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Afgelopen zomer nam ik afscheid als penning-
meester van de uitgever van uw tijdschrift: Stichting 
Uitgeverij Zaans Erfgoed. Het tijdschrift, waarin 
na een langdurig proces de verenigingsbladen ‘Met 
Stoom’ en ‘Anno’ opgingen, staat naar mijn mening 
als een huis. Ik neem echter niet volledig afscheid van 
de stichting, die bij haar oprichting naast het uitgeven 
van het tijdschrift een tweede doelstelling kreeg: het 
bevorderen van de Zaanse geschiedschrijving. Bij het 
realiseren van die doelstelling blijf ik betrokken als 
voorzitter van de ‘Geschiedkundige Commissie’ van 
de stichting. Deze commissie is momenteel druk be-
zig een uitgave voor te bereiden, waarin een overzicht 
wordt gegeven van de Zaanse geschiedenis, of althans 
van belangrijke aspecten daarvan. Die uitgave moet 

interessant zijn voor Zaankanters, maar tegelijkertijd ook wetenschappelijk zinvol zijn. 
Het realiseren van een dergelijke uitgave kan als zeer ambitieus worden gezien. Het vergt 
een aanzienlijke voorbereidingstijd en de inzet van meerdere (academische) historici, 
die vanuit hun eigen discipline nieuw licht werpen op de interessante ontwikkeling 
van de Zaanstreek van de vroegste tijden tot nu. Het vergt zeker nog een aantal jaren 
voordat het werk op de markt kan verschijnen. 

Sommigen van u hoor ik nu zeggen: ‘Maar, er is al zoveel over de Zaanse geschiedenis 
gepubliceerd.’ Dat valt niet te ontkennen; er is bijna geen streek waarover zoveel ge-
schiedkundige publicaties verschenen. Desondanks acht de commissie het van belang 
dat een modern opgezet overzichtswerk nieuwe (soms andere, gewijzigde) inzichten 
biedt in de Zaanse geschiedenis. De tot nu toe gepubliceerde uitgaven  zijn in vele 
gevallen gedateerd en/of behandelen slechts deelaspecten. Het voorbereidende werk 
voor de uitgave die ons voor ogen staat, bevindt zich in de beginfase. De commissie 
beraadt zich momenteel onder meer op de formulering van onderzoeksvragen. Deze 
zijn van belang voor de keuze van de inhoud en van de auteurs van het uitvoerige werk. 
Voorbeelden van onderzoeksvragen zijn: Welke factoren speelden een rol bij de opkomst 
van de Zaanse scheepsbouw vanaf het begin van de zeventiende eeuw? Welke aspecten 
speelden in de relatie tussen Amsterdam en de Zaanstreek? Hoe ontwikkelde zich het 
leven van de Zaanse arbeiders tussen het begin van de zeventiende eeuw tot, stel, het 
begin van de twintigste eeuw? Welke ontwikkelingen onderging het Zaanse landschap 
sinds de laatste ijstijd en hoe past het ontstaan van de Zaan hierin? En zo zijn er meer 
vragen te formuleren. Mocht u suggesties hebben, dan heeft de commissie daar veel 
interesse in. Stuur ze dan alstublieft naar het redactieadres van dit tijdschrift!

Nog meer over Zaans erfgoed en wel over de Kalverpolder. Dit veenweidegebied is 
een cultuurlandschap uit de elfde eeuw en heeft een unieke samenhang met de Zaan, 
de Zaanse Schans, de Enge Wormer en het zuidelijke gedeelte van het Wormer- en 
Jisperveld. Het landschap van de Kalverpolder verruigde langzamerhand. Het prachtige 
zicht van zo’n twintig jaar geleden over de groene weilanden met zijn koeien en vogels 
is voor een groot deel weg; het unieke slagenlandschap raakt steeds meer verscholen 
achter riet en boomopslag. Deze ontwikkeling is vele Zaankanters een doorn in het oog. 
Daarom is het van belang dat de Kalverpolder meer aandacht krijgt. Zo ontstond op 
initiatief van Stichting Zaan & Dijk – met medewerking van Vereniging De Zaansche 
Molen, Vereniging Kontakt Milieubeheer Zaanstreek, Hengelsportvereniging Esox 55 
en Vogelbeschermingswacht Zaanstreek – de Stichting Kalverpolder. Deze Stichting, 
waar ik mij gelukkig prijs voorzitter van te zijn, heeft als belangrijke doelstelling: het 
behoud van de Kalverpolder als veenweidegebied. Wat een enthousiasme was het gevolg 
van de oprichting! Meer dan 35 vrijwilligers gaven zich op om wekelijks werk te ver-
richten in de Kalverpolder. Als u nu ter hoogte van het Jacob Visterrein ‘het laarzenpad’ 
betreedt, ziet u dat het zicht op het landschap hier weer is hersteld. Er is zelfs een 
prachtig meertje met eilandjes zichtbaar. De vrijwilligers trekken langzamerhand verder 
de polder in. Dat er op korte termijn ook structureel veel moet veranderen, is iedereen 
duidelijk. De boeren moeten de polder weer gaan gebruiken voor het beweiden van 
voornamelijk zoogvee. Zaanstad en Laag Holland zagen recent ook het belang van de 
Kalverpolder in, als oud cultuurgebied, als erfgoed en als natuurgebied voor bijzondere 
fauna en flora. Onder auspiciën van de gemeente Zaanstad en in samenwerking met 
onze stichting en de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek wordt een begin gemaakt 
met het opstellen van een beheersplan. Laten we hopen dat dit positieve gevolgen heeft 
voor onze unieke Kalverpolder!

Ron Sman



	 4  Drie molens van Vereniging De Zaansche Molen zijn aan een grondige 
opknapbeurt toe. Voor twee restauraties (Het Prinsenhof in Westzaan en De 
Huisman op de Zaanse Schans) werd subsidie aangevraagd, maar nu het Rijk 
de subsidieregels ingrijpend wijzigt is het onzeker of die wordt verkregen. 

	 8  De herbouw van houtzaagmolen Het Jonge Schaap aan de Kalverringdijk 
bij de Zaanse Schans vordert gestaag. Achtergronden bij de ambachtelijke 
molenbouw: over hout, gereedschappen, stenen en kleuren.

	10  Bij opgravingen nabij de Merken in het Wormer- en Jisperveld werd een 
scherf gevonden die aanvankelijk niemand in de tijd kon plaatsen. Onderzoek 
maakte duidelijk dat deze zo’n 1900 jaar oud is. De scherf stamt daarmee 
uit een tijd waarin het veld nog niet ontgonnen en bewoond was. 

12   Claes Compaan, de zeerover uit Oostzaan, behoort tot de bekendste Zaan-
kanters uit het verleden. Zijn leven werd, ook in Zaans Erfgoed, al meermalen 
beschreven. De onlangs verschenen Nederlandstalige editie van het boek 
‘Het grijnzend doodshoofd, Nederlandse piraten in de Gouden Eeuw’ geeft 
inzicht hoe we zeerovers als Compaen in hun tijd kunnen zien. 

	16  Met de Assendelfter heeft de Zaanstreek z’n eigen hoenderras. Kort na de 
Tweede Wereldoorlog viel te vrezen dat het ras zou uitsterven, maar mede door 
de oprichting in 1981 van de ‘Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen 
Club’ leefde de Assendelfter voort.

18   Aan de restauratie van de watertoren bij Assendelft ging jarenlang juridisch 
gesteggel vooraf. Daarover werd in het vorige nummer geschreven. In dit 
nummer het vervolg: de feitelijke restauratie en de compromissen die daarbij 
werden gesloten.

20	 De gemeente Zaandijk kreeg in 1891 de oudheidkundige verzameling van 
Jacob Honig Jansz. Jr. kado, die nu deels in het Zaans Museum en deels 
in het Gemeentearchief Zaanstad berust. Tijdens de schenking werd niet 
vastgelegd waaruit deze bestond. Een reconstructie.

24  Voor een historisch pand aan de Dorpsstraat in Wormer, een voormalige bak-
kerij, werd in juni 2002 een sloopvergunning gegeven. Houtbouwliefhebbers 
kwamen in het geweer en met succes: in mei 2004 kreeg het pand een plaats 
op de Rijksmonumentenlijst en daarna volgde een restauratie. Een verslag.

28  Het pakhuis De Baars stond aan het begin van 2004 nog aan de Zaan, in 
Zaandijk vlakbij de grens met Koog. Er waren plannen het pand, dat ver-
moedelijk uit de late zeventiende eeuw stamt, te slopen. Speciaal om dat te 
verhinderen werd de Stichting Zaanse pakhuizen opgericht. De Baars werd 
verplaatst, staat nu binnendijks en werd vervolgens gerestaureerd.  

31   Kroniek. Een overzicht van de belangrijkste Zaanse gebeurtenissen van juli 
tot en met september.

35   Nieuws van Zaanse (cultuur)historische instellingen en winteractiviteiten in 
de rubrieken ‘verenigingsnieuws’ en ‘agenda’.

38   Boekennieuws. Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek belicht.

43  Ook op Zaans niveau wordt internet een steeds belangrijkere bron. Wie meer 
over de wijken van Zaanstad wil weten, kan op www.zaansewijken.nl terecht. 
De geschiedenis van de stadsdelen komt er, oud Zaandijk uitgezonderd, nog 
bekaaid vanaf.

 

44  In een verder veleden werd de tijd bijgehouden door uurwerken in kerk-
torens, maar na de uitvinding van het slingeruurwerk in 1656 kwamen er 
ook klokken in de woningen van welgestelden. De Wormerveerders Kornelis 
Michielsz. Volger en diens jongere neef Dirck Jacobsz. maakten in de zeven-
tiende eeuw zowel klokken voor kerken als voor particulieren. 
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Inhoud Herstel
Het omslag van het vorige nummer, 
Zaans Erfgoed nr. 18, vermeldt dat 
dit het juninummer is. Het was  
natuurlijk het septembernummer.

Tijdens het inkorten van het artikel 
over de De Zaandammer Vryagie in 
Zaans Erfgoed 18 (blz. 16 t/m 18) is 
ten onrechte vermeld dat Bernardus 
Bosch in zijn Zaanse jaren predi-
kant in Westzaandam was. Hij was 
in deze periode echter ambteloos en 
leefde van de pen. 

Het bijschrift op blz. 18 van Zaans 
Netwerk 18 vermeldt ten onrechte 
dat het schip waarvan de mast op de 
foto zichtbaar is, ligt in het Nauw. 
Het schip ligt in de Sluissloot

In de inleiding van het stuk over  
de Wormerveerse uurwerken- 
makers Koogies (Zaans Erfgoed 
18, blz. 24) zijn de omschrijvingen 
van de rijkeluis- en de armeluis- 
klok verwisseld. De beschilderde  
klokken werden armeluisklokken 
genoemd, de gefineerde exempla-
ren rijkeluisklokken.    
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Vereniging De Zaansche Molen is de trotse eigenaresse van elf industriemolens. Acht daarvan verkeren in een goede maalvaardige 
staat, maar de andere drie zijn dringend aan restauratie toe: oliemolen De Ooievaar bij de Julianabrug te Zaandam, pelmolen 
Het Prinsenhof aan de Weelsloot te Westzaan en mosterdmolen De Huisman op de Zaanse Schans. Tegen de achtergrond  
van aangekondigde ingrijpende wijzigingen in de subsidieregels vroeg De Zaansche Molen financiële steun voor de restauraties 
van Het Prinsenhof en De Huisman. De uitkomst is ongewis; er is subsidie beschikbaar om ten hoogste tien van alle Nederlandse 
molens te restaureren.  

