurwerk (restauratie-opname).

gefineerde Lodewijk XVI-kast (Museum van het Nederlandse Uurwerk,
Zaandam; langdurig bruikleen Gerrit Blaauwfonds).

riviergezicht met zeilscheepjes, de
Bullekerk, de Vermaning en een
draaiende molen, gezien vanaf de
sluis waarop een hengelend vissertje
en twee musici zijn afgebeeld. Ter
rechterzijde valt de muziekkeuze in
te stellen, bestaande uit zes composities. Het speelwerk telt elf bellen.
De Lodewijk XVI-kast is voorzien
van classicistische ornamenten en
wordt gedateerd rond 1780.
KLAVECIMBELSPEELSTER

De klok in het Museum van het
Nederlandse Uurwerk werd in de
beginjaren van het museum herontdekt en verworven in San Diego
(Verenigde Staten) door oprichter
E.J. van der Molen. Het uurwerk
werd gerestaureerd door de Haagse
restaurateur A. Stevens. Diens
Zutphense collega M. Spaander
tekende voor de restauratie van
het bellenspeelwerk, dat goed is
voor een repertoire van acht melodieën: een ‘Engelse Allemande’, de

‘Aria Lieve Vreyheyd’, een ‘Allegro.
V. Stammits’, een ‘Mars door Van
Tellinge’, een ‘Conterdans’, een
‘Utrechtse Mars’, een ‘Allegro’ en
de compositie ‘Malbroek’, waarmee
de ‘Mars van Marlborough’ wordt
bedoeld. De fijnzinnige klank van
het veertien bellen tellende speelwerk wordt aanschouwelijk gemaakt door de beschildering van
de wijzerplaat: een elegant tafereel
van een musicerend gezelschap, dat
bestaat uit een klavecimbelspeelster,
een violist en een contrabassist die
optreden voor een gegoed paar echtelieden. De achtergrond vergunt
de beschouwer een blik op een tuin
met vormgeschoren hagen. Op de
in kapitalen gesigneerde wijzerplaat
worden behalve de tijd (met als nouveauté de centrale secondewijzer)
ook de dag, datum en maand, en
de maan- en de waterstand weergegeven. De hoogwaterstand van
de Zaan verschilde destijds een uur
met het tij bij Amsterdam; hieruit

kan worden opgemaakt, dat de
klok voor een Zaanse eigenaar was
bestemd. De Lodewijk XVI-kast is
eveneens voorzien van mahoniehout
fineer en classicistische ornamenten
en valt rond 1785 te dateren.
WIND EN WATER

De klok in het Zaans Museum kent
een nagenoeg identieke signatuur in
kapitalen op de cijferring met dag,
datum, maand en maan- en waterstand. De wijzerplaat trekt vooral
de aandacht door de verschillende
figuurmechanieken in het landschapje, dat omlijst door een toneeldoek onder de cijferring is geschilderd. Behalve een molentje, zijn er
vijf deinende zeilscheepjes te zien.
De oever op de voorgrond telt ter
weerszijden een vissertje en voorts
een ruiter, een boer die koeien melkt
en een knecht met een melkjuk. Het
tafereel past zo volledig bij de door
het Zaans Museum gekozen thematiek, waarbij wonen, werken, wind
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geen speelwerk heeft, rond 1800.
Diederik Aten verrichtte in 1988
in het Gemeentearchief Zaanstad
en het Rijksarchief Noord-Holland
genealogisch en biografisch onderzoek naar de maker, Reyn de Jong.
De resultaten van deze studie geven
we hierna weer.
EEN FRIES
IN DE MOLEBUURT

Staand horloge, gesigneerd ‘Reyn de Jong
Oostzaandam’ in mahoniehoutgefineerde
Lodewijk XVI-kast (Museum van het
Nederlandse Uurwerk, Zaandam; langdurig
bruikleen Gerrit Blaauwfonds).

en water centraal staan. Deze klok
in Lodewijk XVI-kast is met wortelnoten- en notenhout gefineerd
en eveneens voorzien van classicistische ornamenten. Het Zaans
Museum dateert deze klok, die
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Reyn de Jong werd geboren te
Buitenpost, een plaatsje in de provincie Friesland, gelegen aan de oude straatweg van Leeuwarden naar
Groningen. Hij werd gedoopt op 6
April 1760. De naam van zijn vader
was Jan Harmens en die van zijn
moeder Barber Jans.3 Over de jeugd
van Reyn de Jong ontbreekt iedere
informatie. Wanneer hij, al dan niet
met zijn ouders, in Westzaandam arriveerde viel ondanks naspeuringen
in het lidmaten- en attestatieboek
van de gereformeerde gemeente niet
te achterhalen. Pas in augustus 1784
treffen wij hem aan als hij na het
afleggen van de geloofsbelijdenis
als lidmaat van de gereformeerde
gemeente wordt aangenomen. Als
adres wordt de ‘Molebuurt’ (nu
de Westzijde) aangegeven.4 Op 29
juli 1787 trad Reyn in het huwelijk
met Lijsbeth (Elisabeth) Starreveld
(Sterreveld), dochter van Jan
Starreveld en Elbertje Kuyper die in
het huis naast dat van hem woonden. Lijsbeth was dus naar alle waarschijnlijkheid zijn buurmeisje.5 In
de staat van de impost op het trouwen treffen we het paar op 13 juli
1787 aan. Beiden werden ingedeeld
in de derde klasse en moesten per
persoon zes gulden betalen. Deze
impost (belasting) was afhankelijk
van de hoogte van het inkomen.
Reyn de Jong en zijn bruid behoorden op grond van de indeling in
klasse 3 economisch gezien tot de
middenklasse.6 Lijsbeth Starreveld
schonk het leven aan drie kinderen.
De eerste, Jan, werd geboren op 22
september 1788; hij kwam op zesjarige leeftijd te overlijden. Ook het
tweede kind, Martijntje, geboren op
5 oktober 1789, stierf op jeugdige
leeftijd. Het derde en laatste kind,

Barbertje Martijntje, werd 4 juni
1793 geboren. Zij stierf, nog net
geen achttien jaar oud, op 26 mei
1811.7
ONDER DE WAPENEN

Uit het schotboek van Westzaandam
uit de jaren 1784-1787 blijkt dat
Reyn de Jong behoorde bij degenen
die ingeloot waren voor de ‘wapenoefening dat een begin genome
heeft met A: 1785’.8 De burger
bewapening ten plattelande was door
de Staten van Holland ingesteld in
het najaar van 1784. Reden hiertoe
waren de dreigementen van de keizer van Oostenrijk, Jozef II, die voor
zijn bezittingen in de Zuidelijke
Nederlandsen een open Schelde en
de stad Maastricht opeiste. Een en
ander verliep echter vrijwel overal
in de winter van 1785/1786 toen
de oorlogsdreiging afzwakte.9 Op
14 april 1789 verschenen Reyn en
Lijsbeth voor notaris Jan Evenblij
(tevens schout van Westzaandam)
om hun testament te ondertekenen.
Beiden benoemden elkaar tot universeel erfgenaam op de conditie
dat de langstlevende verplicht zou
zijn ‘de natelatenen kind ofte kinderen... eerlijk op te voeden ende
te alimenteren’. Beiden verklaarden
tevens beneden de vierduizend gulden gegoed te zijn.10 In september
1795 stierf Lijsbeth Starreveld. Als
voogden over het enig nog in leven
zijnde kind stelde Reyn de Jong
de heren Marten Poel en Johannes
Munnikhuizen aan. Zij zouden ook
als administrateurs optreden bij de
bepaling wat Barbertje Martijntje te
zijner tijd zou erven.11 Na de dood
van haar grootmoeder Elbertje
Kuyper in 1801 erfde Barbertje
een som van enkele duizenden guldens. Reyn de Jong moest tezamen
met de eerder genoemde Poel en
Munnikhuizen de boedel inventariseren die ondermeer bestond uit
een woonhuis ‘staande en gelegen...
in de Molenbuurt aan de weg en
Zaan belend ten Noorden Rein
de Jong’, en de mosterdmolen ‘De
Bennebroek’. Reyn kreeg het beheer
over het door zijn dochter geërfde
kapitaaltje.12

KLOKKESTELDER

Het valt aan te nemen dat Reyn
reeds vóór zijn huwelijk het vak
van uurwerkmaker uitoefende. Op
10 januari 1801 treffen we in de
dorpsrekening van Westzaandam
aan ‘Aan Reyn de Jong reparaten
aan de Toorn...f 5:-:-’. In januari of
februari 1803 voerde hij opnieuw
een reparatie uit aan dit uurwerk.
Deze kan in verband staan met een
bij de regenten ingekomen klacht
die luidde: ‘Simon Ram verzoekt
om een andere steen op zijn graf in
de kerk te mogen hebben, als zijnde door ’t vallen van ’t lood van de
groote klok gebrooken.’13 Na in het
begin van 1805 nog een reparatie
‘aan de klok in de Toorn’ te hebben
verricht, waarvan de kosten 56 gulden bedroegen, werd Reyn de Jong
in juli van hetzelfde jaar als vaste
‘klokkestelder’ aangesteld op een
jaarlijks uit de dorpskas te betalen
tractement van 14 gulden.14 Reyn
hertrouwde op 7 augustus 1817 met
Trijntje Mooi (weduwe van Willem
van Aken). Trijntje was geboren in
november 1768. In de huwelijksakte
wordt als beroep van de bruidegom
‘Mr. Horlogiemaker’ genoemd. Bij
de volkstelling van 1829 wordt weer
dit vak als beroep opgegeven. Reyn
de Jong woonde in dat jaar nog
steeds in de Molenbuurt.15 Op 6
maart 1834 des namiddags 5 uur, op
een leeftijd van 73 jaar, overleed hij.
In de akte van overlijden wordt bij
beroep ‘geen’ opgegeven. Mogelijk
had hij het vak enige jaren voor zijn
dood eraan gegeven.16

4) R
 ijksarchief in de Provincie NoordHolland (R.A.N.H.) D.T.B. Zaandam
inv. no. 62C. Mogelijk dat in het archief
van de gereformeerde gemeente te
Buitenpost te vinden is wanneer en waarheen Reyn de Jong vertrok.
5) G
 .A. Zaanstad, archief geref. Gem.
W.-Zaandam inv. no. 52.
6) G
 .A. Zaanstad, O.A. W.-Zaandam
inv. no. 102B.
7) G
 .A. Zaanstad, archief geref. Gem.
W.-Zaandam inv. No. 49A, R.A.N.H.
D.T.B. Zaandam inv. No. 116a d.d.
24-8-1795, not. Archief inv. No. 6178
akte no. 3288 (30-3-1803).
8) G
 .A. Zaanstad, O.A. W.-Zaandam inv.
No. 6 p. 1, 41
9) A
 lberts (A.), De huzaren van
Castricum. Een geschiedenis van de
Nederlandse Republiek van 1780 tot
1800. Amsterdam 1973. p. 108, 110;
Colebrander (H.T.), De Patriottentijd.
Hoofdzakelijk naar buitenlandsche bescheiden. 3 delen. ’s Gravenhage
1897-1899. p. 75, 76.
10) R
 .A.N.H. not. Archief inv. no. 6218
akte no. 26 (14-4-1789).
11) R
 .A.N.H. D.T.B. Zaandam inv. no.
116a dd. 8-9-1795, not. Archief no.
6231 akte no. 748 (20-5-1802).
12) R
 .A.N.H. not. Archief inv. no. 6176
akte no. 2963 (11-4-1801), akte no.
2975 (22-5-1801), akte no. 2988 (166-1801), akte no. 3000 (z.d.), inv. no.
6178 akte no. 3288 (30-3-1803).
13) G
 .A. Zaanstad, O.A. W.-Zaandam inv.
no. 53 dd. 5-2-1803
14) G
 .A. Zaanstad, O.A. W.-Zaandam
inv. no. 75 dd. 10-1-1801, 5-2-1803,
3-9-1803, 19-1-1805, inv. no. 77 dd.
19-7-1806, 4-7-1807. Nagezocht werden de dorpsrekeningen vanaf 1787. Pas

Het staand horloge van Reyn de Jong dat

op 10-1-1801 werd een betaling wegens

zich op de afdeling ’Wonen‘ van het Zaans

een reparatie aan de klok gevonden.

