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Het gaat niet alleen over Zaanse huisjes

Onze streek is bekend geworden door de hout-
bouw en de karakteristieke groene kleur van de 
woningen. Of moet ik gewoon zeggen: door de 
Zaanse Schans? Maar cultureel erfgoed is meer 
dan het behoud van waardevolle oude huizen. 
We hebben ook meer ‘in huis’ dan houten wo-
ningen alleen. Ik denk aan de bouwstijl van de 
huizen in de P.L. Takbuurt en aan de huizen in 
de Botenmakersstraat te Zaandam, om maar een 
paar voorbeelden te noemen. We bezitten oude 

monumenten, historische bomen en niet te vergeten oude fabrieksgebouwen zoals 
de Adelaar, de chocoladefabriek van Verkade en natuurlijk de gebouwen op het 
Hembrugterrein. Op dit moment is er meer dan in het verleden aandacht voor 
monumenten, voor geschiedenis in het algemeen en die van onze streek in het 
bijzonder. Het lijkt wel alsof de mondialisering ons steeds meer doet beseffen dat 
wij zuinig moeten zijn op ons verleden. Want dat verleden onthult ten dele wie 
we zijn en ten volle hoe we zo zijn geworden. 

In ieder geval zorgt Europese wetgeving ervoor dat we niet lichtvaardig om kunnen 
gaan met dat wat ons uit het verleden is toegevallen. Iedere wijk, ieder gebouw kent 
zijn eigen verhaal en die verhalen samen maken ook deel uit van onze streek. We 
spreken bewust over ‘de streek’, want al is Zaanstad de grootste gemeente, geschiede-
nis, verhalen houden niet op bij een in 1974 gemaakte bestuurlijke indeling. 

Het gaat erom dat we beseffen: er is geen toekomst zonder verleden. Als burgers en 
gemeente vraagt dat wat van ons: aandacht voor beheer en verantwoord hergebruik. 
Gelukkig krijgen we steeds meer oog voor de economische en sociale waarde van 
het erfgoed. Erfgoed heeft een positieve invloed op de leefomgeving en kost niet 
alleen geld; erfgoed kan zelfs geld opbrengen. Daarom sta ik in mijn beleid een 
kwaliteitsvol en toekomstgericht beheer voor.  Daarnaast én daarmee hoop ik – 
 samen met collega Luiten – het publiek te laten kennismaken met het erfgoed. Want 
we hebben vele erfstukken, maar de kunst is om die zó toegankelijk te maken, dat 
het verleden in ieders heden spreekt. Het gemeentelijk beleid is in 2005 verwoord 
in de nota ‘Parels rijgen’. Die nota is nog steeds toonaangevend voor het beleid. 
In ‘Parels rijgen’ ligt het accent met name op de brede toepassingsmogelijkheden 
van het cultureel erfgoed in onze streek.  

Op dit moment is een uitvoeringsaanpak in de maak. Daarin worden de ideeën 
die er leven, omgezet in activiteiten. Een heel belangrijk gegeven hierin is, dat de 
gemeente steun wil verlenen aan individuen en instellingen die voor en met ons 
de doelen van ‘Parels rijgen’ willen realiseren. We kunnen namelijk niet alles zélf. 
Sterker nog, we kunnen het niet zonder steun van anderen, in alle opzichten. 
Daarom ben ik blij met u als abonnee op Zaans Erfgoed, want als lezer van dit 
magazine draagt u dat erfgoed een warm hart toe. Laten we de Zaanstreek samen 
een gezicht geven. 

Ronald Ootjers

Wethouder gemeente Zaanstad  



	 4  In afwachting van een plan voor het Hembrugterrein te Zaandam schrijdt 
het verval van de waardevolle bebouwing voort. De provincie tracht het taaie 
proces van besluitvorming vlot te trekken en de onlangs opgerichte Stichting 
Nieuw Hembrugterrein stimuleert het publieke debat over de toekomst van 
het gebied. 

	 8	 ‘De Hoop’ in Uitgeest groeit steeds verder uit tot het volwaardige erfgoed-
park dat het moet worden. De fundering van paltrokmolen De Hoop is 
inmiddels gereed, en scheepswerf De Liefde voltooide een replica van een 
zeventiende-eeuwse werkmansboot. Van deze boten (chaloups) wordt een 
kleine vloot gebouwd. 

10		 Het Zaanlands Lyceum viert dit najaar dat de school honderdveertig jaar 
geleden werd gesticht als Zaandamse Hogere Burgerschool, HBS. Over liefde 
voor leraren, de weerzin tegen het toelaten van meisjes in de schoolbanken 
en over het veranderen der tijden.

16		 Zaanse rituelen en folklore wekten in de achttiende eeuw de ergernis op bij 
zedenmeesters van de Verlichting. Dat betrof onder meer de ‘Zaandammer 
vrijagie’ (de wijze waarop jongens en meisjes verkering zochten), maar ook 
de gewoonte van koopmansvrouwen hun kinderen over te geven ‘aan borsten 
van vreemde wijven’.

20	 Het mogelijk al zeventiende-eeuwse pakhuis Asia te Koog staat op de no-
minatie gerestaureerd te worden. Het oliebak-pakhuis was deel van een 
groter complex, met ook een woonhuis, een bierstal en een tuin met exquise 
vruchtenbomen.

24		 Telgen van de Wormerveerse familie Koogies behoren tot de bekendste 
Zaanse klokkenmakers. Hoe rijk hun werk mag zijn en hoe hoog dat tot op 
de dag van vandaag wordt aangeslagen, uit archiefonderzoek blijkt dat deze 
uurwerkenmakers geregeld krap bij kas zaten. 

27		 Ze waren de pioniers: de eerste bewoners die zich in 1961 duurzaam op 
de Zaanse Schans vestigden. De familie Bosman woonde aanvankelijk op 
een terpje in een zandvlakte, met uitzicht op de ‘eigen’ mosterdmolen De 
Huisman. Buren waren er nog niet, toeristen evenmin.

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

34		 Nieuws van Zaanse cultuurhistorische instellingen en najaarsactiviteiten in 
de rubrieken ‘verenigingsnieuws’ en ‘agenda’.

38		 Boekennieuws. Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek belicht.

43		 Zaanse cultuurhistorische en culturele instellingen zijn steeds vaker te vin-
den op internet. Daaronder is ook de Zaandamse vrijmetselaarsloge Anna 
Paulowna.

44		 De watertoren bij Assendelft werd uiteindelijk gerestaureerd, maar dat nam 
nogal wat. Jarenlang juridisch gesteggel ging eraan vooraf. De eerste af- 
levering van een serie van twee behandelt die roerige voorgeschiedenis van 
de restauratie.

Zaans Erfgoed 3
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Ruim honderd jaar lang stond op het Hembrugterrein een militair-industrieel complex. Sinds 2003 ligt het terrein er verlaten 
bij. In afwachting van nieuwe invullingen staat er belangrijk industrieel erfgoed, waaronder een aantal rijksmonumenten, te 
vervallen. In 2006 werd door Ellen Holleman en Remco Reijke de Stichting Nieuw Hembrugterrein opgericht, die probeert een goede 
geleider te zijn van het publieke debat over de toekomst van het gebied. Holleman en Reijke stelden ook het boek ‘Hembrugterrein 
verleden, heden en toekomst’ samen, dat een goed inzicht geeft in de mogelijkheden en de obstakels. Op verzoek van Zaans Erfgoed 
schreef Ellen Holleman dit artikel. 

Te koop: cultuurgrond
De herovering 
van het Hembrugterrein

Door Ellen Holleman
Foto's: Gé Dubbelman en archief A.I.

Tussen 1895 en 2003 werd op het 
Hembrugterrein munitie gemaakt. 
Het terrein was ruim honderd jaar 
als militair gebied ontoegankelijk 
voor onbevoegden. Dat het nu nog 
steeds is afgesloten, heeft deels te 
maken met de vervuiling van het 
terrein en het instortingsgevaar van 
de gebouwen die er nog staan. Het 
bezwaar dat onbekend doorgaans 
ook onbemind maakt, wordt in het 
boek ‘Hembrugterrein verleden, 

heden en toekomst’ ondervangen 
door de foto’s van Gé Dubbelman. 
Nadat de fabrieken op het terrein 
werden gesloten, was Dubbelman 
een van de weinigen die toestem-
ming kregen er naar hartelust rond 
te dwalen. De fotograaf, die vooral 
kijkt naar de werking van de tijd op 
menselijke infrastructuren, deed dat 
met tussenpozen drie jaar lang. Zijn 
prachtige foto’s, die de schoonheid 
en de tragiek van het verval laten 

zien, werden tentoongesteld op het 
fotofestival van Naarden en in het 
Zaans Museum. De 39 foto’s die 
nu de kern vormen van het boek, 
illustreren glashelder hoe hoognodig 
het is, dat alle betrokken partijen het 
eens worden over de bestemming 
van het gebied. 

STAALKAART

Verleden, heden en de toekomst 
van het Hembrugterrein worden in 

Halfopen ruimte met gietijzeren consoles. Hier konden heetgeperste, ijzeren granaatlichamen afkoelen.
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het boek chronologisch behandeld 
in drie hoofdstukken. Het laatste 
hoofdstuk heeft bovendien als meer-
waarde, dat het een kijkje biedt in 
de keuken van de planologie. Het 
begon op het Hembrugterrein echter 
allemaal zonder planologen en speci-
alisten in ruimtelijke ordening. Aan 
het einde van de negentiende eeuw 
zorgden de industriële revolutie, de 
militaire technologie en een stijgend 
aantal gewapende conflicten in 
Europa voor schaalvergroting van de 
Nederlandse wapenproductie. Voor 
de Delftse Artillerie Inrichtingen was 
dat de kans de al jaren gekoesterde 
wens om uit te breiden en te vernieu-
wen, in vervulling te doen gaan. De 
nieuwe, moderne werkplaatsen ver-
rezen op het Hembrugterrein bin-
nen de Stelling van Amsterdam, de 
ambitieuze fortificatie die de hoofd-
stad onneembaar moest maken. Het 
voormalige buitendijkse gebied in het 
IJ, de ‘Hem’, was rond 1895 al zover 
ontwikkeld, dat het de ideale locatie 
was voor de vestiging van een wapen- 
en munitiefabriek die aan modernste 
eisen voldeed. Het gebied ligt in de 
oksel van twee belangrijke vaar- 
routes: het Noordzeekanaal en 

Zijkanaal G, dat naar de Zaan voert. 
Het terrein van 43 hectare bood vol-
doende ruimte om vrijstaande werk-
plaatsen neer te zetten, waarmee een 
eventuele kettingreactie van explo-
sies moest worden voorkomen. De 
bebouwing van het Hembrugterrein 
– de eerste Hembrug kwam er al in 
1875 en de laatste werd begin ja-
ren tachtig van de vorige eeuw ge-
sloopt – wordt nu beschouwd als 

een waardevolle staalkaart van de 
Nederlandse architectuurontwikke-
ling vanaf 1895.

HECHTE BAND

De cultuurhistorische en natuur- 
waarden van het Hembrugterrein 
zijn in studies en structuurschetsen 

Gietstalen waarnemeningspost voor vliegtuigen bovenop een 

van de gebouwen.

Door de speciale vormgeving van dit gebouw (gebogen dak en hoge ramen) moest de schok-

golf bij een eventuele explosie naar buiten worden geleid. 

Houtskeletten in een voormalig waslokaal.
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van verschillende instanties in kaart 
gebracht en bevestigd. Een aantal  
gebouwen is door de Rijksdienst voor 
Monumentenzorg als karakteris-
tiek en waardevol bestempeld. Ook 
heeft zich op het terrein in de loop 
der jaren een voor Nederland zeld-
zaam ecosysteem ontwikkeld. Het 
Hembrugterrein wordt belangrijk 
gevonden als complex, omdat het uit 

cultureel en architectonisch oogpunt 
een uniek voorbeeld is van een mu-
nitie- en wapenfabriek, waarvan de 
kern dateert uit de negentiende eeuw. 
In het boek citeren wij uitvoerig uit 
alle rapporten en nota’s van overhe-
den, die richting zouden moeten ge-
ven aan het moeizame proces van de 
besluitvorming. Maar we verloren de 
menselijke kant van het verhaal niet 
uit het oog. De bedrijfsgeschiedenis 
van de oude Artillerie Inrichtingen 
(die in 1970 werden gesplitst in 

Eurometaal en de Gereedschapwerk
tuigenindustrie Hembrug) is óók het 
verhaal van de werknemers. Daarbij 
komen interessante bijzonderheden 
aan de orde, die een indruk geven van 
de hechte band tussen werknemers 
en het bedrijf. Het zo geprezen soci-
ale gezicht van deze wapenfabrikant 
had wel een opportunistisch trekje: 
het werken in een niet erg populaire 
bedrijfstak aanlokkelijk maken. De 
gehechtheid van de werknemers aan 
‘hun’ Hembrugterrein was er niet 
minder om. In het boek zijn enkele 
interviews opgenomen waarin men-
sen hun persoonlijke herinneringen 
aan het terrein ophalen. In een van 
die verhalen wordt verteld over 
de oud-werknemer die nog altijd 
droomt van het bedrijf. In de magere 
na-oorlogse jaren, toen vertier nog 
schaars was, zorgde de personeelsver-
eniging voor de gezelligheid en de 
sociale cohesie. 

KENNISMAKING

De plannenmakers hopen dat de 
toekomst van het Hembrugterrein in 
een mix van bedrijvigheid en publie-
ke functies ligt. Multifunctionaliteit 
is het sleutelwoord dat in alle ont-

Het aanmaken van patroonhulzen.

Bewerking van kanonslopen.
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werpen terugkeert. De publieke 
functie lijkt trouwens uit zichzelf al 
op gang te zijn gekomen. Behalve 
de ‘formele bovenstroom’ van aan-
slepende besluitvorming, is er een 
‘creatieve onderstroom’ van dingen 
die gewoon gebeuren. Er spelen zich 
op het terrein al tijdelijke culturele 
activiteiten af. Vooruitlopend op die 
ontwikkeling startte de gemeente 
Zaanstad al in 2001 een werk-
conferentie en een reeks ontwerp- 
ateliers, waar toekomstvisies werden 
ontworpen. Hieruit bleek een dui-
delijke voorkeur voor de vestiging 
van ‘creatieve ondernemers’ op het 
terrein. Tijdens een workshop in 
2004 formuleerde een groep onaf-
hankelijke deskundigen een strategie 
van geleidelijke ontwikkeling van het 
terrein. Zij noemden dit groeiplan, 
waarbij het unieke karakter van het 
gebied zoveel mogelijk wordt be-
houden, de ‘Veroveringsstrategie’. 
De ‘verovering’ of ‘herovering’ van 
het Hembrugterrein moest namelijk 
beginnen met het bijeenbrengen van 
alle belanghebbende partijen. En dat 
zijn er heel wat. Op rijksniveau zijn 
het er al vier, waaronder het minis-
terie van Justitie, dat het terrein ge-
schikt vindt om er een gevangenis op 
te bouwen. De gemeente Zaanstad 
en de provincie Noord-Holland 
hebben weer andere bestemmingen 
in gedachten. De provincie nam in-
middels het initiatief om het proces 
van besluitvorming vlot te trekken. 
Een stuurgroep zoekt nu intensief 
naar een globale visie op nieuwe in-
vullingen van het Hembrugterrein. 
Een niet te onderschatten obstakel 
vormt de vervuiling van het gebied, 
die een zware financiële belasting is 
voor alle nieuwe plannen. Intussen 
probeert de Stichting met het orga-
niseren van debatten, workshops en 
activiteiten (zoals de expositie van 
de foto’s van Gé Dubbelman) het 
Hembrugterrein onder de aandacht 
van het publiek te brengen. Het 
boek ‘Hembrugterrein, verleden, 
heden en toekomst’ is een duurzame 
neerslag van die activiteiten en plan-
nen. In het derde hoofdstuk, over de 
toekomst van het Hembrugterrein, 
geven wij ook letterlijk het laatste 

woord aan de toekomst. Deze wordt 
belichaamd door leerlingen van het 
Zaanse St. Michaelcollege, die in juni 
2006 deelnamen aan een workshop 
in het Zaans Museum. De bedoeling 
was de scholieren te laten kennisma-
ken met de manier waarop over een 
nieuw te ontwikkelen gebied wordt 
nagedacht. Het boek kan voor som-
mige lezers óók een dergelijke ken-
nismaking zijn. De meiden van het 

Michaelcollege gingen enthousiast 
aan de slag en maakten van het 
Hembrugterrein een multifunctio-
neel gebied, dat voor jongeren een 
reden kan zijn om na hun school-
tijd niet weg te trekken uit Zaanstad, 
waar nu nog te weinig culturele acti-
viteiten voor hen zijn. 

Het Hembrugterrein, verleden, heden 
en toekomst, Ellen Holleman, Remco 
Reijke, Margreet van Muijlwijk 
(eindredactie), foto’s: Gé Dubbelman. 
Stichting Uitgeverij Noord-Holland, Rustende arbeiders op granaten.

Geweer- en mitrailleurfabriek in de jaren dertig.



          Industrieel Erfgoedpark
Hoopvolle ontwikkelingen

De meest opvallende activiteit op 
het erfgoedpark is de (her)bouw van 
de paltrokmolen De Hoop, vlakbij 
de plek waar vanaf 1629 aan het 
Uitgeester Binnenmeer de oorspron-
kelijke molen met die naam stond. 
Deze werd in 1911 door brand 
verwoest. Molenmaker Jan Poland 
jr. van het gelijknamige molenma-
kersbedrijf uit Broek op Langedijk 
toonde ons met trots de inmiddels 
voltooide betonnen fundering van 
de nieuwe paltrok, die is voorzien 
van halfsteens metselwerk. Lange 
tijd ging men er vanuit dat hierop 
de in 1631 gebouwde paltrok- 
molen De Otter werd geplaatst, 
die aan de Kostverlorenvaart 
in Amsterdam staat. Stichting 
Industrieel Erfgoedpark De Hoop, 

de eigenaar van De Otter en de 
Rijksdienst voor Monumentenzorg 
gingen akkoord met de verplaatsing 
van deze molen, die op z’n huidige 
plek tussen hoge bebouwing nau-
welijks meer maalvaardig is. Het 
Stadsdeel Amsterdam Westerpark 
verzette zich echter tegen het plan, en 
de rechtbank vonniste dat De Otter 
als ‘niet werkend decorstuk’ op zijn 
huidige plek moet blijven staan. In 
Uitgeest wordt nu een replica ervan 
gebouwd.

SCHEEPSBOUW 

Eeuwenlang waren de houtzaag-
molens nauw verbonden met de 
scheepsbouw. Dat is nu ook het 
geval in Industrieel Erfgoedpark 
De Hoop, waarvan Scheepswerf De 

Liefde deel uitmaakt. Deze heeft de 
beschikking over timmerschuur ‘De 
Juffer’, en op het buitenterrein van 
het erfgoedpark wordt de bouw van 
een circa 25 meter lange langshelling 
voorbereid. Als werkervaringsproject 
wordt onder auspiciën van het Altra 
College gewerkt aan de restauratie 
van een ongeveer vijftig jaar oude, 
bijna tien meter lange teakhouten 
vijftigpersoons reddingsloep. Het 
erfgoedpark trok al duizenden be-
zoekers sinds de opening in juni 
2002, toen de replica van het zeven-
tiende-eeuwse VOC-schip Duyfken 
er voor anker ging. Sindsdien werd 
veel werk onder het maaiveld ver-
richt, zoals fundaties voor een bezoe-
kerscentrum en een restaurant, en 
nieuwe beschoeiingen. De bouw van 

Tekst en foto's: Albert BoesHet Industrieel Erfgoedpark De Hoop, op de zuidoever van het Alkmaardermeer naast de Jachthaven Zwaansmeer, maakt 
zijn naam steeds meer waar. Zo werd onlangs  de Bootbouwschool vanuit Enkhuizen overgeplaatst naar De Hoop, vanwege 
de aanwezigheid van goede voorzieningen voor houtbewerking en voldoende ruimten voor opleidingsactiviteiten.

Maquette Erfgoedpark ‘De Hoop’ Nan Porsius beoordeelt de vorderingen van 

de bouw van de ‘chaloup’ in de timmer-

schuur van ‘De Hoop’, voorjaar 2006.
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een lattenzagertje (een zaagmolentje 
om houten latten te verzagen en klei-
ne andere houtbewerkingsmachines 
aan te drijven) is in voorbereiding. 
Een deel van de timmerschuur is 
ingericht als voorlopige expositie-
ruimte, waar inzicht wordt gegeven 
in de ontwikkeling van het erfgoed-
park. Met de voltooiing daarvan zijn 
nog vele jaren gemoeid. 