Wijziging subsidieregeling biedt laatste kans
Restauratieplannen 
Huisman en Prinsenhof

Door Martin Schaap
Foto's: Martin Schaap

Voor onderhoud aan haar elf molens, 
die alle rijksmonument zijn, kon De 
Zaansche Molen tot en met het nu 
aflopende jaar een beroep doen op 
een rijkssubsidie (een zogenoemde 
onderhoudssubsidie) van per molen 
maximaal 3.750 euro per jaar. In het 
geval van omvangrijker herstel of 
restauratiewerkzaamheden kon een 
beroep worden gedaan op een restau-
ratiesubsidie, die in gunstige gevallen 
kon worden verkregen tot zeventig 

procent van de subsidiabele kosten. 
Per 2007 worden deze twee regelin-
gen samengevoegd tot een instand-
houdingregeling, die geldt over een 
periode van zes jaar. Per molen dient 
een onderhoudsplanning te worden 
opgesteld met een daaraan gekoppel-
de begroting. Deze levert voor de elf 
molens van De Zaansche Molen een 
kostenpost op van 1,6 miljoen euro, 
terwijl een instandhoudingbijdrage 
van rijkswege kan worden verkregen 

van in totaal 330.000 euro. Dit be-
tekent dat de vereniging zélf voor de 
instandhouding van haar elf molens 
tezamen gemiddeld per jaar ruim 
200.000 euro bij elkaar moet zien te 
sprokkelen. Dat is een immense taak, 
die naar grote waarschijnlijkheid niet 
kan worden volbracht. Voorafgaand 
aan de nieuwe regeling riep de over-
heid een regeling in het leven, die tot 
doel heeft de huidige restauratie-ach-
terstanden enigszins weg te werken. 

Het Prinsenhof te Westzaan.
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Voor windmolens in het hele land is 
per 1 januari 2007 eenmalig een be-
drag van drie miljoen euro beschik-
baar. Om van deze regeling gebruik 
te kunnen maken, moet aan diverse 
voorwaarden worden voldaan. Zo 
moet de te restaureren molen in een 
beschermd gebied staan en moeten 
de restauratiekosten ervan tussen de 
300.000 en 500.000 euro bedragen. 
Uit deze regeling kunnen landelijk 
dus maximaal tien restauraties wor-
den gesubsidieerd. De Zaansche 
Molen meende ook een beroep op 
deze regeling te moeten doen, ten 
eerste omdat drie molens uit haar 
bezit dringend restauratie behoeven 
en ten tweede omdat dit wellicht een 
van de laatste kansen is om een res-
tauratie gesubsidieerd te krijgen.
 
HET PRINSENHOF

Pelmolen Het Prinsenhof is sinds 
1960 eigendom van De Zaansche 
Molen. Tot in de jaren vijftig werd 
deze molen door de toenmalige ei-
genaren (de gebroeders de Vries) ge-
bruikt voor het malen van houtmeel. 
Daarna kwam de molen in eigen-
dom van de pellersfirma Laan. Deze 
liet Het Prinsenhof weer inrichten 

tot pelmolen, waarna De Zaansche 
Molen eigenaar werd. Er werd niet 
meer gepeld, maar onder toezicht 
van hobbymolenaar Piet Klees draai-
de de molen wel regelmatig. In de 
jaren zeventig werd Het Prinsenhof 
met behulp van Groninger pellers 
enigszins pelvaardig gemaakt en 
werd er weer regelmatig door Piet 
en zijn maalploeg gerst tot gort ge-
peld. Inmiddels komen er steeds 
meer gebreken aan de molenwerk-
tuigen naar voren. De pelstenen 
zijn te klein, de harpen (zeefwerk-
tuigen) functioneren niet naar be-
horen, diverse overbrengingswielen 
draaien niet optimaal, en het uit 
1960 daterende rietdek is nodig aan 
vervanging toe. De schuur verkeert 
in goede staat, maar dat geldt niet 
voor de meeste van de hoge gemet-
selde penanten waarop deze schuur 
rust. Mede als gevolg van de diverse 
peilverlagingen van het grondwater 
zijn ook de houten paaltjes onder 
de penanten enigszins aangetast. 
De fundering met penanten moet 
worden hersteld en opnieuw opge-
metseld. De meeste molens in het 
West- en Oostzijderveld stonden 
op dit soort penanten. Wanneer een 

polder door bijvoorbeeld een over-
stroming onder water kwam te staan, 
konden de molens gewoon doorwer-
ken, zonder dat de kostbare in de 
schuren opgeslagen grondstoffen en 
producten schade door het water le-
den. Een groot aantal foto’s toont, 
dat de molens in het Oostzijderveld 
tijdens de watersnood van 1916 ge-
woon doorwerkten.

‘ZEEG’

Pelmolens hebben een speciaal ge-
vormd wiekenkruis nodig. Het pel-
len vereist zeer veel kracht en moet 
gelijkmatig gebeuren, dus zonder 
teveel tempowisselingen. Dit kan 
worden bereikt door het hekwerk 
van de wieken veel ‘zeeg’ te geven, 
waardoor een diepe schep ontstaat. 
De bordzijde van de wiek moet, 
voor veel trekkracht, erg breed zijn. 
De huidige ijzeren roeden van Het 
Prinsenhof zijn van matige kwaliteit 
en bovendien erg vlak. Zij moeten 
daarom worden vervangen door ech-
te pelroeden. Een voorbeeld hiervan 
werd enige tijd geleden gevonden 
in Gemert (Brabant). Daar staat de 
voormalige Zaandijkse pelmolen De 
Veenboer, waarvan de oude roeden 

De Huisman op de Zaanse Schans.

De roede uit Gemert van de voormalige 

pelmolen De Veenboer ligt op het erf van 

Het Prinsenhof.
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werden vernieuwd. Eén daarvan 
bleek een origineel exemplaar uit de 
Zaandijkse tijd van de molen. Deze 
roede werd naar Westzaan gehaald 
en door de maalploeg op het erf van 
Het Prinsenhof ‘geparkeerd’ om la-
ter te kunnen dienen als voorbeeld 
voor de nieuw te maken pelroeden. 
Het restauratieplan voorziet in een 
aanpak waardoor de molen technisch 
weer in perfecte staat komt te ver-
keren en bovendien weer goed kan 
pellen als laatste originele pelmolen 
van Nederland. Het Prinsenhof vol-
doet aan alle voorwaarden van de 
overgangsubsidieregeling. De molen 
staat in een beschermd dorpsgezicht 
en het plan kan, voorzien van alle 
verdere benodigde vergunningen, 
dus worden ingediend.

DE HUISMAN

Mosterdmolen De Huisman op de 
Zaanse Schans is sinds 1964 eigen-
dom van De Zaansche Molen. In zijn 
huidige vorm is de molen eigenlijk 
een merkwaardig samenraapsel 
van monumentale onderdelen. De 
molen zélf werd aan het einde van 
de achttiende eeuw gebouwd als 
snuifmolentje aan het Blauwe Pad 

te Zaandam-West. Al gauw werd er 
ook mosterd mee gemalen en aan het 
begin van de twintigste eeuw werd 
hij ingericht tot houtzager en kisten-
fabriek. De molen werkte tot in de 
jaren veertig, daarna trad verval in. 
Het hele Blauwe Pad en omgeving 
werd een saneringsgebied en tiental-
len leuke houten pandjes verdwenen. 
De Huisman bleef gespaard en werd 
in 1954 afgebroken om te worden 
herbouwd aan de Kalverringdijk 
te Zaandam-Oost. Daar stond het 
achttiende-eeuwse papierpakhuis 
De Haan, waarop De Huisman 
zijn nieuwe standplaats kreeg, in 
feite als eerste bouwwerk van wat 
later de Zaanse Schans ging heten. 
Als maalwerktuig voor de nieuw 
opgerichte molen werd gebruik ge-
maakt van het binnenwerk van de 
specerijenmolen Indië’s Welvaren. 
Dit kleine molentje stond aan het 
Mr. Cornelispad te Zaandam-West 
(op enkele tientallen meters afstand 
van de oude standplaats van De 
Huisman) en moest daar eveneens 
verdwijnen. Het molentje zélf ver-
huisde naar het Westzijderveld bij 
Westzaan, waar de nieuwe eigenaar 
Jo Vooren het molentje herbouwde 
– het is daar nog steeds als De Jonge 
Dirk te bewonderen. De Huisman 
functioneerde de eerste jaren na de 
herbouw als specerijenmalerij van 
molenaar Leendert Schoe. Toen de-
ze na enkele jaren zijn zaak staakte, 
kwam de molen stil te staan, totdat 
de gemeente Zaandam een nieuwe 
huurder vond in de familie Bosman. 
Er werd een elektrische mosterdma-
lerij in de molen geïnstalleerd, die 
tot op de dag van vandaag in bedrijf 
is. Maar omdat een modernere be-
drijfsvoering op de huidige plaats 
is uitgesloten, wordt de malerij op 
korte termijn verplaatst naar een ei-
gentijds bedrijfspand. De Huisman 
is dus eigenlijk geen mosterdmolen, 
maar is ingericht als specerijenmo-
len. Na het vertrek van de mechani-
sche malerij ontstaat de mogelijkheid 
tot grondige restauratie. Het pand 
is verzakt, de fundering moet wor-
den vernieuwd, evenals de bekleding 
van het molenlijf en een gedeelte 
van het schuurdak. De windvang 

van De Huisman wordt steeds meer 
belemmerd door opgaande begroei-
ing vanuit het oosten tot het zuiden. 
De mooie vrijstaande plek die De 
Huisman na zijn overplaatsing in 
1955 had, veranderde door de groei 
van de Zaanse Schans. Daarom ont-
stond het plan om de molen weer 
het uiterlijk te geven zoals dat was 
aan het Blauwe Pad: op een flinke 
onderbouw naast de schuur. Daar 
worden de maalwerktuigen her-
plaatst en moet de aandrijving door 
windkracht weer mogelijk worden 
– de hogere standplaats zal de wind-
vang aanmerkelijk verbeteren. Deze 
plannen zijn grondig uitgewerkt 
en voorgelegd aan de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg, die 
geheel akkoord ging. Ook de 
Monumentencommissie van de 
gemeente Zaanstad toonde zich en-
thousiast. Het plan kan dus worden 
ingediend, voorzien van alle beno-
digde vergunningen. Het betreft hier 
eveneens een molen die staat in een 
prachtig gebied. De Zaanse Schans 
is tenslotte een reservaat van Zaanse 
houtbouw, grenzend aan het be-
schermd dorpsgezicht Gortershoek.

HOOP

In januari 2007 wordt bekend ge-
maakt, welke molens zijn uitgekozen 
voor een subsidie. Inmiddels werd 
duidelijk dat er rond de vijftig aan-
vragen zijn ingediend. Hieruit blijkt 
de grote restauratie-achterstand, die 
met drie miljoen euro natuurlijk 
nooit kan worden weggewerkt. Voor 
Het Prinsenhof en De Huisman kun-
nen we voorlopig niets anders doen 
dan hopen op een gunstige beslis-
sing. Inmiddels is ook een restaura-
tieplan opgesteld voor oliemolen De 
Ooievaar. Hier moet onder andere 
funderingsherstel en vervanging van 
het wiekenkruis plaatsvinden, en de 
schuur en het oliewerk dienen ook 
grondig te worden opgeknapt. De 
kosten die dit met zich meebrengt, 
overstijgen de financiële mogelijkhe-
den van de vereniging, zeker gezien 
de twee andere lopende restaura-
tieplannen. Daarom is besloten te 
trachten deze restauratie op langere 
termijn uit te voeren.

De Huisman krijgt op een hogere schuur 

weer betere windvang.
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Hier 

had uw 
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Achtergronden bij Het Jonge Schaap
Eén en al ruimtelijke 
vormgeving  

Bij de herbouw van Het Jonge 
Schaap doet men niet houterig met 
hout. Met zes zware vrachtwagens is 
maar liefst honderd kubieke meter 
hout aangevoerd, een volume dat 
we niet op een achternamiddag in 
onze schuur verstouwen. Er worden 
verschillende houtsoorten gebruikt, 
ieder met zijn specifieke toepassing. 
Soms moet het hout sterk en duur-
zaam zijn en in andere gevallen elas-
tisch. Zo wordt gebruik gemaakt van 
essenhout om de delen van de kap 
goed te kunnen buigen. Andere bij 
de herbouw gebruikte houtsoorten 

zijn: larix, azobé, grenen, douglas, 
iepen, eiken, groene eik, billinga, 
red cedar, pitch-pine en cederhout. 
Bij het opstellen van het houtbestek 
werd dankbaar gebruik gemaakt van 
verscheidene adviseurs, onder meer 
van Monumentenzorg en de vereni-
ging van Zaansche Houtkoopers. Via 
Hillen en Roosen en Molenmakerij 
Saendijck werden de verschillende 
soorten betrokken van houtopstan-
den in Europa en Canada. Al het 
hout dat in Het Jonge Schaap wordt 
toegepast, valt onder de zware inter-
nationale Qualifor-certificering van 

Forest Stewardship Council (FSC). 
Daarbij wordt uitgegaan van keten-
verantwoordelijkheid, waaronder 
goed bosbouwmanagement en ver-
werking en transport van het hout 
vallen. Jaarlijks stoot de wereld ze-
ven miljard ton koolstof de lucht in. 
Onderzoek toonde aan dat vooral 
jonge bossen voor de absorptie van 
deze CO2

 zorgen.