Museum bevindt (foto Zaans Museum).

Noten

Deze reparatie werd, zoals al opgemerkt,

1) Zie Zaans Erfgoed nr. 16, maart 2006,

verricht door Reyn de Jong. Er was dus

p. 45-47.
2) Beschreven in: J. Zeeman, De

minimaal 14 jaar niets aan het uurwerk
gedaan op smeren na. Dit was namelijk

Nederlandse staande klok, Assen/

het werk van de dorpsklokkenluider

Amsterdam 1977, p. 190-191.

die jaarlijks ca. 10 stuivers in rekening

3) G.A. Zaanstad B.S. trouwen 7-8-1817,
overlijden 7-3-1834. In de overlijdensakte wordt als naam van de vader Jan
Jans genoemd. Aangezien de opgave in

bracht aan ‘oli tot de klok’ (zie O.A.
W.-Zaandam inv. no. 75 dd. 14-3-1801,
3-9-1803).
15) G
 .A. Zaanstad B.S. trouwen 7-8-1817,

de huwelijksakte van Reyn de Jong zelf

volkstelling 1829 blad 146.

zal zijn, verdient de naam Jan Harmens

16) G
 .A. Zaanstad B.S. overlijden

de voorkeur.

dd. 7-3-1834.

Zaans Erfgoed 23

Het portret van Gerrit van Orden door Louis Moritz, fotocollectie Zaans Museum.

Het woonhuis van Gerrit van Orden (op deze plaats bevindt zich nu boekhandel Bruna)

Het wapen van de familie Van Orden, gemaakt door G.J. Honig.

vereeuwigd door Cornelis W. Bruinvis, collectie ZOV/GA Zaanstad.

Gerrit van Orden (1774-1854)

De ‘onbekende man’ op
een portret
door Simon Honig Jz.
D

e galerij in het Zaans Museum herbergt op chronologische volgorde een grote reeks Zaanse portretten. Bij het
voorlaatste is vermeld dat dit een onbekende man betreft. Het is echter Gerrit van Orden (1774-1854). Volgens de
signatuur van het portret en aantekeningen liet Van Orden zich op vijftigjarige leeftijd in september 1825 schilderen
door de gerenommeerde Amsterdamse portretteur Louis Moritz (1773-1850). Hoe Van Orden en Moritz met elkaar in
contact kwamen, kon ik niet ontdekken.

Gerrit van Orden was een zoon
van Maarten Willemsz van Orden,
tabakshandelaar te Oostzaandam,
maar Gerrits grootvader was afkomstig van Krommenie, waar de handel in tabak al werd uitgeoefend. Uit
het huwelijk van Maarten en diens
vrouw Trijntje Versteeg, werd Gerrit
op 18 december 1774 als derde kind
geboren. Volgens Van der Chijs1,
de levensbeschrijver van Gerrit van
Orden, was er te Oostzaandam uitsluitend een middelmatige school.

Gerrit ging daarom eerst naar een
school in Apeldoorn en later naar
de kostschool van Monsieur Kars
te Alkmaar. Daarnaast leerde hij
nog latijn bij een Jisper predikant,
maar door omstandigheden is dit
niet doorgezet. Een plan tot verblijf
in West-Indië ging te elfder ure niet
door.
FRANSE TAAL

Gerrit van Orden was drie maal getrouwd, maar alleen uit zijn eerste

huwelijk (met Maritje Poel) liet hij
kinderen na. Er werden drie dochters
geboren, van wie de jongste als baby
overleed. De andere dochters huwden
beiden, maar alleen de tweede dochter (Maria Alida, die was getrouwd
met de Zaandamse schoolhouder
Dirk Donker Hz.) liet kinderen na.
Eén van deze kinderen, Gerrit van
Orden Donker, is afgebeeld in ‘Ach
lieve tijd Zaanstreek’ op pagina 331.
Om in zijn levensonderhoud en dat
van zijn gezin te voorzien ging Gerrit
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van Orden tegen zijn wil in zijn vaderlijk bedrijf van tabakshandelaar door.
Ook was hij (daarna?) boekhandelaar. Op een gegeven moment verliet
hij Oostzaandam om het fraaie huis
‘de Eenhoorn’ in de Westzijde (thans
Damstraat) te betrekken. Van groot
belang was Gerrits hiervóór genoemde schoolopleiding. De kennis die hij
toen opdeed van de Franse taal kwam
hem later in de Franse tijd goed van
pas. Het vluchtige bezoek in 1811
van Napoleon aan Zaandam en het
Czaar Peterhuisje kon dankzij Van
Orden goed verlopen; Maire Göbel
(de burgemeester) had onvoldoende
kennis van het Frans om een lopend
gesprek te kunnen voeren.

Een memoriesteen links van de trap van het voormalige stadhuis van Zaandam herrinert
aan de legging van de eerste steen door Gerrit van Orden. Overigens bevindt zich ook rechts
van de trap een gedenksteen; deze herinnert aan de restauratie van het gebouw begin jaren
negentig van de vorige eeuw.

VERZAMELING

In het plaatselijke politieke leven
speelde Gerrit van Orden evenals
zijn vader, die adjunct-maire van
Oostzaandam was, een belangrijke
rol. Zo was hij plaatsvervangend
vrederechter (1817-1828), raadslid
(1828-1850), wethouder (1836)
en burgemeester (1838-1844)2.
Als oud-burgemeester legde hij op
16 juli 1846 de eerste steen van het
nieuwe stadhuis op de Burcht. Voor
ons is zijn oudheidkundige interesse
van veel groter belang. Zo volgde hij
als toehoorder colleges van Reuvens
te Leiden, Neerlands eerste archeoloog. Van Orden bracht een grote
verzameling bijeen van voornamelijk oude dingen, zoals boeken, aardewerk, platen, kaarten, portretten,
en munten en penningen. Vooral
leg- en gildepenningen hadden zijn
voorkeur en vormden de basis voor
uitgebreide studie. Vele in de negentiende eeuw bekende oudheidkundige en letterkundige gezelschappen boden hem hun lidmaatschap
aan, zoals het Provinciaal Utrechts
en het Fries Genootschap, en ook
het Bataviaasch Genootschap in de
hoofdstad van Java. In de catalogus
der boekerij van de Zaanlandsche
Oudheidkundige verzameling Jacob
Honig Janszoon Junior komen Van
Ordens publicaties over penningen
voor. Dit zijn onder andere aanvullingen op de werken van de belangrijke
zeventiende- en achttiende-eeuwse

penningkundigen Van Mieris, Van
Loon en Bizot. Van Orden speelde
daarnaast een belangrijke rol in de
Zaandamse Loge der Vrijmetselaren
‘Anna Paulowna’, nadat hij voordien
lid was geweest van de Haarlemse
loge. In de Zaandamse loge was
hij sedert 1840 ‘Meester van Eer’;
in 1842 werd hem een feestdronk
gewijd door Jacob van Lennep. Het
laatste deel van zijn leven bracht Van
Orden door met verzwakking van
zijn gezichtsvermogen en tenslotte
in gehele blindheid.
VERZAMELING GEVEILD

Van Orden speelde een belangrijke
rol in het leven van Jacob Honig
Janszoon Junior. De Friese oudheidkundige W. Eekhof te Leeuwarden,
die Honig als verkoper voor de firma
Jacob Honig en Zoon leerde kennen,
bracht beide Zaankanters per brief(!)
met elkaar in contact. Vele bezoeken
aan en gesprekken met de toen al
bijna blinde Van Orden leverden
Honig veel kennis van de Zaanse geschiedenis op en ook enkele geschenken. Mede als gevolg van dit contact
ontstond een vriendschap van Honig
met de Alkmaarse oudheidkundige
en archivaris C. W. Bruinvis. Van
Ordens overlijden op 13 januari 1854
werd in de Letterbode van 20 januari
daaraanvolgend gememoreerd. Van
Orden had de wens dat de gemeente
Zaandam zijn verzameling van zijn

dochters zou overnemen, maar de
stad had hier geen geld voor over.
Zijn verschillende collecties werden
naderhand geveild; Jacob Honig
Jansz. Junior verwierf bij die gelegenheid enkele boeken en schilderijen.
Deze boeken maken nu deel uit van
de bibliotheek van de Zaanlandse
Oudheidkundige verzameling,
die berust in het Gemeentearchief
Zaanstad. Ze zijn nog herkenbaar
aan het ex-libris met het familiemerk
van Van Orden. Dit merk komt ook
voor op het portret van Gerrit van
Orden dat op de galerij van het Zaans
Museum hangt. Gerrit Jan Honig
paste dit merk toe in een familiewapen, dat nadien door de familie Van
Orden is gevoerd.
Noten
1) C
 hijs, P.A.van der; Levensbericht van
Gerrit van Orden, overgedrukt uit
de levensberigten van de leden der
Maatschappij der Nederl. letterk. te
Leiden. (coll. Zaanl. Oudheidkundige
verzameling Jacob Honig Jz. Jr.)
2) G
 .J.Honig, De Zaanse burgemeesters
sinds 1814. In: De Zaende 1951,
pag. 143.
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Verenigingsnieuws
D

Coördinatie: Wikje van Ritbergen

e rubrieken ‘Agenda’ en ‘Verenigingsnieuws’ worden dit keer bij elkaar geplaatst. Zoals gebruikelijk met de zomer voor de deur
ontving de redactie voor beide rubrieken niet al te veel inzendingen.

Wormerveer langs weg en Zaan gezien door de ogen van de amateurschilder J. van Leyden omstreeks 1880.

WORMERVEER

Binnen de Historische Vereniging
Wormerveer werd onlangs een nieuwe
werkgroep actief, de werkgroep ‘studie
& onderzoek’, die zich richt op de geschiedenis van Wormerveer. Behalve op
eigen initiatief doen de leden van deze
werkgroep ook onderzoek op verzoek van
bijvoorbeeld de redactie van Wormerveer
Weleer. Op dit moment wordt druk gezocht naar allerlei zaken uit de economische geschiedenis in verband met de
voor het najaar van 2007 geplande grote
tentoonstelling ‘1550-1950; 400 jaar
Wormerveerse handel en nijverheid’.
De werkgroep ‘bebouwde omgeving’
onderging een waardevolle uitbreiding;
de bestaande samenstelling (met onder andere architect Jan Klomp) werd
uitgebreid met de architecten Cees
Hooijschuur en Laurens Vis en de restaurateur Bart Nieuwenhuis. De werkgroep
onderzoekt momenteel het Wormerveer
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van 1735, toen het dorp een economisch
hoogtepunt meemaakte. Het voornemen
is een maquette van het dorp (schaal
1:500) te vervaardigen, die tijdens de
genoemde tentoonstelling in 2007 als
blikvanger moet fungeren. Op kortere
termijn wordt aanstaande oktober door
de werkgroep ‘tentoonstellingen’ een expositie georganiseerd met werk (schilderijen, tekeningen, aquarellen enzovoort)
van Wormerveerse amateurschilders.
Hoewel de voorkeur uitgaat naar topografisch werk zijn ook portretten en stillevens van harte welkom. Inlichtingen bij
Dick Zwart (6282468).
(Historische Vereniging Wormerveer
Postbus 303, 1520 AH Wormerveer).