CHALOUP

Onder leiding van scheepstimmer-
man Lars Kossen kwam inmiddels 
in de timmerschuur De Juffer een 
replica van een  houten zeventiende-
eeuwse werkboot gereed. Dergelijke 
vaartuigjes stonden op het dek van 
koopvaarders om personen en goede-
ren naar de wal te brengen als de sche-
pen voor anker lagen. Dit scheepje 
werd 23 juni jl. feestelijk te water ge-
laten. De bouw ervan was onderdeel 
van het sociaal-economische project 
van het Industrieel Erfgoedpark De 
Hoop, dat onder andere is opgezet 
om moeilijk bemiddelbare jongeren 
op te leiden tot restauratief timmer-
man. De bouw vond plaats aan de 
hand van een lijnenplan dat werd ge-
maakt door Gerald de Weerdt, con-

servator van Het Behouden Huys 
op Terschelling en daarvóór bij het 
NISA in Lelystad. Vóór de tewater-
lating zette De Weerdt uiteen dat 
er in de zeventiende en achttiende 
eeuw duizenden van deze werkboot-
jes (‘chaloups’) zijn gebouwd. Ze zijn 
meermalen afgebeeld op zeventien-
de-eeuwse prenten en schilderijen. 
Chaloups hadden een platte bodem 
en waren verder  rond gebouwd. 
Ondanks de geringe afmetingen wa-
ren ze flink zeewaardig. Gerald de 
Weerdt merkte op: ‘Bij de marine 
zouden deze bootjes zijn betiteld als 
‘‘KPB’tjes’’, ‘‘Kleine Pest Bootjes’’. 
De bouw ervan raakte in onrede 
omdat het vrij ingewikkeld was zo’n 
overnaads bootje te bouwen.’ Het 
vaartuigje dat werd gebouwd bij De 
Liefde (4,90 m lang over de stevens 
en 1,60 m breed over het grootspant) 
kan worden geroeid en is uitgerust 
met een spriettuig met een fok van 
zo’n twintig vierkante meter. Hoewel 
er veel van deze bootjes zijn gebouwd, 
bleef er weinig over bekend. Gerald 
de Weerdt ontwierp de replica aan de 
hand van opgegraven restanten van 
bootjes in de IJsselmeerpolders en 
een ruwe schets van Nicolaes Witsen 
uit 1671. 

VLOOT

Industrieel Erfgoedpark De Hoop 
staat vooral in het teken van Cornelis 
Cornelisz van Uitgeest, die aan het 

einde van de zestiende eeuw de eerste 
windhoutzaagmolen ontwierp. De 
machinale houtzagerij werd vooral 
in de Zaanstreek van groot belang; 
in het verlengde ervan ontwikkelde 
zich de scheepsbouw. Met de eerste 
zaagmolen konden planken zo’n der-
tig keer sneller worden gezaagd dan 
met de hand, zoals nog gebruikelijk 
was. Het dorp Uitgeest had in de 
zeventiende eeuw een rechtstreekse 
verbinding met de Zuiderzee. Het 
was in die tijd de thuishaven van 
een zestal haringbuizen en langs het 
Alkmaardermeer stonden meerdere 
scheepswerven, waar onder meer ook 
fluitschepen werden gebouwd. In 
deze traditie krijgt nu het Industrieel 
Erfgoedpark De Hoop gestalte. De 
bouw van de chaloup werd financieel 
mogelijk dankzij de technische groot-
handel Probin Zwager Beverwijk, 
Boudesteijn Transporten en Hans 
Weeren Schoonmaakspecialisten. 
Bij de tewaterlating sprak Hans van 
Weeren de hoop uit, dat snel begon-
nen kan worden met de bouw van 
nog vier soortgelijke werkbootjes. 
Dan kunnen complete schoolklas-
sen er wedstrijden in zeilen op het 
Alkmaardermeer. Een ‘partenrederij’ 
moet de bouw van deze vloot finan-
cieel mogelijk maken. 

Industrieel Erfgoedpark De Hoop is da-
gelijks geopend voor bezoekers van 13 
tot 17 uur. www.dehoopuitgeest.nl.

De replica van de zeventiende-eeuwse 

Hollandsche werkboot werd 23 juni jl.

 te water gelaten.

Molenmaker Poland controleert de fundatie 

van de paltrokmolen ‘De Hoop’
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          Zaanlands Lyceum 140 jaar
‘De school moet stralen’  

Wie zich in de geschiedenis van een 
bijna anderhalve eeuw oude school 
verdiept, stuit op de permanente ver-
anderingen die het onderwijs ken-
merkten en dat nog doen – van de 
Wet op het Middelbaar Onderwijs 
uit 1863 tot het huidige Studiehuis, 
en alle organisatorische veranderin-
gen daar tussenin. Hier wordt liever 
gekeken hoe opeenvolgende genera-
ties leerlingen hun verblijf op ‘het 
Zaanlands’ ervoeren. Een aantal van 
hen stelde bij jubilea hun gedach-
ten daarover op schrift. Het beeld 
dat zij schetsten, was zonder twijfel 
rooskleuriger dan de werkelijkheid 
destijds was – zoals wordt gezegd dat 
vroeger in de zomers altijd de zon 
scheen. Slechts een enkeling memo-

reerde hoe dodelijk saai het wel niet 
was toen de lessen Nederlands drie 
maanden achtereen werden besteed 
aan ‘Karel ende Elegast’.

‘UWE TOEKOMST’

Het Zaanlands Lyceum begon zijn 
geschiedenis in 1866 als Zaandamse 
Hogere Burgerschool (HBS), drie 
jaar nadat Thorbecke zijn Wet op 
het Middelbaar Onderwijs had inge-
diend. Dat het Zaandamse gemeen-
tebestuur belang hechtte aan de 
nieuwe onderwijsvorm, bleek al in 
1864 toen werd besloten het school-
gebouw een prominente plaats in de 
gemeente te geven: aan de Westzijde 
en het Ruijterveer – meelmolen De 
Ruijter werd voor de school gesloopt. 

Een van Thorbeckes argumenten 
om de HBS in het leven te roepen 
was, dat de Nederlandse bevolking 
‘in algemene beschaving ten achter 
stond bij bijvoorbeeld de Fransen, 
Engelsen en Duitsers’. De HBS 
was niet bedoeld ter voorbereiding 
op universitair onderwijs (daarvoor 
waren de Latijnse scholen, de latere 
gymnasia), maar – in Thorbeckes 
woorden – ‘tot vorming van die talrij-
ke burgerij, die het lager onderwijs te 
boven, tracht naar algemene kennis, 
beschaving en voorbereiding voor de 
onderscheidene bedrijven der nijvere 
maatschappij’. Adrianus Pelt, de eer-
ste rector van de Zaandamse HBS, 
verwoordde de zin van het nieuwe 
schooltype tijdens zijn ‘inauguratie-

door Jan Pieter Woudt

Het Zaanlands Lyceum in Zaandam viert aanstaande november met onder meer een reünie, dat het 140 jaar bestaat. 
Bij eerdere jubilea, van de school, en ook van de in 1905 opgerichte Zaanlands Lyceum Vereniging (ZLV), verschenen 
meermalen gedenkschriften. Daaruit een kleine greep.

De school aan de Westzijde, naar een ontwerp van Zaandams stadsarchitect L.J. Immink. 
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rede’ in april 1866: ‘De jongeling die 
met vrucht het middelbaar onder-
wijs doorlopen heeft, zal een goed 
mens en nuttig burger kunnen zijn.’ 
Daar moesten de leerlingen dan wel 
wat voor doen. Pelt: ‘Jongelui, gij 
weet het, uwe toekomst ligt in het te-
genwoordige. Wat gij eens zijn zult, 
hangt af van de wijze waarop gij de 
tijd uwer jeugd besteedt. En met die 
overtuiging bezield, zult gij er immer 
naar streven om door uwe vorderin-
gen uwe ouders en uwe onderwijzers 
te verblijden, door in uw gedrag te 
tonen dat gij welopgevoede jonge lie-
den zijt.’ Dat de leerlingen het niet 
cadeau kregen, bleek ook toen de le-
raren in 1870 besloten hoeveel huis-
werk per dag voor hen redelijk was. 
Voor eerste-klassers kwam men uit 
op 21⁄2 uur werk per dag, en dat liep 
op tot vier uur voor vierde-klassers. 
Slordige leerlingen moesten boven-
dien op hun vrije zaterdagmiddag 
naar school komen, om hun werk 
netjes over te schrijven. 

MEISJES

De school begon als een gemeen-
schap van jongens. Meisjes werden 
niet toegelaten, al sloot de wet hun 

aanwezigheid op de HBS niet uit. 
In 1870 werd Thorbecke gehoond, 
omdat hij stelde ‘de geestelijke ont-
wikkeling van meisjes niet te vrezen’. 
In dat jaar spande hij zich met suc-
ces in om Alette Jacobs toe te staan 
de lessen aan de HBS in Sappemeer 
als toehoorster te volgen. Een jaar 
later werd zij op Thorbeckes voor-
dracht als eerste vrouw tot een 
Nederlandse universiteit toegelaten. 
Het Zaanlands Lyceum was nog niet 
zover – eerst in 1872 werd er gespro-
ken over meisjes op school. Een van 
de leraren, de heer Jesse, had zijn 
dochter als leerling aangemeld bij 
het Zaandamse gemeentebestuur, 
en dat vroeg de docenten om advies. 
Die waren in meerderheid tegen. 
Onderwijs aan meisjes diende anders 
gericht te zijn dan dat aan jongens, 
meende men. En een van de leraren 
zag als bezwaar dat ‘hier onder de 
jeugd weinig etiquette bestaat, en bij 
dat gebrek aan vormen is het niet 
wenselijk dat meisjes hier op school 
komen.’ Een jaar later herhaalde 
de discussie zich. Rector Pelt hield 
een vurig pleidooi vóór de komst 
van meisjes. Hij meende niet dat de 
omgang tussen jongens en meisjes 

schadelijk zou zijn, noch dat de orde 
op school zou lijden onder de aan-
wezigheid van meisjes. De vraag of 
meisjes ander onderwijs dan jongens 
behoefden, lag in zijn ogen niet bij 
het lerarencorps, maar bij de ouders. 
Het argument van enkele leraren, dat 
de intellectuele aanleg van meisjes nu 
eenmaal minder groot was dan die 
van jongens, overtuigde de docenten 
echter. B. en W. van Zaandam kre-
gen een negatief advies, maar legden 
dat naast zich neer. In het schooljaar 
1876-’77 werden de eerste drie meis-
jes toegelaten. Pelt schreef later in 
zijn jaarverslag: ‘Het gedrag, de ijver 
en de vorderingen dezer leerlingen 
is over het geheel uitmuntend; tot 
dusverre heeft hare tegenwoordig-
heid tot generlei klachten van welke 
zijde dan ook aanleiding gegeven.’

KOSTELIJKE DINGEN

Toen de school in 1926 zestig jaar be-
stond (het vijftigjarig bestaan bleef in 
verband met de Eerste Wereldoorlog 
ongevierd), werd het eerste gedenk-
schrift over de Zaandamse HBS 
uitgegeven. Een van de oud-leerlin-
gen die terugkeken op hun middel-
bare-schooltijd, was professor B.J. 

Fietstocht naar Wijk aan Zee, voorjaar 1921. Laatkomers moesten zich melden bij juffrouw Schaap, 

in 1926 in dienst getreden als administratrice. 
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Kouwer, leerling geworden in 1873. 
Hij hield bovenal een lofzang op de 
rector en de leraren. Over Pelt: ‘Ik 
ben er toch wel zeker van, dat de di-
recteur de vader dier zegenrijke stich-
ting mag worden genoemd. Geen 
wonder, dat geen onzer later ooit in 
gebreke is gebleven. Later... want als 
schooljongens waren onze gevoelens 
van anderen aard! Vóór alles waren 
wij vervuld van diep ontzag voor de 
heer Pelt, wiens schaarse glimlach 
ons slechts zelden verwarmde, voor 
wien wij ‘‘bang’’ waren. Streng was 
hij, rechtvaardig, maar streng. En zie, 
zodra wij het eindexamen achter de 
rug hadden, merkten wij allen, dat 
wij van hem hielden, met een warme 
genegenheid, die met de jaren groei-
de.’ En over de docenten: ‘Voor den 
schooljongen, door ons ouden zo be-
nijd, bleef de betekenis van het stel-
sel van onderwijs verholen, en leefde 
alleen de mens die ons leidde. Ook 
later vragen wij ons niet in de eerste 
plaats: ‘‘Wat hebben wij van hem 
geleerd?’’, maar: ‘‘Wie was hij voor 
ons?’’ En daarom zien wij ook thans 
de leraren als in levende lijve, met 
onze jongensogen van toen, en besef-
fen wij sterker wellicht dan toen, wat 
zij als oude, wijze vrienden voor ons 
zijn geweest, en danken wij hen nog-
maals en nogmaals voor den schat 
van kostelijke dingen die zij in ons le-
ven brachten.’ Een andere oud-leer-
ling, dr. E. van de Stadt Kz., leerling 

vanaf 1872, keek met minder pathos 
terug – zijn bijdrage neemt ook de 
indruk weg, dat het op de HBS in de 
negentiende eeuw louter een brave 
bedoening was. Hij herinnerde zich 
onder meer de komst van de nieuwe 
leraar Frans ‘wiens intrede vergezeld 
ging van stormachtige scènes en een 
bombardement van papierproppen.’ 
A. Pekelharing herinnerde zich een 
natuurkundeles van Pelt waarvoor de 
leerlingen enkele paragrafen van het 
lesboek uit hun hoofd hadden moe-
ten leren. Pekelharing had dat niet 
gedaan, evenmin als een aantal van 
zijn klasgenoten. ‘Op hete kolen zat 
ik; elk moment kon een vraag van de 
strenge leraar aan het licht brengen, 
dat de vorige avond besteed was aan 
een roeipartijtje op de dichterlijke 
Achterzaan.’ Deze keer liep het goed 
af. De zon scheen door een water- 
karaf op het bureau van de rector,  
een droge doek erachter vatte vlam, 
Pelt doofde het vuurtje kalm, en vond 
(volgens Pekelharing) ‘het geval leer-
zaam genoeg om de bespreking van 
zijn onderwerp af te breken en de 
rest van het lesuur te wijden aan de 
kleine brand. En allen die ontsnapt 
waren aan het gevaar hun gebrek aan 
ijver te zien bestraffen, juichten de 
lieve zon toe.’

LUIMIG

In 1905 kregen de leerlingen hun 
eigen vereniging: de Zaandamsche 

H.B. Scholierenvereniging, later 
omgedoopt tot Zaanlands Lyceum 
Vereniging (ZLV), opgericht door 
W.A. Verkennis, een leerling van de 
tweede klas. Twintig jaar later schreef 
hij: ‘Onder een of andere les die mij 
minder interesseerde, zat ik te mij-
meren en kwam ik tot de overtuiging 
dat ‘‘er eens iets gebeuren moest’’, en 
ik zag plotseling voor mij een zaal met 
allemaal vrolijke, blije gezichten van 
HBS’ers, luisterend naar een strijkje 
dat goede, pittige muziek speelde, en 
ik zag plotseling het scherm opgaan 
en een andere club voerde een luimig 
blijspelletje op, na afloop waarvan 
ik het geheel met een bal zag be-
sluiten.’ Twee dagen later waren al 
109 mede-scholieren voor zijn plan 
gewonnen.’ De ZLV, die meermalen  
’s lands oudste leerlingenvereniging 
is genoemd, richtte zich door de ja-
ren heen op culturele activiteiten en 
de organisatie van feesten, en gaf lan-
ge tijd de schoolkrant uit. Die fees-
ten waren zeker niet kinderachtig: 
‘Wij walsten tot drie uur ’s nachts’,  
herinnerde zich in 1930 notaris van 
Holk, ‘soupeerden twee uur lang 
over drie gangen aan de zijde van de 
dame onzer keuze, en walsten dan 
weder tot het ochtendgloren.’ Later 
vervielen de feesten volgens het ZLV-
bestuur teveel tot ‘platte lol’. In 1923 
vaardigde het daarom een drank- 
verbod uit.  

‘WERELDPERS’

Pelt was 74 toen hij in 1911 als rector 
werd opgevolgd door dr. C.L. van 
den Broek. Oud-leerlingen herin-
nerden hem zich later als een rustige 
en altijd aimabele man, die zich niet 
alleen om de leerstof bekommerde, 
maar ook om de sfeer op school. 
ZLV-bestuurders mochten van hem 
in drukke verenigingstijden lessen 
overslaan; hij werd oprichter van 
het Sportfonds en stimuleerde in de 
jaren twintig de oprichting van de 
Zaanse Kunstkring, waarin leerlin-
gen lezingen aanhoorden en discus-
sieerden over de kunsten. Als onder-
wijsvernieuwer werd Van den Broek 
een van de stuwend krachten achter 
de omvorming van de HBS tot een 
lyceum (1920), met een tweejarige 

Het lerarencorps in of omstreeks 1870.
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onderbouw en daarna als studierich-
tingen: gymnasium, klassieke HBS, 
natuurwetenschappelijke HBS en 
Hogere Handelsschool. In de jaren 
daarna kwamen mondjesmaat de 
eerste arbeiderskinderen in de ly-
ceumbanken; hun ouders lagen er 
krom voor. Een van deze leerlingen 
zei toen hij later terugkeek: ‘Voor 
een kind uit een arbeidersgezin... de 
HBS. Dat was me wat. Ik heb toen 
duidelijk het gevoel gehad dat er 
thuis wat voor me werd opgeofferd. 
Dat ben ik me ook later eigenlijk 
steeds bewust geweest.’ 

STRALEN

Van den Broek was dus populair, 
maar hij had het niet steeds mak-
kelijk met zijn leerlingen. In 1936 
moest hij een staking van hen weer-
staan. De aanleiding was ridicuul. In 
het rode Zaandam was koninginne-
dag, in tegenstelling tot elders in den 
lande, een gewone schooldag. Daar 
stond tegenover dat de leerlingen 
1 mei vrij hadden, maar dat werd 
die zomerdag in 1936 vergeten. De 
leerlingen eisten vrij, en toen zij dat 
niet kregen trok een kwart van hen 
na de ochtendpauze in optocht van 
de school naar het gemeentehuis 
op de Burcht. Engelse en Duitse 
kranten schreven erover. De hele 
staking duurde trouwens niet lan-
ger dan hooguit één lesuur. Van den 
Broek liet het z’n gang maar gaan. 

‘Toen we onder begeleiding van de 
politie weer naar school waren ge-
bracht, zal hij wel naar buiten zijn 
gekomen’, vertelde een oud-leerling 
in 1991. ‘Waarschijnlijk zei hij iets 
als: ‘‘Jongens, ga nu maar weer naar 
jullie klassen.’’ Meer niet.’ Toen Van 
den Broek in 1938 afscheid van de 
school nam en de nieuwe rector, dr. 
J. Oosterhuis, toesprak, zei hij: ‘De 
school moet stralen.’

DE BAAS

Oosterhuis wilde de teugels aanha-
len, maar dat viel hem niet licht. Tot 
ieders verbazing bezocht hij kort na 
zijn komst de jaarvergadering van 
de ZLV en nam hij er ongevraagd 
het woord. De voorzitter, een leer-
ling toch, ontnam hem dat. ‘Meneer, 
we zijn hier aan het vergaderen, en 
daar willen we eigenlijk mee door-
gaan’, zei hij. Dat had Oosterhuis 
erg gewaardeerd, vertelde hij jaren 
later. Oosterhuis was niet impopulair 
maar hij was wel ‘de baas’, met als ge-
vleugelde uitspraak: ‘Het is een voor-
recht hier leerling te zijn.’ Hij had 
het niet gemakkelijk met zijn ‘vrije’ 
Zaanse leerlingen. En de omstandig-
heden werden snel moeilijk. Rector 
in oorlogstijd. Al in 1940 moes-
ten alle leraren een Ariërverklaring 
ondertekenen. Dat deden zij ook, 
behalve natuurlijk de joodse docen-
ten. Koperberg, Elte, Polak... aan het 
einde van 1940 moesten zij de school 

verlaten en zij kwamen niet terug. 
Vanaf het begin van 1941 werden 
joodse leerlingen naar Amsterdam 
afgevoerd. De school broeide en het 
ZLV-bestuur bereidde een leerlin-
genstaking voor. Die werd afgebla-
zen na een dramatische oproep van 
de rector.