GESNERP 

Op de bouwplaats hoor je af en toe 
het gesnerp van schuurmachines en 
cirkelzagen voor het machinaal ver-

De actuele ontwikkelingen rond de herbouw van Het Jonge Schaap aan de Kalverringdijk bij de Zaanse Schans zijn 
bijna wekelijks in de Zaanse media te volgen. Maar er valt heel wat meer over de herbouw te vertellen dan alleen de 
actualiteit. Dit artikel geeft daarom enige achtergrondinformatie die u elders niet snel zult tegenkomen: over hout, 
gereedschappen, stenen en kleuren.

door Wim Steens
Foto's: Martin Schaap
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spanen van hout. Maar daarna volgt 
het edele handwerk, dat de toppers 
van Molenmakerij Saendijck ‘hak-
ken op de hand’ noemen. Daarvoor 
gebruiken ze aloude gereedschap-
pen, die bijvoorbeeld de scheepstim-
merlieden uit de Gouden Eeuw en 
daarvóór al in de hand namen om 
hun werk te doen, zoals de rechte dis-
sel, de toogschaaf, de spookschaaf en 
‘hollen en ronden’ voor het aanbren-
gen van holle en ronde profielen. De 
beitelbreedte varieert van 1/8” tot 
2”. En wat te denken van een hon-
derdvijftig jaar oude, zware beitel? 
‘Daarmee kun je een handje kracht 
zetten’, stellen de molenmakers. Dit 
soort gereedschappen wordt trou-
wens niet meer gemaakt; ze zijn al-
leen nog te vinden in de timmerkist 
van onze molenmakers.

KLEURPSYCHOLOGIE

Rembrandt van Rijn schilderde zijn 
lief Hendrickje Stoffels in groenen, 
omdat zij een eenvoudige boeren-
dochter was. Saskia van Uylenburgh 
daarentegen was zeer uitbundig, dus 
draagt ze op de schilderijen rood 
met veel sieraden. Zichzelf tooide 
Rembrandt in aards bruin en oker; 
ondanks alle roem was hij een in-

trovert kunstenaar. Zo heeft iedere 
kleur zijn eigen psychologie en ach-
tergrond. Ze worden archetypen 
genoemd: rood hoort bij koffie; 
melk zit meestal in blauw-groene 
kartonnen verpakkingen. Het kleu-
renschema voor Het Jonge Schaap 
berust grotendeels op traditie. Er zijn 
authentieke kleuren, zoals ‘Zaans 
Groen’ en gebroken witten, en ook 
teerachtigen (tegen zwart aan), als-
mede accentkleuren die comple-
mentair aan elkaar zijn: rood tegen 
blauw bijvoorbeeld. Tienduizend 
doorleefde rode dakpannen (op de 
kop getikt bij steenhandelaren) en 
de kleur van riet zijn straks eveneens 
beeldbepalend. Behalve de techniek 
is ook de esthetische kant van het 
Jonge Schaap zorgvuldig in ogen-
schouw genomen.

STENEN EN VOEGEN

De vermaarde geeldooraderde 
IJsselstenen worden al vijftig jaar niet 
meer gemaakt. De reden is eenvou-
dig: de klei en het bezinksel in de 
Gelderse rivier raakten op. Niettemin 
zijn op de bouwplaats van Het Jonge 
Schaap die befaamde IJsselstenen 
aangevoerd. Om precies te zijn gaat 
het om 30.144 stuks, voor de penan-

ten van het zeskant, de molenschuur 
en droogschuur. De renovatieman-
nen van Hillen en Roosen wisten 
partijtjes te achterhalen. Waar? Dat 
houden zij zorgvuldig geheim; er 
zijn meer kapers op de kust voor dit 
schaarse goed. De IJsselsteen heeft 
zijn eigen stofuitdrukking. Ook de 
contrastwerking van andere mate-
rialen is bepalend voor onze kleur-
indruk. Die van de IJsselsteen is in 
hoge mate afhankelijk van de kleur 
van de voegspecie en deels van de 
verhouding: ‘oppervlakte baksteen 
staat tot voeg’. Metselaars voelen 
deze verhouding doorgaans feilloos 
aan. De architect Clim Meyer – on-
der meer internationaal bekend door 
zijn werk voor Forbo Krommenie en 
Pieter Schoen Verfchemie (Sigma 
Coatings) – schreef samenvattend in 
zijn boek ‘Genealogie van de ruimte’: 
‘De keuze van materialen, structuren, 
texturen en kleuren, in het bijzonder 
in relatie en verhouding tot elkaar, 
moet als een essentieel onderdeel 
van ruimtelijke vormgeving worden 
gezien.’ In deze opvatting is Het 
Jonge Schaap straks ook één en al 
ruimtelijke vormgeving. Temidden 
van water en land, en begrensd door 
de horizon in het oosten.
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         Gevonden nabij de Merken
Een zeer bijzondere scherf  

De meeste vondsten van de SHOK 
dateerden uit de zeventiende en 
achttiende eeuw, de periode waarin 
Oost-Knollendam, Wormer en Jisp 
economisch opbloeiden en weer ten 
onder gingen. Ook zaten er enige 
scherven uit de Middeleeuwen tus-
sen, de periode waarin de juist ge-
noemde dorpen werden gesticht. 
De vondsten van de SHOK pasten 
daarom helemaal in het beeld dat 
we hebben van de geschiedenis het 
Wormer- en Jisperveld: ontgonnen 
in de Middeleeuwen en opbloei en 
verarming in de periode daarna. Eén 
scherf, gevonden in de buurt van 
de Merken, paste echter niet in dit 

beeld. Het gaat om een licht oranje, 
afgesleten fragment dat lijkt op de 
voet van een klein schaaltje (zie de 
afbeeldingen). Het oppervlak voelt 
enigszins glad en stoffig aan. De 
diameter van de ‘bodem’ bedraagt 
2,9 centimeter en de totale hoogte is 
twee centimeter, maar het voorwerp 
was groter. Duidelijk is, dat het hier 
geen moderne scherf betreft. Maar 
uit welke periode dateert hij dan? 
Aan de draairingen aan de binnen-
kant is te zien, dat het voorwerp op 
een draaischijf is gemaakt. Dit is 
een belangrijke aanwijzing voor de 
ouderdom. In de Middeleeuwen be-
gon men namelijk pas na circa 1250 

met het draaien van potten op een 
draaischijf. Het lijkt er dan ook op 
dat de scherf in ieder geval van ná 
1250 moet zijn. Gedraaid aardewerk 
van ná 1250 is meestal grijs (tot on-
geveer 1450) of oranjerood (tot in 
de huidige tijd). Een enkel voorwerp 
werd van witte of gele klei gemaakt. 
Maar de licht oranje kleur van de 
scherf van de SHOK kwam in de 
Middeleeuwen en daarna niet vaak 
voor, en het gladde, enigszins stof-
fig aanvoelende oppervlak is totaal 
niet kenmerkend voor deze periode 
– het oppervlak van oranje scherven 
van na 1250 voelt juist wat hard en 
ruw aan. Vanwege de kleur en vooral 

De Stichting Historisch Oost-Knollendam (SHOK) verzamelde de afgelopen jaren veel scherven en andere bodemvondsten 
in Oost-Knollendam en het aangrenzende Wormer- en Jisperveld. Omdat zij hierover meer wilden weten, besloten enige 
leden van de SHOK de vondsten aan de gemeentelijk archeoloog van Zaanstad en de Zaanse amateur-archeologen te 
laten zien. Onder hun vondsten bleek zich één wel heel bijzondere scherf te bevinden.

De gevonden dekselknop, bovenaanzicht.

door Piet Kleij
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het oppervlak kan deze scherf beslist 
niet uit de Middeleeuwen of een la-
tere tijd komen. Hoe moeten we de 
scherf dan wél dateren? 

FRIESE BOEREN

Er waren in Nederland twee perio-
den vóór de Middeleeuwen waarin 
gedraaid aardewerk werd geprodu-
ceerd: de Romeinse Tijd (50 v.Chr.-
350 n.Chr.) en de Merovingisch/
Karolingische Tijd (500-900  
n.Chr.). De scherf is niet kenmer-
kend voor het aardewerk uit deze 
laatste periode. Dit zou betekenen 
dat hij uit de Romeinse Tijd stamt, 
maar gezien de bewoningsgeschiede-
nis van het Wormer- en Jisperveld 
lijkt dit zeer onwaarschijnlijk. Om 
zekerheid te krijgen over de aard en 
datering van de vondst werd daarom 
contact opgenomen met het bureau 
‘Aardewerkonderzoek Wiepking’ in 
Wormerveer, dat is gespecialiseerd in 
onderzoek van Romeins aardewerk. 
Mevr. Wiepking stelde vast dat de 
scherf niet de voet van een schaaltje 
was, maar de knop van een Romeinse 
deksel, die sterk lijkt op het type 
deksel dat door archeologen wordt 
aangeduid als ‘Niederbieber 120a’. 
De scherf dateert uit de periode 50-
250 n.Chr. Hoe onwaarschijnlijk 
het ook klinkt, de scherf blijkt toch 
Romeins te zijn. Met de oplossing 
van dit raadsel duikt meteen een nog 
groter raadsel op. Hoe kan een scherf 
uit de Romeinse Tijd in het Wormer- 
en Jisperveld terecht zijn gekomen? 
In die tijd was het veld een onont-
gonnen en onbewoond veengebied. 
De dichtstbijzijnde nederzettingen, 
boerderijen van Friese boeren, la-
gen ten westen van Krommenie en 
Assendelft. Romeinen waren in deze 
streken al helemaal niet te vinden; 
de grens van het Romeinse Rijk lag 
veel zuidelijker, bij Utrecht. De enige 
redelijke verklaring voor de vondst 
is, dat de scherf werd achtergelaten 
door Friese boeren die met hun vee 
rondtrokken door het veenmoe-
ras. In Zaans Erfgoed nr. 4 (april 
2003) wordt in een artikel gezegd 
dat het veengebied voordat het in de 
Middeleeuwen daadwerkelijk werd 
bewoond, al in de Karolingische Tijd 

werd bezocht door rondtrekkende 
veeboeren. De Romeinse scherf van 
de SHOK wijst erop dat dit ook al 
gebeurde in de Romeinse Tijd. Friese 
veeboeren, vermoedelijk afkomstig 
van de boerderijen ten westen van 
Krommenie en Assendelft, trokken 
klaarblijkelijk in de Romeinse tijd 
met hun vee door het veengebied 
dat later het Wormer-  en Jisperveld 
werd. Deze Friezen beschikten over 
Romeinse voorwerpen, zoals bekend 
is uit archeologisch onderzoek in 
Assendelft. In de daar opgegraven 
afvalkuilen van de Friese boeren 
zijn allerlei Romeinse voorwerpen 
gevonden, zoals fragmenten van 
glaswerk, van bronzen voorwerpen 
en van gedraaid aardewerk. Verder is 
van Romeinse schrijvers bekend dat 
er een levendige ruilhandel bestond 
tussen de Friezen en de Romeinen. 
De Romeinen hadden grote hoeveel-
heden vlees nodig om de soldaten in 
de forten langs de grens te voeden. 
Met de Friezen ruilden zij daarom 
kennelijk gedraaid aardewerk, glas-
werk en bronzen voorwerpen tegen 
runderen. De Friese boeren namen 
op hun tochten door het veenmoe-
ras natuurlijk potten en pannen mee 
om in te koken. Kennelijk hadden 
ze op één van hun tochten ook een 
deksel van Romeins aardewerk bij 
zich. Nadat die kapot was gegaan, 
gooiden ze hem weg. Zo’n 1900 jaar 
later vonden leden van de SHOK de 
knop ervan.