RESTAURATIE WEEFHUIS GESTART

De restauratie van het Weefhuis te
Zaandijk is begonnen, nadat het gebouw
22 mei jl. door de gemeente Zaanstad aan

Stichting Het Weefhuis werd overgedragen. Bij de aanvang van de restauratie was
nog niet al het benodigde geld binnengehaald om het volledige werk te bekostigen; door acties hoopt de stichting dat
de komende tijd te verwerven. De ontwikkelingen waren de afgelopen periode
gunstig. De officiële en lang verwachte
beschikking van de Rijksdienst van de
Monumentenzorg kwam binnen, van
het Prins Bernard Cultuurfonds werd
een bedrag van € 10.000 ontvangen, en
de kunstveiling van Tengel leverde mede door de fantastische inbreng van de
kunstenaars meer dan € 11.000 op. Om
de laatste gelden binnen te halen gaat
het Weefhuis in de komende tijd onder
meer een loterij organiseren met als prijs
een prachtig schilderij van de Bergense
kunstenaar Han Mes.
Voor informatie: hetweefhuis.nl, voor inlichtingen: info@hetweefhuis.nl

Agenda
ZAANSE CULTUURMARKT ON TOUR!

Donderdag 29 juni,
19.00 tot 23.00 uur:
Jazz en lichte muziek, Koog a/d Zaan,
rond Kogerkerk. Optreden van onder
meer The Caledonians met als gaste jazzzangeres Lils Mackintosh. Compleet met
dansvloer in de open lucht.

door Annemieke Emond en Rob Lengers
van zijn wensen tegemoet te komen door
op zoek te gaan naar bij voorkeur Zaanse
musici om de muziek uit te voeren en
door het concert te dirigeren.

ONTSTAAN ZAANSE SCHANS

Alle dagen:
Tijdens de vier dagen van de Zaanse cultuurmarkt is steeds literair podium ‘De
Belezen Kip’ aanwezig met lezingen, muziek en diverse optredens. In het Glazen
Container Project presentaties van
Zaanse kunstenaars, onder wie Joanne
Zegers, Ruth van Beek en de Zaandijkse
achterglasschilder Nol Zoutman. De
Kunsttruck reist mee, met werken van
Fluxus-cursisten. Er zijn zowel modeltekeningen als sculpturen te zien. Toegang
gratis. www.zaansecultuurmarkt.org

HONIG BREETHUIS

The Caledonians spelen 29 juni bij de Kogerkerk.

Gehele jaar:
In het kabinetje van het Honig Breethuis
(Lagedijk 80, Zaandijk) is een doorlopende tentoonstelling over de restauratie
van de behangschilderingen. De openingstijden zijn dindag t/m vrijdag en
zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Vrijdag 30 juni, 19.00 tot 23.00 uur:
Podiumkunsten. Wilhelminapark tussen
Wandelweg en Zaanweg, Wormerveer.
Zaterdag 1 juli, 14.00 tot 23.00 uur: Pop
en multiculti. Darwin Park aan de Weer
t.o. Vermiljoenweg in Zaandam.

17 september, 15.30 uur:
‘Begin-Liefde-Einde’. Concert door
het Ensemble d’Eglantier, met zanger
Jan Sleumer en Paula Quint op luit.
Reserveren gewenst, tel. 075 6217626.

Zondag 2 juli, 13.00 tot 18.00 uur:
Kids. Centraal Plein aan de Blauwe Ring
in Saendelft.

BODEMVONDSTEN

Zondag 2 juli, 20.15 tot 22.30 uur:
Klassiek. Bullekerk Westzijde in
Zaandam. Professor dr. Pol Ankum
voert het publiek langs zijn herinneringen aan klassieke muziek. Op deze
manier is hij in feite programmeur van
een speciaal op hem toegesneden concert. Erik van Deuren, klarinettist in het
Concertgbouworkest, dirigent van rajakymoes! en docent bij Fluxus ondersteunt
Ankum bij het samenstellen van het programma en probeert aan zoveel mogelijk

Culturele Werkplaats Zaandijk, Tuinstraat
27A. Toegang gratis.

17 oktober, 20.00 uur:
Lezing door archeoloog Jan de Koning
over de Uitgeester ‘Waldijk’, waar het archeologische bedrijf Hollandia in 2005
opgravingen verrichtte. Jan de Koning
werkt bij Hollandia. De archeologische
werkgroep Oer-IJ werkte mee en diverse
leden van de archeologische werkgemeenschap waren er ook te vinden. Er
werden sporen gevonden uit de Late
Bronstijd, de Midden en Late IJzertijd en
de Middeleeuwen. Diverse vondsten zullen tijdens de lezing worden getoond.
Archeologische werkgemeenschap Nederland afdeling Zaanstreek – Waterland.

Tot 31 oktober:
Museum ‘Het Noorderhuis’ op de Zaanse
Schans toont ‘45 Jaar Zaanse Schans in
beeld’, een fototentoonstelling over het
ontstaan van de Zaanse Schans.
In de jaren vijftig gaven liefhebbers van
Zaanse historische monumenten de eerste
stoot tot de oprichting van de Stichting
‘De Zaanse Schans’. Hierin werkten verschillende Zaangemeenten en een aantal
particuliere organisaties samen aan ‘het
tot stand brengen en in stand houden
van een typische Zaanse woonbuurt’.
Historische huizen en bedrijfsgebouwen
uit de zeventiende en achttiende eeuw die
plaats moesten maken voor de vooruitgang zijn door de Stichting overgebracht
naar de Kalverpolder. Vakkundig gerestaureerd en goed onderhouden getuigen
ze hier van de Zaanse gouden eeuw.
Openingstijden: maart t/m oktober: dinsdag t/m zondag van 10 tot 17 uur; in juli
en augustus óók: maandag 10 tot 17 uur.

KOIERE EN KAIKE

Het hele jaar:
De Zaandijker Joop Schouten organiseert ook dit jaar weer wandelingen door
Zaandijk. Hij verrast met zaken waar u
anders misschien zonder aandacht aan
voorbij zou gaan. De wandeling duurt
twee uur en begint bij het Sluisje in
Zaandijk, gaat via de Domineestuin,
langs de Kerk en dan over de Lagedijk
naar Molen ‘De Dood’. Kosten e 2,per persoon, voor groepen van minimaal zeven personen. Inlichtingen: Joop
Schouten, tel. 075-6210855
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Vier maanden de Zaanstreek samengesteld uit Dagblad Zaanstreek.

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

2 januari
De dorpse saamhorigheid die Zaanstad tot een
veilige gemeente maakt, staat onder druk. Dat
staat in het Integraal Veiligheidsplan 20062010 dat B. en W. van Zaanstad opstelden.
Individualisering, radicalisering en etnische
spanningen bedreigen de saamhorigheid.

2 januari
De nieuwe bibliotheek in Krommenie is
klaar en hoopt op een flinke toeloop van
nieuwe leden.

2 januari
Veenweidegebied De Trickel, direct naast de
Poelboerderij in Wormer, is klaar. Het park
werd aangelegd in 2001 en groeide op een
natuurlijke manier uit tot een uniek recreatief
en educatief gebied.

dwijnen. Het gebruik ervan loopt sterk terug
en handhaven kost de gemeente Wormerland
teveel geld.

op de nominatie om op de gemeentelijke
monumentenlijst te worden geplaatst.

17 januari
9 januari
Het CDA wil dat het Comité Herdenking
Februaristaking weer subsidie krijgt van de
gemeente Zaanstad. Vorig jaar werd de bijdrage geschrapt.

De Zaanse VVV sloot een maand voor het
éénjarig bestaan ervan het servicepunt in
het Zaans Museum. Er kwamen te weinig
bezoekers op af.

18 januari
10 januari

Burgemeester P. Tange van Wormerland werd
herbenoemd voor een periode van zes jaar.

De gemeente Zaanstad lanceerde haar eerste
‘Zaanse Jongerenpeiling’, een enquête onder
circa achtduizend jongeren. Zij krijgen per
brief het verzoek om via internet mee te
werken aan de peiling met vragen over onder
meer wonen, onderwijs, werk, vrije tijd en
sport. Zaanstad wil de jeugd betere ontwikkelingskansen geven en ziet de enquête als
instrument om het Integrale onderwijs- en
jeugdbeleid (2005-2009) te toetsen.

13 januari

21 januari

Het gezondheidscentrum in Saendelft werd
officieel geopend.

Voorzitter F. Wytema van de stichting Zaan
& Dijk riep tijdens een burgeravond van de
Zaanse gemeenteraad de hulp in van de raad.
Wytema hoopt op meer steun bij zijn strijd
om mooie houten pandjes voor de Zaanstreek
te behouden.

De Zaanse Vrijwilligersprijs 2005 werd uitgereikt aan de veertien vrijwilligers van de
werkgroep Economie, Vrouwen en Armoede
(Eva). Eva komt al twintig jaar op voor vrouwen in de bijstand.

13 januari

4 januari
De ROA-gemeenten, waaronder Zaanstad,
Wormerland en Oostzaan, willen fors investeren in fietsenstallingen bij stations en
overstapplaatsen van bus, tram en metro.
Een wensenlijstje wordt bij minister Peijs van
Verkeer en Waterstaat ingeleverd.

6 januari
Het Gemeentearchief Zaanstad in Koog werd
aan de Zaanzijde getooid met een enorm doek
waarop een afbeelding van de Zaandijkse

16 januari
Natuurmuseum E. Heijmans in Zaandam
wordt in zijn voortbestaan als museum
voor het reguliere publiek bedreigd. Het
vijftigjarige museum kampt met een tekort
aan vrijwilligers en moet eind van dit jaar,
gedwongen door het Rijk, de museummedewerker ontslaan. Deze heeft een zogeheten
ID-baan voor 32 uur. Directeur Tom Kistjes
van het museum denkt dat het museum met
een structurele subsidie van 35.000 euro per
jaar gered zou zijn.

16 januari
Een houten huis aan het Zaandijkse Hazepad
brandde voor een deel uit. Het huis stond

Beeldentuin en het Weefhuis. Passerende
watersporters moeten door het beeld geprikkeld worden de stad te bezoeken.

6 januari
De telefooncellen in de dorpen Jisp,
Oostknollendam, Spijkerboor en Neck ver-
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25 januari
De sloop van de voormalige blauwselfabriek
van Avis aan de Westzaanse J.J Allanstraat is
begonnen. Woningcorporatie Parteon gaat
op deze plek huizen bouwen.

26 januari
De stichting Erfgoed Educatie Zaanstreek
werd opgericht om te proberen een lesprogramma over de Zaanse historie op de
Zaanse basisscholen te realiseren. Er zijn
vijftien van dergelijke projecten in Nederland
die een subsidie van het ministerie van onderwijs kregen. De bedoeling is dat scholen meehelpen het plan te ontwikkelen.
Ook verschillende instellingen zoals het
Zaans Museum, Vereniging De Zaansche
Molen, Gemeentearchief Zaanstad en de
Archeologische Werkgemeenschap Nederland
zegden hun medewerking toe.

28 januari

13 februari

18 februari

De gemeente Wormerland zit behoorlijk in
de maag met de kosten van het pontje naar
Spijkerboor. De pont van Spijkerboor naar
Graft-De Rijp en omgekeerd, kan niet uit
de vaart worden genomen, maar kostte de
gemeente vorig jaar € 22.820. De overzetkosten moeten circa 25 procent omhoog,
maar Wormerland blijft zoeken naar andere
mogelijkheden zoals sponsoring of overname
van de exploitatie door derden.

Monumento Urbano, het karakteristieke
door de beroemde Italiaanse architect Aldo
Rossi ontworpen maar door de jaren heen
behoorlijk verwaarloosde torentje in de
wijk Westerwatering, is getransformeerd
tot een modern architectenbureau. Carree
Architecten opende officieel de deuren van
hun nieuwe kantoor.

Op de klokkentoren van de Vredekerk aan
de Krommeniese Eikenlaan werd apparatuur voor de ontvangst (umts) van mobiele
televisie geplaatst.

18 februari
De bouw van het nieuwe stadhuis van
Zaanstad kan dit najaar beginnen. De raad
van commissarissen van de NS ging akkoord
met een bouwovereenkomst met de gemeente
Zaanstad.