VERHUIZING

Na de oorlog bleef de school, met 
Oosterhuis aan het hoofd, nog ge-
huisvest in ‘de ouwe trouwe keet’ aan 
de Westzijde en het Ruijterveer, maar 
in 1963 volgde de verhuizing naar de 
Vincent van Goghweg – Oosterhuis 
had er een enorm werk aan. De school 
groeide verder; in de jaren zeventig 
waren er meer dan vijftienhonderd 
leerlingen. Oosterhuis maakte dat als 
rector niet meer mee; in 1966 was 
hij met pensioen gegaan. En wat het 
verhaal betreft, zijn we nu in de tijd 
gekomen waaraan een deel van de 
Erfgoedlezers z’n eigen Zaanlands-
herinneringen zal hebben. Tijdens 
de aanstaande reünie wordt daar vast 
druk over gepraat.

Informatie over de reünie: 
www.zaanlands.nl/2006reunie

Bron

Jan Pieter Woudt, Te-Deum voor het 

Zaanlands Lyceum. Gedenkschrift bij het 

125-jarig bestaan van de scholengemeen-

schap Het Zaanlands Lyceum 1866-1991.

Leerlingen en leraren van de afdeling Gymnasium, 1926.
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Vrijers en vrijsters in de achttiende eeuw
De Zaandammer vryagie 

In de achttiende eeuw werd het land overspoeld door zogenoemde spectatoriale tijdschriften. Een spectator is een toeschouwer, een 
waarnemer. De ongeveer zeventig tijdschriften werden uitgegeven tegen de achtergrond van de Verlichting, met haar streven naar 
verbetering van de geestelijke en politieke toestand – naar emancipatie. De tijdschriften, soms wekelijks uitgegeven en op klein formaat, 
bevatten allerlei opstellen die doen denken aan ‘traktaatjes’, moralistische opwekkingen. Vooral aan het einde van de achttiende eeuw 
riepen zij in bedekte termen op tot sociale verandering en omwenteling. De geesten werden rijp voor revolutie; de teksten van de 
volksverlichters droegen daaraan bij.

door Pieter Helsloot

De namen van de tijdschriften 
zijn veelzeggend: Bijdragen tot 
het Menschelijk Geluk, De leer-
zame Praat-Al, De Nederlandsche 
Patriot, De Welmeenende Raad-
gever, De Vriend des Volks, De 
Menschenvriend... Dit laatste blad 
werd geredigeerd en gevuld door 
twee uitzonderlijke patriotten: med.
dr. Martinus Nieuwenhuyzen en 
Bernardus Bosch. Nieuwenhuyzen 
was vanaf 1784 de spil in de opbouw 
van het door zijn vader bedachte 
landelijke genootschap dat later 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 
ging heten. De Menschenvriend ver-

scheen tussen 1788 en 1798. In het 
achttiende nummer van 1793 plaats-
te het blad het artikel ‘Iets over de 
Zaandammer vryagie’ (blz. 137-144) 
van de hand van Bernardus Bosch. 
Hij stelde de lezers op de hoogte 
van een typisch Zaandams gebruik 
– de vrijagie – dat hij als moderne 
man van de Verlichting verwierp. 
Hij nam de gelegenheid te baat om 
ook enkele andere Zaanse gebruiken 
aan te vallen. We beginnen met de 
vrijagie. De tekst daarover, hierna in 
enigszins verkorte vorm afgedrukt, 
behoeft enige inleiding. Wie dit ar-
tikel bekend voorkomt, las het waar-

schijnlijk in ‘Karakterschetsen van 
Nederlandsche Mannen en Vrouwen 
in 1816’, waarvan enkele jaren gele-
den een facsimile-uitgave werd uitge-
bracht. Dit boek verscheen anoniem, 
maar was van de hand van de literator 
mr. Willem Kist. Hij nam het artikel 
van Bosch vrijwel woordelijk over, 
alsof hij het zelf had bedacht. De 
geplaatste tekst is die van Bosch, zij 
het in moderne spelling omgezet. De 
cursiveringen staan ook in het ori-
gineel. De aanduidingen ‘vrijer’ en 
‘vrijster’ hadden destijds de neutrale 
betekenis van: ‘ongehuwde’.

Bernardus Bosch (1747-1803), kopergravure door Reinier Vinkeles. Op papier (rechts 

nog net te zien) heeft hij geschreven ‘Voor God en ’t Vaderland’. Op de tafel ligt het boek 

Zedekundige Lessen van de populaire Gellert. Hij poseert als schrijver voor een nieuwe tijd.

Gravure uit ca. 1750. Uit ‘Venus’ Lusthof. De spiegel;  

der vrijerij en minnekunst.’ (18e eeuw). Leonard de Vries, 

Amsterdam 1964.
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BRIEF OVER DE ZAANDAMMER VRIJAGIE

Sommige gewoonten, die van haar eerste oorsprong ontaard zijn, en thans voedsel aan weelde en wellust 
geven, zou men verscheiden in Nederland kunnen opnoemen. De Zaandammer vryagie mag men met recht 
hier onder plaatsen. Hoe eenvoudig en onschuldig die in vroeger dagen ook geweest zij, is dezelve thans al 
dikwerf oorzaak van veel losbandigheid. Wij zullen ten bewijze hiervan een brief laten volgen die wij over dit 
onderwerp ontvangen hebben. 

Mijn heer!
Ik lees uw bladen met genoegen, alzo zij allen ter verlichting en verbetering van het hart strekken. Ik heb 
van uw geschrijf mij dikwerf bediend in de opvoeding van mijn kinderen. Dan is er iets dat mij omtrent 
dezelve bekommering baart, en waar over ik de vrijheid neem u te schrijven. Gij moet dan weten, ik heb drie 
dochters, die er allen redelijk wel uitzien, en gaarne het voetspoor van haar moeder zouden volgen. Ik heb 
daar wel niet tegen maar de wijze van vrijen mishaagt mij geweldig. Het is hier de gewoonte dat de meisjes 
iedere zondagavond opzitten1, dat wil zeggen dat zij de vrijers opwachten. Zodra een dochter huwbaar is, 
en die zondagsavonds elders verzocht wordt, laat de moeder zeggen dat haar dochter opzit. Die boodschap 
is een wenk voor jeugdige knapen. Zodra de klok negen heeft, komt de vrijer aan de deur kloppen die door 
het meisje gegrendeld is. Zie hier de samenspraak die zij onderling hebben.

Vrijster Is er volk?
Vrijer Ja zeker, vrijster! is er volk
Vrijster Wat most dat volk?
Vrijer Een vriendelijk verzoek, of je je deur los wou maken.
Vrijster Neen, dat zel vanavond niet wezen.
Vrijer Nou, laat het dan maar in de avond wezen.
Vrijster Neen, het zal niet wezen.
Vrijer Ik hoop dat je evenwel zelle veranderen; strijk je hand eens over je kassekientjen.2

Vrijster Wat zou dat dan?
Vrijer Wel, dan zou ik hopen dat je je deur zoudt losmaken, en dan zou ik er heel gauw in wezen.
Vrijster Neen, ik zel niet veranderen, de deur komt niet los.
Vrijer Heden, wat ben je ook hard! Nog harder als een stokvis, want die is met beuken nog te vermurwen.
Vrijster Dat kan wel wezen, ik maak de deur niet los. Ik ken je niet; wie ben je? Waar kom je vandaan?
Vrijer Ja, als ik nou zo gauw met mijn antwoord was, als jij met je vraag, dan had je het lang al geweten. Maar 
ik ben hier op karsenpitjes3 kommen lopen; maak je deur open, dan zel je zien wie ik ben.

Ondertussen staan er meestal nog andere vrijers bij die de uitslag afwachten en nu en dan zeggen: vrijer als 
je gedaan hebt! En deze geeft de smekende vrijer ten antwoord: Ik hoop niet dat het aan je toe zel kommen. 
Daarop gaat hij weer dus pratende voort: Ik zal eens voelen of de deur ook al los is. Och neen! Hij is nog zo 
vast als ijzer. Och toe meisje! maak hem los! Ik wil je wel verzekeren als ik er binnen was, en jij er buiten, dat 
hij allang los zou geweest hebben.

Vrijster Hij komt niet los, en of je nou lang staat of kort, het zel evenveul doen, het begint me nou te vervelen; 
daarom verzoek ik, dat je heengaat. Goede nacht, vrijer!
Vrijer Nou zo haastig niet, is er dan waarlijk niets aan te doen? Zoek je niet te veranderen?
Vrijster Neen.
Vrijer Dan wens ik je een aangename nachtrust.
Hierop keert hij zich tot één van de knapen die kort bij hem staat en zegt: Vrijer! het is uw beurt. Na zulke 
en dergelijke praatjes meer gaat hij eindelijk heen, en dan komt er weer een ander, die het meisje hetzelfde 
compliment maakt, en die zij op dezelfde wijze beantwoordt. Of, zo zij beter smaak in deze persoon heeft, 
maakt zij de deur los en laat hem erin. Nadat hij wat gezeten heeft vragen zij elkander: of zij ook gezelschap 
weten? Zo neen, dan blijven zij met hun twee tot middernacht toe zitten, en krijgen altemet dan ook gezel-
schap – zo ja, dan gaan zij uit naar een ander gezelschap van jonge lieden en maken daar elkander vrolijk 
en diverteren4 zich dus tot middernacht, en als zij scheiden brengt ieder zijn Liefje thuis, rookt dan nog een 
pijp, en gaat heen.
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Zie daar een kort verhaal van de Zaandamse vryagie. Indien dit alles onschuldig toeging, ik zou er nogal zo 
veel niet tegen hebben. Ik weet, de jeugd moet vermaak hebben en zij moeten op deze of gene wijze vryagie 
beginnen, maar daarin is veel waar ik tegen heb.

Vooreerst dat men daartoe de zondagavond neemt; het nuttige dat men die dag gehoord heeft wordt als het 
ware aanstonds verbeuzeld. Ook komt erbij dat men veel baldadigheden pleegt, want als de vrijer met het 
meisje alleen zit, of ieder met de zijne in gezelschap, dan komen er dikwerf opstekers, dat zijn enige jonge 
knapen die op roof uitgaan. Wil men hen niet inlaten dan maken zij een vreselijk geraas op de deur of breken 
er somtijds met geweld in. Wanneer zij erin zijn dan stropen ze alles weg, eten en drinken alles op, gooien 
dikwerf de boel in de war, en lopen met geraas weg naar een ander.

Ik heb u vergeten te zeggen dat de vrijers, als zij een groot uur bij de meisjes gezeten hebben, dat ze dan kof-
fie enz. moeten halen, dat ze dan dikwerf één tot twee uren uitblijven en zich ondertussen met aanpraten 
(dat is de eigenlijke naam van die vryagie) of met opsteken vermaken. Vooral mishaagt mij dat men deze 
jeugdige lieden zo lang met elkander alleen laat; zij zitten dikwerf halve nachten door onder hun beiden, en 
deze vrijheid is dunkt mij hun niet nuttig. De ouders met één woord laten ze de gemelde avond en nacht 
aan zich zelven over.

Dit geschiedt te meer wanneer de zaak zo wat ernstig begint te worden. Want als de vrijer er driemaal geweest 
is, dan moet het meisje wil zij fatsoenlijk handelen hem de vierde reis een blauwtje geven, dat is te zeggen, 
dan moet zij hem niet inlaten. Zo het hem dan ernst is dan komt hij bij de volgende reis weder, en heeft zij 
genegenheid voor de persoon, dan laat zij hem binnen.

Jammer is het dat deze vryagie niet bij allen onschuldig afloopt; neen, er zijn al dikwerf voorbeelden van on-
tuchtigheid; al dikwerf is het een moeten wanneer men trouwt. En dat dunkt mij moet onder Zaandammers 
geen plaats hebben, die van oudsher voor zulke kuise en brave lieden in dat stuk zijn vermaard geweest. Men 
weet immers uit de geschiedenis dat onze Zaandamse voorouders in eenvoudige, onschuldige oprechtheid 
hebben uitgemunt.

Onze oude lieden moeten thans het hoofd eens opsteken en ons en onze kinderen beschouwen, welk een 
verandering in kleding, houding en manieren zouden ze ontdekken! Ik wilde u nu maar alleen vragen: hoe 
moet ik met mijn dochters handelen? Moet ik de gewoonte volgen? Dat geraas aan mijn deur en in mijn huis 
toelaten? Haar gehele nachten aan zichzelve overgeven? Kortom, ik ben er niet voor; maar mijn vrouw wil 
maar volstrekt de gewoonte volgen; zij is er zelfs groots op dat haar dochters opzitten. Nu weet ge misschien 
wel dat onze Zaandammer vrouwen zo mak niet zijn, zij hebben ook al een woordje te zeggen.
Gaarne zou ik dan zien dat ge de zaak eens aantrok en de wijfjes eens deftig doorhaalde.
Uwe bestendige Lezer, J. VERLEGEN.

Noten
1 Opzitten, ook aanpraten: opwachting houden van huwbare meisjes (Zaans).
2 Kassekientje: boerinnenpronkjak met lange schoot (Westfries).
3 Op karsenpitjes lopen: op kersenpitten (voorzichtig) lopen, 
4 Diverteren: vermaken

PARLEMENT

De ondertekening van de brief 
over de vrijagie die Bosch ontving 
(J. Verlegen) was natuurlijk fictief. 
Bernardus Bosch (1746-1803) was 
een predikant die in verscheidene 
plaatsen behoorlijk van zich had 
laten spreken, tot ongenoegen van 
de overheid en de heersende con-
servatieve Oranjepartij. Bosch was 

een felle patriot en voorvechter van 
volkssoevereiniteit en volksontwik-
keling. Als predikant trok hij door 
zijn welsprekendheid een groot ge-
hoor. Na de nederlaag van de patriot-
ten in 1787 werd in Diemen echter 
een aanslag op hem gepleegd. Hij 
leidde vervolgens een ambteloos, 
zwervend bestaan en leefde van zijn 
pen, onder de schuilnamen Batavus 

en Vrijhart. In oktober 1792 kwam 
hij tenslotte in Westzaandam, waar 
hij predikant van de gereformeerde 
kerk werd en voorzitter van het 
Nutsdepartement. Na de omwente-
ling en de vorming van de Bataafse 
Republiek in 1795 werd hij voorzit-
ter van de NationaleVergadering in 
Den Haag, ’s lands eerste gekozen 
parlement. In 1798 was zijn politieke 
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(Advertentie)

rol uitgespeeld. Bij de staatsgreep van 
dat jaar viel hij in ongenade en werd 
hij enige tijd gevangen gezet. Enkele 
jaren later stierf hij in armoede op 
56-jarige leeftijd. Vrijmetselaren 
zorgden ervoor dat hij werd begraven 
in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.

DEUGD EN KUNDE

Toen Bosch de brief over de vrijagie 
in 1793 ontving, was hij al een jaar 
predikant in Zaandam en goed met 
het ritueel bekend. Hij voorzag de 
brief daarom van commentaar: ‘Wij 
geloven dat de wijze van vryagie aan 
de Zaandammer jeugd te veel vrij-
heid geeft; dat er dikwerf gevolgen 
uit voortvloeien die voor de jeugd 
schandelijk en voor de ouderen 
onaangenaam zijn. Echter kunnen 
wij met genoegen tot lof van velen 
melden dat vele beschaafden en aan-
zienlijken onder de Zaandammers 
die gewoonte verlaten; dat ze hun 
kinderen volstrekt verbieden om  
’s avonds en ’s nachts aan de huizen  
 te razen of uit te blijven. Waarlijk, 

men vindt onder de Zaandammer 
meisjes er verscheiden die in deugd 
en kunde boven veel Dames van de 
steden uitmunten. Wij zullen ons 
dus wel wachten om de Zaandammer 
wijfjes eens deftig door te halen, alzo 
zij in vele opzichte boven haar man-
nen uitmunten. Echter zouden wij 
haar raden om de gemelde vryagie 
al lieverlede uit de wereld te helpen. 
Want zij weten dat die vrijheid haast 
in losbandigheid kan veraarden, al-
thans dat vuur en stro licht in vlam 
vliegt (...) Wij raden dus Verlegen dat 
met goede lessen zijn dochters da-
gelijks verlichte en verbetere; dat hij 
zijn vrouw vooral door een te spoe-
dige hervorming niet boos make, 
maar haar overtuige dat zij met hem 
de beste voorbeelden moet volgen.’ 
Bosch nam de gelegenheid te baat 
ook enige andere opmerkingen aan 
de Zaandamse vrouwen te richten: 
‘Zo wij in iets de Zaandammer vrou-
wen berispen wilden, dan zouden wij 
haar zeggen: dat zij haar stijve keurs-
lijven die al merkelijk verbeterd zijn, 

nog meer moesten verslappen of lie-
ver geheel wegwerpen, dat zij haar 
hoofdhaar niet meer moesten laten 
wegscheren, maar liever (ten koste 
van haar kap) het haar moesten la-
ten groeien, alzo het zeker is dat een 
schone kop vol haar fraaier is dan een 
kale kruin met een kap vol juwelen. 
Het natuurlijk schoon zal het toch 
altijd boven het kunstige winnen. 
Wij zouden haar eindelijk zeggen: 
dat zij haar kinderen zelf moesten zo-
gen, voortaan niet meer het natuur-
lijk voedsel moesten ontstelen en, 
onder voorwendsel van zwakheid, 
die aan borsten van vreemde wijven 
(...) moesten overgeven.’ Maar verder  
was Bosch positief over de vrouwen 
van Zaandam: ‘Zij zijn standvastiger 
in haar beginselen dan vele mannen. 
Geen eigenbelang doet haar zo licht 
met alle winden draaien, ook zijn 
ze minder vreesachtig, en desnoods 
heldinnen. Dat de schone sexe ook 
te Zaandam in edele deugden en we-
tenschappen uitmunte, dat wensen 
wij hartelijk.’
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Archivalia
Het oude pakhuis Asia   

Volgens de beschrijving van architect 
Jaap Schipper jr. is Asia een oliebak-
pakhuis. Het is zes meter breed en 
negentien meter lang, heeft een zeer 
zwaar houtskelet en bestaat uit be-
ganegrond, verdieping en zolder. De 
maten komen overeen met die van 
zeventiende-eeuwse Amsterdamse 
pakhuizen. Op de verdieping bevond 
zich vroeger een kantoor, dat door 
achttiende-eeuwse schuiframen uit-
zag op sluis en Zaan. De wanden zijn 
voorzien van ‘ge-eikenhout’ binnen-
schotwerk. Onder de vloer bevinden 
zich nog oliebakken. Naspeuringen  
in de archieven leverden Jaap 
Schipper weinig kennis op over de 
verschillende eigenaren, behoudens 
een vermelding in het notarieel uit 
1766. Hierin wordt het pakhuis 
‘America en Asia’ genoemd, maar 

voorheen ‘de Spijker’. Over het ont-
staan van de naam ‘Asia’ biedt moge-
lijk een vermelding in het Dagverhaal 
der Nationale Vergadering (Deel 1, 
blz. 498, zitting van 13 mei 1796) 
uitkomst. Deze betreft een Request 
van Cornelis Meyn en Zoon om 
het schip ‘Asia’ te mogen transpor-
teren (verkopen). Dat het pakhuis 
zo weinig wordt vermeld, is alleen 
te verklaren uit verervingen binnen 
één of twee families. 

AANHORIGHEDEN

In ons familie-archief vond ik drie 
vermeldingen uit de negentiende en 
twintigste eeuw. De Kustingbode te 
Koog aan de Zaan meldt 8 febru-
ari 1845: ‘Een PAKHUIS genaamd 
Asia, waarin een Bovenkamer of 
Luchthuis, alsmede 2 Olijbakken 

groot ongeveer 100 vaten en Zaad- 
of Graanberging voor 60 Lasten, 
met deszelfs Erf en Haven enz.’ 
Tijdens een openbare verkooping 
te Koog op 18 februari 1871 is 
sprake van ‘Een PAKHUIS, ge-
naamd “Asia”, geteekend  No. 
267, waarin BOVENKAMER 
of LUCHTHUIS, ruim uit-
zicht hebbende langs de Zaan, 
met ERF, HAVEN en verdere 
AANHOORIGHEDEN, enz. Dit 
pakhuis heeft ruimte voor circa 
1800 Hectoliters Zaad of Graan 
en circa 210 Hectoliters olie.’ En 
in een advertentie in waarschijnlijk 
De Zaanlander over een Openbare 
Verkooping te Zaandam op 24 
april 1941 werd vermeld: ‘HET 
PAKHUIS genaamd “Asia” en aan-
bouw, met groot erf en verdere aan-

Het in zeer vervallen staat verkerende pakhuis Asia in Koog was onlangs positief in het nieuws: er is een restauratie op 
komst. Asia staat al heel lang in de hoek tussen de toegang tot de voormalige Kogersluis en het verdwenen Koger Nauw; 
het pand is mogelijk zeventiende-eeuws.

door Simon Honig Jz. 