BEWIJS

Deze wat onooglijke scherf is van 
groot belang voor de vroegste ge-
schiedenis van de Zaanstreek. Het 
is opnieuw een bewijs dat het Zaanse 
veenmoeras al vóór de middeleeuwse 
ontginningen werd bezocht door 
rondtrekkende veeboeren. Dit ver-
klaart ook waarom prehistorische 
namen (dat wil zeggen: namen van 
vóór de Romeinse Tijd) zoals ‘Jisp’ 
en ‘Zaan’, na 2000 jaar nog steeds 
in gebruik zijn. Zo kan een simpel 
scherfje heel wat nieuwe informatie 
opleveren. Daarom vinden archeolo-
gen zo’n klein scherfje soms belang-
rijker dan een goudschat.

Gebruikte literatuur:

B.L. van Beek, 1983: ‘Een importante terp-

sloot’ in: R.W. Brandt, G. J. van der Horst 

en J. J. Stolp, ‘De Zaanstreek archeologisch 

bekeken’, Zaanstad, blz. 90-96. Kleij, P., 

2003: ‘Waren de eerste Zaankanters  

cowboys?’ in: ‘Zaans Erfgoed 4,  

blz. 24-26’. Oelmann, F., 1914: ‘Die 

Keramik des Kastells Niederbieber, 

Frankfurt a. M. (Materialen zur römisch-

germanischen Keramik I)’.

Zij-aanzicht van de dekselknop.
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Claes Compaen en zeeroverstradities
Varen onder de vlag van 
de duivel

Het leven van Compaen werd al be-
schreven in Zaans Erfgoed nr. 7 en 
keerde kort terug in Zaans Erfgoed 
nr. 14 in het Boekennieuws, toen 
het Engelstalige ‘The devil’s anar-
chy, The sea robberies of the most 
famous pirate Claes G. Compaen 
and the very remarkable travels of Jan 
Erasmus Reyning’ verscheen van de 
hand van de Nederlandse historicus 
Stephen Snelders. In samenhang met 
de uitgave van de Nederlandstalige 
editie van dit boek, ‘Het grijnzend 
doodshoofd, Nederlandse pira-

ten in de Gouden Eeuw’ schreef 
Stephans Snelders op verzoek van 
de Erfgoedredactie de navolgende 
bijdrage, die vooral laat zien hoe we 
zeerovers als Compaen in hun tijd 
kunnen zien. 

AAN DE RAND

Het leven van Compaen is ons on-
der meer bekend door de biografie 
die de anonieme schoolmeester 
van Oostzaan nog vóór Compaens 
dood over hem schreef. Behalve al-
lerlei avontuurlijke wederwaardig-

heden, stof voor kinderboeken en 
piratenromans, vertelt het verhaal 
van Compaen ons nog veel meer. 
Wanneer we het plaatsen binnen de 
context van een sociale geschiedenis 
van Nederlandse en andere zeerovers 
tussen het begin van de zeventiende 
eeuw en de jaren twintig van de acht-
tiende eeuw geeft het ons nieuwe in-
zichten in de maritieme geschiedenis 
van onze Gouden Eeuw. Compaen 
en andere beruchte Nederlandse zee-
rovers, zoals zijn tijdgenoten Simon 
de Danser en Jan Jansz. van Haarlem 

Claes Compaen uit Oostzaan (1587-1660) was slechts een korte periode in zijn leven zeerover, van 1623 tot 1627. In 
deze jaren werd hij één van de meest succesvolle en gevreesde piraten. Vanuit bases op de Ierse zuidkust en later vanuit 
Salé in Marokko (de huidige hoofdstad Rabat) voerde Compaen een vloot van zeven schepen aan, en maakte hij meer 
dan 350 schepen buit: ongeveer één in de drie dagen. 

Claes Compaen brengt een toast uit op VOC-admiraal Wybrant Schram voordat hij diens schepen aanvalt. 

door Stephan Snelders
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(de gevreesde Murad Reis), opereer-
den aan de rand van de geordende 
samenleving. Hetzelfde gold voor de 
nu vrijwel vergeten Nederlanders die 
aan het eind van het hier besproken 
tijdvak leidende posities vervulden 
onder de vrijbuiters en boekaniers in 
het Caraïbisch gebied en die Spaanse 
nederzettingen plunderden, zoals 
Jan Erasmus Reyning en Laurens 
de Graaf. Maar ondanks hun mar-
ginaliteit vervulden zij in meerdere 
opzichten een essentiële rol in het 
maritieme leven van hun tijd.

‘KERKERING’

De handelseconomie van het vroeg-
moderne Europa was niet denkbaar 
zonder het maritieme proletariaat: 
vakbekwame en gedisciplineerde, 
maar goedkope zeelui die op de 
schepen voeren. In de zeventiende 
eeuw was er in de Nederlanden een 
overschot aan deze arbeidskrachten, 
mede door de komst van Duitse 
en Scandinavische immigranten. 
De lonen waren laag: de families 
van zeelieden leefden vaak op het 
bestaansminimum. Het werk was 
gevaarlijk, de discipline aan boord 
van de schepen en de straffen voor 
vergijpen waren zwaar, en het eten 
was vaak slecht. Maar er was een ont-
snappingsroute uit de ‘kerkering’ aan 
boord van de schepen: varen voor 
eigen rekening, oftewel: piraat wor-
den. De ons overgeleverde bronnen, 
zoals de biografieën van Compaen 
en Reyning, maken duidelijk dat 
de keuze om piraat te worden meer 
inhield dan het inruilen van het 
ene schip voor het andere. Piraten 
hadden hun eigen wetten, en waren 
zich bewust van hun eigen tradities. 
Deze tradities mondden uit in ons 
huidige beeld van de zeerover, va-
rend onder de vlag met schedels en 
gekruiste beenderen. Deze vlag werd 
rond 1700 in verschillende vormen 
gemeengoed onder piraten en was 
oorspronkelijk in feite een afbeel-
ding van de duivel. Dat gaf aan dat 
zeerovers zichzelf verstonden in een 
bewuste tegenstelling tot de maat-
schappij die ze hadden verlaten. 
Dit gold ook voor de schepen van 
Compaen, waar de kapitein de ge-

bedsboeken en psalmen overboord 
had gegooid.

FEESTGELAG

De omgekeerde wereld van de piraat 
kende winstdeling voor iedereen en 
beperking van het gezag van de kapi-
tein. Onder Compaen vinden we al 
een gewoonte voor het oplossen van 
conflicten aan boord, die later was te-
rug te vinden onder de boekaniers en 
werd vastgelegd in de overeenkom-
sten waarmee piraten in de achttien-
de eeuw ‘voor eigen rekening’ gingen 
varen. Niet de kapitein legde straffen 
op, maar vertegenwoordigers van de 
bemanning namen beslissingen, en 
eventueel werden duels gevoerd om 
conflicten op te lossen. De boeka-
niers, of (zoals ze zich zelf noemden) 
‘Broeders van de Kust’, hadden een 
onderling verzekeringssysteem voor 

het geval van verwondingen of onge-
lukken. Waar zeelieden op koopvaar-
dij- en oorlogsschepen onderworpen 
waren aan een strenge discipline en 
zich als ze aan wal mochten onmid-
dellijk uitleefden in drankgelagen 
en bordeelbezoek, vinden we de 
neiging tot bandeloos gedrag bij de 
zeerovers ook op de schepen zélf. 
Voedsel en drank stonden vrijelijk 
ter beschikking, als het tenminste 
aanwezig was. Wanneer de schepen 
van Compaen voor anker lagen in 
Salé was het een voortdurend feest-
gelag. Het besef onder de zeerovers 
van de onzekerheid van hun bestaan 
speelde een belangrijke rol in hun 
bandeloze ‘plukken van de dag’, dat 
zo’n karakteristiek element is van de 
overgeleverde zeventiende- en acht-
tiende-eeuwse verhalen. 

Claes Compaen inspireerde C. Joh. Kieviet tot een jongensboek (1927). Eelco ten Harmsen 

van der Beek verzorgde de illustraties.



14 Zaans Erfgoed 

UTOPIE

Compaen en de andere piraten terro-
riseerden de zeevarende naties: maar 
niet alle. Ze ontzagen schepen uit 
gebieden waar ze gebruik maakten 
van de havens om buit te verkopen, 
kruit, kogels en andere voorraden 
in te slaan en om uit te rusten. Aan 
de Ierse zuidkust kneep de corrupte 
Engelse gouverneur, aanvankelijk 
een vriend van Compaen, een oogje 
toe, totdat het zijn regering te gor-
tig werd. Aan de Noord-Afrikaanse 
kust, waar de islamitische Barbarijse 
kapers in een permanente oorlog met 
de christelijke naties waren verwik-
keld, waren Europese piraten wel-
kom. Velen van hen, zoals Jan Jansz., 
bekeerden zich tot de islam. Salé was 
tot 1640 een piratenrepubliek waar 
de zeerovers zelf de dienst uitmaak-
ten. Nederlanders als Jan Jansz. en 
de zoon van Simon de Danser waren 
niet alleen piraat, maar traden hier 
ook op als helers voor Compaen en 
anderen. Zeerovers traden dus buiten 
de wet van hun naties. Als ze schepen 

overvielen kondigden ze zich niet 
aan met hun nationaliteit, maar als 
komend ‘uit de zee’. Tegelijkertijd 
vervulden ze een economische rol 
in de marges van de internationale 
handelseconomie. Dit gold ook voor 
de Engelse, Franse en Nederlandse 
boekaniers in het Caraïbisch gebied 
in de tweede helft van de zeventiende 
eeuw. Hun op de Spanjaarden ver-
overde buit droeg belangrijk bij aan 
de economie van hun thuisbases op 
eilanden zoals Jamaica en Tortuga 
(voor de kust van het huidige Haïti). 
Piraten speelden ook een essentiële 
rol in de militaire verdediging en 
uitbouw van de West-Europese 
kolonies. Pas met de stabilisering 
van het internationale machtseven-
wicht in het begin van de achttiende 
eeuw liep deze rol ten einde. Piraten  
vonden toen verder weg nieuwe 
bases, zoals op Madagascar, en ver-
kochten hun buit via een globale 
‘zwarte’ economie, waarin bijvoor-
beeld Nederlandse handelaren in 
New York een belangrijke rol speel-
den. De zeerovers van deze ‘Gouden 
Eeuw van de piraterij’ leefden nog 
meer dan hun voorgangers in bewus-
te tegenhang met de maatschappij. 
Daardoor kristalliseerden hun tradi-
ties zich verder uit, gesymboliseerd 
in de algemene aanvaarding van de 
Jolly Roger, de al genoemde zwarte 
vlag met afbeeldingen van schedels, 
beenderen, wapens en zandlopers  
die aangaven dat piraten wisten 
dat hun tijd van leven kort was. In 
deze tijd vinden we ook de ‘piraten- 
utopie’, de droom van de zeerover die 
elk juk van zich heeft afgeworpen en 
leeft op een zonnig tropisch eiland 
met veel rum en schone vrouwen.