2 februari
21 februari

Het wijksteunpunt De Boed in OudZaandijk wordt waarschijnlijk nog dit jaar
gesloopt. De eigenaar van het pand, de
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
Zaanstreek/Waterland (SMD), wil op dezelfde
plek een nieuw wijkcentrum neerzetten.

De kerktoren van de rooms-katholieke parochie Martelaren van Gorcum aan de Koogse
Bosschjesstraat beschikt weer over vier heldere
wijzerplaten. De klok had in bijna 75 jaar
nooit een grote onderhoudsbeurt gehad, maar
in het begin van dit jaar werd gestart met de
renovatie. De naam van de kerk verwijst naar
negentien rooms-katholieken die in 1572
door de Geuzen werden opgehangen.

4 februari
De armoede onder de bevolking van Zaanstad
stijgt verontrustend. Het aantal mensen dat
hulp van de gemeente inriep, steeg met dertig
procent, van 430 in 2004 naar circa 550 in
2005.

8 februari
CDA-fractievoorzitter Maxim Verhagen
liet zich na een bezoek lovend uit over de
Zaandamse Sultan Ahmedmoskee. Na een
rondleiding door het gebouw zei hij dat de
moskee een goede bijdrage aan de veiligheid
levert. In de moskee vinden veel ontmoetingen
plaats tussen moslims en christenen.

13 februari
Co Verkade, maakt zich zorgen over het
voortbestaan van het huis waar hij zijn jeugd
doorbracht. De statige villa Westerweide aan
de Zaandamse Provincialeweg, op het terrein
van de Verkadefabriek, verkeert in lichte
staat van verwaarlozing. De directievilla werd
ooit bewoond door een tak van het geslacht
Verkade. De grond waarop de villa staat maakt
deel uit van het plan Overtuinen, een aan te
leggen woonwijk in het kader van Inverdan.
Co Verkade vindt dat het huis hoort bij het

22 februari
De sloop van de laatste panden aan de zuidkant
van de Zaandamse Stationsstraat is begonnen.
Ze moeten wijken voor een tijdelijke garage
en supermarkt. De Stationsstraat wordt breder
gemaakt om in de toekomst tweerichtingsverkeer mogelijk te maken.

23 februari
13 februari
De gemeente Zaanstad geeft het merendeel
van de beschikbare 1,2 miljoen euro restauratiesubsidies voor rijksmonumenten aan
kerkgebouwen uit. Verder gaat er subsidie
naar andere panden, beschermde dorpsgezichten en molens.

Zaans industrieel erfgoed en daarom bestempeld moet worden als monument.

17 februari
Het werk aan de nieuwe Prins Bernhardbrug
loopt precies op schema. Als dat zo blijft is
de brug 1 december klaar.

Aan het Zaandamse Papenpad worden vier
Zaanse huizen gebouwd. Ze worden opgetrokken in traditionele Zaanse houtbouw
en geverfd in de ‘oude’ kleuren groen, geel,
donkergroen en grijs.

23 februari
Komend najaar staat het centrum van
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Kroniek
Oostzaan een ingrijpende opknapbeurt te
wachten.

24 februari
B. en W. van Zaanstad stelden het plan
‘Zaans Blauw’ op, waarin de toekomst van
het Zaanse water centraal staat. Water kan
mooier, leuker, beter te beheren en nuttiger
gebruikt worden.

Drie maanden de Zaanstreek
de voorwaarden die Wijkbeheer Krommenie
stelt aan het plan voor de herinrichting van het
Rosariumgebied: behoud van zwembad De
Crommenije en van het groene karakter.

17 maart
4 maart
Het sluipverkeer in Jisp en Wormer is een
groeiend probleem. De oorzaak lijkt deels de
bruggenbouwerij in Zaanstad te zijn.

25 februari

6 maart

De bibliotheken in Wormerveer en Westerkoog moeten mogelijk hun deuren sluiten
en een nieuw filiaal in Zaandam Zuidoost
komt er misschien niet. Alleen de nog te
bouwen hoofdvestiging in Inverdan en de
nieuwe regiobibliotheek in Krommenie zijn
van hun voortbestaan verzekerd.

Een groene golf en een vrachtwagenverbod
behoren tot de maatregelen om de luchtkwaliteit in Zaanstad te verbeteren. De maatregelen staan in het luchtkwaliteitplan van de
gemeente. In Zaanstad is de concentratie
fijnstof op bepaalde plaatsen te hoog, vooral
op plekken met veel verkeer. De gemeente onderzoekt ook of het eigen wagenpark schoner
kan. Er wordt gedacht aan het gebruik van
dienstfietsen en elektrische scooters.

2 maart
Woningcorporatie ZVH gaat ‘Studiocity’
uitbreiden. De bontgekleurde woonstudio’s
voor jongeren in Kogerveld slaan goed aan.
Er komen 64 wooneenheden bij aan het
Boerejonkerplein.

van illegalen. De drijvende cellencomplexen
zullen naar schatting driehonderd arbeidsplaatsen opleveren.

8 maart
Zaanstad krijgt een onderwijs- en zorgcentrum voor moeilijk lerende en opvoedbare

De gemeenten Zaanstad en Wormerland gaan
onderzoek doen naar asbest in de bodem.
Aanleiding hiervoor is een rapport van het
ministerie van VROM waarin staat dat de stof
hier mogelijk aanwezig is. Bedrijven als Van
Gelder Papier en Forbo maakten jarenlang
gebruik van asbest.

23 maart
Het Inverdan-Informatiecentrum aan de kop
van de Zaandamse Gedempte Gracht werd
officieel geopend.

23 maart
Bouwprojecten langs de A10 in Amsterdam
kunnen bouwprojecten in Zaanstad dwars
gaan zitten door stijging van het lpg-vervoer.
Onder meer de bouw van een gevangenis
op het Hembrugterrein kan hier de dupe
van worden. Milieuregels maken de bouw
van de gevangenis zo lastig dat inmiddels
bedrijventerrein Hoogtij in beeld is als alternatieve locatie.

24 maart
De omgeving rond ERA-flat de Perim in
Zaandam werd sinds de komst van ondergrondse afvalcontainers, nu zo’n twee jaar
geleden, een stuk schoner. De Perim is een
voorbeeld voor de gemeente Zaanstad, die
de komende jaren alle bovengrondse afvalcontainers wil vervangen door ondergrondse
systemen.

29 maart
De gemeente Zaanstad stelt zich garant voor
eventuele exploitatietekorten van het nieuw
te bouwen Verkade-paviljoen bij het Zaans
Museum. De garantie geldt voor tien jaar en
heeft een maximum van € 50.000 per jaar.

Studiocity

2 maart
Proeflokaal het Konincksplein aan de
Zaandijkse Lagedijk heropent haar deuren.
Dat is vier maanden na de brand in het
horecapand.

2 maart
Het leeuwendeel van de Zaanse politiek steunt

kinderen. Het centrum moet een mix worden
van een school, jeugdhulpverlening, wijkcentrum en boerderij.

16 maart
De twee gevangenisboten die de komende vijf
jaar in de Zaandamse Isaac Baarthaven zullen
liggen, worden gebruikt voor het vastzetten
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Truus van Duijn kijkt verbijsterd naar de berg archiefma-

Met een vergrootglas zou je op deze foto kunnen zien dat stukken van de meubelfabriek en van de cacaofabriek

teriaal, deels in zeer deplorabele staat, die te voorschijn

door elkaar lagen. Het donkere vlak rechtsboven is een orderboek van de meubelfabriek.

kwam tijdens de verbouwing van haar dansschool.

Bijzondere vondst bij verbouwing

W

‘Schatgraven’ in
Assendelft Tekst en foto's: Corrie van Sijl

ie gaat verbouwen kan voor verrassingen komen, zeker in een oud pand. Dat kunnen ook andere dan bouwkundige verrassingen
zijn. Bij de verbouwing van een pand in Assendelft werd vorig jaar achter een betimmering een enorme hoeveelheid papieren gevonden
met oude bedrijfsgegevens van de meubelfabriek Klooster en de (vrijwel) vergeten Cacaofabriek Zaanland.

Aan de Dorpsstraat nr. 1062 in
Assendelft, tegenover de inmiddels leegstaande Woon-Mall, staat
een opvallend lila geschilderd
(fabrieks)geveltje. Daarachter gaat
een tamelijk diep complex van drie
pandjes schuil waarin Dansstudio
2 van Truus van Duijn is gevestigd.
Dertig jaar geleden begon zij hier met
balletlessen op de bovenverdieping.
Vorig jaar kon zij het hele stenen voorste gedeelte en het middelste houten
pand van het complex verwerven. In
september opende Truus haar geheel
vernieuwde Dans- en Musicalschool.
Tijdens de verbouwing die daaraan
vooraf ging, moest om in het middelste deel een nieuwe trap te kunnen
plaatsen, een deel van de aftimmering
van het mansardedak worden weggebroken. In de driehoekige ruimte tus-
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sen die aftimmering en het dak bleek
een enorme hoeveelheid papier te liggen. De timmerlieden wilden die bij
het grofvuil zetten. Maar toen Truus
de papieren bekeek, besloot ze dat dat
niet kon. Het betrof allerlei archivalia
van de vóór-vorige eigenaar van het
gebouw, meubelfabriek Klooster, en
óók allerlei stukken met betrekking
tot een Cacaofabriek Zaanland. Bij
toeval kwam dit verhaal mij ter ore en
mijn nieuwsgierigheid was gewekt.
Een dag lang waren Truus en ik bezig
om de opslagruimte van al dat papier
leeg te halen en een eerste grove scheiding te maken tussen meubelfabriek
en cacaofabriek. Dat was geen fris
karweitje; naarmate we verder achterin de opslag doordrongen, werden
de stukken viezer en rafeliger en vertoonden de zakken waarin deze wa-

ren verpakt steeds grotere scheuren
en gaten. Natuurlijk vroegen we ons
af hoe deze papierberg hier terechtkwam. De jongste stukken dateren
van 1954. In dat jaar werd het voorste stenen deel van Dorpsstraat 1062
aangebouwd; een gedenksteentje in
het trappenhuis herinnert daaraan.
Vermoedelijk is toen al dat papier op
de afgeschoten zolder weggezet en
heeft men het daarna vergeten, per
ongeluk of misschien wel expres.
WEINIG BEKEND

Het materiaal van de meubelfabriek
was deels redelijk geordend en kan
een aanvulling zijn op de kennis
van de geschiedenis van Klooster
meubelen. Intrigerender lijken de
helaas ongeordende papieren van
het cacaofabriekje Zaanland. Over

Van deze catalogus van de meubelfabriek van Jacob Klooster bleef een hele

De resultaten van een restauratie. Links een boek vóór dat werk en rechts hetzelfde boek daarna.

stapel bewaard. Er staan voornamelijk kleine meubels in, bijzettafeltjes,

(Foto’s: Restauratie-Atelier Helmond).

hoge plantentafels, kapstokken en dergelijke.