Pakhuis Asia (links op de foto). Op de plaats van het woonhuis bevindt zich nu de Waakzaamheid. De mast hoort bij een schip dat ligt in de 

toen nog bestaande sloot het Nauw, een sloot die de afscheiding vormde tussen de Koger Hem en de bebouwing langs de Lagedijk (Foto GAZ).
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horigheden, gelegen nabij de Kooger 
Sluis, aan weg en Zaan, etc.’

EXQUISE VRUCHTBOMEN

De eerste twee vermeldingen zijn in 
combinatie met een ‘Kapitaal, hecht 
en sterk Koopmanshuis, erf en tuin 
met exquise vruchtbomen en verdere 
aanhorigheden, staande en gelegen 
te Koog aan de Zaan aan de Weg en 
Koogsloot.’ Dit huis is het huidige 
Lagedijk 52-54, dat nog steeds zijn 
fraaie gevelsnijwerk moet missen. De 
verkoop van 1845 betreft de nalaten-
schap van Niesje Gerbrandsdr Swart, 
weduwe van Walig Cornelisz Meyn, 
wiens familie dit huis al heel lang 
bezat. Onder andere vond ik ver-
meld in het contract van Assurantie 
voor Saandijk en Coogh voor Not. 
P. van Broek te Westzaan d.d. 24 
oktober 1722: ‘Cornelis Cornelisz 
Meyn de Oude tot Coogh; woon-
huys, pakhuys en bierstal f 1000,-.’ 
Volgens het Verpondingsregister van 
1733, benoorden het Pelikaanspad:  
‘No. 264: Gerbrand Eedam een huys  
f 5.- .- (nu Cornelis Meyn)’ en  
‘No. 265: Gerbrand Eedam een huys  
f 5.15.-  (nu Jacob Aamsz)’. In ’t eer-
ste Register Brandgereedschap 1735: 
‘No. 264: Cornelis Meyn 1 emmer 
en 1 gieter (nu Walig Meyn)’ en ‘No. 

265: Jacob Moen 1 emmer (huys 
weg).’ Toen ontstond dus het com-
plexe bezit van de familie Meyn, dat 
bestond uit het woonhuis, de fraaie 
tuin met vruchtbomen, die doorliep 
achter het belendende pand waarin al 
lang een bakkerij werd uitgeoefend. 
Aan de sluiskant van de bakkerij liep 
(en loopt) een brede steeg naar het 
pakhuis. Omdat het woonhuis aan 
de achterzijde werd begrensd door 
het Nauw (of Koogsloot) ontbrak 
hier de ruimte voor een luchthuis 
met uitzicht op de Zaan. Dit werd 
in het pakhuis gebouwd. Ook ver-
bouwde Walig Meyn – mogelijk bij 
zijn tweede huwelijk in 1802 – het 
pand waarin de bierstekerij (een win-
kel) was gevestigd tot het fraaie huis 
met zijn Lodewijk XVI-gevels. Op 
de foto van de Zaan met pakhuis Asia 
is bij goed kijken een gevel te zien 
met hetzelfde snijwerk aan de grote 
kamer aan de achterzijde. De direct 
tegen deze gevel geplaatste schoor-
steen is zeer merkwaardig.

PIJP

Walig Meyn overleed kinderloos in 
1820 en zijn weduwe – zijn tweede 
vrouw dus – in 1844. Het bezit werd 
op de genoemde veiling aangekocht 
door Hendrik Baas, die gehuwd was 

met Neeltje Cornelisdr Honig. Zij 
bewoonden het pand tot hun bei-
der dood in respectievelijk 1870 en 
1859. Ik zocht nog naar een boedel-
beschrijving om meer over het huis 
te leren, maar tevergeefs. Er is wel 
een boelhuiscatalogus die een zeer 
uitgebreide boedel laat zien. Uit 
de nalatenschap van Neeltjes vader 
(overleden in 1845) werd hen een stal 
toebedeeld en een wagenhuis dat di-
rect aan de sluis grensde. Op 11 april 
1854 ontstond er brand in de stal en 
door de felle noordoostenwind ver-
brandde ook het buurpand, (de win-
kel van Lammert van Calcar1). De 
zijweeg van de bakkerij van Cornelis 
Velthuys vatte ook vlam, maar deze 
bleef behouden ondanks aanmerke-
lijke schade. Het sluiswachtershuisje 
en het spuithuisje verbrandden wel 
geheel. Ook over de sloot ontston-
den geregeld brandjes, maar die 
werden steeds geblust. Van Calcar 
was niet verzekerd, Velthuys wel. 
Dankzij de noordoostenwind bleef 
Asia gespaard. Oorzaak van deze 
ramp voor Koog was onvoorzichtig-
heid met een tabakspijp tijdens het 
inladen van een voorraad hooi.

WOONHUIS

Het woonhuis werd in 1871 aange-
kocht door Jacobus Honig Cz., die 
(toen hij naar Zaandam verhuisde) 
het vóór 1882 verkocht aan Alewijn 
Brouwer, die daar een kappersbedrijf 
met een galanteriezaak uitoefende 
– de rechtervoorkamer werd daar-
toe tot winkel verbouwd. Later was 
er de muziekwinkel van R. Tromp 
gevestigd. Het pakhuis werd waar-
schijnlijk in 1871 gekocht door 
de firma Storm, Van Bentem en 
Kluyver. De voorlaatste eigenaar was 
de Zaanlandse Zakkenhandel Klaas 
de Boer Jz.

Bronnen
Voor dit artikel is gebruik gemaakt 
van de brandkroniek, de collectie 
veilingcatalogi, de dossiers Baas en 
Meyn (Koog aan de Zaan) in Archief 
Honig(h) te Zaandijk.

1  Hooijschuur, Rita; Een gekortwiekte huis-

musch, Westzaan 1999

Pakhuis Asia maakte deel uit van een complex van gebouwen, die alle bezit van één familie wa-

ren, hier gezien vanaf de Lagedijk (Foto GAZ).
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Het geslacht Koogies
Uurwerkmakers te 
Wormerveer  

De vroegste ons bekende leden van 
de familie Koogies te Womerveer 
zijn Pieter Jansz. en Jacob. De eerste 
bewoonde in 1635 een pand gelegen 
op de plaats van de huidige percelen 
Zuideinde 10-12. Het huis kwam na 
zijn dood in handen van zijn zoon 
Jan Pietersz. (geboren circa 1636), 
die schipper van beroep was.1 Jacob 
Kooghjes kwam naar alle waarschijn-
lijkheid uit de Purmer. Hij kocht in 

1630 een erf gelegen tussen twee 
oliemolens in Wormerveer, eveneens 
aan het Zuideinde.2 Zonen van Jacob 
Koogies (Jan Jacobsz.) en van Jan 
Pietersz. (Klaas Jansz. Klockestel(ler) 
waren de uurwerkmakers.

LERAAR ‘FRIEZEN’

De exacte familierelatie van Jan 
Jacobsz. (gestorven 1706) met de 
hierna behandelde klokkenmakers 

uit het geslacht Koogies (Kooghjes) 
bleek niet te achterhalen. Jan Jacobsz. 
was naast uurwerkmaker ook leraar 
van de ‘strenge’ Friese Doopsgezinde 
Gemeente te Wormerveer. In die 
functie komen we hem tegen rond 
1675, toen hij bij de schepenen 
van Westzaan aangifte deed van in 
de doopsgezinde kerk gesloten hu-
welijken.3 In 1693 verkochten Jan 
Jacobsz. en diens zwager een huis en 

door Diederik Aten 
en Pier van Leeuwen

Foto’s: Ruud van Ritbergen 

De Zaanse klok vormt een fraaie afspiegeling van de rijke Hollandse barok. In de beperkte vakliteratuur over het 
roemruchte Zaanse uurwerk worden de beschilderde, veelal ongesigneerde stoelklokken wel ‘rijkeluisklokken’ genoemd 
en de gefineerde, gesigneerde tegenhangers ‘armeluisklokken’, al konden armelieden zich in Hollands gouden eeuw geen 
huisklok permitteren. Uit archiefonderzoek dat Diederik Aten in juni 1989 naar het Wormerveerse klokkenmakersgeslacht 
Koogies verrichtte, blijkt dat de klokkenmakers zelf ook dikwijls krap bij kas zaten. De bewaard gebleven klokken geven 
evenwel blijk van doopsgezinde ijver en accuratesse, waarbij kosten noch moeite werden gespaard.  

Handplanetarium, gesigneerd Jan Koogies Wormerveer, circa 1730 (Museum van het Nederlandse Uurwerk; langdurig bruikleen Zaanlandsche 

Oudheidkundige Verzameling inv.nr. 01750).
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erf (het huidige Zuideinde 25) voor 
zevenhonderd gulden aan Dirck 
Jacobsz. Kipper. Jan Jacobsz. was 
gehuwd met Aaltje Claes. De echte-
lieden ondertekenden op 6 januari 
1697 ten huize van notaris Pieter van 
Broeck te Westzaan hun testament. 
Hierin verklaarden zij de langstle-
vende van hen beiden tot universeel 
erfgenaam.4

GELD LENEN

Klaas Jansz. Klockestel(ler) (gestor-
ven 31 juli 1728) was een zoon van 
Jan Pietersz. en bewoonde eveneens 
het pand op de plaats van het hui-
dige Zuideinde 10-12. Het ligt voor 
de hand dat Klaas het klokkenma-
kersvak van Jan Jacobsz. leerde.5 
In 1711 bleken Klaas en een hele 
reeks andere familieleden, door de 
zwager van Jan Jacobsz. bedacht te 
zijn met een legaat van vijfhonderd 
gulden per persoon. Onder de on-
dertekenaars van de kwitantie treffen 
we ook Klaas’ broer Jan aan.6 Klaas 
Jansz. Klockestel was zeker niet 
welgesteld. Diverse malen moest 
hij aankloppen bij de Friese doops-
gezinde gemeente (waarvan hij lid 
was) om een lening. Diaken Visser 
noteerde dienaangaande in het kas-
boek: ‘1705. Met oefrleeg (overleg) 
faen oens nefe Kraes Wilms aen 
Klaes Jans Klockestel oep rente ge-
daen oem best f. 200,--. 1711 nogh 
aes Klaes Jans Klockestel oep rente 
geedaen oem best f. 250,--. 1718. 
Noch hefe Klaes Jans Kooegie oep 
intrest f. 200,00’.7 In het werk ‘De 
Nederlandse stoelklok’ van J. Zeeman 
is een afbeelding van een door Klaes 
Jansz. veranderd en uitgebreid uur-
werk opgenomen. Het is gesigneerd 
‘By Klaes Jan.Soon.Kooghie.1697.
Op.Wor.Mer.Veer.’8 In de prestigi-
euze familieverzameling Vehmeyer 
bevinden zich zeven Zaanse klok-
ken, waaronder een ‘rijkeluisklok’ 
(hoogte 79 cm). Deze is gesigneerd: 
‘K.I. Koogies op Wormerveer Anno 
1703’. De klok, die is voorzien van 
een ‘jacquemart’ oftewel uurklopper, 
was in 2001 te gast in het Museum 
van het Nederlandse Uurwerk tij-
dens de jubileumtentoonstelling 
‘Nu elck Syn Sin’, evenals een uit-

zonderlijk exemplaar (hoogte 93 
cm) op ankergang, gesigneerd ‘K.J. 
Koogies op Wormerveer’ uit circa 
1710. Een ankergang in een Zaans 
uurwerk is bijzonder zeldzaam, maar 
nadien zijn ankergangen veelvuldig 
toegepast in Amsterdamse staande 
horloges en Friese staartklokken.

HET ERF ‘DE KLOK’

Jan Klaesz. (circa 1705-17 october 
1775) was een zoon van Klaes Jansz. 
Klockestel. Hij bleef in het huis van 
zijn vader wonen. In 1729 verkocht 
hij voor tweehonderd gulden een 
gedeelte van het erf; een stuk grond 
dat bekend stond onder de naam 
‘De Klok’. Op 4 juni 1730 trad Jan 
Klaesz. in het huwelijk met Aaltje 
Jacobs Visser, eveneens afkomstig 
uit Wormerveer. Voor de impost 
op het trouwen werden beiden in 
de klasse ‘pro deo’ aangeslagen; zij 
waren dus zeker niet welgesteld. Op 
29 maart 1732 lieten zij zich dopen 
door leraar J. Briel en zo werden zij 
lid van de Friese doopsgezinde ge-
meente.9 Op 23 mei 1731 hadden 
Jan Klaasz. en zijn vrouw bij notaris 
Teunis Spaans te Zaandijk hun testa-
ment ondertekend. Zij verklaarden 
de langstlevende van beiden tot uni-
verseel erfgenaam, op voorwaarden 

dat deze de kinderen zou verzorgen 
en deze bij hun huwelijk een uitzet 
mee zou geven. De langstlevende 
moest bovendien binnen zes weken 
aan de erfgenamen van de gestorvene 
geven ‘...alle de eerstoverledene lin- 
ne en wolle kleederen, tot densel-
ven lijf en hooft behoorende ende 
bij denselve gedraagen...’10 

VERNUFTIG

In de permanente presentatie van 
het Museum van het Nederlandse 
Uurwerk bevindt zich een ‘rijke-
luisklok’ uit circa 1740 (hoogte 
73 cm), gesigneerd (tussen de 
‘Hollandse boogjes’ van de minu-
ten): ‘Jan Koogies, Wormerveer’. 
De wandklok (uit de Collectie van 
de Erasmus Stichting te Rotterdam) 
heeft een gaand werk, een slag-
werk op twee bellen en een wekker. 
Dankzij een vernuftige toepassing 
van katrollen bereikt het uurwerk 
een gangduur van circa 24 uur. Het 
belhek toont doopsgezinde zinne- 
beelden:  ‘de Dood’, ‘het Woord’ en 
‘de Gematigdheid’, waarbij de cen-
trale figuur met geopend bijbelboek 
op een wereldbol staat. De bellen 
worden traditiegetrouw bekroond 
door een Atlasfiguur die de sterren-
hemel torst. 
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Zaanse ‘rijkeluisklok’, gesigneerd Jan 

Koogies Wormerveer, circa 1740 (Museum 

van het Nederlandse Uurwerk; langdurig 

bruikleen Erasmus Stichting).

Het ingenieuze katrollensysteem dat een 

extra lange gangduur van 24 uur mogelijk 

maakt.
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PLANETARIUM

Jan Klaesz. trad op als correspondent 
voor de Amsterdamse wiskundige 
Nicolaas Struyck. Deze wilde de in-
vloed van kometen op de menselijke 
vruchtbaarheid vaststellen. Hiertoe 
had hij gegevens nodig over de be-
volkingsomvang, het aantal mannen 
en vrouwen enzovoort. In 1742 be-
richtte Jan Klaesz. ‘Horologiemaker’ 
dat te Wormerveer 757 mannen en 
815 vrouwen woonden in 341 hui-
zen. Struyck nam deze gegevens op 
in zijn in 1753 verschenen ‘Vervolg 
van de beschrijving der staartsterren 
en nadere beschouwingen omtrent 
den staat van het menschelijk ge-
slagt...’11

Naast klokken maakte Jan Klaesz. ook 
instrumenten, zoals planetaria. Ook 
is er een Hollandse bakbarometer, 
gesigneerd ‘Jan Koogie Wormerveer’ 
uit 1759 bekend. Het Museum van 
het Nederlandse Uurwerk toont een 
uniek handplanetarium, gesigneerd 
‘Jan Koogies fecit, Wormerveer’, 
dat behoort tot de Zaanlandsche 
Oudheidkundige Verzameling. Dit 
schaalmodel uit de nalatenschap van 
Hendrik Jacob de Boer (1800-1863) 
bestaat uit een verzilverde messing 
schijf (11,4 cm) met een gegra-
veerde krans van de twaalf maanden 
en de Latijnse namen en astrologi-
sche symbolen van de dierenriem. 
Hierop zijn een verhoudingsgewijs 
kleine zon gemonteerd met daar-

omheen aan uitklapbare strippen de 
planeten Mercurius, Venus, Aarde, 
Mars, Jupiter en Saturnus in hout. 
De aarde met lengte- en breedte-
graden en haar maan zijn buiten-
proportioneel groot – dit is relevant 
in verband met de tijdmeting (de 
cyclus van dagen en maanden). De 
planeten zijn elk handmatig door 
middel van drie tandradertjes in 
hun respectievelijke omloopbanen 
te bewegen. Jupiter is voorzien van 
de in 1610 ontdekte, galileïsche 
manen Io, Europa, Ganymedes en 
Callisto; Saturnus van zijn ring en 
de manen Titan, Japetus, Rhea, 
Dione en Thetys. Het was Christiaan 
Huygens die in 1655 Titan ontdekte 
en in 1656 ter ondersteuning van 
zijn astronomische observaties het 
slingeruurwerk ontwikkelde. De 
andere vier Saturnus-manen werden 
tussen 1671 en 1684 ontdekt door 
Giovanni Domenico Cassini. De 
andere nu bekende planeten werden  
pas in de volgende eeuwen waar- 
genomen en ontbreken daarom in  
het planetarium. 

SCHILDERING

Jan Koogies liet zijn klokken be-
schilderen door Jan Stuurman. 
Deze was schildersbaas en daarnaast 
enige tijd leraar van de Waterlandse 
doopsgezinde gemeente. In het ar-
chief van die gemeente bleef zijn 
rekeningboek bewaard. Hieruit 

blijkt dat hij, soms wel per acht 
stuks tegelijk, Jan Klaesz.’ klokken 
beschilderde. Hij rekende hiervoor 
tussen de 1 gulden 10 stuivers en 2 
gulden 5 stuivers per stuk.12 Uit de 
literatuur zijn er geen beschilderde 
Zaanse klokken van Koogies bekend. 
Wél bezit het Historisch Museum 
Arnhem een staand horloge, gesig-
neerd ‘Jan Koogies, Wormerveer’ 
met beschilderde wijzerplaat. Een 
later exemplaar uit particulier bezit 
met speelwerk en figuurmechaniek 
was eveneens te zien tijdens de ju-
bileumexpositie in het Museum van 
het Nederlandse Uurwerk in 2001. 
Deze klok, in een met wortelnoten-
hout gefineerde 290 centimeter hoge 
kast, speelt een keuze uit zes melo-
dieën en toont op de beschilderde 
wijzerplaat een voorstelling van de 
muziekwedstrijd tussen Apollo en 
het rivaliserende boswezen Pan, die 
wordt beoordeeld door de riviergod 
Tmolos en gadegeslagen door de on-
fortuinlijke koning Midas. In 1771, 
enkele jaren voor zijn dood, was Jan 
Klaesz. genoodzaakt het pand aan 
het Zuideinde, dat sinds 1635 onaf-
gebroken in handen van de familie 
was geweest, voor 1.200 gulden te 
verkopen. Als laatste herinnering aan 
de activiteiten van de Koogies kun-
nen we, naast hun klokken, de door-
gang naast het pand Zuideinde 12 
beschouwen. Deze droeg nog lange 
tijd de naam ‘Kloksteeg’.13

Literatuur
Aten (J.), Wormerveer langs weg en Zaan, Wormerveer 1967; Hart (S.), De personele quotisatie te Wormerveer zoals ze in 1742 is vastgesteld. In: 
De Zaende, maandblad gewijd aan de historie, folklore en genealogie van de Zaanstreek, jr.g. 4 (1949) pp. 146-160; Hart (S.), De Zaanstreek en 
Oost-Zaandam in het bizonder in het jaar 1731. in: De Zaende, jr.g. 2 (1947) pp. 65-76, 97-104; Morpurgo (E.), Nederlandse klokken- en horlo-
gemakers vanaf 1300 (Amsterdam 1970); Spierdijk (C.), Klokken en klokkenmakers (Amsterdam 1967) p. 129; Vehmeyer (H.M.), Antieke uurwer-
ken - Een familieverzameling (’t Goy-Houten 1994) p. 494; Zeeman (J.), De Nederlandse stoelklok (Amsterdam 1978).