KAPERBRIEVEN

Van Compaen tot de piraten van de 
Gouden Eeuw blijkt dat de zeerovers 
zich onderling als een broederschap 
beschouwden. Zolang er geen per-
soonlijke ruzies speelden of men in 
drinkgelagen tot slaags kwam, vie-
len piraten vrijwel nooit elkaar aan. 
Integendeel, vaak hielp men elkaar 
aan een schip te komen. Hoewel ze 
buiten de wet opereerden, waren 
zeerovers voor hun eigen landgeno-

ten niet per definitie verwerpelijk. 
De maritieme autoriteiten maakten 
zelfs, als dat zo uitkwam, gebruik 
van hun diensten door in tijden van 
oorlog kaperbrieven te verstrekken. 
Zeelieden en zeerovers waren vaak fa-
milieleden en oude kameraden. Voor 
velen van hen was het waarschijnlijk 
niet moeilijk om beide werelden te 
ruilen. Tal van zeerovers, zoals 
Compaen, begonnen hun loopbaan 
‘legaal’, met kaperbrieven die het 
recht gaven koopvaardijschepen van 
de vijanden van hun vaderland aan 
te vallen. Omgekeerd werden piraten 
in dienst genomen als kapers. Piraten 
van de Gouden Eeuw vinden we later 
zelfs weer terug als kapiteins en zee-
lieden op reguliere koopvaardij- en 
marineschepen, blijkbaar zonder al 
te veel bezwaren. Het gemak waar-
mee Compaen na 1627 terug kon 
keren naar Oostzaan illustreert hoe 
gering de afkeer voor de zeerover 
was. Na enige aarzeling aanvaardde 
hij een pardon van de Nederlandse 
autoriteiten. Een dergelijk pardon 
was vaak de enige manier om een 
einde te maken aan de activiteiten 
van een piraat. Compaen gaf een 
schip terug dat hij van zijn buurman 
had gekaapt en leefde nog dertig jaar 
in Oostzaan, waar hij zijn tijd voor-
namelijk doorbracht met vissen. Uit 
de biografie van de schoolmeester 
van Oostzaan wordt duidelijk dat 
Compaen in het dorp allesbehalve als 
een paria werd behandeld. Hij con-
verseerde met voormalige slachtof-
fers en dronk bier met de gemeente-
secretaris. Hoewel de schoolmeester 
geen ‘kaarsen wilde branden voor de 
Duivel’, wordt tussen de regels van 
zijn moraliserende geschrift toch een 
zekere bewondering duidelijk voor 
de beruchte dorpsgenoot, die drie 
jaar lang de regels van God en mens 
had weten te tarten. 

Stephen Snelders, 

Het grijnzend doodshoofd. Nederlandse 

piraten in de Gouden Eeuw, Amsterdam, 

Aksant, 2006. ISBN-10: 90.5260.226.3, 

ISBN-13: 978.90.5260.226.4

Boekaniers gaan de Zuid-Amerikaanse

 kust op. 
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De Assendelfter
Een Zaans hoenderras 

De Zaanstreek heeft z’n eigen hoenderras: de Assendelfter, die vrij rondscharrelde bij de boerderijen, of werd gehouden in rennen. 
Tijdens een vergadering op 18 maart 1939 van de NHC werd de Assendelfter in de rij van de Nederlandse rassen opgenomen. Over 
een standaard werd niet gesproken.

door Bas Vingerhoed

De Assendelfter lijkt in veel op-
zichten op het Friese Hoen, met 
uitzondering van de kamvorm. 
Deze relatie van beide rassen stamt 
waarschijnlijk uit de tijd dat West-
Friesland nog een vaste landverbin-
ding had met Friesland. Bovendien 
kwamen in omgeving van het Friese 
Stavoren in het verleden hoende-
ren met rozenkammen voor, zoge-
noemde Starumsche Rondkamkes, 
die volgens een reisbeschrijving uit 
1894 (Houwink) meestal via een 
beurtschipper uit Enkhuizen waren 
aangevoerd. De mensen uit Stavoren 
hadden voorkeur voor deze dieren 
met een rozenkam bóven de dieren 
met een enkele kam, die in de rest van 
Friesland voorkwamen. Zo was het 
gebied rond Stavoren een trefpunt 
van Friese Hoenders en Assendelfters 
(of tenminste van rassen zoals wij die 
nu omschrijven), die zeer waarschijn-
lijk twee afstammelingen waren van 
dezelfde voorouders. Dit speelde al 
helemaal in de tijd toen niet op ras-

kenmerken werd gefokt en de één de 
een rozenkammige dieren prefereer-
de en de ander de enkelkammige.

VLEESKNOEDEL

Omstreeks 1942/’43 werd gemeld 
(Vries) dat van de Rondkamkes vrij-
wel niets was overgebleven; ze wa-
ren alleen nog op enkele boerderijen  
in de omgeving van Assendelft te  
vinden. Vries schreef: ‘Deze Assen-
delfter pellen vertonen nog de ouder-
wetse peltekening, die bij sommige 
exemplaren meer in de richting van 
die van de Drentse Hoenders is ver-
schoven. Opvallend is de ordinaire 
rozenkam, welke vaak de doorn 
mist en soms de indruk geeft van 
een vleesknoedel, die men dan in-
derdaad het beste kan omschrijven 
als een soort rondekam.’ Er wordt 
van uitgegaan dat de Assendelfter 
een van de voorouders van het 
Hollands Hoen is. In het begin van 
de vorige eeuw zijn gepelde hoen-
ders vanuit Holland naar Engeland 

gebracht en daar omgevormd tot 
gepelde Hollandse Hoenders. Deze 
verwantschap komt tot uitdrukking 
op een afbeelding uit 1853 door de 
Engelsman Harrison Weir. De afge-
beelde Hollandse Hoenders lijken 
naar type, kamvorm en kleur sterk 
op de huidige Assendelfter. Dat deze 
dieren Engeland werden ingevoerd, 
duidt aan dat ze bepaalde kwali- 
teiten hadden. Wat verschijnings-
vorm betreft vielen ze volledig  
buiten de boot en dit gold ook 
voor het gewicht. Bekend is de eier- 
productie van de hoenders en daar-
naast waren de dieren waarschijnlijk 
behoorlijk sterk, aangezien ze het 
klimaat aan de Hollandse kust over-
leefden. De export vond plaats naar 
havensteden zoals Liverpool, met een 
zelfde soort klimaat.

SCHEIKUIKENTEELT

Het is onduidelijk waarom Houwink 
niet eerder dan in de jaren veertig 
van de vorige eeuw de aandacht van 
de NHC op de Assendelfter richtte. 
Het verhaal over de Starumsche 
Rondkamkes stamt uit 1894, de 
NHC werd in 1900 opgericht. Liet 
Houwink de Assendelfter buiten 
beschouwing vanwege het ontbre-
ken van raskenmerken? Volgens de 
verhalen maakten de pluimveefok-
kers in de kop van Noord-Holland 
in het begin van de twintigste eeuw 
gebruik van de scheikuikenteelt: 
door kruising van een goudpel haan 
met een zilverpel hen zijn de kuikens 
onmiddellijk te scheiden in hanen 
(zilverpellen) en hennen (goud-
pellen). Het is waarschijnlijk een 
‘broodje-aap’-verhaal dat de haan-
tjes als kuiken werden afgezet op de 
Amsterdamse markt, waar de kopers 

Assendelfter ‘in het wild’.
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pas achteraf merkten alleen hanen te 
hebben aangeschaft. Hoe lang is een 
dergelijke verkoopmethode vol te 
houden? Het verhaal past ook niet 
in de toenmalige ontwikkelingen 
op pluimveegebied: het streven naar 
grote, zwaardere dieren met een hoge 
eierproductie, dat al in het midden 
van de negentiende eeuw werd in-
gezet. Het regelmatig kruisen van 
goud- en zilverpel leidde ertoe, dat 
de kleur van de goudpel steeds lichter 
werd: goudgeel. Opmerkelijk genoeg 
doken geen citroenpellen op.

BEDREIGING

Eind jaren dertig was er nog geen 
standaard voor de Assendelfter  
opgemaakt. Niettemin werd in die 
tijd bij de vestiging van een fok-
centrum voor Nederlandse hoen-
derrassen bij het Rijksinstituut 
voor Pluimveeonderzoek ‘Het 
Spelderholt’ te Beekbergen, ruimte 
voor vertegenwoordigers van dit ras 
gereserveerd. Vanuit het fokcentrum 

ging in de Tweede Wereldoorlog een 
aantal dieren naar de Assendelftse 
rundveefokker IJff, die met hon-
derdtwintig leghennen een vermeer-
deringsbedrijf van dit ras opzette. 
Daardoor waren direct na de oorlog 
nog veel Assendelftse Hoenders in 
Noord-Holland aanwezig. Maar 
deze opbloei was van korte duur. 
De overheid verstrekte met name 
voerbonnen voor buitenlandse pro-
ductierassen en de Assendelfter bleek 
bovendien uitermate gevoelig voor 
de ziekte van Marek, die vanaf 1965 
een bedreiging voor de Nederlandse 
pluimveestapel vormde. Na de 
Tweede Wereldoorlog moest de 
Assendelfter snel het veld ruimen. 
In december 1951 kreeg de direc-
teur van Het Spelderholt een advies 
(van Van Gink) over het aanhouden 
van de diverse Nederlandse rassen, 
waarbij over de Assendelfter en het 
Kempische hoen werd gezegd: ‘De 
aanwezige Assendelftse en Kempische 
Hoenders vertegenwoordigen niet 

de rassen, zoals die waren. Mijns  
inziens is uit het aanwezige mate- 
riaal weinig meer op te bouwen. 
Beide rassen zijn varianten die, zo-
lang er maar Hollandse Hoenders, 
Friese Hoenders en Braekels blijven 
bestaan, opnieuw kunnen worden  
gemaakt. In 1950 had Van Gink in  
een verslag over de Avicultura- 
tentoonstelling al geschreven: ‘Assen-
delftse Hoenders ontbraken vroeger 
op de tentoonstellingen. Hier was een  
kleine collectie in goud- en zilver-
pel. Het ras doet wat denken aan 
ouderwetse Hollandse Pellen en 
dat zijn het in wezen ook.’ In de  
jaren zestig verschenen in Avicultura  
diverse artikelen over de Assendelfter, 
toen een vrijwel verdwenen ras. Maar 
mede door de oprichting van de 
‘Assendelfter en Noord-Hollandse 
Blauwen Club’ in 1981 leefde de 
Assendelfter voort; een aantal fokkers 
blijft zich inzetten voor de instand-
houding van het ras.

Hoenderkenner Van Gink beschreef de Assendelfters niet alleen in woord, maar ook als ‘artiest’, met een Zaanse omgeving op de achtergrond.
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         De watertoren van Assendelft
Concessies aan een monument   

In haar begeleidende brief bij de ver-
gunning gaf de gemeente Zaanstad 
een beschrijving van de gevolgde 
procedures tot dat moment en een 
motivering van de beslissing in deze 
zaak. Over de gevolgde procedure 
ten aanzien van het bestemmings-
plan was de conclusie: ‘Het onder-
havige bouwplan past in het in wer-
king getreden bestemmingsplan.’ 
Dan waren er verwijzingen naar het 
positieve advies van de Stichting 
Welstandszorg Noord-Holland 
(commissie Zaanstad) en naar de 
monumentenvergunning zoals die 
werd afgegeven door Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 27 
juni 2001 onder nummer 2001-

19402, en tenslotte was er de con-
statering dat door de aanvrager was 
voldaan aan de verplichting een  
bodemrapport te overleggen.

RENOVATIE EN 

HERINRICHTING

In de uitbreiding met het nieuwe re-
servoirgedeelte die de toren in 1922 
onderging, zijn tijdens de restauratie 
tussen de in het zicht gelaten kolom-
men van gewapend beton drie van de 
tien traveeën vervangen door grote 
dubbele glaspanelen. Deze hebben 
dezelfde hoogte als de uitbreiding 
van 1922. Achter deze panelen be-
vinden zich nu, verdeeld over drie 
verdiepingen, de twee ‘bedrijfs- 

woningen’ van de nieuwe eigenaren. 
De vijf houten en betonnen vloeren 
in het onderste gedeelte van de toren 
zijn vervangen door zeven nieuwe 
betonvloeren of er is een brand- 
werende betonlaag op de oorspron-
kelijke houten vloer aangebracht. 
Waar mogelijk zijn de houten trap-
pen tussen de diverse verdiepingen 
gehandhaafd. Ook de stalen draai-
trap in de benedenverdieping bleef 
behouden. Al het beton- en metsel-
werk is of wordt nog schoongemaakt, 
opnieuw geïmpregneerd en waar no-
dig opnieuw gevoegd. Afgebroken 
stenen worden vervangen. Het fraaie 
boogfries blijft in z’n geheel bestaan. 
Alle ijzeren kozijnen worden geres-

Er ging jarenlang juridisch gesteggel aan vooraf (zoals beschreven in het vorige nummer van Zaans Erfgoed), maar in augustus 2002 kreeg 
Hageweld Holding bv dan tenslotte toch een vergunning van de gemeente Zaanstad om de watertoren bij Assendelft (Communicatieweg 
12) te verbouwen tot een kantoor- en woongebouw, inclusief een fietsenberging. Nog in datzelfde jaar, op 3 december, verleenden 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een verbouwings-/restauratiesubsidie van 226.890 euro. Het resultaat van het werk werd 
een compromis. De ‘gave hoofdvorm’ en het unieke ‘Intze-reservoir van gewapend beton’ – ooit twee van de hoofdmotieven om de toren 
tot provinciaal monument te verklaren – bleven niet bewaard.

door Cees Kingma en Simon Zuurbier

Detailtekening van het siermetselwerk en de rondboograampjes.
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taureerd en waar nodig vervangen. 
De stijfheid van de constructie werd 
destijds onder andere verkregen door 
het aanbrengen van trekstangen tus-
sen de diverse pilasters. Door roest-
vorming aan deze stangen werden 
op diverse plaatsen de stenen uit de 
torenmuur gedrukt. Inmiddels zijn 
de trekstangen behandeld, en de uit-
gebroken stenen werden vervangen. 
In het centrum van de watertoren is 
een lift gemonteerd voor maximaal 
dertien personen. Aan de achterzijde 
is in de toren een stalen brandtrap 
geprojecteerd. In het ronde dak, 
boven de presentatie- en vergader-
ruimte, wordt boven iedere travee 
een raam aangebracht en bovendien 
is hier een deur naar de ‘dakgoot’ ge-
maakt. In het onderste deel van de 
watertoren wordt in de travee boven 
de hoofdingang in dezelfde stijl als 
in het nieuwe reservoirgedeelte ook 
een aantal glaspanelen aangebracht. 
Deze lopen niet door het boogfries; 
zij blijven net onder de uitbreiding 
van 1922. 