dit bedrijf is maar weinig bekend; de
Zaanse Encyclopedie vermeldt het
niet. Uit de nu gevonden stichtingsakte (1910) blijkt dat het een NV
was. Initiatiefnemer tot de oprichting was Jacob Klooster. Diens medefirmanten waren allemaal ‘kleine
luyden’; namen van grotere, bekende
Zaanse ondernemers zitten er niet
tussen. In de bouwdossiers op het
Gemeentearchief Zaanstad vond ik
wél sporen van dit onderneminkje, en
Peter van Dam (die onderzoek doet
naar Van Houten Cacao) weet van
het bestaan van deze cacaofabriek en
kwam in een particuliere blikverzameling zelfs een bus van Zaanland
tegen. Er was dus reden genoeg
om dit archiefmateriaal nader te
onderzoeken. Maar wat doe je met
zo’n vondst? Truus van Duijn legde
contact met het Gemeentearchief
Zaanstad (GAZ). Dat toonde belangstelling, maar zegt niet meteen:
‘Leuk, we komen het wel even halen.’
Medewerkster Margreet de Boer vertelde mij de werkwijze van het archief.
De eerste vraag is altijd: wat is het
belang van het aangeboden materiaal voor het geheugen van de stad?
Over welke periode gaat het? Vult
het een hiaat, of voegt het kennis toe?
Voor beantwoording van dergelijke
vragen is uitgebreid onderzoek ter
plekke nodig, waarbij ook zorgvuldig wordt gekeken naar de omvang
van de vondst en de staat waarin het
materiaal verkeert. Dit aanbod lijkt

interessant, maar het is véél: op de
zolder van het derde (af te breken)
deel van Dorpsstraat 1062 staan
dozen vol over een lengte van tien
meter, een hele meter diep. De staat
waarin de inhoud verkeert is deels
behoorlijk, maar voor een heel groot
deel ook ronduit slecht. De papieren
zijn vies en beschimmeld, en dat kan
bedreigend voor de gezondheid zijn.
Margreet de Boer ging liever niet
uitproberen hoe ziek je er van kan
worden. Zelf had ik na die ene dag
rondneuzen en ruimen nergens last
van, maar Truus was een week later
ziek. Toevallig?
AFSPRAKEN

Tezijnertijd gaan twee medewerkers
van het GAZ gehuld in stofjassen en
handschoenen en met mondkapjes
de hele berg uitgebreid bekijken. Als
dan besloten wordt tot verwerving
door het GAZ, worden er schriftelijk uitgebreide afspraken vastgelegd
met de aanbieder/eigenaar van het
materiaal. Behalve een beschrijving
komt daar ook in te staan in hoeverre de stukken openbaar zijn. De
privacy van nog levende personen of
naaste verwanten van mensen die in
de stukken genoemd worden, kan
in het geding zijn. Oók komen er
afspraken hoe wordt omgegaan met
doublures. Wil de eigenaar die terug,
of kunnen ze vernietigd worden? En
zo is er méér. Het archief wil in ieder geval voorkomen, dat er achteraf

problemen ontstaan. Soms blijft een
aanbieder eigenaar van zijn materiaal,
en geeft hij het in depot bij een archiefinstelling, waar het onder optimale omstandigheden kan worden
bewaard. Voor overbrenging naar het
archief moet alles zorgvuldig worden
ingepakt. In ieder geval het materiaal
van de cacaofabriek moet vervolgens
grondig worden ontsmet. Dat doet
het archief niet zélf; Restauratie
Atelier Helmond is daar bij uitstek
deskundig in. Gammastralen, droogvriezen... voor meer informatie verwijs ik naar de website van dit bedrijf.
Als alles in schone dozen terugkomt,
kan het GAZ beginnen met een beschrijving die de stukken toegankelijk maakt. Voor een echte inventaris
ontbreekt de menskracht, maar een
plaatsingslijst voor bezoekers van de
studiezaal is het minimum. Wie daar
dan iets uit wil inzien, krijgt dat keurig in zuurvrije mappen en omslagen
aangeleverd. Voor een uitgebreid onderzoek naar de handel en wandel van
Cacaofabriek Zaanland moet ik dus
nog even geduld hebben. Maar mijn
vingers jeuken, en ik hoop hier in de
toekomst in Zaans Erfgoed op terug
te kunnen komen.
Bronnen, naast eigen waarneming ter
plekke: gesprek met Truus van Duijn,
Dansstudio 2 Assendelft; gesprek met
Margreet de Boer, Gemeente Archief
Zaanstad; informatie per e-mail en telefoon
van Peter van Dam, Rijswijk.
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Houtbouw en industrieel erfgoed zijn de meest genoemde onderwerpen die van de lezers meer aandacht mogen krijgen. Het olieverfschilderij van
Gerrit Woudt uit 1958 toont de Zaan te Zaandijk met rechts de Gortershoek (nu beschermd dorpsgezicht) en op de achtergrond de fabrieken
in Koog. De linker Zaanoever is nog onbebouwd; hier kwam later de Zaanse Schans.

Enquête Zaans Erfgoed

B

Optimisme met
kanttekeningen

door de redactie

ij de samenstelling van Zaans Erfgoed wil de redactie rekening houden met de wensen van de lezers. Daarom onderzochten wij in
december 2005 uw mening over het blad door middel van een enquête. Is de lezer tevreden over de aard, diepgang en variatie van de
behandelde onderwerpen? Worden er onderwerpen gemist en over welke specifieke onderwerpen moet meer worden geschreven? Voorzien
de servicerubrieken (de kroniek, het verenigings- en boekennieuws en de agenda) in een behoefte? En ook: is er draagvlak onder de lezers
om via een website informatie te ontvangen? Veertien procent van de lezers vulde de enquête in; dat zijn 231 personen, van wie dertig
procent vrouw is en zeventig procent man. Dit aantal is groot genoeg om voorzichtig een aantal conclusies te trekken.
De meeste lezers lezen het blad volledig en vinden de onderwerpen
voldoende gevarieerd, met een juiste
mix van diepgaande en minder diepgaande artikelen. Informatieve artikelen, oral history en wetenschappelijke artikelen worden het meest
gewaardeerd. De waardering voor
de service-rubrieken is wat minder
groot, maar deze krijgen wel een
voldoende voor de kwaliteit van de
inhoud. Als redactie zouden we bij
een dergelijke uitslag van blijdschap
een gat in de lucht kunnen springen.
Een hoge waardering voor het blad,
‘ga zo door!’. Maar onze reactie is
gematigd optimistisch, evenals die
van de leden van de redactieraad aan
wie de uitkomsten van de enquête
in een vroeg stadium werden gepresenteerd. Waarom deze voorzichtige
reactie? Dat volgt allereerst uit het
aantal respondenten. Een percen-
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tage van veertien procent ingevulde
formulieren betekent nog altijd dat
we van 86 procent van de lezers níét
weten hoe ze over het blad denken.
Als je er vanuit gaat dat lezers sneller
reageren als ze kritiek hebben, kun je
concluderen dat de rest redelijk tot
goed tevreden is. Maar zeker weten
we dat niet.
JONGERE LEZERS

Een tweede punt is de leeftijd van
de respondenten. Meer dan de helft
van hen is ouder dan zestig jaar. Dat
maakt ons nieuwsgierig wat jongere
lezers van Zaans Erfgoed vinden.
Lezen zij het blad helemaal niet?
Willen zij over bepaalde onderwerpen in het blad lezen? Of kunnen
zij zich óók goed in het blad vinden,
maar hadden ze gewoonweg geen
tijd of zin om te reageren? Dan is
er de – relatief – lage score voor de

servicerubrieken. Enkele lezers lieten
weten de inhoud vaak achterhaald te
vinden; dezelfde informatie lazen zij
al in de kranten. Lezers die buiten
de Zaanstreek wonen, waarderen
deze informatie daarentegen des te
meer. Voor de redactie is dit reden om
nog eens goed naar de inhoud van de
servicerubrieken te kijken. Tenslotte
wordt ons optimisme ook gematigd
doordat, ofschoon de waardering
voor de inhoud van het blad hoog is,
ruim een derde van de respondenten
eveneens vond, dat er aan een aantal
onderwerpen onvoldoende aandacht
wordt besteed. In totaal kregen wij
maar liefst 78 suggesties voor onderwerpen. Sommige van deze aanbevelingen waren vrij breed geformuleerd,
andere heel concreet, zoals: ‘Iets over
middenstand die na 1950 verdween’,
of: ‘Wat zou het mooi zijn als er ook
eens aandacht wordt besteed aan de

koning van onze instrumenten: Het
orgel.’ In de bij dit artikel geplaatste
tabel wordt, enigszins geclusterd,
weergegeven welke onderwerpen als
wenselijk werden genoemd.
STEUN

Als redactie gaan wij met de uitkomsten van de enquête aan de slag. In de
komende nummers moet dat geleidelijk zichtbaar worden. Allereerst gaan
we, zoals al werd gezegd, nog eens kriHoutbouw, Zaanse wijken, Zaanse woningen

tisch naar de inhoud van de servicerubrieken kijken. Maar belangrijker
is, dat we uw lijst van suggesties voor
artikelen goed hebben bestudeerd en
een rol willen laten spelen bij de samenstelling van de komende bladen.
In hoeverre wij daar (snel) in slagen,
is er met name ook afhankelijk van
of wij auteurs kunnen vinden. Dat
blijkt in praktijk nogal eens lastig te
zijn. Er zijn onderwerpen genoeg,
maar wie wil en kan er een artikel over

schrijven? Wij hopen u als lezers met
de inhoud van de komende bladen te
blijven boeien. En wij roepen u op
ons daarin blijvend te ondersteunen
met suggesties, opbouwende kritiek
én met aanbiedingen om een artikel
te schrijven. Tot slot: als reactie op het
uit de enquête sprekende draagvlak
voor informatie via een website, hebben wij het voornemen de banden
met www.zaans-industrieel-erfgoed.
nl nader aan te halen.
14
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Boekennieuws

N

Redactie-coördinatie Corrie van Sijl

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

ZAANSE OORLOGSMONUMENTEN

Sinds 1988 is er voor leerlingen van groep 8
van de Zaanse basisscholen een boekje over
de Zaanse oorlogsmonumenten beschikbaar
onder de titel ‘Sta een ogenblik stil.... in
Zaanstad’. Dit jaar verscheen de derde herdruk. De titel ‘Sta een ogenblik stil’ staat nog
op de kaft van het werkboekje, maar het tekstboekje heet officieel Herdenkingsmonumenten
in Zaanstad 1940-1945. Ten opzichte van de
eerste uitgave in 1988 is er het een en ander
gemoderniseerd: alle foto’s zijn nu in kleur
en bij de beschrijving van de monumenten
wordt bijvoorbeeld preciezere informatie

gegeven over de gebeurtenis waaraan het
betreffende monument herinnert en/of over
de maker van het gedenkteken en zijn/haar
bedoelingen. In totaal telt Zaanstad twintig
openbare oorlogsmonumenten. Ook aan
niet-openbare, of semi-openbare gedenktekenen wordt aandacht besteed. Nieuw
in deze editie is daarbij de teruggevonden
plaquette waarop 22 namen staan van de
leden van de families Polak en Schwarz en
van personeelsleden van de gelijknamige
fabriek, allen slachtoffers van de Holocaust.
Na de restauratie van het hoofdgebouw van
de voormalige essencefabriek, tegenwoordig
appartementencomplex Maison d’Essence,
werd deze plaquette op 4 mei 2003 opnieuw
onthuld. Het is een goed idee van het Zaanse
4 en 5 Mei Comité om dit boekje te blijven
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uitreiken en te zorgen dat het bij de tijd blijft,
in plaats van het klakkeloos te herdrukken als
de voorraad op is. Jammer dat de verspreiding zich beperkt tot de basisscholen; wie
daar geen kinderen heeft (gehad), krijgt het
boekje niet gemakkelijk onder ogen.
Rob Vreeken en Wim de Jong (foto’s),
Herdenkingsmonumenten in Zaanstad: 19401945. Zaanstad, Stedelijk 4 en 5 Mei Comité
Zaanstad, 2006. Met werkboekje en knipblad.
Geen ISBN. (CvS)
EEREBEGRAAFPLAATS
BLOEMENDAAL