Noten
1 Aten p. 231, R.A. Haarlem oud not. arch. inv.no. 3020 akte no. 21 (29-7-1666) • 2 Aten p. 237 • 3 Aten p. 231, R.A. Haarlem DTB Westzaan 
inv.no. 32 • 4 Aten p. 237, R.A. Haarlem oud not. Arch. inv.no. 5428 akte no. 37 (6-1-1697) • 5 Aten p. 231, R.A. Haarlem DTB Wormerveer inv.
no. 12 • 6 R.A. Haarlem oud not. Arch. inv.no 5819 akte no. 109 (28-7-1711) • 7 Aten p. 231 • 8 Zeeman p. 110 • 9  Aten p. 231, R.A. Haarlem 
DTB Wormerveer inv.no. 12, DTB Westzaan inv.no. 25 B (4-6-1730), no. 40 (20-5-1730). Jan Klaesz, broer Pieter trouwde enkele dagen eerder, op 
28 mei 1730, met Lijsje Claas Gouwes. • 10  R.A. Haarlem oud not. arch.inv.no. 6421 akte no. 41  (23-5-1731) • 11 Hart • 12 Morpurgo, Aten p. 
232 • 13 Aten p. 231.
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Als eersten op de Zaanse Schans:
Drentse molenaars-
familie pionierde

Het eerste huis op de Schans was de 
vroegere apotheek van Van Sante te 
Zaandam, die moest wijken voor 
de Beatrixbrug. Na de verplaatsing 
woonde hierin tijdelijk het gezin 
van architect Witlox van Bureau 
Schipper, tot de familie Bosman zich 
er blijvend vestigde. De leden van 
dit gezin waren echte pioniers. Op 
de Schans was nog niets: geen echte 
weg, geen buren – alleen de Zaan 

en een opgespoten zandvlakte om 
hen heen. Mevrouw Bosman: ‘We 
waren de eerste bewoners van wat een 
typisch Zaanse woonbuurt werd, ter-
wijl we niet eens echte Zaankanters 
waren.’ Dat veranderde inmiddels. 
Mevrouw Bosman, haar dochter 
en schoondochter zien er als leden 
van kostuumgroep de Zaanse Kaper 
geregeld uit als achttiende-eeuwse 
koopmansvrouwen. En de Zaanse 

mosterd van De Huisman is over de 
hele wereld bekend.

MACHINAAL

De heer Bosman verhuisde als nazaat 
van een Drents molenaarsgeslacht 
met zijn ouders naar Spanbroek, waar 
zijn vader mosterd maakte met een 
inmiddels verdwenen molen. Hoe-
wel hij was opgeleid tot schilder, ver-
koos hij in zijn vaders bedrijf te gaan 

Op de Zaanse Schans vestigden zich 45 geleden de eerste vaste bewoners. Hun bedrijf, mosterdmolen De Huisman, was er de eerste 
onderneming. Dit najaar verhuist de mosterdproductie naar het industrieterrein Noorderveld in Wormerveer. Voor zover mogelijk gaat 
de verkoop van mosterd op de Schans wél door. Een grondige en ingrijpende restauratie van De Huisman moet het mogelijk maken er 
de ingrediënten voor biologische mosterd te malen en bezoekers te tonen hoe de ambachtelijke mosterdproductie er vroeger aan toeging. 
De hiervoor in Groningen aangeschafte authentieke mosterdstenen komen oorspronkelijk uit de Zaanstreek.

door Wikje van Ritbergen-Siewers
Foto’s: uit expositie Het Noorderhuis, 

de familie Bosman en Ruud van Ritbergen

Eenzaam staat het huis van de familie Bosman in een opgespoten zandvlakte. Vanuit het zijraam konden de bewoners nog hun molen zien.
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werken. Toen dat in 1947 werd ver-
kocht, ging hij naar een azijnfabriek 
in Amsterdam, waar hij zijn eigen 
recept voor de mosterdproductie in-
troduceerde. Hij profiteerde van de 
kennis die hij in het bedrijf van zijn 
vader opdeed, vooral over het ‘bil-
len’ (scherpen) van de molenstenen. 
Zijn verlangen naar een eigen bedrijf 
was al flink gegroeid, toen zijn vrouw 
hem enthousiast wees op een artikel 
over de Zaanse Schans. Voor een van 
het Zaandamse Blauwepad naar de 
Schans verplaatste mosterd- en spe-
cerijenmolen uit 1786 (de laatste in 
de Zaanstreek) werd een molenaar 
gezocht. Bosman deelde het enthou-
siasme van zijn echtgenote aanvanke-
lijk niet. ‘Je denkt toch niet dat ik in 
een ouwe molen kruip’, zei hij. Toch 
was hij geprikkeld door het idee, en 
hij besloot dat hij het wilde proberen 
als hij er machinaal mocht malen. 
Mosterdproductie op windkracht is 
problematisch. Er kan in een mo-
len alleen vrij grof worden gemalen, 
het zaad is vet en plakt gauw, en de 
geproduceerde mosterd is niet ge-
schikt voor verwerking in sauzen en 

mayonaise, terwijl de producenten 
daarvan de grootste mosterdafne-
mers zijn. Vereniging De Zaansche 
Molen, eigenaar van De Huisman, 
liet weten ‘dat ze al twee jaar op 
hem zaten te wachten’ en de fami-
lie Bosman besloot het mooie huis 
dat werd bewoond in Castricum, te 
verkopen. Van de opbrengst werden 
machines voor in de molen gekocht, 
en het gezin verhuisde in juli 1961 
naar de Kalverringdijk, waar het 
vijfde kind werd geboren. 

RUIM

Inmiddels droeg Bosman senior het 
bedrijf over aan zoon Frank (produc-
tie) en dochter Lida (administratie). 
Lida Kind-Bosman, die ten tijde 
van de verhuizing zestien jaar was, 
vertelt dat de voormalige specerij-
enmolen van binnen eerst helemaal 
met de tuinslang moest worden 
schoongespoten, omdat alles onder 
een dikke laag kaneelstof zat. Toen 
haar vader na zijn laatste werkdag uit 
Amsterdam thuiskwam, hadden zijn 
gezinsleden de molen in de vreug-
destand gezet – een gebruik dat in 

latere jaren nog vaak werd herhaald. 
In oktober 1961 begon molenaar 
Bosman na wat verbouwingen met 
mosterdmalen. ‘Het was natuurlijk 
wel een sprong in het duister.’ Vanuit 
hun eenzame woning op een terpje 
in het opgespoten land hadden de 
familieleden rondom vrij uitzicht 
en konden ze de hele opbouw van 
de Schans volgen. Het volgende 
pand dat erbij kwam was in 1962 
dat van de harenmakerij, maar het 
duurde nog lange tijd vóór dat be-
woond werd. De laatste huizen op de 
Schans werden begin jaren zeventig 
geplaatst; later kwamen er nog wat 
schuren en pakhuizen bij. Lida vond 
het altijd spectaculair als er weer een 
pand werd overgeplaatst en ze herin-
nert zich nog goed de ‘nacht van de 
Zoeker’, toen een complete molen-
romp over de spoorbaan werd geta-
keld. Het wonen op de Schans ervoer 
ze altijd als heel bijzonder, met de 
molen, de verschillende huisjes (zelf 
bewoonde ze daar in de loop van de 
tijd vier van) en het omringende wa-
ter. De Zaan was in de begintijd nog 
een open riool. Gedumpt afval dreef 

Molen De Huisman werd diverse malen ‘mooi gezet’, ondermeer bij het 40- en 60- jarig 

huwelijk van de heer en mevrouw Bosman.

Lida Kind-Bosman en Frank Bosman in de deuropening van hun 

mosterdmolen.
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onder hun molen en alles werd zwart: 
verf, zilverwerk enzovoort. Het pad 
liep aanvankelijk nog achter het huis 
langs de Zaan; de mosterd werd met 
karretjes naar de grote weg gebracht. 
Hoewel het van buiten klein lijkt, 
is het huis (waarin haar ouders nog 
steeds wonen) ruim van binnen. 
Schoolvriendinnen kwamen er 
graag. Er was een eigen strandje aan 
de Zaan en het huis beschikte over 
een grote woonkamer waar feestjes 
werden gehouden zonder dat er bu-
ren waren die daar last van hadden. 
Wél was het een probleem dat de 
schoorsteen niet al te best trok. Bij 
een bepaalde wind kwam de kamer 
vol rook te staan, wat het gezin eens 
een beginnende koolmonoxidever-
giftiging opleverde. Verder hadden 
de gezinsleden veel last van spinnen 
en van een gluurder, die op een gege-
ven moment zijn hand door het wc-
raampje naar binnen stak. Gelukkig 
was er wijkagent Gerrit Gravesteijn, 
die een oogje in het zeil hield en 
direct kwam kijken als er verdachte 
figuren rond de nog onbewoonde 
huizen scharrelden.

TOERISTENTREKKER

De oorspronkelijke opzet van de 
Zaanse Schans was: het conserve-
ren van een authentieke Zaanse 
woonbuurt. De eerste bewoners 
echte liefhebbers, met veel aandacht 
voor het uiterlijk van hun huisjes. 
Vergaderingen van Stichting De 
Zaanse Schans werden bij de fami-
lie Bosman thuis gehouden. Een 
terugkerend punt op de agenda was 
het geldprobleem van de stichting. 
Een deel van de verplaatsingskosten 
van de huisjes werd betaald door 
degenen die de verplaatsing nood-
zakelijk maakten, maar dat was lang 
niet voldoende. Het vroeg veel crea-
tiviteit van het stichtingsbestuur om 
de voortgang van de bouw te kunnen 
garanderen. Met name Zaandams 
wethouder Metselaar zette zich 
volgens Lida hier sterk voor in. 
Naarmate het plan vorderde, kwa-
men er geïnteresseerde Zaankanters 
kijken en daarna volgden de toeris-
ten. De KLM startte met eigen tours 
op de vrijdagen, er kwamen meer 
bussen en zo veranderde het Zaanse 
woonbuurtje langzamerhand in een 
soort openluchtmuseum. Dat geeft 
wel eens wrijvingen, want de Schans 
ís geen museum, maar officieel een 
gewone woonbuurt. De reuring die 
de toeristen met zich meebrengen, 
moet je op de koop toe nemen, an-
ders heb je er geen leven. Lida heeft 
daar geen enkele moeite mee – ze 
vindt al die mensen die overal van-
daan komen, juist gezellig. Vooral 
met geëmigreerde Nederlanders 
maakt ze graag een praatje. Die 
hebben nog een grote affiniteit met 
de streek en uiteraard nemen ze alle-
maal Zaanse mosterd mee naar huis. 
Mosterdmolen De Huisman krijgt 
dan ook uit de hele wereld brieven 
van oude klanten, soms alleen maar 
gericht aan ‘de mosterdfabriek in 
Zaandam’ en soms zelfs aan ‘meneer 
Mosterd’ of ‘meneer Huisman’. Ze 
worden allemaal keurig bezorgd, zo-
dat Lida kan antwoorden op de erin 
gestelde vragen, zoals: ‘Waar is die 
lekkere mosterd bij mij in de buurt te 
koop?’ Mensen die niet helemaal be-
grijpen hoe het met al die molens zit, 
schrijven ook rustig over ‘de mosterd 

van verfmolen De Kat’. Lida vond 
het leuk toen ze in 1986 felicitaties 
kregen met het tweehonderdjarig 
bestaan van hun bedrijf – op de eti-
ketten van de mosterdpotten staat 
dat de molen uit 1786 dateert. Deze 
schrijvers kregen een bedankje en 
de toezegging dat ze bij een volgend 
bezoek een potje mosterd mochten 
komen halen. Ook grootgrutter 
Albert Heijn is een groot liefhebber 
van Zaanse mosterd. In zijn winkels 
wordt de mosterd van De Huisman 
in verschillende smaken verkocht 
en als zijn lievelingsgerecht noemt 
Heijn ‘côte du boeuf met saus van 
Zaanse mosterd’.

ALBUMS

Foto’s en knipsels in talrijke door me-
vrouw Bosman bijgehouden albums 
tonen hoe de Schans uitgroeide tot 
wat de buurt nu is. Veel daarvan han-
gen samen met bezoek van leden van 
het koninklijk huis en andere bijzon-
dere gasten aan de Schans – mevrouw 
Bosman was dan vaak in haar Zaanse 
kostuum aanwezig. De foto’s laten 
ook zien hoe de familie langzamer-
hand steeds meer buren kreeg en 
hoe vóór het huisje een voortuintje 
en een hekje kwamen, opdat al te 
geïnteresseerde bezoekers niet meer 
door de ramen konden gluren. Een 
parkeerterrein was er nog niet, een 
parkeerprobleem evenmin. De auto 
stond tijdenlang geparkeerd in het 
voormalige weeshuis (nu restaurant 
de Walvis), waarin toen nog geen 
voorwand zat. In diezelfde Walvis, 
toen nog maar net van een dak  
voorzien, werd het veertigjarige  
bestaan van vereniging De Zaansche 
Molen gevierd. Als lid van de  
feestcommissie verzorgde mevrouw 
Bosman een maaltijd voor honderd-
veertig gasten. 

Tot het einde van oktober zijn nog veel his-

torische foto’s van de Zaanse Schans te zien 

in museum het Noorderhuis, waarvan Dirk 

en Lida Kind de beheerders zijn. De foto’s 

zijn beschikbaar gesteld door particulieren 

en het Gemeente Archief Zaanstad.

De heer en mevrouw Bosman in de  

deuropening van hun huis.
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1 april
De overdekte passage tussen de Zaandamse 
Dam en Zilverpadsteeg wordt ’s nachts ge-
sloten. Hommerson Casino’s, eigenaar van de 
passage, liet aan beide zijden ijzeren hekken 
plaatsen die op slot kunnen. Op deze manier 
wordt nachtelijke overlast voorkomen.

1 april
Inwoners van Wormerland mogen in een 
referendum bepalen of er wel of niet een 
casino annex speelautomatencentrum komt 
in pakhuis Batavia aan de Veerdijk. 

1 april
Drie Zaanse woningcorporaties maken nog 
dit jaar nieuwe prestatieafspraken met de 
gemeente Zaanstad. In de afspraken wordt 
vastgelegd hoeveel sociale woningen er be-
schikbaar blijven voor huurders en hoeveel 
woningen er nieuw gebouwd worden.

3 april
De gemeente Zaanstad begon met de be-
planting van de voormalige vuilnisbelt van 
Zaandam. Het gebied tussen de Aubade en 
Cypressehout in Westerwatering is opgedeeld 
in vier sectoren die allemaal verschillend 
worden beplant. Aan de zuid- en bovenkant 
komt een egaal gazon voor scholieren.

4 april
Bezoekers van recreatiegebied Het Twiske 
zullen met ingang van 1 mei niet meer gra-
tis kunnen parkeren aan de Zuiderlaak in 
Oostzaan en de Lange Jap in Den Ilp.

4 april
De nieuwbouwplannen voor de voormalige 
Zaandamse Jedelooschool gaan op herha-
ling. In 2003 werden de toenmalige plannen 
ingetrokken na protesten uit de buurt en de 
gemeenteraad. Woningcorporatie Parteon 
wil er 33 huurappartementen en 52 koop-
woningen bouwen.

5 april
De ingang van de Zaandamse Klauwershoek 
wordt afgesloten. Op deze manier wil de 
gemeente Zaanstad sluipverkeer uit het ka-
rakteristieke buurtje weren.

6 april
Op het dak van basisschool de Tamarinde werd 
een aantal speciale dakpannen aangebracht 
om gierzwaluwen te trekken. 

7 april
Een grote meerderheid van de gemeenteraad 
van Zaanstad stemde voor de komst van 
twee bajesboten in Zaandam. Alleen Rosa 
en Democratisch Zaanstad stemden tegen. 
De boten zijn omstreden omdat er illegalen 
in worden opgesloten.

12 april
‘De Vouw’, het kantoorgebouw van de NV 
Afvalzorg in Nauerna, werd uitgeroepen tot 
winnaar van de Parteon Architectuurprijs 
Zaanstreek 2005.

13 april
De wachttijd voor een huurhuis moet in 
de komende vier jaar minder dan vijf jaar 
worden. Dat is een van de voornemens van 
het nieuwe dagelijks bestuur van Zaanstad. 
Een gemiddelde woningzoekende staat nu 
bijna zes jaar op een wachtlijst.

21 april
Tonny van de Vondervoort werd als nieuwe 

waarnemend burgemeester van Zaanstad  
geïnstalleerd.

21 april
De bouw van de eerste ‘meccanogarage’ van 
Nederland begon. De demontabele parkeer-
garage zal gedurende drie jaar op het voor-

malige Zaandamse Noordschebos staan. Naast 
de garage komen een tijdelijke Albert Heijn 
en een  stomerij. 

22 april
Stichting Welsaen ontving 30.000 euro 
van het Oranje Fonds voor de verbou-
wing van de zogenaamde buurtboot in de 
Noordervaldeursloot in de Zaandamse wijk 
Kogerveld.

22 april
De Dienst Landelijk Gebied en Staatsbos-
beheer gaat drie onverharde wandelpaden 
aanleggen in het Guisveld.

28 april
Directeur Victor Moussault van de Zaanse 
Schans en directeur Fokelien Renckens van het 
Zaans Museum gaan samen de tweehoofdige 
leiding vormen van een nieuwe organisatie: 
‘het totaalproduct’ Zaanse Schans/Zaans 
Museum.

Kroniek
Drie maanden de Zaanstreek samengesteld uit Dagblad Zaanstreek. door Annemieke Emond

Foto’s: Wim de Jong (GAZ)

De Klauwershoek

De Vouw bij Nauerna



29 april
 Zaanstad staat voor kleurloze middelmaat. 
Dat blijkt uit de Atlas voor gemeenten 2006, 
waarin de vijftig grootste gemeenten van 
Nederland aan de hand van veertig punten met 
elkaar worden vergeleken. Wonen, werken, 
uitgaan, recreëren... het is in Zaanstad niet 
goed, maar ook niet slecht. Zaanstad scoort 
wel goed als het gaat om museumaanbod 
en veiligheid.

29 april
De prullen- en hondenpoepbakken in 
Zaanstad doen de komende vijf jaar ook dienst 
als reclamezuiltjes. De gemeente Zaanstad 
verhuurt de ruimte op de bakken om extra 
inkomsten te krijgen.

2 mei
Westzaan krijgt ter hoogte van Zuideinde 93 
tot en met 125 A, een woonwijk met circa 85 
woningen en een buurtsupermarkt. Ongeveer 
dertig procent van de nieuwbouw valt onder 
de categorie sociale koop. In de tweede helft 
van 2007 wordt met de bouw gestart.

4 mei
De rechtbank in Haarlem bepaalde dat De 
Groote Weiver in Krommenie na ruim twintig 
jaar definitief moet verdwijnen. De gemeente 
Zaanstad wil de culturele ontmoetingsplaats 

slopen om sanering van het voormalige gasfa-
briekterrein mogelijk te maken. Hierna kan 
er nieuwbouw komen.

5 mei
De straat Poelenburg in Zaandam moet een 
flaneerzone worden, liefst met een directe 
aansluiting op de Thorbeckeweg. Dit is een 
van de vijf uitgangspunten van de gemeente 

en de woningcorporaties om tot een beter en 
mooier Poelenburg te komen. 

8 mei
De fabriekshal van de vroegere zeepfabriek 
van Hilko aan de Zaandamse Oostzijde 
werd omgetoverd tot een skatepark met wel  
twintig ‘obstakels’.

10 mei
Oud-woningbouwdirecteur Sijb de Witte 
hoopt nog dit jaar met een goed plan te komen 
voor een fontein op het Zaandamse Prins 
Bernhardplein. Als dat lukt, denkt hij dat de 
financiering ook wel rond komt. Samen met 
architect Jan Goedhart probeert De Witte de 
wens van oud-burgemeester Ruud Vreeman in 
vervulling te laten gaan. Vreeman lanceerde 
zijn plan voor een fontein bij zijn afscheid 
uit Zaanstad. De fontein moet symbool staan 
voor verdraagzaamheid en verbondenheid.