PROMENADE

De standleiding is nog steeds aan-
wezig, de pompen zijn verdwenen, 
maar volgens Edwin Hamelijnck 
(een van de eigenaren van Hageweld 
Holding bv) worden de appendages 
na de restauratie weer bij de stand-
leiding teruggeplaatst. Het publiek 
kan straks, zij het op beperkte 
schaal, kennismaken met het interi-
eur van de verbouwde watertoren. 
Op de begane grond komt een soort  
‘watertorenmuseum’. Er zijn afspra-
ken gemaakt met het waterleiding-
bedrijf PWN om diens collectie op 
de een of andere manier toeganke-
lijk te maken in de gerestaureerde  
watertoren. Hamelijnck is nog op 
zoek naar de originele pompen die 
onder in de toren stonden; deze wer-
den bij de overdracht door het PWN 
verwijderd. Bovendien komt op de 
bovenste verdieping – boven de  
woningen en direct onder het dak 
– een presentatie- en vergaderruim-
te van Hageweld Holding, waar de 
diverse werkmaatschappijen van 
Hageweld hun klanten kunnen 

ontvangen. Deze ruimte geeft ook 
toegang tot de ‘dakgoot’ rondom de 
toren: een heuse wandelpromenade 
op 38 meter hoogte!

Meer informatie op www.zaans- 
industrieel-erfgoed.nl,‘Wat hebben 
Pont du Gard en de watertoren van 
Assendelft gemeen?’

VERANTWOORDING

Voor dit artikel en het artikel over de waterto-

ren in het vorige nummer van Zaans Erfgoed 

werd gebruik gemaakt van de volgende 

bronnen: Watertorens in Noord-Holland, 

uitgegeven door het Provinciaal Bestuur 

van Noord-Holland in Haarlem in februari 

1991, ISBN 90 72624 23 8. Watertorens in 

Nederland, door Henk van der Veen, uitge-

geven in 1989, ISBN 90 6450 081 9. Water 

om te drinken, uitgegeven door de Vereniging 

van Exploitanten van Waterleidingbedrijven 

in Nederland VEWIN in 1992, ISBN 90 

801057 1. Water met stijl. Geschiedenis 

van Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-

Holland 1920-2000. De archieven van  

J. Biersteker, het Noordhollands Dagblad, 

Monumenten en Archeologie Provincie 

Noord-Holland, Hageweld Holding bv en 

het Gemeente Archief Zaanstad. Interviews 

werden gehouden met J. Biersteker (enige 

tijd bestuurslid van de ‘Vereniging tot 

Ongeschonden Behoud van de Watertoren’; 

later voerde de heer Biersteker op persoonlijke 

titel verschillende procedures tegen het verbou-

wen van de watertoren), Edwin Hamelijnck 

en Huub Geldorp (eigenaren van Hageweld 

Holding bv) en Jan Goedhart (architect bij 

FKG Architecten). Het beeldmateriaal komt 

uit: Gemeente Archief Zaanstad, archief  

J. Biersteker, archief Hageweld Holding bv, ar-

chief Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-

Holland (PWN) en archief Cees Kingma.

We danken Jenny van Rijn, adviseur  

afdeling Marketing & Communicatie 

PWN, voor haar adviezen.

De watertoren na de restauratie.
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De verzameling van Jacob Honig Janszoon Junior
Vooral papier   

In augustus en september 1874 was 
er in het stadhuis van Zaandam de 
‘Tentoonstelling van Zaanlandsche 
Oudheden en Merkwaardigheden’. 
Hierbij verscheen een catalogus 
waarin de 1660 nummers zijn om-
schreven. Het overgrote deel daarvan 
had een inzender, maar een deel niet. 
Een noot bij nummer 1 meldt: ‘De 
nommers, waarbij geen inzender 
staat vermeld, zijn uit de verzame-
ling van wijlen Jac. Honig Jansz. Jr.’ 
Door te kijken welke nummers geen 
inzender hadden wordt dus duidelijk 
waaruit de schenking aan Zaandijk 
bestond. Dit deed ik onlangs. 

AFDELINGEN

De catalogus bevat verschillende 
afdelingen. Kaarten bestaat uit 30 
nummers, waarvan 8 met inzender, 
dus 22 collectie Jacob Honig (22  
papier). Handschriften en Boeken: 
165 nummers; 41 met inzender, 
dus 124 coll. JH (124 papier). 
Afbeeldingen en voorwerpen be-
trekking hebbende op de gebeur-
tenis, bekend onder den naam van 
‘Stiers Wreedheijd’ te Zaandam, 29 
Augustus 1647: 33 nummers; 12 
met inzender, dus 21 coll. JH (13 
papier). Scheepvaart, Handel en 
Nijverheid, afbeeldingen, voorwer-

pen, schilderijen, daarop betrekking 
hebbende: 260 nummers; 209 met 
inzender, dus 51 coll. JH (23 papier). 
Herinneringen aan het verblijf van 
Czaar Peter te Zaandam: 51 num-
mers; 18 met inzender, dus 33 coll. 
JH (30 papier). Voorwerpen en 
Afbeeldingen betrekkelijk Huisselijk, 
Kerkelijk en openbaar leven: 488 
nummers; 461 met inzender, dus 27 
coll. JH (17 papier). Afbeeldingen 
van plaatsen, publieke gebouwen, 
historieprenten en herinneringen 
aan geschiedkundige gebeurtenissen: 
267 nummers; 85 met inzender, dus 
182 coll. JH (175 papier). Portretten: 

Het Zaans Museum beschikt over een grote collectie: schilderijen, voorwerpen, kledingstukken en wat al niet. Het bindende onderwerp 
is de Zaanstreek, zijn geschiedenis en cultuur. De basis van de collectie is de verzameling van de Zaanlandse oudheidkamer, die z’n 
oorsprong vindt in de privé-collectie van Jacob Honig. Toen deze in 1891 door diens oudste zoon, Jacobus Johannes Honig, aan de 
gemeente Zaandijk werd geschonken, is een vereniging opgericht om deze verzameling te beheren en uit te breiden. De jaarverslagen 
van deze vereniging  geven een gestage toestroom van aanwinsten weer. Maar waaruit Honigs verzameling ten tijde van de schenking 
precies bestond is nergens vastgelegd. Een reconstructie.

door Simon Honig Jansz.
Illustraties: GAZ 

Portret van Czaar Peter door Portman Portretje van Cornelis Gerritsz Jongekees, ‘De man onder de beer’.
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85 nummers; 28 met inzender, dus 
57 coll. JH (56 papier). Penningen: 
61 nummers; 44 met inzender, dus 
17 coll. JH. Varia: 81 nummers; 81 
met inzender, dus geen coll. JH. 
Nagekomene Voorwerpen: 19 num-
mers;19 met inzender, dus geen coll. 
JH. Supplement-Catalogus: 120 
nummers; 118 met inzender, dus 2 
coll. JH (2 papier).
Wat opvalt is dat de inzendingen uit 
de collectie van Jacob Honig vooral 
bestaan uit papier: boeken, prenten, 
tekeningen en kaartmateriaal. De af-
delingen die vooral uit voorwerpen 
bestaan tellen veel minder stukken 
uit de collectie J. Honig. De papieren 
inzendingen, waarvan ik niet weet 
of ze alle zijn overgedragen, zijn nu 
te vinden in het Gemeentearchief 
Zaanstad te Koog aan de Zaan.

VOORWERPEN

De niet tot het papier behorende 
nummers van de verschillende afde-
lingen tellen maar 46 voorwerpen. 
De voorwerpen betreffende Stiers 
Wreedheid (zoals porseleinen ser-
viesgoed, een kistje en het schilderij 
van het kind op zijn doodsbed) zijn 
alle in de collectie present.
De afdeling Scheepvaart c.a. heeft 
28 nrs., waaronder ‘De man onder 

de beer’, portretten door Thopas, de 
Wormer beschuiten, de Oostzaander 
traankokerijen door Salm en nog veel 
meer. Het meeste daarvan is in het 
Zaans Museum aanwezig. Een enkel 
kostbaar voorwerp, zoals een zilve-
ren model van een boeiertje, komt 
niet voor in de catalogus (1917), 
evenmin als een aantal Delftse bor-
den met ‘The Union’ van Hendrik 
Klinkert (12 in 1874 en maar 3 in 
de collectie). Ook enkele glazen bo-
kalen, waarvan één niet Zaans was, 
zijn niet overgedragen.  
In de afdeling Czaar Peter zijn 
het portret van Czaar Peter door 
Portman en dat van Nicolaas Calff 
alsmede het glasschilderij van Jan 
Cornelisz. Nomen met het vervalste 
jaartal 1697 (=1685) alle aanwezig. 
Het huiselijk leven met 10 nummers 
geeft weer portretten van Thopas 
en ook van Jelgerhuis die aanwezig 
zijn, evenals de tabaksdoos van J.C. 
Haremaker. Afwezig is een zilveren 
theekistje met de naam Aagje Klaas 
Louwe. Het is mij bekend, dat dit 
in de familie is vererfd, evenals de 
zilveren lepel ter gelegenheid van 
de vijftigste verjaring van Nicolaas 
Calff. Jacob Honig had deze lepel 
van zijn vader present gekregen voor 
zijn eigen vijftigste verjaardag. Van 

de Delftse borden met de namen 
van het echtpaar Blauw-Bruynvis 
ontbreekt elk spoor. Het tafelda-
mast is nu met een servet aanwezig; 
de rest (het zeer grote tafellaken 
met 13 servetten) bevindt zich in 
de collectie van Stichting Archief 
Honig(h) te Zaandijk. De rubriek 
plaatsen en gebouwen geeft enkele 
schilderijen zoals de Dam, het vuur-
werk voor de Vrede van Aken, het 
bovenstuk van een spiegel met het 
Zaandijker Weeshuis, de drukplaat 
van de Zaandijker Vrijheidsboom uit 
1795, een tabaksdoos met 6 deksels 
en een Delfts bordje met ‘Zaandam 
van Agteren’. Deze zijn alle aanwe-
zig. In de portrettenreeks geldt dat 
voor het portret van Hugo de Jong, 
de schout van Assendelft. Ook de 
penningen zijn opgenomen in de 
verzameling, uitgezonderd een gou-
den exemplaar, enkele doubletten 
en een tweetal zilveren, die mogelijk 
niet Zaans waren.