Van heel andere allure is het monumentale
boek van Peter Heere en Arnold Vernooij:
De Eerebegraafplaats te Bloemendaal. De
schrijvers hadden twee doelstellingen voor
ogen: aandacht voor de geschiedenis van de
Eerebegraafplaats Bloemendaal en de gelijknamige Stichting die al zestig jaar voor de
begraafplaats zorgt, en (ter ere van hun nagedachtenis) het achterhalen van de geschiedenis van de aldaar begraven of herbegraven
personen, resulterend in biografische notities. Al vrij snel rijpte daarbij het inzicht dat
een simpele alfabetische ordening niet bevredigend zou zijn. Velen delen een sterfdatum
en vooral ook een rol in het verzet. Daarom
zijn de biografische notities chronologisch
op sterfdatum gerangschikt. Dat leverde 79
groepen notities op. Na de inleiding over de
gekozen opzet zijn in het boek een kleine
honderd pagina’s gewijd aan de geschiedenis van de begraafplaats zélf sinds de eerste
opgravingen in de duinen en de identificatie
van de slachtoffers en hun herbegrafenis in
1945. Uit de inleiding op de gevalsbeschrijvingen wordt duidelijk dat dertig procent van
de gevallenen na een formeel proces tot de
doodstraf werd veroordeeld. Soms werd die
straf meteen voltrokken, soms in het kader
van een represaille. Na juli 1944 nam de
bezetter vaak niet meer de moeite van een
proces en werden gearresteerde verzetplegers
standrechtelijk geëxecuteerd of slachtoffer
van represailles. Er is ook aandacht voor de samenstelling van de executiepelotons en voor
de begrafenis, die werd overgelaten aan een
Nederlandse handlanger: begrafenisonderne-

mer Bleekemolen. Deze moest de plaats van
begrafenis (overigens is dat gruwelijk genoeg
een eufemistische term; de meeste slachtoffers werden ongekist in de duinen in een kuil
gedumpt) geheim houden. Bij executies als
represaille kreeg de gemeente waar de executie
had plaatsgevonden wél een forse rekening
gepresenteerd. Familieleden van de slachtoffers werden doorgaans niet van de executie op
de hoogte gesteld; meestal kwamen zij daar
pas achter als zij een paar dagen tot een week
na dato tevergeefs bij de gevangenis aankwamen om schoon wasgoed te brengen. Bij elk
geval geven de auteurs van het boek eerst het
verhaal over de verzetsdaden waar de slachtoffers van de betreffende executiedatumdatum
bij betrokken waren en onder welke omstandigheden zij werden gearresteerd. Ook het
aandeel van andere betrokkenen die niet in
de oorlog zijn gepakt of niet in Bloemendaal
zijn (her)begraven, krijgt de nodige aandacht.
Als de slachtoffers werden geëxecuteerd bij
een represaille volgt ook de beschrijving
van de verzetsdaad die daar de aanleiding
toe was. Zo wordt duidelijk waarom er op
zoveel plaatsen in Noord-Holland mensen
zijn doodgeschoten die niet uit die plaats afkomstig waren. Je zou kunnen zeggen dat zij
min of meer toevallig beschikbaar waren als
‘Todeskandidat’. In de Zaanstreek deden zich
vier van zulke gevallen voor: op 17 december
1944 in Wormerveer (na de sabotage aan de

Rijnaak die klaar lag om de inventaris van
Van Gelder naar Duitsland af te voeren), op
15 april 1945 opnieuw in Wormerveer (na
de sabotage aan de spoorlijn Amsterdam-Den
Helder bij de Hembrug en bij de spoorbrug
over de Nauernase Vaart), op 4 februari 1945
op de Burcht te Zaandam (na een aanslag
van de Zaanse illegaliteit op twee foute
Nederlanders), en op 10 maart 1945 op het
talud van de Troelstrabrug (tegenwoordig de
Bernhardbrug) aan de Oostzijde te Zaandam
(na een aanslag van de Zaanse illegaliteit op
de NSB-er Ehlhart, chef waterpolitie in
Zaandam). Op elk van die plaatsen staat een
monument. Uiteraard geven de auteurs een
uitputtend bronnen- en literatuuroverzicht.
De toegankelijkheid van dit ruim duizend
pagina’s tellende boek wordt vergroot door
een lijst van afkortingen van drie pagina’s,
een ruim uitgevoerde plattegrond en een
uitgebreid personenregister. Het is een monument van een boek geworden, voor helden
die gewone mensen waren. Als nadeel van
een dergelijk monumentaal boek kan gelden,
dat je bijna zou vergeten dat er in de oorlog
eigenlijk niet zo veel helden waren.
Peter H. Heere en Arnold Th. Vernooij,
De Eerebegraafplaats te Bloemendaal. Den
Haag, Sdu Uitgevers, 2005.
Met een bijdrage van J.M.M. van den Bos.
ISBN: 90.12.904.85.2 (CvS)

in de indeling soms ver te zoeken. Waarom
bijvoorbeeld het kleine paragraafje ‘Zorg in de
Zaanstreek’ en de uitgebreide paragraaf ‘Breed
aanbod van basisonderwijs in de Zaanstreek’
worden gepresenteerd als onderdelen van de
hoofdparagraaf ‘Het Zaanoeverproject’ ontgaat mij. Het verhaal over het brede aanbod
aan basisonderwijs beschrijft voornamelijk
het bijzonder basisonderwijs, dat valt onder
het gezag van Stichting Agora. Het openbaar
basisonderwijs moet het doen met niet meer
dan een vermelding van zijn bestaan en het
voortgezet onderwijs komt helemaal nergens
ter sprake, behalve misschien in de paar regels over het Regiocollege, als subparagraafje
van de paragraaf ‘Heemtuin’. De foto’s zijn
lang niet alle voorzien van bijschriften, dan
moet je dus maar uit de context opmaken
wat zij tonen. En dan de tekst: die wordt
niet door middel van een literatuurlijstje
per hoofdstuk of achterin verantwoord. In

WAT IS ER LEUK
AAN DE ZAANSTREEK?

Het kloeke boekwerk Daarom De Zaanstreek
ziet er prachtig uit; het is gedrukt op mooi
papier en ruim voorzien van fraaie kleurenfoto’s. Het boek bedoelt een ontdekkingsreis
door de Zaanstreek en zijn geschiedenis te
zijn. In die opzet lijkt het op het eerste gezicht
geslaagd met een hoofdstuk onder de titel ‘De
Zaanstreek’ en daarna hoofdstukken over alle
oude dorpen die opgingen in Zaanstad en
Wormerland, en tot slot Oostzaan. Toch hield
ik gemengde gevoelens over aan het bladeren
en lezen in dit door WEAN te Maastricht
uitgegeven en door Peter Roggeveen geredigeerde boek. Elke plaats krijgt een summier
historisch en toeristisch informatief inleidinkje. Dan volgen onder enigszins cryptische
titeltjes als ‘Een outfit voor elke man’ of ‘Naar
grote hoogte’ teksten over kleinere en grotere
bedrijven en instellingen. Uiteraard komen
die niet allemaal aan bod (dan zou het boek
minstens tien keer zo dik moeten zijn), maar
welke criteria aan de keuzes ten grondslag liggen, wordt nergens duidelijk. Verder is logica

minstens één geval kwam het verhaal mij wel
erg bekend voor: hele alinea’s op de pagina’s
160-161 over Zaanlandia Blik zijn nagenoeg
letterlijk afkomstig uit het artikel van mijn
hand over Zaanlandia Blik in Zaans Erfgoed
nr. 9. Dat geeft te denken over de herkomst
van andere hoofdstukken. Hoeveel daarvan
is knip- en plakwerk? Tenslotte ontbreken in
deze ‘reisgids’ kaarten, en er is ook geen register. Of moet de lijst van Handige Adressen
als zodanig worden beschouwd? Die bevat
de besproken bedrijven en instellingen, maar
zonder paginaverwijzing. In het voorwoord
wordt dit boek gepresenteerd als een historisch en toeristisch informatief overzicht.
Maar de op dat terrein geboden informatie
is wel heel summier en lijkt vooral een dekmantel voor de duur uitgevoerde advertorials.
Uit de website van WEAN blijkt dat dit ook
eigenlijk de bedoeling is.
Peter Roggeveen e.a., Daarom de Zaanstreek.
Maastricht, WEAN, Uitgeverij Daarom!,
2006. ISBN 90.77914-03 (CvS)

OOSTZAAN IN DE TWINTIGSTE EEUW.

De actieve Oudheidkamer Oostzaan viert
haar 25-jarig bestaan met een alleraardigst
boek met plaatjes en praatjes over het gewone dagelijkse leven in Oostzaan in de vorige
eeuw. In het voorwoord merken de samenstellers op, dat de ontwikkeling van de fotografie in die periode het mogelijk maakte ons
een kijkje te gunnen in het dagelijks leven van
vroeger. Veel van het hier getoonde materiaal
is afkomstig uit de omvangrijke verzameling
die de Oudheidkamer intussen opbouwde,
veel is ook afkomstig uit particuliere fotoboeken (nieuw aanbod blijft welkom!). De teksten bij de foto’s zijn soms beschrijvend (geleverd door de redactie) en soms herinneringen
naar aanleiding van de foto’s (geschreven door
dorpsgenoten op verzoek van de redactie).
De opmaak is helder gestructureerd. 59 keer
wordt op twee tegenover elkaar liggende pagina’s een thema of een onderdeel daarvan aan
de orde gesteld. Links vinden we dan (in een
steeds terugkerend patroon afgedrukt) drie
of vier foto’s, rechts in twee kolommen een
tekstje over of naar aanleiding van het thema,
met in de derde kolom nog een bijpassende
foto. Wie of wat er precies op de foto’s te zien
is, staat in de bijschriften. In de hoofdtekst
gaat het óf om een algemenere geschiedenis,
of om een verschijnsel dat lang beeldbepalend
was voor het dorp. Zo is er bijvoorbeeld het
thema ‘winkeltjes’ met plaatjes van diverse
sinds lang verdwenen kleine winkels en daarbij het verhaal dat er vóór de oorlog heel veel
kleine winkeltjes bestonden als bijverdienste,
of als oudedagsvoorziening. Dat was overigens niet typisch Oostzaans; in bijna ieder
dorp kon je zo’n uitgebreide en vaak nauwelijks levensvatbare kleine middenstand
aantreffen. Even verderop is er dan ruime
aandacht voor de winkel van Jan Rem waar
heel Oostzaan zestig jaar lang (1938-1998)
terecht kon voor huishoudelijke artikelen.
Andere onderwerpen zijn de kleuterjuf die
generaties Oostzaanse kindertjes onder haar
hoede had, de dorpsdokter, buiten spelen, de
sportverenigingen enzovoort. Ieder die iets
heeft of had met Oostzaan, zal aan dit gezellige boek veel plezier beleven, en ook voor
niet-Oostzaners is er veel herkenbaar. Toen ik,
niet afkomstig uit dit dorp, bijvoorbeeld de
kratjes met schoolmelkflesjes zag afgebeeld,
rook ik weer de zoetige lucht van het laagje
room dat in die flesjes bovendreef.
Ger Muijs en Rob Veenman, red., Een ongewoon Vollukkie. De historie van gewone mensen in een ongewoon dorp in foto’s en verhalen.
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Boekennieuws
Een uitgave van de Stichting Oudheidkamer
Oostzaan. Purmerend, Uitgeverij Impuls,
2006. ISBN 90-808060-3-X / 978-90808060-3-0 (CvS).
VOETBAL

Elders in dit nummer van Zaans Erfgoed
besteedden wij al ruim aandacht aan het 75jarig bestaan van de Zaandamse Christelijke
Football Club. Dat artikel is ontleend aan het
onder coördinatie van Piet van der Brugge
samengestelde jubileumboek waarin 75 jaar
wel en wee van ZCFC is opgetekend en

uitgebeeld. In het vooroorlogse, verzuilde
Nederland was (zelfs in de snel ontkerkelijkende Zaanstreek) een Christelijke voetbalclub die principieel niet op zondag speelde,
een tamelijk normaal verschijnsel. Dat zo’n
club nog steeds een bloeiend bestaan leidt, is
opmerkelijker, zeker als je bedenkt dat ZCFC
het lange tijd zonder eigen terrein en clubhuis moest stellen. Het geschiedverhaal in dit
boekje is ruim voorzien van oud fotomateriaal. Ter afsluiting zijn er ‘staatsieportretten’
van alle elftallen en alle commissies en werkgroepen die de club rijk is. Dat is natuurlijk
vooral voor de leden en hun aanverwanten
een feest van herkenning. Het enthousiasme
spat er van af; op naar de honderd dus.
Piet van der Bruggen, coördinatie, 75 jaar Zaans
Oranje. Zaandamse Christelijke Football Club
ZCFC 1931-2006. Zaandam, 2006. Uitgave
in eigen beheer, geen ISBN (CvS)
KANOËN

De uitgebreide titel van het jubileumboekje
van kanovereniging Quo Vadis (75 jaar Quo
Vadis: een “histories”overzicht van een kanovereniging van veel wat beschreven, gefotografeerd
en verteld is) geeft goed de inhoud ervan weer.