15 mei
Het eilandje in de Zaandamse Mallegatsloot 
wordt recreatiegebied. Er komen wandelpa-
den, een fietspad met verlichting, speelvelden 
en een zogenoemd knuppelpad – een pad van 
dikke takken of boomstronken. Scoutingclub 
Koog-Zaandijk bouwt een nieuw clubhuis op 
het eiland, dat nu vaak als dumpplaats voor 
huis- en tuinafval wordt gebruikt.

16 mei
De kinderafdeling van het Zaans Medisch 
Centrum kreeg een zogenoemde ‘Smiley’ uit-
gereikt. De smiley is een kwaliteitskeurmerk 
van de vereniging Kind en Ziekenhuis. De 
kinderafdeling onderscheidt zich positief door 
voorzieningen zoals folders om kinderen voor 
te bereiden op een ziekenhuisopname en spe-
ciale kunst voor kinderen op alle kamers.

16 mei
De bovenas van molen Het Jonge Schaap bij 
de Zaanse Schans is geplaatst. De bouw van 
de molen ligt prima op schema.

17 mei
De voormalige fabriek van Verkade krijgt 
een nieuwe bestemming. In oktober opent 
restaurant ‘De Koekfabriek’ er zijn deuren.

17 mei
Het ROA (Regionaal Orgaan Amsterdam) 
wil een nieuwe naam. Als de gemeenten ak-
koord gaan wordt die ‘Stadsregio Amsterdam’. 
In het ROA werken zestien gemeenten sa-
men, waaronder Zaanstad, Wormerland en 
Oostzaan.

18 mei
Burgemeester en wethouders van Zaanstad 
willen een ‘aanlegvergunningsstelsel’ afkon-
digen voor Krommeniedijk en omgeving. 
In de grond van het gebied liggen sporen 
uit de Romeinse tijd. Met een dergelijke 
vergunning kunnen bouwwerken die niet 
passen in het karakteristieke Krommeniedijk, 
worden geweigerd.

20 mei
De sloop van blauwselfabriek Avis in Westzaan 
leverde tien molenstenen in verschillende 
formaten op, waarvan sommige helblauw 
gekleurd. Waarschijnlijk dienden ze voor 
het vermalen van verfstoffen, waaronder ul-
tramarijn. Deskundigen buigen zich over de 
precieze herkomst.
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23 mei
Tijdens de start van de restauratie van het 
Zaandijkse Weefhuis werd een bord ont-
huld waarop de beroemde uitspraak van de 
Zuid-Afrikaanse politicus Paul Kruger staat 
te lezen: ‘Alles sal reg kom’ – symbolisch voor 
een gebouw dat begin 2007 weer helemaal 
recht moet staan.

29 mei
Het Zaandamse Burgemeester In ’t Veldpark 
wordt voor 5,7 miljoen euro opgeknapt. Er zal 
een flink aantal nieuwe voorzieningen komen, 
waaronder een wandelbrug over de heemtuin, 
een paviljoen aan de Gouw, een jachthaventje 
en een speel- en uitkijkheuvel.

1 juni
De Stichting Oude Hollandse Kerken 
(SOHK) werd de nieuwe eigenaar van de 
Nederlands hervormde kerk van Jisp. De 

stichting wil het kerkje naast de gebruike-
lijke kerkdiensten, begrafenissen en doop-
plechtigheden ook voor andere doeleinden 
gebruiken. 

8 juni/10 juni
De provincie is verontrust over de manier 
waarop Zaanstad omgaat met onderhoud. Het 
achterstallig onderhoud op kapitaalgoederen 
is enorm. Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland willen dat het gemeentebestuur snel 
met een plan komt om de achterstand in te 
lopen. Zaanstads wethouder van Financiën, 
Harm Jan Egberts, zei de klacht van de pro-
vincie volstrekt onterecht te vinden. ‘Er is 
een achterstand in het onderhoud, maar de 
gemeente doet er alles aan om die in te lopen. 

Bovendien ligt Zaanstad er niet slechter bij 
dan veel andere gemeenten.’

9 juni
In de voortgangsrapportage ‘Actualisatie 
Inverdan 2’ kondigen burgemeester en wet-
houders verschillende aanpassingen aan. Zo 
komt er een tweede ondergrondse parkeer-
garage en wordt de geplande hoeveelheid 
kantoorruimte teruggebracht.

9 juni
De gemeente Zaanstad gaat een nieuw middel 
inzetten in de strijd tegen bladluis: Tree guard 
(boombeschermer). Dit is een biologisch 
middel dat wordt gemaakt van een knof-
lookextract. Voorheen werd het inmiddels 
verboden gif acefaat gebruikt.

14 juni
Een nieuwe busbaan langs de Zaandamse 
Thorbeckeweg moet de bussen van Zaandam 
naar Amsterdam sneller door de spits  
laten rijden. De gemeente Zaanstad werkt 
aan een plan om de bussen om de file heen 
te leiden.  

15 juni
Buitenlandse toeristen die in een touringbus 
de Zaanse Schans bezoeken krijgen vaak 
nauwelijks de tijd om rustig rond te kijken. 
Een bezoek aan het Zaans Museum schiet er 
meestal bij in. Veelal moeten de toeristen zich 
na vijftig minuten alweer melden bij de bus. 
Het korte verblijf van buitenlandse toeristen 
is een enorm probleem voor de grootste trek-
pleister van de Zaanstreek. Medewerkers en 
ondernemers van de Zaanse Schans vinden 
het hoog tijd worden dat er plannen worden 
ontwikkeld om de bezoekers langer vast te 
houden. Zo moeten er gesprekken komen 
met bedrijven die excursies aanbieden.

19 juni
Het Zilverschoonplein in de Zaandamse wijk 
Kogerveld is vernieuwd, maar de bewoners 
zijn niet echt blij met  het resultaat. Het 
winkelcentrum oogt kaal en saai. De buurt 
hoopt op plaatsing van wat groen en speel-
toestellen.

19 juni
Een opmerkelijk succes voor het Zaantheater. 
Het verkocht al zeventigduizend kaarten voor 

het nieuwe theaterseizoen. In de voorverkoop 
zijn dat al evenveel kaarten als vorig seizoen, 
toen er vijftig voorstellingen meer werden 
aangeboden. De klanten zijn gebleven, de 
zaalbezetting is beter. 

20 juni
De uit 1912 stammende snoepfabriek 
van Goedhart/Klene in Zaandijk werd ge-
sloopt.

22 juni
Cultuurinstellingen in Zaanstad krijgen de 
komende jaren de rekening gepresenteerd 
voor het beleid van het nieuwe college van 
b. en w. De vaste lasten voor de gebouwen 
moeten omlaag. Lukt dat niet, dan worden 
de subsidies minder. Het risico dat daarbij 
instellingen ten onder gaan, nemen burge-
meester en wethouders voor lief.

23 juni
Zaanradio gaat een plan maken voor tekst-
televisie in Zaanstad. Daarmee keert lokale 
televisie weer terug op de agenda van de 
gemeente.

28 juni
De maten voor de ontdempte gracht in het 
bestemmingsplan Inverdan zijn al door de 
gemeente vastgelegd. De gracht wordt vier 
tot acht meter breed en één tot anderhalve 
meter diep. Het uitgraven van de Gedempte 
Gracht blijft omstreden. Er zijn voor- en 
tegenstanders, maar de gemeente Zaanstad 
houdt vast aan het water.

28 juni
Een geplande woontoren van 45 meter hoog 
tussen Westerwatering en de spoorlijn gaat 
niet door. De toren zou teveel wind weg-
houden van paltrokmolen De Held Jozua, 
die dan niet meer zou kunnen draaien. De 
nieuwe bebouwing mag daarom niet hoger 
worden dan de huidige.

Drie maanden de ZaanstreekKroniek
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Agenda door Annemieke Emond en Rob Lengers

NOORDERHUIS

Tot 31 oktober 
‘45 jaar Zaanse Schans in beeld’, een 
fototentoonstelling over het ontstaan 
van de Zaanse Schans. Museum Het 
Noorderhuis op de Zaanse Schans. 

Openingstijden: dinsdag t/m zondag 
van 10-17 uur.

ARCHEOLOGISCHE

WERKGEMEENSCHAP 

De afdeling Zaanstreek-Waterland van 
de Archeologische werkgemeenschap 
Nederland organiseert (voor zover bij het 
samenstellen van deze agenda bekend) 
twee lezingen in de expositieruimte van 

de Culturele werkplaats, Tuinstraat 27a, 
Zaandijk, aanvang 20 uur, toegang gratis. 
www.archeologiezaanstreek.nl

Dinsdag 17 oktober 
Archeoloog Jan de Koning spreekt 
over de succesvolle opgravingen aan 
de Waldijk te Uitgeest. Onderzoek gaf 
aan dat er drie belangrijke perioden wa-
ren te onderscheiden: Late Bronstijd, 
IJzertijd (zowel Midden als Late) en 
Middeleeuwen. Topvondsten waren: een 
bronzen zwaardschedepuntbeschermer, 
onbekende, aansprekende aardewerkvor-

HONIG BREETHUIS  

Muziekuitvoering en een lezing op zon-
dagmiddagen in het Honig Breethuis, 
Lagedijk 80, Zaandijk. 
Reserveren is wenselijk, dagelijks be-
reikbaar (tel. 075-6217626) tijdens de 
opening van het museum (de hele week, 
behalve behalve maandag en zaterdag, 
13-17 uur). In het kabinetje van het 
Honig-Breethuis is een doorlopende 
tentoonstelling over de restauratie van 
de behangschilderingen.

Zondag 15 oktober, 15.30 uur
Tentoonstelling en lezing over de 
‘Westzijde-rol’. De Huizenrij van West-
Zaandam, langs de Zaan vanaf het 
Blauwe Pad tot aan het Vinkenpad, ge-
tekend en gekleurd door een onbekende, 
in de tweede helft van de achttiende eeuw. 
De Westzijderol maakt deel uit van de 
Zaanse oudheidkundige verzameling van 
Jacob Honig Jsz. jr. 

Zondag 19 november, 15.30 uur
Canzonière, een liederenprogramma 
met onder meer muziek van Mozart en 
Purcell. Zang van Marjo Oberendorf en 
Avaline Roth begeleid op de piano door 
Deborah Pardy.
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De Westzijderol.

Beelden van de Zaanse Schans in opbouw in  

Het Noorderhuis.
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’t Al;gemeen in ‘De Vertoeving’,  
Westzijde 80 te Zaandam, aanvang  
20 uur, toegang vrij.

Maandag 2 oktober 
L.M. ’t Hooft uit Heemstede spreekt 
over het oudste museum van Nederland: 
het Teylers Museum in Haarlem. Dit 
is genoemd naar Pieter Teyler van der 
Hulst (1702-1778), een vermogende 
Haarlemse laken- en zijdefabrikant. 

Maandag 27 november 
Dialezing: ‘Ottomaans Turkije even 
dichtbij’. Een dwaaltocht door een 
Ottomaanse stad. 
De dia’s tonen onder meer de tuinen van 
de sultan, schitterend versierde moskeeën 
en traditioneel ingerichte huizen. 

LICHTJESAVOND IN WORMERVEER

Historische Vereniging Wormerveer 
(HVW, Postbus 303, 1520 AH 
Wormerveer) organiseert:

Vrijdagavond 27 oktober
De derde editie van de zogenoemde 
‘Lichtjesavond’ op de Begraafplaats 
aan de Marktstraat van Wormerveer. 
Honderden waxinelichtjes en kleine 
lampjes zorgen voor een unieke, fee-

erieke sfeer op deze oude dodenakker die 
is voorgedragen voor een plaats op de ge-
meentelijke monumentenlijst. De licht-
jesavond krijgt dit jaar nog meer glans 
door gepaste achtergrondmuziek en het 
voordragen van enkele gedichten. Vanaf 
19 uur is iedereen welkom om dit unieke 
schouw- en luisterspel mee te maken.

men, en een beschilderde spanen doos uit 
de derde eeuw na Christus.  

Dinsdag 14 november 
Drs. Ramon van Weenen spreekt over de 
bijzondere plaats die het Oer-IJ gebied 
inneemt in de Nederlandse archeologie. 
Ramon van Weenen studeerde af op 
de bewoning in het estuarium van het  
Oer-IJ. Hij werkt nu aan een verwach-
tingskaart voor mogelijke bewoning. 

Deze wordt samengesteld naar zeven 
punten die gunstig zouden zijn voor  
het stichten van een nederzetting. De 
resultaten worden geijkt aan reeds  
bestaande vindplaatsen. 

LEZINGEN NUT ZAANDAM-ZUID

Lezingen op maandagavonden ge-
organiseerd door het departement  
Zuid van de Maatschappij tot Nut van 

De Lichtjesavond op de oude Wormerveerse begraafplaats in 2005.
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Verenigingsnieuws
BOEK OVER FAMILIE SCHOUTE

De Historische Vereniging Wormerveer 
(HVW) wil graag in contact komen met 
ex-werknemers van de voormalige cacao- 
en chocolade-fabriek Erve H. de Jong. 
Er wordt gewerkt aan een boekwerk over 
de familie Schoute (de eigenaren van De 
Jong) en we spreken graag met mensen die 
nog uit de eerste hand weten te vertellen 
hoe het er in het bedrijf aan toeging. Erve 
H. de Jong staakte in 1957 om econo-
mische redenen haar bedrijfsactiviteiten 

in Wormerveer. Ook willen we graag in 
contact komen met mensen die in het bezit 
zijn van het personeelsblad van Erve H 
de Jong, ‘De Schakel’. Contactpersoon 
HVW: Tom Tulleken, tel. 075 6227737.

BOEK OVER ZAANSE MARITIEME

GESCHIEDENIS IN VOORBEREIDING

De Zaanstreek en het water zijn al eeu-
wenlang met elkaar verbonden. Ofschoon 
daarover heel wat is gepubliceerd, ontbreekt 
een samenhangend overzicht over hoe het 
water de geschiedenis van de Zaanstreek 
beïnvloedde (en nog beïnvloedt). Jur 
Kingma – oud-redacteur van ‘Met Stoom’ 

(een van de voorlopers van dit blad) en 
ere-lid van de vereniging Zaans Erfgoed 
– nam enige tijd geleden het initiatief om 
te komen tot een boek over de maritieme 
geschiedenis van de Zaanstreek.

Het initiatief van Jur Kingma leidde in-
middels tot de vorming van een werk-
groep, die als doel heeft: de uitgave van 
een boek met de werktitel ‘Maritieme 
geschiedenis van de Zaanstreek’. Volgens 
de plannen verschijnt dit in het najaar van 

2007. Voorzien van veel relevante illustra-
ties zal dit boek onder andere aandacht 

besteden aan de Zaanse scheepsbouw 
vanaf de zeventiende eeuw tot heden: 
aan de houtzaagmolens die daarvoor de 
basis legden, de binnen- en zeevaart die 
nauw met de bedrijvigheid langs de Zaan 
samenhingen, aan de natte infrastuctuur 
van de Zaanstreek, en aan markante 
Zaanse maritieme persoonlijkheden. Ook 
is er aandacht voor de watersport in relatie 
met de Zaanstreek, voor de bedrijvigheid 
die nog steeds op de Zaan is gericht, en 
voor Zaanse kunstuitingen op het gebied 
van ‘het maritieme’.

De werkgroep bestaat naast voorzitter 
Jur Kingma uit Cees Kingma (webmas-
ter van www.zaans-industrieel-erfgoed.
nl), Cees Paul (oud-conservator van het 
Amsterdamse Scheepvaartmuseum), 
Wladimir Dobber (project-coördinator 
SIDH), de fotografen Peter Marcuse en 
Henk van  ’t  Loo, allround maritiem 
deskundige Jan Aafjes, maritiem schilder 
Fred Boom en maritiem-publicist Albert 
Boes. Bij de samenstelling wordt voor een 
belangrijk deel uitgegaan van publicaties 
die eerder verschenen in ‘Met Stoom’ en 
‘Zaans Erfgoed’. Daartoe wordt door de 
werkgroepleden contact opgenomen met 
de samenstellers van die bijdragen. Er staat 
een boek op A-4 formaat van omstreeks 
192 pagina’s voor ogen, tegen een popu-
laire prijs. Dat laatste hoopt men mogelijk 
te maken via sponsoring en subsidiëring. 
Daarbij staat centraal dat de medewerkers 

Coördinatie: Wikje van Ritbergen

Het fabriekscomplex van Erve H. de Jong rond 1900 (Foto GAZ).

De scheepswerf van Jacob Lam (Oostzaandam) 

in 1780.
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hun bijdrage aan het boek belangeloos le-
veren. Informatie: kingma@planet.nl

85 JAAR NOVA VITA IN 

OOSTKNOLLENDAM

De Oostknollendamse dorpsvereniging 
Nova Vita bestaat 85 jaar; in september 
werd dat gevierd met een expositie in pak-
huis Koningsbergen. Het jubileum inspi-
reerde voorzitter Thijs Ris van de Stichting 
Historisch Oost-knollendam tot het vol-
gende artikel over de vroegere kermis in 
Oost-knollendam en de oprichting van de 
dorpsvereniging.

Wanneer de kermis in Oostknollendam 
ontstond is niet helemaal te achterhalen, 
maar in van de Aa’s Woordenboek staat 
vermeld dat rond 1650 al kermis werd 
gevierd: ‘De kermis regelt zich naar den 
feestdag van ST. VICTOR, welke invalt 
den 10 October, Zondags daaraan is het 
kermis te Knollendam.’ Tot het begin van 
de twintigste eeuw zal dit zo geweest zijn, 
maar in 1919 maakte de gemeenteraad 
van Wormer (waaronder Oostknollendam 
viel) daar een einde aan... ‘overwegende 
dat de kermis is een verouderde instelling, 
waarvan het bestaan niet langer dient te 
worden bestendigd; dat de kermis in het 
dorp Wormer bovendien op zodanige 
wijze wordt gehouden, dat een ergernis is 
voor de weldenkende burgers...’ besloot 
de raad ‘...de kermissen of jaarmarkten in 
de gemeente Wormer, die ieder vier da-
gen duren en aanvangen te Wormer den 
zondag, die het naast komt aan 12 juni 
te Oost-Knollendam de laatste zondag in 
augustus af te schaffen.’ 

Oostknollendammers zijn een eigenwijs 
volkje en vonden deze betutteling te ver 
gaan. De toenmalige bewoners staken de 
koppen bij elkaar en zo ontstond in 1921 
de vereniging Nova Vita, oftewel ‘Nieuw 
Leven’. Dit nieuwe leven hield in, dat de 
dorpelingen hun jaarlijkse festiviteiten 
wilden en konden voortzetten onder een 
andere naam dan ‘kermis’: de ‘Volksspelen’ 
werden geboren, die sindsdien jaarlijks vier 
dagen worden gehouden vanaf de derde 
zaterdag in augustus. De spelen worden al 
sinds jaar en dag door een groep enthousi-
aste inwoners georganiseerd. Traditioneel 
wordt geopend met de kinderspelen of ver-
sierde optochten op zaterdagavond. Dat is 
het begin van vier dagen gezelligheid voor 

en door Oostknollendammers – afgelo-
pen augustus voor de 85e keer. 

Waar een verbod al niet toe kan leiden: 
het nieuwe leven van Nova Vita werd 
telkens weer doorgegeven aan volgende 
generaties. Het blijkt dat men de kermis 
destijds niet had moeten verbieden – de 
behoefte van de Oostknollendammers om 
met elkaar en andere belangstellenden om 
een paar dagen in hun eigen dorp lekker 
uit hun dak kunnen gaan, is nooit verdwe-
nen. Natuurlijk: het moet wel leuk blij-
ven, en dat is het gebleven, tot de dag van 
vandaag. Historisch gezien is Nova Vita 
een vereniging die juist de inwoners van 
Oostknollendam met elkaar samenbracht 

en -brengt door middel van ontspanning 
en plezier. En wat is er nu leuker dan deze 
traditie van onze voorvaderen, die de stap 
namen om de kermis nieuw leven in te 
blazen, voort te blijven zetten.