RUIMTEGEBREK

Het overgrote deel van de ingezon-
den nummers werd overgedragen aan 
de gemeente Zaandijk. Ontbrekend 
zijn vooral kledingstukken en siera-
den, die naar Jacob Honigs dochter 
en weduwe zullen zijn overgegaan, 
evenals meubilaire goederen (zoals 
kasten) en porselein. Het komt mij 
voor, dat Jacob Honig vooral boeken 
en papieren, tekeningen en prenten 
verzamelde – ik denk omdat deze 
betrekkelijk weinig plaats innemen. 
De ruimte voor zijn verzameling was 
thuis, waar hij kantoor hield en met 
zijn gezin leefde, beperkt. Volgens 
overlevering was de hele verzame-
ling slechts in één kamer van huize 
de Mol (waar hij sinds december 
1852 woonde) ondergebracht. Van 
de voorwerpen die hij bezat was 
het merendeel aan hem overgeërfd;  
dit waren dus familiestukken. Alleen 
schilderijen zoals de Traankokerijen, 
het kind van Stiers Wreedheid,  
het glasruitje Nomen, de Vrede van 
Aken en enkele kleinere objecten  
zijn door hem zélf verworven. Voor 
uitgebreid aankopen zal hem het 
geld hebben ontbroken.

Czaar Peter in de winkel van J.C. Nomen, glasraampje.
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Restauratie Dorpsstraat 377 in Wormer
‘Een plintje en een 
nieuw behangetje’  

Toen de sloopvergunning voor 
Dorpsstraat 377 werd aangevraagd, 
was er al uitgebreid onderzoek ge-
daan naar de geschiedenis en de 
historische waarde van het pand. 
Hieruit bleek dat het van cultuur-
historisch belang was en (aangezien 
het niet de status van rijksmonument 
had) een gemeentelijk monument 
moest worden. Maar Wormerland 
had in 2002 nog geen gemeentelijke 
monumentenlijst; een vergunning 
tot sloop kon daardoor niet wor-
den tegengehouden. De gemeente 
Wormerland erkende het belang van 
het pand voor de lokale geschiedenis 

wél en zocht naar manieren om de 
eigenaar te motiveren het pand te be-
houden. Daartoe zegde de gemeente 
toe het pand in de toekomst de sta-
tus van gemeentelijk monument te 
geven en werd de eigenaar een bij-
drage in de onderhoudskosten aan-
geboden. Maar de toenmalige eige-
naars beschouwden het aanbod van 
de gemeente niet toereikend. Het 
‘Meldpunt bedreigde panden’ van de 
Vereniging Vrienden van het Zaanse 
Huis had inmiddels al diverse par-
tijen geconsulteerd en de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg aanbevo-
len het pand alsnog de beschermde 

status van rijksmonument te geven. 
Deze nieuwe ontwikkeling noopte 
de erfgenamen zich te oriënteren op 
restauratie van het pand in plaats van 
sloop. Architect Han van Leeuwen uit 
Koog aan de Zaan stelde een restau-
ratieplan op en bouwbedrijf Somass 
werd gevraagd een begroting op te 
stellen voor de restauratie en verbou-
wing. De architect en het bouwbe-
drijf verleenden bovendien hulp bij 
de aanvraag voor een monumenten-
vergunning voor de restauratie en 
verbouwing. Op 5 mei 2004 meldde 
het Noordhollands Dagblad: ‘Het 
pand Dorpsstraat 377 in Wormer 

door Cees Kingma
Foto's: Cees Kingma

Aan het oostelijke deel van de Dorpsstraat in Wormer staat de voormalige bakkerij van Woud. Dit deel van Dorpsstraat is een van 
de best bewaarde voorbeelden van lintdorpen in de Zaanstreek. De voormalige bakkerij staat direct aan de weg en geeft een goed beeld 
hoe de lintbebouwing er ooit uitzag. Het type van het huis – met een stenen voorgevel, houten zij- en achtergevels en een pannendak 
– kwam vaak voor in de Zaanstreek. In het verleden gingen veel van dit soort panden door sloop verloren. Kort nadat de laatste telg 
uit het bakkersgeslacht Woud was overleden en het pand was overgedragen aan diens erfgenamen werd ook voor dit pand vergunning 
tot sloop aangevraagd. Maar uiteindelijk bleef het behouden.  

Dorpsstraat 377 in 2004, vlak voor het begin van de restauratie.

24 Zaans Erfgoed 



is definitief gered. De oude bakke-
rij is op de Rijksmonumentenlijst 
geplaatst.’ De Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg schreef in haar 
waardering voor het pand: ‘De 
voormalige beschuitbakkerij is van 
cultuurhistorisch belang vanwege de 
zeldzaamheid van de inpandige oven 
en waterput. Daarnaast is de indeling 
van het pand vanuit architectuur-
historisch oogpunt waardevol. Het 
pand is zeldzaam vanwege de struc-
tuur winkel-woning-bakkerij, de in-
pandige beschuitoven en de water-
put. Bovendien is geen vergelijkbare 
situatie beschermd.’ De erfgenamen 
boden het pand vervolgens te koop 
aan. Gerrit van Assema, mededirec-
teur van Somass, was inmiddels zo 
bij het pand betrokken geraakt, dat 
hij besloot het te kopen. In de winter 
van 2004/2005 was hij druk bezig 
de voor hun oorspronkelijke klant 
bedachte restauratie uit te voeren. 
‘Een plintje en een nieuw behange-
tje’, zoals hij zelf zei...

BOUWHISTORISCHE 

VERKENNING

Leden van de ‘Vereniging Vrienden 
van het Zaanse Huis’ voerden zater-
dag 24 augustus 2002 al een nadere 
expertise uit met als doel het oor-

spronkelijke bouwjaar vast te stel-
len. Het pand werd ingemeten en 
er werden foto’s van het exterieur 
en interieur genomen. Bevindingen 
uit het rapport van de verenigingen 
waren onder meer: De gemetselde 
voorgevel is halfsteens uitgevoerd in 
rode baksteen met rondom de kozij-
nen gele stenen. De plint is gestuka-
doord. In de onderpui bevinden zich 
drie zes-ruits schuifraamkozijnen 
met getoogde bovendorpel en één 
deurkozijn met glasdeur en boven-
raam. De topgevel is een tuitgevel 
van staand hout met op zolder een 
zes-ruits schuifraamkozijn en op de 
vliering een twee-ruits raamkozijn 
uit het eerste kwart van de negen-
tiende eeuw. De lijsten in de tuitgevel 
zijn geprofileerd. De rechterzijgevel 
is van breed rabathout met een ge-
metselde doorgaande voeting. Deze 
zijgevel bevat vijf zes-ruits schuif-
raamkozijnen met vlakke boven-
dorpel uit het eerste kwart van de 
negentiende eeuw en één deurkozijn 
met een opgeklampte deur en boven-
raam. Aan de linkerzijgevel bevindt 
zich een aanluif met rondom ge-
trapte weeg met grote opgeklampte 
deuren aan de voorkant en een les-
senaarsdak. De linkerzijgevel is een 
getrapte weeg op vermoedelijk een 

doorgaande voeting. De getrapte 
weeg is aan de binnenzijde van de 
aanluif nog zichtbaar en ter hoogte 
van het wurmt geschroeid door een 
brand op 15 augustus 1942 aan de 
linkerkant van de woning. De ge-
trapte weeg is recentelijk vernieuwd. 
Ook de achtergevel heeft, van de 
voeting tot aan de nok, een getrapte 
weeg,. In de achtergevel bevinden 
zich drie vier-ruits raamkozijnen 
en drie zes-ruits raamkozijnen. De 
windveren zijn eenvoudig van vorm, 
zonder profilering. Aan de achterge-
vel bevind zich een gedeelte van de 
aanluif, ook dit is een getrapte weeg 
met opgeklampte deur. De raamvor-
men zijn uit het laatste kwart van de 
negentiende eeuw. Het dak is gedekt 
met rode Oud-Hollandse handvorm 
dakpannen. Het pand is te onder-
scheiden in een woon- en winkelge-
deelte, met de voor- en achterkamer, 
een latere slaapkamer, een trap naar 
de zolder en de winkel met daaron-
der een keldertje en een bakkerijge-
deelte. In het bakkerijgedeelte bevin-
den zich de gemetselde gasoven, een 
latere keuken, opslag- en werkruim-
tes en een waterput. Het bakkerij-
gedeelte is van een jongere datum 
dan het woon-/winkelgedeelte. In 
het woon-/winkelgedeelte bevinden 
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Vanaf de straat gezien de rechtergevel, vóór de restauratie. De waterput.
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zich plafondbalken, jukbalken met 
een afmeting van 155x275 mm., met 
de sporen van een tussenstijl, kor-
belen en toognagels. De onderzijde 
van de jukbalken is schuin geprofi-
leerd tot voorbij de toognagels van 
de korbelen. Dit kan duiden op een 
later aangebracht profiel, nadat de 
tussenstijlen en korbelen waren ver-
wijderd. De jukbalken en vermoe-
delijk ook de jukstijlen zijn van vóór 
1740. De jukstijlen zijn in de bui-
tenwanden weggetimmerd, behalve 
in de tussenwand met de aanluif, 
waar ze deels zichtbaar zijn. De bin-
nendeurkozijnen en binnendeuren 
zijn uit verschillende periodes. In 
het bakkerijgedeelte bevinden zich 
plafondbalken, jukbalken met een 
afmeting van 175x280 mm. (ver-
moedelijk uit een latere periode dan 
de jukbalken in het woon-/winkelge-
deelte), met daarop direct het vloer-
hout. De binnenwanden zijn van 
staand schotwerk op enkelvoudige 
stijlen en regels. Het meest opvallend 
zijn de gemetselde oven en waterput. 
De gemetselde oven heeft wanden 
van rode stenen, minimaal éénsteens 
dik en is aan de binnenzijde gewelf-
vormig. Aan de voorzijde van de 
oven bevindt zich de rookkap naar 
de schoorsteen op zolder. De oven 
uit ongeveer 1876 is nog in originele 

staat en was tot 1953 in gebruik. De 
waterput aan de achterzijde is gemet-
seld van gele stenen en afgedekt met 
een houten deksel. Op de zolder van 
het woongedeelte zijn slaapkamers 
gesitueerd. Duidelijk zichtbaar zijn 
oude pengaten in de spantbenen 
op 1445 mm. boven de zoldervloer. 
Deze pengaten met toognagels zijn 
de restanten van een hanenbalk van 
een vliering. Gezien de hoogte van 
de pengaten boven de zoldervloer 
zou dit kunnen duiden op herge-
bruikte spantbenen. De functie van 
een korbeel aan de onderzijde van 
de jukbalken is overgenomen door 
een smeedijzeren trekstang op de 
zoldervloer, vlak onder het wurmt. 
De vliering van het woongedeelte is 
nog origineel. Opmerkelijk zijn ou-
de loefinkepingen in de gordingen, 
in het midden tussen twee spanten 
in. Ook dit duidt op hergebruikt 
materiaal. De zolder en vliering van 
het bakkerijgedeelte zijn, gezien de 
afmetingen van de spantbenen en 
hanenbalken ̧ vermoedelijk uit een 
latere periode. De aanluif is uit een 
latere periode dan het woonhuisge-
deelte. Deze is opgebouwd uit wand-
stijlen met bovenregel, met daarop 
dakliggers en gordingen voor het 
lessenaarsdak. 

DE BEWONERS

Een erfgenaam van de bakkersfa-
milie Woud, de heer Klerk Wolters, 
maakte een studie van de voormalige 
bakkerij en haar bewoners, waarvan 
hier een samenvatting. Uit de oudste 
kadastrale kaart van Wormer (1817) 
blijkt dat er toen reeds een huis op 
deze plek stond. Uit notariële akten 
blijkt, dat het pand in of omstreeks 
1816 is gebouwd. De eerste bewo-
ners waren Jan Banning en zijn gezin. 
Banning was in 1810 op 24-jarige 
leeftijd in Wormer getrouwd met 
Geertrui Haver uit Beverwijk; hij 
overleed al in 1827, 41 jaar oud, 
en woonde dus maar kort in z’n 
nieuwe huis. Tijdens een openbare 
verkoping in ‘Het Moriaanshoofd’ 
kocht Willem Woud het huis en 
erf voor voor 1625 gulden. Willem 
Woud was in 1851 geboren als zoon 
van Evert Woud en Trijntje de Neeff. 
Op tienjarige leeftijd werd hij wees; 
zijn oom Klaas de Neeff, een bak-
ker uit Zaandijk, voedde hem ver-
der op. In 1876 trouwde hij met 
Helena Abercrombie, een bakkers-
dochter uit Zaandijk. Het was dus 
niet zo vreemd dat Willem Woud 
zelf ook bakker werd en in 1877 
een gedeelte van zijn pas gekochte 
huis tot bakkerij liet verbouwen. 
Hij overleed in 1905. Zijn vrouw 

Aan de hand van nog aanwezige toognagels werd vastgesteld dat er oor-

spronkelijk korbelen waren, die later werden verwijderd.