40 Zaans Erfgoed

Het boekje bevat veel foto’s en namen van
clubmensen; het is dan ook het meest interessant voor insiders. In vogelvlucht wordt de
geschiedenis van kanovereniging QuoVadis
uit Zaandam over de periode 1929 tot 2005
geschetst. De hoofdstukken zijn geschreven
door (oud-)clubleden en lopen vanaf het prille begin tot heden. Voor de niet-kanoërs passeren niet alleen allerlei onbekende wedstrijdvarianten, maar ook bekendere zaken zoals
de Zaanregatta. Nationaal en internationaal
stond Quo Vadis zijn mannetje. Daarnaast
wordt er uitgebreid aandacht besteed aan
de diverse jubilea en alles wat daaromheen
gebeurde. De Tweede Wereldoorlog komt
ook kort aan bod. Vooral het enthousiasme
en de gezelligheid binnen Quo Vadis komt
naar voren; de vereniging beperkte zich niet
tot het kanoën. Maar wat meer structuur in
de bijdragen, ook wat betreft tijd, was handig geweest. Een inhoudsopgave en register
ontbreken helaas. Als naslagwerk, waarin
je op zoek gaat naar feitelijkheden, is het
boekje daarom lastig te hanteren. Maar als
momentopname, om de geschiedenis van de
kanoënde Zaanstreek vooral in fotobeelden

vast te leggen, heeft het zijn nut.
Leo Nooij, samenstelling en redactie, 75 jaar
Quo Vadis: een “histories”overzicht van een kanovereniging van veel wat beschreven, gefotografeerd en verteld is. Zaandam, Kanovereniging
Quo Vadis, 2005. Uitgave in eigen beheer, geen
ISBN. (RL)
MOLENAARS
IN SOORTEN EN MATEN.

Niet specifiek Zaans is het boek in twee delen
van Jan Spendel, over molens en daaraan ontleende familienamen. Maar als Zaankanter
kun je daar toch niet omheen. Ik las het met
heel veel interesse. In het eerste deel verklaart
Jan Spendel zo’n achthonderd familienamen
die zijn afgeleid van de begrippen ‘molen’

en ‘molenaar’. Dit zijn namen als ‘Molen’,
‘Molenaar’, ‘Van der Molen’, ‘Blekemolen’
et cetera. Hij beschrijft de afstamming van
namen uit het gehele land en wijst nog eens
op de geschiedenis van de achternamen, die
door Napoleon in 1811 per decreet verplicht
werden gesteld. Gek genoeg komen er in deze
verzameling geen Zaanse families voor. In
het tweede deel komt de geschiedenis van
de molen aan bod, met de ontwikkeling van
de diverse soorten molens vanaf de Romeinse
tijd. Doorgewinterde molenkenners weten
natuurlijk, dat er drie hoofdtypen zijn: de rosmolen, de waterradmolen en de windmolen,
elk met de nodige ondersoorten. Zelf had ik
mij nooit gerealiseerd dat de windmolen al in
het oude Perzië bekend was en dat in ongeveer
het jaar 1240 al een windmolen stond in het
dorpje Merum onder Roermond.
Jan Spendel, Molen en molenaar in familienamen: deel I Verzameling van meer dan 800
familienamen afgeleid van de molen, de molenaar, de molenmaker en allerlei bijnamen;
deel II Molengeschiedenis. Utrecht, Gopher
Publishers, 2005, ISBN 90.5197.250.6
(Huibert Latenstein)

Zaans Erfgoed is geheel
gewijd aan de Zaanse
cultuurhistorie.
Het tijdschrift informeert
haar lezers over een breed
scala aan onderwerpen,
zoals archeologie,
houtbouw, industrieel
erfgoed, molens, musea, de
geschiedenis van bedrijven,
verenigingen en instellingen,
het cultuurlandschap enzovoort.
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Online

door Bob Kernkamp

I

zaanserfgoed.web-log.nl

n deze rubriek besprak ik al heel wat meer-of-minder Zaanse websites, maar dit is de eerste keer dat ik mij aan een ‘weblog’ waag. De
Wormerveerder Matthijs van Urk houdt sinds medio februari van dit jaar ‘zaanserfgoed.web-log.nl’ bij. Daar kan ik in dit magazine
toch niet aan voorbijgaan?
van zelfgemaakte foto’s. Daarnaast
signaleert hij nieuwsberichten en
websites die met de Zaanse geschiedenis te maken hebben. Mijns
inziens mankeert het daar wat aan
de nieuwsvoorziening. In Dagblad
Zaanstreek en diverse tijdschriften
(dit bijvoorbeeld) is wel meer te
vinden dat ook op dit weblog zou
mogen staan.
GEBOUWEN

Een weblog is eigenlijk een dagboek
op internet. Dat werd een ware rage;
alleen in Nederland zijn er al vele
duizenden, de een interessanter dan
de ander. Soms vertelt iemand over
zijn hobby, soms over zijn vakantie,
en soms is het inderdaad een verslag
van iemands dagelijkse leven. Een
kenmerk van een weblog is altijd de
duidelijk persoonlijke invalshoek.
Matthijs van Urk is deeltijdstudent
geschiedenis aan de ‘Educatieve
Hogeschool van Amsterdam’; zijn
opleiding stimuleert leerlingen
moderne technieken te gebruiken.
Matthijs houdt zijn weblog bij als
onderdeel van zijn scriptie.
FRIS

Laten we beginnen met zijn pagina,
waarop eigenlijk ook de hele site op
staat. Deze beginpagina is van een
frisse moderne vormgeving: groen,

blauw, geel en oranje voeren de boventoon. De blauwe letters op de
groene achtergrond zijn echter onzichtbaar voor slechtzienden: niet
doen! In eerste oogopslag staat er
erg veel tekst op de site, maar wie
naar beneden scrollt, ziet ook allerlei
foto’s voorbijkomen. In het midden
staat een brede kolom met de eigenlijke weblog, aan de linkerkant een
smalle kolom met hoofdzakelijk een
opgave van de onderwerpen, en aan
de rechterkant net zo’n kolom met
‘links’ naar andere sites die te maken hebben met het Zaanse erfgoed.
De inhoud van het weblog wordt
niet dagelijks bijgehouden; een
werkelijk dagboek is het dus niet.
Om de zoveel tijd doet Matthijs
verslag van zijn eigen bezigheden
die met het Zaanse erfgoed hebben
te maken, zoals fietstochten langs
oude panden, die hij ruim voorziet

De persoonlijke noot is soms weldadig vergeleken met objectief gebracht nieuws. Maar de afgebroken
woningen aan het Noordschebos als
‘treurige huisjes’ betitelen, is wat
cru. Over het algemeen lijkt de site
zich te concentreren op gebouwen,
en niet zozeer op de geschiedenis
van de Zaanstreek op zich. Hoewel
wordt gemeld dat er ook items over
geschiedenis en natuur op de site
komen, mis ik die tot nu toe. Maar
het maken en bijhouden van de
site is veel werk, zeker voor iemand
die naast een baan een deeltijdstudie doet. Gelukkig heeft Matthijs
besloten om met de site door te
gaan na zijn afstuderen. ‘Het is
een leuke hobby en ik blijf het
zeker bijhouden’, meldde hij desgevraagd. Bij deze dus een oproep
aan alle lezers van Zaans Erfgoed
om dit weblog te bezoeken en erop
te reageren (dat kan rechtstreeks)
en vooral ook om nieuws, wetenswaardigheden enzovoort via
de site naar Matthijs te mailen.
Enthousiasme voor geschiedenis
mag worden aangewakkerd. En: hoe
beter de site, hoe beter het afstudeerproject. Laat u niet onbetuigd!
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Kamerdag, 1891, olieverf op doek, 71,5 x 53,5 cm, collectie

Jacob Taanman, Jong paartje in bos, aquarel, 33 x 30 cm Als Taanman mensen uit het volk

Amsterdam Historisch Museum. Op het schilderij is de weke-

schilderde, benadrukte hij niet de armoede maar de romantiek.

lijkse ‘grote beurt’ van de huiskamer vastgelegd.

Jacob Taanman

A

Schilder in de oud
Hollandsche stijl
door Henk Heijnen

an de Zaanse beeldend kunstenaar Jacob Taanman (1836-1923) werd eerder een artikel gewijd in Zaans Erfgoed nr. 8 van de hand
van Klaas Woudt. Dit inspireerde kunsthistoricus en -publicist Henk Heijnen tot een onderzoek naar deze vrijwel vergeten schilder en
graficus. De resultaten daarvan geeft hij weer in het volgende artikel.

Veel kennis over Jacob Taanman verdween of zakte weg in archieven. Na
zijn dood raakte hij bedolven onder
zijn tijdgenoten die zich postuum
staande hielden door hun verdiensten voor het realisme, impressionisme en symbolisme. Taanman was en
bleef de burgerlijk schilder van het
sentiment, die in aanzien stond bij
het establishment. Vooruitstrevende
tijdgenoten stierven arm, maar verwierven artistieke roem. Taanman
verdiende goed, maar werd vergeten.
Reden genoeg om iets meer te willen weten van Jacob Taanman en zijn
tijdgenoten.
TRANENTREKKEND

Jacob Taanman werd 87 jaar. Hij kon
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terugzien op een succesvolle loopbaan. Zijn werk werd opgenomen in
vermaarde musea en collecties, waaronder het Rijksprentenkabinet, het
Stedelijk Museum, het Historisch
Museum, het Tropenmuseum
(alle te Amsterdam), het Haags
Gemeentemuseum en het Theater
Instituut Nederland. Zijn werk is
nog steeds gewild. Een speurtocht op
internet levert zo’n twintig werken
op, waarvan de meeste recent ter veiling werden aangeboden. Het gaat
om typisch romantisch-burgerlijke
kunst. De glans van de gouden eeuw
straalt af op de ‘Hollandse koopman’
(1885) en het ‘Binnenhuis met moeder en kindje in kinderstoel’ (1893).
Er zijn ook tranentrekkende meis-

jes in Italiaanse stijl, zoals ‘Kijkend
naar de vlinder’ en ‘Meisje op blote
voeten’. In hun jonge jaren maakten Taanmans beroemd geworden
tijdgenoten Willem en Jacob Maris
dergelijke Italiaanse stukjes voor de
kunsthandel. Het bekendste werk
van Taanman is ‘Kamerdag’ uit
1891, dat zich in het Amsterdams
Historisch Museum bevindt (er zijn
overigens twee versies van bekend,
beide badend in een zeventiendeeeuwse gloed). En dan zijn er de koninklijke portretten, zoals een aquarel van koningin Emma (circa 1881),
een schilderij van de kroonprins van
Soho (1881) en een portret van Prins
Hendrik (z.j.). Deze kunstwerken
geven een aardig beeld hoe Taanman

Jacob Taanman, zonder titel (jager met geweer), gewassen te-

Anton Mauve, zonder titel (schetsboekblad), 17,6 x 25,6 cm , potloodtekening, jaar van

kening, 30 x 19 cm, jaar van ontstaan onbekend. Particuliere

ontstaan onbekend. Particuliere collectie. Mauve tekende gevoelig en direct wat hij zag.

collectie. Deze vrije-tijdsjager staat in schril contrast met de
arme boeren die vooruitstrevende tijdgenoten van Taanman
tot onderwerp namen.