VROEGERE BEWONING 

ZAANDAM DAN GEDACHT

In het Europese Verdrag van Malta is vast-
gelegd dat bij grote bouwprojecten arche-
ologisch onderzoek verplicht is. Dat geldt 
ook voor het plan Inverdan, waardoor het 
centrum van Zaandam ingrijpend ver-
andert. Stadsarcheoloog Piet Kleij deed 
begin juli van dit jaar opgravingen aan 
het einde van de Gedempte Gracht, bij 
de Vaart. Daarbij kwamen opmerkelijke 
zaken naar boven, die een beter inzicht 

geven in het leven van de minder welge-
stelde bewoners van deze streek en die als 
vergelijkingsmateriaal ook van landelijk 
belang kunnen zijn. Tot verrassing van 
de stadsarcheoloog werden er scherven 
gevonden van een voorraadpot, die da-
teren uit de twaalfde eeuw. Het ligt in de 
bedoeling de vondsten te exposeren in het 
informatiecentrum van Inverdan.

Vereniging Zaans Erfgoed heeft in de 
vergadering van de monumentencom-
missie, waarin zij is vertegenwoordigd, 
gevraagd om meer plaatsen aan te wijzen 
waar zogenoemde proefsleuven voor ar-
cheologisch onderzoek gemaakt kunnen 
worden. Met name wordt dan gedacht 

aan de Gedempte Gracht als deze weer 
uitgegraven wordt. Hoewel hier in het 
verleden al veel in de bodem is gespeurd, 
kunnen in de diepere lagen mogelijk nog 
boeiende vondsten worden gedaan. 

De Zaanse kranten besteedden uitgebreid 
aandacht aan de opgravingen van afgelo-
pen juli. Voor onze lezers buiten de streek 
hebben wij de artikelen gescand en wij 
kunnen u deze per e-mail toesturen. Aan 
te vragen via zaanserfgoed@planet.nl

Wethouder Cultuur Ronald Ootjers (rechts) bekijkt de opgravingen op het Ankersmidplein in Zaandam. 

Stadsarcheoloog Piet Kleij geeft uitleg over de vondsten. (Foto: Rodi Media).
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DUIVENMELKEN 

Naar aanleiding van het 75-jarig bestaan 
van de Zaanse Concours Commissie 
(ZCC), het overkoepelende orgaan van de 
Zaanse postduivenclubs, stelde de Zaanse 
duivenmelker Bert Braspenning een aar-
dig gedenkboek samen. Toen de ZCC 
ontstond, werd in de Zaanstreek de dui-
vensport al 25 jaar beoefend; in dit boek 
komt dan ook honderd jaar duivensport 
langs. De postduif wordt wel ‘het renpaard 
van de kleine man’ genoemd. Braspenning 
geeft een aardig kijkje in de keuken met 
veel (deels technische) informatie over de 

oorsprong en de ontwikkeling van de dui-
vensport, die ingewijden zal interesseren. 
Een groot deel van het boek is gebaseerd 
op de herinneringen van de schrijver. 
Hoofdstukken over de afzonderlijke ver-
enigingen worden afgewisseld met hoog-
te- en dieptepunten in de duivensport. 
Een dieptepunt bij uitstek was de tweede 
wereldoorlog. Een jongere generatie zal 
zich niet direct realiseren dat tot in de oor-
logsjaren postduiven een rol speelden in de 
(militaire) communicatie, met name bij 
het overbrengen van geheime informatie. 
Het houden en kweken van postduiven 
werd dan ook vrijwel direct door de bezet-
ter verboden. De Zaanse duivenmelkers 
wisten de Duitse overheid te misleiden bij 
het inleveren van de geringde poten, die 

moesten bewijzen dat zij hun troeteldie-
ren hadden gedood. Maar stiekem duiven 
houden was natuurlijk niet eenvoudig en 
de straf was niet mals: concentratiekamp. 
De enkele Zaanse pechvogel die dat over-
kwam, overleefde het kamp gelukkig. Op 
het laatst eiste ook de hongerwinter zijn 
tol. Na de oorlog waren er nog 250 duiven 
over. Met hulp van Engelse duivenhouders 
werd de sport in Nederland nieuw leven 
ingeblazen. Van de vijftien ooit bestaande 
Zaanse duivenclubs met meer dan 450 
leden is nu kennelijk nog maar de helft 
over. Een uitstervend ras, die duivenmel-
kers? Braspenning zit niet bij de pakken 
neer en beschrijft het wel en wee van zijn 
sport met liefde. Veel fotomateriaal is af-
komstig uit particuliere collecties, terwijl 
ook het archief van Dagblad Zaanstreek 
een rijke bron bleek. Het is aardig om te 
zien hoe ‘de kleine man’ in de Zaanstreek 
met zijn ‘renpaard’ omsprong. Vrouwen 
zijn en waren amper vertegenwoordigd. 
Verder wist ik niet, dat de oorspronkelijke 
duivenmelker te vergelijken is met de te-
genwoordige poelier. Gedenkboeken als 
deze zijn altijd aardig voor de ingewijden. 
De geïnteresseerde leek zou (nog beter) ge-
diend zijn geweest met een inhoudsopgave 
en een register. Hier en daar is het boekje 
inhoudelijk een beetje rommelig. Dankzij 
de moderne technieken is het tegenwoor-
dig niet zo ingewikkeld meer om een fraai 
ogend gedenkboek als dit te maken, maar 
enige redactionele assistentie zou het resul-
taat ten goede zijn gekomen. Niettemin 
zijn de verhalen van Braspenning en de 
zijnen een welkome aanvulling op de ver-
der schaarse openbare informatie over de 
duivensport in de Zaanstreek. 

Bert Braspenning, Duiven melken: 100 
jaar postduivensport in de Zaanstreek. 
Wijdewormer, 2006. Uitgave in eigen be-
heer, geen ISBN (RL).

VERKADE-KUNSTENAAR

Twee nummers geleden besteedden wij 
aandacht aan een overzicht van leven en 
werk van Jan Voerman, tekenaar van zo’n 

duizend plaatjes voor de Verkade-albums. 
Nu verscheen er opnieuw een boek over 
een Verkade-kunstenaar. Jan Pieter Woudt 
verzorgde in opdracht van de Stichting 
Behoud Cultureel Erfgoed Verkade een 
fijnzinnig boekje over de schilder en teke-
naar Cees Dekker (Zaandam 1900-1990), 
die van 1923 tot 1961 als reclame-ontwer-
per en hoofd van het reclame-atelier bij de 
firma Verkade in dienst was. Verkade deed 
met de aanstelling van deze man een gou-
den greep, zo bleek alras, en toonde zich 
zowel aan het begin als aan het eind van 
het dienstverband de vooruitstrevende 

broodheer waar het bedrijf wel vaker om 
is geroemd: Dekker bedong in 1923 een 
vijfdaagse werkweek, zodat hij tijd over-
hield voor eigen werk als kunstenaar, en 
toen in de jaren ’50 zijn gezichtsvermo-
gen achteruitging, kon hij zijn werk voor 
Verkade grotendeels thuis verrichten. In 
1961, vier jaar voor zijn 65e verjaardag, 
kreeg hij een pensioen toegekend. Jan 
Pieter Woudt vertelt in onopgesmukte 
stijl het levensverhaal van Cees Dekker en 
diens vrouw Wil de Vries, die de ontwer-
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per bij Verkade leerde kennen. Uiteraard is 
er veel aandacht voor het werk van Dekker 
voor Verkade, ingeleid met een beknopt 
hoofdstukje over het ontstaan van reclame 
in Nederland en de voortrekkersrol die 
Verkade ook hierin speelde. Door het werk 
van Dekker voor Verkade als reclame te 
bestempelen, doen we eigenlijk zowel de 
ontwerper als Verkade tekort. Het ging 
om veel meer dan reclame; de gehele pre-
sentatie van de Verkade-producten werd 
door Dekker vorm gegeven: van affiches 
en advertenties, via de decoratie van 
meer en minder duurzame verpakkingen 
(dozen, blikken) tot aan de vorm van de 
chocolaatjes aan toe. Wat voor de hui-
dige generatie jongeren in Nederland het 
beeldmerk van (zeg) Coca Cola is, dat is 
voor de iets ouderen het beeld van Verkade 
zoals Dekker dat neerzette. Veel van zijn 
ontwerpen zijn collector’s items gewor-
den. Daarnaast bleef Dekker altijd vrij 
werk maken: landschappen en stillevens 
in olieverf en aquarel, portretten van zijn 
vrouw, ouders en schoonouders en hele 
series kleine getekende portretjes van meer 
en minder bekende Nederlanders, vlug en 
raak neergezet vanaf het televisiescherm. 
Een boek over een kunstenaar kan niet 
zonder afbeeldingen: het Verkade-archief 
beschikt over zowel het Verkade-werk als 
het vrije werk van Cees Dekker, waarvan 
zijn weduwe kort voor haar dood vast-
legde dat het naar de Stichting Behoud 
Cultureel Erfgoed Verkade moest gaan. 
Een deel daarvan was te zien bij de pre-
sentatie van dit boek, zodat ik kon vaststel-
len dat de reproductie ervan in het boek 
zeer fraai is uitgepakt. Al met al is het een 
boekje geworden waar zowel Jan Pieter 
Woudt als de erven Verkade veel eer mee 
inleggen. 

Jan Pieter Woudt, Cees Dekker Kunstenaar 
bij Verkade. Zaandam, Stichting Behoud 
Cultureel Erfgoed Verkade, 2006. Uitgave 
in eigen beheer. Geen ISBN. (CvS). 

WORMER- EN JISPERVELD 

Donald Niedekker en Ed Zijp maakten 
een prachtig boek over het Wormer- en 
Jisperveld, misschien wel het oudste cultu-
rele erfgoed van de Zaanstreek. In prach-
tige foto’s en lyrische teksten wordt de lezer 
meegenomen langs een hele seizoencyclus: 
lente, zomer, herfst, winter en weer lente. 
Beide auteurs waren vanaf hun jeugd ver-

trouwd met dit landschap. Alle kennis, alle 
beelden die Niedekker van jongs af aan in 
zich opsloeg, deelt hij in bloemrijke taal 
met de lezer. Ook aan de foto’s van Ed Zijp 
kun je zien dat hier iemand aan het werk 
was die precies weet waar hij moet zijn, en 
op welk moment in het seizoen en van de 
dag, om het landschap en zijn bewoners 
(planten, dieren en af en toe mensen) vast 
te leggen. Bij de samenstelling en verwer-
king van hun materiaal werkten Niedekker 
en Zijp innig samen; ook dat spreekt uit 
dit zorgvuldig gemaakte boek. Hoewel de 
natuur in woord en beeld de boventoon 
voert, vergeten de auteurs geen moment 
dat het landschap zoals het er nu ligt door 
menselijk ingrijpen ontstond. Donald 
Niedekker gaat er in zijn tekst expliciet 
op in, met name in het eerste hoofdstuk 
waar hij aanhaalt hoe de eerste nederzet-
ters die het land ontgonnen, zichzelf en 
hun nageslacht als het ware veroordeelden 
tot het voortdurend blijven ontwateren 
en ophogen van de weilandjes. De soms 
eigenaardige namen van de landjes, waar-
aan in Zaans Erfgoed al eens aandacht 
werd besteed, komen ook aan bod. Ook 
in de foto’s komt de steeds verder ontwik-
kelde menselijke bedrijvigheid terug: van 
molenwieken in ochtendnevel of gouden 
avondzon, tot grote fabriekscomplexen als 
burchten aan de einder. Wie na het zien 
van al dat moois ook zélf op onderzoek wil 
gaan, kan deelnemen aan een vaarexcur-
sie van de Poelboerderij. Op eigen kracht 
het Wormer- en Jisperveld verkennen 
kan ook, bijvoorbeeld in een roeibootje 
van botenverhuur Praag, en geleid door 
het gidsje dat de familie Praag in samen-
werking met de Vereniging Agrarisch 
Natuurbeheer Waterland uitgaf. Daarin 
is een roeitocht aangegeven die u langs 
de mooiste plekjes voert en onderweg ook 
uitleg geeft over de natuurhistorie en de 
invloed van mensen op het gebied. Wie na 
het prachtige boek van Niedekker en Zijp 
en eventueel na een eigen tochtje meer wil 
weten over hoe het hier allemaal begon 
(hoe de eerste boeren hier te werk gingen, 
hoelang zij het volhielden om ook graan 
en andere gewassen te verbouwen, voordat 
de grond zo ver was ingeklonken en dus 
zo vaak overstroomde dat het voor met 
name graan te nat werd), kan terecht bij 
een artikel van Wim Ettema in het vierde 
nummer van de jaargang 2005 van het 
tijdschrift ‘Holland’, uitgegeven door 

de Historische Vereniging Holland. Aan 
de hand van archeologische en histori-
sche bronnen toont Ettema aan dat het 
gangbare beeld (dat de kolonisatie van 
veengrond vrij snel leidde tot vernatting 
en dus tot uitsluitend veeteelt) bijstelling 
behoeft. Er zijn aanwijzingen dat tot in 
de zestiende eeuw gemengd bedrijf op het 
veen gebruikelijk was. 

Donald Niedekker (tekst) en Ed Zijp 
(fotografie), Door riet omzoomd, het 
Wormer- en Jisperveld. Wormer, St. 
Uitgevrij Noord-Holland, 2006. ISBN 
90-71123-97-9; Varen en ervaren in het 
Wormer en Jisperland. Gids bij het lezen 
van het landschap. Jisp, Vereniging Agrarisch 
Natuurbeheer en fam. Praag, 2006, Uitgave 
in eigen beheer, geen ISBN; Wim Ettema, 
Boeren op het veen (1000-1500): een eco-
logisch-historische benadering. In: Holland, 
37e jg. 2005, nr. 4, p.239-258. (Holland, 
Historisch Tijdschrift. Haarlem, Historische 
Vereniging Holland) (CvS)

AANWINSTEN ARCHIEF

Een belangrijke bron bij het samenstel-
len van het Boekennieuws zijn de aan-
winstenlijsten van het Gemeente Archief 
Zaanstad. Praktisch alles wat over en in 
verband met de Zaanstreek verschijnt, 
wordt door het archief aangeschaft. Het 
archief doet ook moeite om de collectie 
aan te vullen met ouder materiaal dat eer-
der aan de aandacht ontsnapte, bijvoor-
beeld doordat het bibliografisch ‘grijs’ is, 
oftewel: niet verschenen bij een officiële 
uitgever. Soms duiken er ook bij antiqua-
riaten titels op die nog aan de collectie 
ontbreken. Zo kocht het archief onlangs 
bij het Haarlemse antiquariaat A.G. van 
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der Steur (uit de voorjaarscatalogus 2006: 
Reizen door Nederland: reisbeschrijvin-
gen, toeristische gidsen, toeristische kaar-
ten) een hele serie reisbeschrijvingen uit 
vroeger tijden, waar de Zaanstreek meer 
of minder uitvoerig in voorkomt, De her-
komst van dat aanbod is internationaal 
en zeer gespreid in de tijd. Afhankelijk 
van de ouderdom en zeldzaamheid van 
de reisbeschrijvingen lopen de prijzen 
behoorlijk op. Om een idee te geven: het 
oudste werkje dat het Gemeentearchief 
aankocht stamt uit 1818 en stond voor 
e 325 genoteerd. Tien van de in totaal 
zeventien door het archief verworven titels 
zijn negentiende-eeuws, vijf zijn van vóór 

de tweede wereldoorlog, één van vlak daar-
na, en de jongste is uit 1971. De meeste 
schrijvers bezochten de Zaanstreek vanuit 
Amsterdam en namen een bootverbinding 
over het IJ, een enkeling reisde per spoor. 
In de negentiende eeuw werd de reis vaak 
gecombineerd met een bezoek per koets 
aan Broek in Waterland, dat dan vervol-
gens werd beschreven als toonbeeld van 
Hollandse zindelijkheid in het kwadraat: 
alles blonk en glom de bezoekers daar te-

gemoet. Toerisme was in de negentiende 
en vroege twintigste eeuw natuurlijk een 
tijdverdrijf dat alleen voor welgestelden 
was weggelegd, maar toch kon het ook 
in die tijd al enigszins massale vormen 
aannemen – de auteur De Amicis ergerde 
zich in 1873 (in1914 herdrukt in een bun-
del onder redactie van Esther Singleton) 
tenminste aan een ‘Cook’s party’ op de 
boot naar Marken. Bijna alle reizigers be-
zochten het Czaar Peterhuisje, maar de 
waardering voor deze, vaak als enige echte 
bezienswaardigheid omschreven, attractie 
verschilde nogal. De een voelde zich be-
kocht en nam de verhalen rondom het ver-
blijf van de tsaar nauwelijks serieus, zoals 
de Engelsman J. Stewart in 1818, anderen 
waren ook wel gauw uitgekeken, maar na-
men wel de moeite om het verhaal uitge-
breid uit de doeken te doen, zoals Hendrik 
de Zeeuw in 1938, een Amerikaan van 
Nederlandse geboorte. Sommige bezoe-
kers ergerden zich aan de armoedzaaiers 
die bij de aanlegsteiger van de boot uit 
Amsterdam de toeristen opwachtten om 
hen naar het Czaar Peterhuisje te bren-
gen, zoals De Amicis in 1873, De Conty 
in 1874 en Gittée in 1893. De Vlaming 
Charles de Coster ging in 1877 het uitge-
breidst in op de lotgevallen van het huisje 
na het vertrek van de tsaar. De Zeeuw gaf 
wat meer achtergrond dan de gemiddel-
de reisgids en wees op het belang van de 
doopsgezinden in de Zaanse geschiedenis. 
De Coster meldde dat elk geloof (protes-
tant, luthers, dopers, katholiek en zelfs 
joods) in Zaandam zijn eigen bedehuis 
had. Ook de Braziliaan Ortigao vond in 
1883 het ontbreken van godsdiensttwis-
ten een opvallend verschijnsel. De geo-
graaf Blink, 1906, gaf een uitgebreidere 
historische inleiding, en was een van de 
weinigen die verder kwam dan Zaandam 
– zijn tocht eindigde bij het kerkje aan 
het Noordeinde in Wormerveer. Uiteraard 
merkten alle bezoekers de molens op. 
Een enkeling, zoals Andriessen in 1872, 
bezocht er ook een paar en noteerde bo-
vendien dat er al een stoompapierfabriek 
was. In 1897 waren er veel meer fabrieken, 
Witkamp noemde ze uitdrukkelijk naast 
de molens. Blink zag het einde van het 
molentijdperk met rasse schreden nade-
ren. Ook voor de huizenbouw hadden, 

vooral negentiende-eeuwse reizigers, aan-
dacht. Zaanse huizen omschreven zij als 
tamelijk klein, maar goed onderhouden, 
fris in de groene en gele verf, en niet zel-
den kostbaar ingericht. Met name Blink 
besteedde veel aandacht aan de Zaanse 
wooncultuur. Een echte kunsthistorische 
benadering van Zaanse huizen gaf Sitwell 
in 1948. Een paar auteurs lieten iets zien 
van de Zaanse dracht, twee van de vier 
plaatjes in het boekje van Stewart tonen 
vrouwen in kostuum. Scudder, in 1882, 
heeft een afbeelding van de Zaanse hoofd-
dracht en Paul Eudel kwam in 1906 nog 
met een beschrijving. Enkele uitzonderin-
gen daargelaten bevestigen deze reisboe-
ken uit vroeger tijden het cliché-beeld dat 
sommigen wellicht nog van de Zaanstreek 
hebben: tsaar Peter, gezellige kleine huisjes 
en makkelijk dicht bij Amsterdam. Toch 
vond ik het aardig om de boekjes door te 
nemen. Ze laten zien hoe het reizen veran-
derde. Je kunt nu nauwelijks meer met de 
boot naar Zaandam, om maar iets te noe-
men. En kon je in de vroege negentiende 
eeuw Zaandam nog zien als een vesting, 
omringd door wachters met zwaaiende 
armen, dat beeld is nu echt verleden tijd. 
Het moet vanaf het water een fraaie aan-
blik hebben geboden  Het voert wat ver 
om alle titels van deze aanwinsten van het 
GAZ hier te noemen. De geïnteresseerde 
lezer kan terecht bij de studiezaal van het 
Gemeentearchief, waar de aanwinstenlijst 
ter inzage ligt, compleet met de plaatsings-
nummers van de bibliotheek, zodat men 
de werken makkelijk kan aanvragen en 
inzien. Het archief is bezig de per kwartaal 
verschijnende lijsten met aanwinsten op 
de website te zetten. (CvS).

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

Boekennieuws
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Steeds meer groeperingen, wijken, bewonersverenigingen en dergelijke beschikken over een eigen website. Dit keer aandacht 
voor die van de Zaandamse vrijmetselaarsloge Anna Paulowna.

www.logeannapaulowna.nl 

door Bob Kernkamp
Online

Dit jaar bestaat de georganiseerde 
vrijmetselarij in Nederland 250 
jaar. Ook in de Zaanstreek wonen 
al heel lang vrijmetselaren; in 1817 
richtten zij de Zaandamse Loge Anna 
Paulowna op. Met een geschiedenis 
van bijna 190 jaar behoort deze nu 
tot de oudste Zaanse verenigingen. 
Vanaf oktober 2005 heeft de Loge 
een eigen website. Kennelijk is daar-

aan sindsdien niets meer veranderd. 
Op de pagina ‘nieuws’ stond afge-
lopen juni een open avond aange-
kondigd voor woensdag 2 november 
2005... Men verzekerde mij dat de 
site wordt bijgewerkt; tegen de tijd 
dat u dit stukje leest, moet alles up-
to-date zijn.

RONDLEIDING

Op de beginpagina kan worden ge-
kozen tussen een Nederlands en een 
Engels vlaggetje, waarna de site in 
de bijbehorende taal in beeld ver-

schijnt. De vormgeving is fraai. Een 
witte achtergrond met zwarte letters 
en als steunkleuren groen en oranje, 
de huiskleuren van de Loge. De tekst 
is weldadig ruim opgesteld met een 
regelafstand van anderhalf. Links 
staat de indeling, met aanklikbare 
paginatitels. Rechts bovenaan kun je 
vanaf elke pagina terug naar de start-
pagina, overstappen naar de andere 

taal, de adresgegevens aanklikken of 
contact opnemen. Op de startpagina 
staat boven kort het nieuws, waarna 
je kunt doorklikken op ‘meer’ om het 
hele nieuwsbericht te lezen. Onder 
dat inleidende stukje ‘nieuws’ staat de 
eigenlijke beginpagina. De site biedt 
beknopt informatie over wat vrij-
metselarij is. Vroeger werd er nogal 
geheimzinnig over gedaan – door de 
vrijmetselaren zelf, maar ook (mis-
schien: vooral) door mensen die er 
niets van wisten, maar het allemaal 
nogal verdacht vonden. Nog steeds 

wordt aan buitenstaanders niet ver-
teld wie er lid zijn (de site heeft een 
pagina ‘onze leden’, maar namen wor-
den daar niet aangetroffen). Over de 
ritualen wordt evenmin veel verteld 
door de metselaren. Maar wie een 
beetje op internet rondzoekt, vindt 
snel wat hij wil weten. Dat is méér 
dan de vrijmetselaren zelf vertellen. 
Zij zeggen altijd dat de inwijding tot 
lid meer indruk maakt als je niet van 
tevoren weet wat er allemaal precies 
gaat gebeuren. Wat de site dus wél 
vertelt, is: wat vrijmetselarij is, waar 
in Zaandam de Loge Anna Paulowna 
zat en zit (daarover is precies een jaar 
geleden al geschreven in dit blad), 
dat de Loge in Zaandam elke woens-
dag bijeenkomt, waarom de Zaanse 
Loge naar Anna Paulowna heet (zij 
was de vrouw van Koning Willem II 
en een nazaat van ‘onze’ tsaar Peter, 
die ooit een dag of wat in Zaandam 
verbleef ) en diverse andere zaken. 
Vanaf de pagina ‘ons logegebouw’ 
kun je een kleine rondleiding maken 
door het huidige gebouw. Daar tref je 
ook wat andere informatie aan (zoals 
over prins Frederik, broer van koning 
Willem II), waarnaar je niet onmid-
dellijk op deze pagina zou zoeken. 
Dat is jammer. Interessant is verder 
nog de pagina ‘beroemde vrijmetse-
laars’. Tussen grootheden als Mozart, 
Goethe, Multatuli en P.J. Troelstra 
staat slechts één Zaankanter: Albert 
Heijn. Kijk, dat heb je van deze site 
dan toch maar mooi opgestoken.



De watertoren aan de Commu-
nicatieweg is in 1885 gebouwd in 
opdracht van de Maatschappij tot 
Exploitatie van Waterleidingen in 
Nederland. De toren, 31,4 meter 
hoog, heeft een traditionele baksteen-
constructie in de vorm van een cilin-
der. De schacht is opgetrokken uit 
rode baksteen, van onder tot boven 
verticaal geleed door tien pilasters. 
Een rondom gaande, geprofileerde 
lijst vormt de horizontale geleding. 
In de negen traveeën daaronder zijn 
rondboogvensters aangebracht. De 

tiende travee bevat de toegang met 
twee deuren. Boven de lijst zijn in de-
zelfde as als de vensters eronder twee 
boven elkaar geplaatste rondboog-
vensters aanwezig. Aan de dakrand 
had de oorspronkelijke toren een 
decoratief baksteen vlechtwerk met 
daaronder een rondgaand boogfries 
met in elke travee drie bogen. In de 
toren werd een plaatijzeren hoogre-
servoir met een inhoud van 540 ku-
bieke meter geplaatst. Aanvankelijk 
was de begane grond ingericht als 
woning voor de torenwachter. Later 

is voor deze een aparte woning op 
het terrein gebouwd. De ruimte in de 
toren werd gebruikt voor de pompin-
stallaties en de waterberging. Op de 
parterre stonden oorspronkelijk een 
stoommachine en twee duplex pom-
pen. In 1922 werd, in opdracht van 
het Provinciaal Waterleidingbedrijf 
Noord-Holland (PWN), een nieuw 
reservoir bovenop de toren geplaatst, 
dat door z’n vorm bijzonder is: het is 
een zogenoemd Intze-reservoir1  van 
gewapend beton met een diameter 
van 14,8 meter. De ommanteling 

De watertoren van Assendelft (1)
Steekspel 
rond vergunningen

door Cees Kingma en Simon Zuurbier

De geschiedenis van de watertoren van Assendelft leert onder andere dat de herbestemming van monumenten om grote zorgvuldigheid 
en transparantie vraagt. Door conflicterende regelgeving is economisch haalbaar hergebruik van een monument vaak buitengewoon 
lastig. Wat de watertoren betreft, zijn er bij de verbouwing vergaande concessies aan die economische haalbaarheid gedaan, zeer ten 
nadele van de vastgestelde monumentale waarde. Niettemin wist een enthousiaste en kapitaalkrachtige organisatie dit project tot een 
goed einde te brengen.

De watertoren in juli 2005, met onder de rondgaande boogfries en boven nieuwe glaspanelen.
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Hierboven en links op blz. 45: bij de restauratie 

keerden de originele trappen terug in het interieur.
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van het nieuwe hoogreservoir kreeg 
een tienhoekige vorm en is gecon-
strueerd uit in het zicht gelaten ko-
lommen gewapend beton in dezelfde 
as als de pilasters van de (oudere) 
torenschacht. Oorspronkelijk waren 
er in het nieuwe reservoir eveneens 
tien traveeën aanwezig, ingevuld met 
rode baksteen. Elk travee bevatte een 
smal, hoog venster van twee bij zes-
tien ruiten. De reservoir-ommante-
ling kraagt ten opzichte van de toren-
schacht iets uit. Het koepelvormige 
dak heeft een overstek. 

BESCHERMDE STATUS

In 1973 werd de Assendelver wa-
tertoren door het PWN buiten 
dienst gesteld. Na onderzoek van 
de reinwaterreservoirs dienen deze 
sinds 1978 niet langer als waterop-
slag. In april 1983, drie jaar nadat 
de provinciale monumentenveror-
dening voor Noord-Holland was 
vastgesteld, bood het PWN de wa-
tertoren te koop aan voor 250.000 
gulden. In december 1985 stuurden 
Gedeputeerde Staten een brief aan de 
directie van het PWN waarin werd 
medegedeeld dat Provinciale Staten 
het voornemen hadden de waterto-

ren in Assendelft op de provinciale 
monumentenlijst te plaatsen. N. de 
Lange, inmiddels eigenaar van de 
watertoren, kreeg in maart 1991 be-
richt van Gedeputeerde Staten dat de 
toren door Provinciale Staten daad-
werkelijk op deze lijst was geplaatst. 
Als ‘redengevende omschrijving 
van het monument’ werd in 1991 
gegeven: ‘De watertoren met inbe-
grip van de uitbreiding van 1922 is 
van architectuur-historische waarde: 
omwille van de gave hoofdvorm, de 
detaillering en het materiaalgebruik, 
als oudste bewaard gebleven water-
toren in Noord-Holland, als zeld-
zaam geworden vroeg voorbeeld 
van een recht opgaande, cilinder-
vormige watertoren, vanwege de 
aanwezigheid van een Intze-reser-
voir van gewapend beton, hetgeen 
in Noord-Holland een unicum is. De 
watertoren is van sociaal-historische 
waarde als element uit de geschiede-
nis van de drinkwatervoorziening in 
Noord-Holland.’ 

ARARAT

Na de brief van GS aan eigenaar 
De Lange volgde een langdurig 
juridisch steekspel. In augustus 

1992 werd Aquatower (mét een 
goedgekeurd bouwplan van Asjes 
Planontwikkeling bv en De Lange) 
overgenomen door Hageweld 
Holding bv. Nadat de welstandscom-
missie van de gemeente Zaanstad 
drie plannen van de nieuwe eige-
naar had afgekeurd, nam Hageweld 
contact op met FKG Architecten te 
Koog aan de Zaan. Hieruit kwam in 
1992 het project ‘Ararat’ voort, ge-
noemd naar de berg waar Noachs ark 
na de zondvloed weer met de aarde 
in contact kwam. Maar zoals Asjes 
en De Lange geen instemming wis-
ten te krijgen van de in 1984 opge-
richte Vereniging tot Ongeschonden 
Behoud van de Watertoren (OBW), 
zo stuitte Aqua Tower/Hageweld bv 
op hetzelfde probleem. In augustus 
1992 leidde overleg nog tot een ak-
koord op hoofdlijnen. De toren zou 
in ongeschonden staat behouden 
blijven en worden gerestaureerd. 
Over details zoals de nokhoogte van 
de te bouwen woonhuizen zou privé 
onderhandeld worden met OBW-
secretaris J. Biersteker. Er werden 
twee in plaats van drie woningen 
op de reinwaterkelder gebouwd. 
Er kwamen noodwoningen op het 

De watertoren omstreeks 1920, toen de verhoging werd aangebracht (Foto: GAZ).



terrein en de reinwaterkelder werd 
verbouwd tot opslagruimte. Op 8 
december 1992 verleende de pro-
vincie haar goedkeuring aan dit 
plan. Tot haar verbazing werd Aqua 
Tower/Hageweld vervolgens gecon-
fronteerd met bezwaarschriften van 
OBW tegen de woningen op het 
terrein, terwijl men in 1990 nog 
goedkeuring had gekregen om vijf 
woningen te bouwen en Hageweld 
de watertoren zou restaureren zoals 
gewenst: in originele staat! Uit ‘be-
trokkenheid’ adviseerde de gemeente 
Zaanstad Hageweld twee noodwo-
ningen op het terrein te plaatsen en 
zich daarin voorlopig te vestigen. 
Niemand kon vermoeden dat deze 
‘noodoplossing’ ruim twaalf jaar zou 
duren.

JURIDISCHE PROCEDURES

Hageweld en de bezwaarmakers 
verschenen in november 1993 voor 
de Raad van State, die positief be-
schikte over een aantal schorsings-
verzoeken. Deze waren onder meer 
gericht tegen het plaatsen van één of 
enkele noodwoningen en de bouw 
van de luxueuze dubbele woonhui-
zen op de reinwaterkelder. Omdat 
de OBW in 1991 wél akkoord 

was gegaan met plannen van Asjes 
Planontwikkeling BV voor onder 
meer de bouw van drie bungalows 
op het terrein, overwoog AquaTower 
een schadeclaim tegen de vereniging  
en de families Biersteker en Boogert. 
Het bedrijf stapte naar de rechtbank 
in Haarlem. Biersteker, zo bleek tij-
dens het getuigenverhoor door de 
rechter-commissaris, had voor  alle 
lopende procedures niet de volledige 
instemming van het bestuur van de 
OBW en de vereniging, terwijl hij 
dat wel zo had doen voorkomen. 
Tijdens een ledenvergadering was 
hij afgezet. Biersteker zou zijn strijd 
op persoonlijke titel voortzetten. 
Hageweld kreeg in juli 1994 krach-
tens de provinciale monumentenver-
ordening, vergunning voor de bouw 
van kantoorruimte in de watertoren, 
onder de voorwaarden dat deze strikt 
inpandig zou plaatsvinden en er uit-
wendig niets zou veranderen. De 
verbouwing mocht alleen de begane 
grond en de eerste twee verdiepin-
gen beslaan. Het uit 1922 daterende 
reservoir-gedeelte boven de tweede 
verdieping moest zowel qua interieur 
als exterieur, ongewijzigd intact wor-
den gelaten. In november 1996 sloot 
Hageweld een overeenkomst met de 

gemeente Zaanstad over de restau-
ratie van de watertoren.Hageweld 
verbindt zich in deze overeenkomst 
tot het starten van de restauratie-
werkzaamheden binnen vier weken 
nadat de de bouwvergunning voor 
de dubbele bedrijfswoning boven 
de reinwaterkelder is afgegeven. De 
commissie Stadsontwikkeling gaf 
goedkeuring aan een wijziging van 
het bestemmingsplan (een ‘postze-
gelplan’) ten behoeve van de water-
toren. Buurman Biersteker spande 
daarop vijf rechtszaken aan. In juni 
1996 vernietigde de rechter de ver-
gunning om de watertoren van bin-
nen te verbouwen. Op basis van een 
door Hageweld ingediend rapport 
achtte de rechter het wél voldoende 
aangetoond, dat er een financiële 
samenhang was tussen de bouw van 
de woningen en de dringend gebo-
den restauratie van het monument. 
Maar de afgegeven vergunning, waar 
de raad van Zaanstad zich nog over 
moest uitspreken, was volgens hem 
strijdig met het bestemmingsplan. 
Biersteker en H. Boogert, eveneens 
buurman van de watertoren, hadden 
al in 1993 een bezwaar ingediend 
tegen de inpandige verbouwing. In 
september 1997 trok de Raad van 
State een streep door het noodplan 
voor de watertoren: in hoger beroep 
werden alle bezwaren van Biersteker 
en Boogert gehonoreerd. De urgen-
tie van de restauratie van de waterto-
ren mocht van de Raad niet worden 
gekoppeld aan de bouwvergunning 
voor de directiewoningen op de rein-
waterkelder. De werkzaamheden op 
deze kelder werden ogenblikkelijk 
gestopt. De gemeente Zaanstad, en 
op de achtergrond óók de provin-
cie, kwam in een moeilijk parket: 
de gemeente Zaanstad zag keer op 
keer de door haar verleende vergun-
ningen afgekeurd, bij de eigenaren 
raakte het geduld op en de toren  leed 
in toenemende mate aan gebrek aan 
onderhoud. 

BESTEMMINGSPLAN

De gemeente Zaanstad wilde de 
watertoren in het landschap behou-
den, maar besloot na de negatieve 
uitspraak van de rechter om het idee 

46 Zaans Erfgoed 

Omstreeks 1910 had de watertoren, nog in z'n oude vorm, als bijnaam: ‘de perbus’  

(Foto GAZ).
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van de twee woningen te laten varen 
en alle activiteiten (wonen en wer-
ken) te concentreren in de toren. Om 
dat mogelijk te maken werd het be-
stemmingsplan ‘Poldergebied’ deels 
aangepast. Omwonenden spraken 
m.b.t. de gedeeltelijke wijzigingen in 
het bestemmingsplan Poldergebied 
Assendelft van ‘gelegenheidswetge-
ving’. De afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State stelde 
in december 1992, dat het uitgangs-
punt voor het bestemmingsplan 
diende te zijn: ‘dat inzake het lan-
delijk gebied de bebouwing die niet 
functioneel is gebonden aan het 
buitengebied daaruit zoveel mogelijk 
dient te worden geweerd’. Diezelfde 
afdeling zag zich in 1999 gedwon-
gen een nieuw bestemmingsplan 
voor het poldergebied te Assendelft 
wegens vormfouten van rechtswege 
nietig te verklaren.  Het wachten 
was nu op de definitieve vaststelling 
van het bestemmingsplan voor het 
Poldergebied Assendelft. Op basis 
daarvan diende Hageweld Holding 
bv een geheel nieuw bouwplan in. Er 
werd teruggegrepen op een eerdere 
uitspraak van de provinciale mo-
numentencommissie, dat er geen 
bezwaar bestond tegen het wijzigen 
van het uiterlijk van de watertoren 
en dat impliciet2 toestemming was 
verleend het reservoir uit de toren 
te verwijderen. Het nieuwe bestem-
mingsplan werd 14 juni 2001 ter 
inzage gelegd. In de toren mochten 
woningen komen (hergebruik) en 
het gebied van de reinwaterkelder 
kreeg de bestemming ‘groenvoor-
zieningen, water- en verkeersvoor-
zieningen, en opslag van goederen 
en materialen ten behoeve van de 
bestemming in het gebied van de 
watertoren’. Bouwen boven op de 
reinwaterkelder werd daarmee uit-
gesloten. De eigenaren van de toren 
tekenden in oktober 2001 bezwaar 
aan tegen het bestemmingsplan en 
verzochten Gedeputeerde Staten 
alsnog voor het gebied ‘reinwater-
kelders’ een woonfunctie mogelijk 
te maken. Dat bezwaar werd niet 
gehonoreerd en Hageweld zag zich 
gedwongen de watertoren te verbou-
wen tot kantoor- én woontoren. In 

juni 2001 kreeg Hageweld een ver-
gunning ingevolge de provinciale 
monumentenverordening, onder 
meer met betrekking tot het wijzi-
gen van de gevels en het plaatsen van 
dubbele glaspanelen tussen de pilas-
ters in drie traveeën van het reservoir-
gedeelte uit 1922. Verder konden er 
glaspanelen worden geplaatst in het 
onderste deel van de watertoren tus-
sen de pilasters boven de toegang. 
In de vergunning wordt ook op-
gemerkt: ‘Het verwijderen van het 
reservoir is u reeds toegestaan bij de 
beschikking van 26 februari 1990’. 
Deze brief is in tegenspraak met de 
later afgegeven vergunning van 12 
juli 1994, waarin staat: ‘Het uit 1922 
daterende reservoirgedeelte boven de 
tweede verdieping moet, zowel qua 
interieur als exterieur, ongewijzigd 
intact gelaten worden.  Brief 89-
711429/G644 van 26 februari 1990 
bevindt zich niet meer in het dossier; 
volgens de afdeling monumenten 
van de provioncie Noord-Holland 
is de brief vernietigd. Een kopie be-
vindt zich echter in het archief van de 
gemeente Zaanstad. De brief komt 
van de dienst “Ruimte en Groen” 
en heeft als onderwerp “Artikel 19: 
bouw 5 woningen en verbouw wa-
tertoren tot wooneenheden en kan-
toren. Er wordt in deze brief niets 
expliciet vermeld  over het reservoir 
in de toren. 
Hageweld kreeg in augustus 2002 
van de gemeente Zaanstad de ver-
gunning voor het verbouwen van ‘een 
watertoren tot kantoor- en woonge-
bouw inclusief een fietsenberging op 
het adres Communicatieweg 12 te 
Assendelft’.

De restauratie van de watertoren wordt 
beschreven in het volgende nummer 
van Zaans Erfgoed. Meer informatie 
op:www.zaans-industrieel-erfgoed.
nl,‘Wat hebben Pont du Gard en de 
watertoren van Assendelft gemeen?’

Noten

1  Bijzonder onderzoek van Prof. Dr. 

O.A.L. Intze, hoogleraar mechanica aan 

de Königliche Polytechnische Schule in 

Aken, resulteerde in een ontwerp dat beter 

bestand was tegen de enorme spanningen 

in het reservoir en waarin de krachten op 

het dragende onderstel van de toren beter 

verdeeld waren. Bovendien betekende het 

ontwerp van Intze een besparing van 25% 

op het materiaal van de onderbouw.

2  Noch in de bouwaanvraag van 1990 noch 

in de bijgevoegde brief van Gedeputeerde 

Staten van Noord-Holland (89-711429/

G644)van 26 februari 1990 wordt het 

hoogwaterreservoir expliciet genoemd. 

Toch kan uit de bijgevoegde tekeningen 

worden opgemaakt dat het reservoir ten 

behoeve van de bouw van 8 woningeen-

heden en twee kantooreenheden uit de 

toren zou worden verwijderd.

Opmeettekening door het PWN uit 1941.