werkte: in de realistisch-idealistische
stijl die zo typerend is voor de traditionele negentiende-eeuwse kunstenaar. Zijn oeuvre belichaamt het
burgerlijke ideaal en ondersteunt de
droom van het Nederlandse nationalisme. Tot zijn dood in 1923 behield
hij deze behoudende stijl, zonder verdere artistieke ontwikkeling.
GETUIGSCHRIFT

Hoewel hij bij leven bekend was,
zijn de sporen van Jacob Taanman
na tachtig jaar diep in de archieven
weggezakt. Naslagwerken en lexica
noemen hem zonder veel aanvullende informatie. We vinden hem
in Wurzbach, Scheen, Swillens
en Plasschaert. In dat laatste werk
staat vermeld dat hij les had van J.
Arentz. Dat was Isaac Arentz (18241910), die 46 jaar lang (van 1850 tot
1896) les gaf aan de Teekenschool in
Zaandam. In recente boeken over en
overzichten van kunstschilders en de
kunsthandel in de tweede helft van
de negentiende eeuw komt Taanman
nauwelijks voor. Er wordt aangenomen dat Taanman in 1858 van
Zaandam naar Amsterdam vertrok.
Een getuigschrift uit 1852 bewijst
dat de toen zestienjarige schilder

met goed gevolg de Teekenschool
in Zaandam had doorlopen. Twee
jaar later werd hij in de hoofdstad
bevorderd tot werkend lid bij Felix
Meritis, als beloning voor succesvol
gevolgde cursussen. Mét hem werden onder andere ook J.C. Greive (de
neef van P.F. Greive), L. Lingeman
en August Allebé tot werkend lid benoemd. Zij waren klasgenoten en
kregen in de periode1860-1868 les
van de belangrijke leraar P.F. Greive,
die een speciaal atelier voor jonge
kunstenaars had opgericht. Vanaf
1861 exposeerde Taanman bij Arti
(hij was vanaf die tijd dus lid) en
in het Stedelijk Museum in grote
groepstentoonstellingen waar men
allerlei stijlen en soorten aantrof.
HELD VAN DE BURGERIJ

Taanman ontmoette in 1866 een
aantal vooruitstrevende generatiegenoten in Oosterbeek, maar hij
zocht geen artistieke aansluiting bij
hen. Gerard Bilders (1838-1865), de
gebroeders Maris en Anton Mauve
(1838-1888) kozen voor het l’art
pour l’art (kunst om de kunst); zij
verfoeiden de oubollige smaak en idealen van de burgerij. Taanman bleef
schilderen in het ouderwetse idioom

van de Nederlandse romantiek en
werd daardoor van die burgerij juist
één van de helden. Hij verbeeldde
de heersende smaak, die bol stond
van een nostalgisch verlangen naar
de zeventiende eeuw. In Oosterbeek
schilderde hij geen armoede of eenvoud, maar een ‘Studie van Wild’ en
een zelfingenomen jager. Technisch
was Taanman uitstekend onderlegd
en hij bezat een ontwikkeld kunstenaarsoog. Waarom volgde hij zijn
eigentijdse vrienden niet in hun
ontdekkingsreis naar de artistieke
onafhankelijkheid – naar het suggestieve grijs van de Haagse School
en het licht van het Amsterdamse impressionisme? Waarom die bruine en
slechtverlichte scènes die de wereld
van zijn voorouders in herinnering
riepen? Afgezien van gebrek aan artistieke visie en het willen volgen van de
‘goede smaak’, zijnde het sentiment
van de Nederlands identiteit, was er
nog een goede reden om traditioneel
te werken: geld. In de negentiende
eeuw werden veel zogenaamde zeventiende-eeuwse schilderijen gemaakt.
Met scheepsladingen tegelijk verdwenen deze ‘nieuw ontdekte meesterwerken’ naar de Verenigde Staten
om de woningen van rijke families
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Jacob Taanman, zonder titel (lezende vrouw aan tafel), schets-

Jacob Taanman, ‘Kerkinterieur’, ets, 13,8 x 16,6 cm, jaar van ontstaan onbekend.

boekblad ca. 24 x 18 cm, 1909. Particuliere collectie. Zelfs een

Particuliere collectie

eenvoudige schets krijgt bij Taanman een formeel karakter.

te stofferen met culturele status en
historisch besef van het oude Europa.
Nooit waren er zoveel ‘Rembrandts’
als toen. Naast regelrechte vervalsingen en imitaties werden er talloze werken vervaardigd in de ‘oudHollandsche stijl’, de werktrant die
ook Taanman had gekozen. Willem
en Jacob Maris produceerden in hun
beginjaren eveneens dergelijk werk.
Van hen verscheepte een handelaar
kleine paneeltjes, die waren voorzien
van een zeventiende-eeuwse meesternaam, naar Amerika.
GEARRIVEERD

Taanman bleef tot 1872 afwisselend
exposeren bij Arti et Amicitae en de
Koninklijke Academie. Hij woonde
toen in Amsterdam. In 1874 exposeerde hij tijdens een tentoonstelling
in de Zaandamse Burcht onder andere tekeningen van Zaandam. Zijn
ster was rijzende. In de jaren tachtig
portretteerde hij koninklijke lieden,
en andere onderwerpen die passen
bij een gearriveerd en geaccepteerd
kunstenaar. Waarschijnlijk had hij
in deze periode voldoende gegoede
klandizie om af te kunnen zien van
de tentoonstellingen, die vooral
werden gebruikt om aandacht te
trekken van rijke kopers en de koninklijke familie. In de periode 1895
tot 1907 exposeerde Taanman weer
regelmatig, nu tijdens de jaarlijkse
tentoonstellingen van ‘Kunstwerken
van levende meesters’ in het Stedelijk
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Museum. In 1899 werd het schilderij
‘Czaar Peter de Grote met zijn vriend
Cornelis Michielsz. Calff in het
huisje te Zaandam, augustus 1697’
geëxposeerd. De beschrijvende titel lijkt de warme gevoelens van de
kunstenaar voor zijn geboorteplaats
te onderstrepen. Een krantenknipsel
uit 1906 memoreert de zeventigste
verjaardag van de schilder der ‘oude
garde, die thans nog het penseel
hanteert’. In 1910 en 1912 zond
hij werk in voor de jaarlijkse tentoonstelling van Sint Lucas. Daarna
werd het stil rond hem, afgezien
van een vermelding in een catalogus
van het Haagse Gemeentemuseum
(1913) en zijn deelname aan de
tentoonstelling van de Nederlandse
Steuncommissie voor beeldende
kunstenaars in 1915. Taanman werd
pas opnieuw genoemd na zijn dood
in 1923, nu in een vernieuwde versie van de catalogus van het Haagse
Gemeentemuseum.
BEPERKT HOUDBAAR

Om nog even terug te komen op die
‘goede smaak’ van de negentiende
eeuw: Nederland beleefde in deze
tijd een gevoel van nationalisme,
dat zich vertaalde in een uitgesproken hang naar de gouden eeuw.
Hoogwaardigheidsbekleders associeerden zich met dit glorierijke verleden. Logisch dat Taanman met zijn
stijl van schilderen opdrachten uit
hogere kringen kreeg. Kunstenaars

als Bilders en de gebroeders Maris
werden minder gewaardeerd door
de burgerij, waarmee zij een haatliefde verhouding onderhielden. Zij
verheerlijkten de romantiek van het
arme leven, en hoopten gelijktijdig
een bestaan op te kunnen bouwen
door de verkoop van hun kunst.
Taanman was succesvol omdat hij
schilderde voor het establishment.
Artistiek gezien was zijn werk echter
beperkt houdbaar, zeker toen een tijd
aanbrak waarin de fundamenten van
kunst en kunstenaarschap opnieuw
werden gedefinieerd. Af en toe werd
Taanman gerecenseerd. Zo lezen we
naar aanleiding van een Arti tentoonstelling in 1863: ‘Vetten en Taanman
zou ik in het oor fluisteren, dat een
weinig meer gedachte in de uitvoerig
gepenseelde stukjes hoogst welkom
zou wezen, en dat Allebé juist door
die vindingrijkheid zijn eenvoudige
onderwerpen adelt.’ Taanman werd
hier al als jonge schilder gebrek aan
inventiviteit verweten. In dit licht
verbaast het niet dat Frederik van
Eeden hem karakteriseerde als maker
van ‘nietszeggende schilderijen’.
ELLENDELINGEN

Taanman figureert ook op twee
plaatsen in de agenda-aantekeningen van August Allebé, zijn medestudent die hiervóór al werd genoemd.
Allebé kon Taanman luchten noch
zien. De vergelijking tussen beide
kunstenaars is om meerdere rede-

nen nuttig: Taanman en Allebé waren van dezelfde generatie, genoten
dezelfde opleiding, begonnen beiden
hun carrière met genrestukken in de
‘oud Hollandsche stijl’ en kenden de
kunstenaars van de Haagse School
en het Amsterdamse impressionisme. Daar houden de overeenkomsten op en beginnen de verschillen:
Allebé werd docent-directeur aan de
Academie en bleef altijd onzeker over
de kwaliteiten van zijn kunst. Hij
voelde de vernieuwing van Mauve
en de gebroeders Maris goed aan, gaf
les aan een aantal der Amsterdamse
impressionisten en was met hen bevriend. Allebé ontwikkelde zich tot
een vernieuwende en inventieve genreschilder. Taanman bleef ondanks
de kritiek uit 1863 overtuigd van zijn
zaak en ontwikkelde zich niet. Hij
produceerde voor de hand liggende
taferelen die uitblinken in braafheid.
Over hun gezamenlijke lessen in het
atelier van Greive schreef Allebé later: ‘Wat werd dat streng gestraft als
een genreschilderijtje eens iets anders
probeerde dan ‘‘de terugkomst van
de haringvangst’’ of de sujetten van
Lingeman en Taanman.’ Allebé
had geen goed woord over voor zijn
opleiding en medeleerlingen: ‘Als ik
iets op kunstgebied probeerde [...],
dan werd dit door Greive, Taanman,
cum suis zoodanig geminacht dat ik
er vanzelf wel mede ophield. (...)
Broodnijdige ellendelingen.’
BIJZONDER KIND

Frederik van Eeden trachtte in zijn
kritiek aan te tonen dat liefhebbers
die wel de zeventiende-eeuwse maar
niet de eigentijdse kunst waardeerden, niet goed konden kijken. Anton
Mauve en Jacob en Matthijs Maris
zag hij als echte kunstenaars, omdat
zij schilderden wat zij zagen en vooral
voelden. Taanman was iemand die
slaafs schilderde hoe het hoorde. Hij
was geen echte kunstenaar, maar een
marionet die het dode verleden verbeeldde en het heden minachtte.
Dit alles volgens Van Eeden. Allebé
constateerde hetzelfde: ‘conservatief
en afgunstig’, luidde zijn oordeel.
Ook volgens hem was Taanman ouderwets. In een tijd van l’art pour

l’art, waarin de kunstenaar een
welhaast goddelijke figuur met een
eigen signatuur werd, iemand die
niet maalde om materiële welstand,
bleef Taanman – net als veel andere
kunstenaars – achter. Taanman schilderde in een traditie zonder artistieke
signatuur. Sterker nog: platgetreden
paden vormden een positief aspect
in de droombeelden van het burgerlijke ideaal. Taanman werkte vóór en
verkocht áán een welgesteld publiek.
In de ogen van Mauve, de gebroeders Maris en Allebé was Taanman
geen kunstenaar, maar op z’n best
een ambachtsman. En ze hadden
wat mij betreft gelijk. Uit niets van
wat we kennen van Taanman blijkt
de artistieke vonk, de goddelijke bevlogenheid die de vooruitstrevende
negentiende-eeuwse kunstenaar
kenmerkt. Maar Jacob Taanman was
wél een bijzonder kind van zijn tijd,
die de traditionele idealen van het
burgerdom verbeeldde. En dát deed
hij zeer goed.
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