Door de forse afmetingen krijgt de oven na de restauratie een 

prominente plaats in het interieur.
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Helena zette, samen met hun toen 
twintigjarige zoon Willem het bak-
kersbedrijf voort. In 1911 trouwde 
Willem Woud jr. met Eefje Buurs 
uit Kwadijk, met wie hij de bakkerij 
nog ruim veertig jaar voortzette. Op 
12 september 1953 stopte hij met 
werken en werd het pand woonhuis. 
Zijn familie bleef nog tot december 
2001 in het huis wonen. In juni 2002 
overleed Helena Woud. Zij was de 
laatste telg uit het bakkersgeslacht 
die in het pand woonde. 

DE RESTAURATIE

Tijdens de restauratie in 2004-2005 
moest het pand veertig centimeter 
omhoog worden gevijzeld, waarbij 
de voeting weer zichtbaar werd. 
Verder waren de jukken in de bak-
kerij door het gewicht van de oven op 
een aantal plaatsen verzakt; door een 
nieuwe fundering zouden deze weer 
recht te stellen zijn. De bestaande 
fundering werd ingrijpend gerestau-
reerd. Langs de zijgevels kwamen 
nieuwe houten heipalen met beton-
opzetters en op dit heiwerk kwam 
een nieuwe betonfundering. Het 
gehele pand werd vervolgens opge-
vijzeld en op de nieuwe fundering 
geplaatst; ook de oven werd in deze 
nieuwe fundering verankerd. Om 
het comfort van de woning te ver-
beteren werden de buitenwanden, 
de vloeren en het dak geïsoleerd. 
De isolatielaag werd bij de binnen-
wanden zodanig aangebracht, dat de 
bestaande profielen en stijlen in de 
gevels zichtbaar bleven. Bij diverse 
gebintjukken werden de verdwenen 
korbelen weer teruggeplaatst. De 
vloer van het bakkerijgedeelte is deels 
van hout en deels van betontegels, 
die in het zand liggen. De vloeren 
in het hele pand werden vervangen 
en tevens van isolatie voorzien. Op 
de nieuwe betonfundering werden 
nieuwe houten vloerbalken gelegd, 
waarop de nieuwe houten vloer van 
brede delen werd aangebracht. De 
aanluif aan de linkerzijgevel werd 
in zijn geheel opnieuw opgebouwd. 
De opbouw is gemaakt van zware 
grenen staanders en schuine liggers 
die door toognagels met elkaar zijn 
verbonden. De aanluif is meer bij 

het woongedeelte betrokken. Tot nu 
toe was dit gedeelte van het pand in 
gebruik als garage en berging, en er 
was zelfs een stal voor kleinvee. Het 
geheel werd weer opgetrokken in 
een getrapte weeg met verschillende 
breedtes. 

INDELING

De indeling van het pand werd in 
verband met het veranderde gebruik 
op een aantal punten aangepast. De 
diverse kleinere ruimtes in het bak-
kerijgedeelte werden samengevoegd 
tot een grotere leefruimte en de zeer 
beperkte keukenfaciliteiten wer-
den vervangen door een moderne 
keukenopstelling in de aanluif. De 
waterput, de oven met z’n prachtige 
ijzeren ovendeur en de bijbehoren-
de schoorsteen zijn gerestaureerd 
en geheel in het nieuwe interieur 
geïntegreerd. De ingang via de 
voormalige winkel werd verplaatst 
naar een nieuwe ingangspartij in 
de linkerzijgevel. Boven de negen-
tiende-eeuwse voordeur kwam een 
snijraam. Karakteristieke elementen 
in de winkel, zoals het bankje voor 
wachtende klanten, werden weer 
in de oude stijl gerestaureerd. De 
winkel is nu ingericht als studeerka-
mer. De ‘voorkamer’, door een stel 
authentieke schuifdeuren geschei-
den van de ‘woonkamer’, blijft als 
aparte kamer in het woongedeelte 
bestaan. De schuifdeuren zullen 
worden gerestaureerd. De achter-
gevel is eveneens aangepast aan de 
veranderde indeling van het pand. 
De kleine vier- en zes-ruits raampar-
tijen werden vervangen door grotere 
zes-ruits raampartijen, in de stijl van 
de al bestaande raampartijen in de 
rechterzijgevel. Bovendien werd er 
een dubbele deur in de achtergevel 
aangebracht, met daarboven een 
snijraam. Een unieke bijkomstigheid 
bij dit prachtige pand is de grote tuin. 
Aan de oost- en westkant grenst deze 
aan naastgelegen tuinen, en aan de 
noordkant aan de weilanden en een 
sloot die direct toegang geeft tot het 
Zwet. Aan de westkant is de tuin 
extra breed. In het verleden was de 
totale kavel opgedeeld in drie klei-
nere kavels, waarbij aan de wegzijde 

twee woningen waren gebouwd. De 
tuinen achter deze woningen reiken 
echter maar tot halverwege de voor-
malige kavel. Daardoor ontstond 
voor het gerestaureerde pand een 
grote tuin. Hierin wordt een nos-
talgische hooikapberg gebouwd als 
open tuinberging. Al met al was het 
een omvangrijke restauratie. Ik ga er 
maar vanuit dat Gerrit van Assema 
zijn opmerking over ‘de nieuwe plint 
en het behang’ ironisch bedoelde. 
Vast staat, dat dit monument na de 
restauratie door Somass weer voor 
vele jaren het typische karakter van 
de lintbebouwing aan dit deel van 
de Dorpsstraat in Wormer levendig 
zal houden. 

Bronnen

Bouwhistorische verkenning Dorpsstraat 

377 Wormer, door R. Prins en  

M. van Tol namens Vereniging Vrienden 

van het Zaanse Huis, werkgroep Advies  

en Documentatie, augustus 2002.  

www.wormerlander.nl. Een studie van  

Wim Klerk Wolters (een erfgenaam  

van de voormalige bewoners van het pand). 

Documentatie van bouwbedrijf Somass, 

Gemeente Archief Zaanstad en foto-archief 

Cees Kingma.

Het pand gezien vanuit de ruime achtertuin,

die ook per bootje direct toegang geeft tot 

het Zwet.
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Pakhuis De Baars
Bijzonder origineel

De Baars is een laat zeventiende-
eeuws pakhuis, dat waarschijnlijk 
werd gebouwd voor de opslag van 
papier of vodden (de grondstof voor 
de papierfabricage). Later werd het 
pakhuis gebruikt voor de opslag van 
gerst en zaden voor de olieverwer-
kende industrie. Dit kunnen we 
concluderen uit de restanten die we 
terugvonden tijdens de restauratie. 
Op enkele plaatsen troffen we sporen 
aan van zaadkassen en aftappunten, 

alle duidelijk negentiende-eeuws. 
Het pakhuis werd dus niet als gerst- 
en zaadpakhuis gebouwd. 

BUITEN EN BINNEN

Als we buiten om het pakhuis heen 
lopen, valt direct op, dat het ten op-
zichte van de hoogte vrij smal is ge-
bouwd. Aan de oostgevel treffen we 
de dubbele toegangsdeur met losse 
tussenstijl, om de toegangsbreedte 
te vergroten. Door het verwijderen 

van de stijl krijgt de deur de breedte 
van één vak (de afstand tussen twee 
spanten). Vanaf deze deur liep vroe-
ger een steiger naar de Zaan. Daaraan 
herinnert een leuk detail: twee ogen 
die door het onderste weegdeel met 
krammen aan de balklaag zitten en 
waar schepen aan konden worden 
vastgelegd. Een andere bijzonder-
heid is, dat een zestal penanten is 
uitgevoerd in hardsteen in plaats 
van in metselwerk. Het is onbekend 

Pakhuis De Baars in Zaandijk werd een kleine drie jaar geleden (januari 2004) al eens door Piet van Nugteren beschreven in 
Zaans Erfgoed. Toen stond het pand nog verscholen achter Lagedijk 6. ‘De slothoofdstukken van de redding van De Baars moeten nog 
geschreven worden’, schreef Van Nugteren destijds. Inmiddels is het pakhuis verplaatst naar de overkant van de Lagedijk. Daar staat 
het goed in het zicht, gerestaureerd en wel.

door Bart Nieuwenhuis en Ranko Veuger
Foto’s: Wim Giebels

Tekeningen: Ranko Veuger

Graffiti uit 1834 met een nieuwe toognagel bij de middenstijl. Let op de kepen in de trap, 

deze is een keer vermaakt.

De originele dubbele toegangsdeur met 

sjouwerstrap. Rechtsonder: één van de hard-

stenen penanten.
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waarom dit zo is gedaan. Hardstenen 
penanten komen ook voor bij pak-
huis De Haan, waarop mosterdmo-
len De Huisman staat. Binnen in De 
Baars is het nog mogelijk de sfeer van 
de zeventiende eeuw te proeven; het 
pakhuis bevindt zich nog in bijzon-
der originele staat. Dat is uniek; de 
meeste bestaande houten pakhuizen 
verloren na herbestemming de au-
thentieke uitstraling. Direct bij de 
entree zien we een prachtige door-
leefde sjouwerstrap met een optrede 
van 16,5 cm, en op het plafond zijn 
de sporen zichtbaar van een evenaar 
waarmee waarschijnlijk de vodden 
of het papier werden gewogen. Voor 
het overige zijn de ruimten in het 
pakhuis aardedonker, tot we één of 
meer van de vele slagluiken openen. 
Deze dienden voor de ventilatie en 
de toetreding van daglicht. De lui-
ken zijn afgehangen aan slagluikge-
hengen. Hiervoor werden op het 
pakhuis twee verschillende beves-
tigingsmethoden toegepast. Bij de 
oudste daarvan zitten de gehengen 
aan de buitenzijde, met een wig op 

het luik. Later werden de gehengen 
aan de binnenzijde van het weegdeel 
bevestigd. De luiken worden vast- 
gezet met twee zogenoemde kom-
kommers, die tussen de stijlen en 
de luikklampen achter een opge-
spijkerde lat worden gestoken. De 
luiken kunnen op diverse standen 
uitgezet worden door middel van 
slaghout of uitzetter (tekening blz. 
30, links). Bij daglicht zijn goed 
de vele graffiti-uitingen te zien die 
sjouwers, timmerlieden, schilders en 
anderen achterlieten in het interieur. 
Opvallend is ook dat niets in het pak-
huis is opgeschaafd. Dit betekent dat 
al het hout bezaagd is verwerkt. Dit 
was goedkoper, maar wel moeilijker 
schoon te houden.

HOOFDCONSTRUCTIE

Aan de constructie valt op, dat de 
uitvoering van de balklaag voor de 
begane grond afwijkt van de gang-
bare methode. Normaal wordt over 
de penanten een onderslag gelegd 
met een minimale dikte van 31⁄2 
duim (een duim is circa 21⁄2 centi-

meter), waarop ter plaatste van de 
jukken dan vloerbalken liggen met 
een afmeting van 31⁄2 x 51⁄2 duim 
en tussen de spanten in telkens een 
vloerbalk van 31⁄2 x 31⁄2 duim. Bij De 
Baars liggen over de penanten drie 
dunne onderslagen van twee duim 
dik, met daarop vloerbalken van  
9 x 9 duim boven elk penant. Hier-
op zit het vloerhout gespijkerd, 
kop- en staartdelen van 11⁄2 duim 
dik. De jukken staan met een pen in 
de vloerdelen. Deze extreem zwaar  
uitgevoerde vloerconstructie duidt 
op een grote belastbaarheid; te den-
ken valt aan de opslag van stapels 
papier. De spanten van de begane 
grond zijn zwaarder dan die van de 
verdieping en uitgevoerd als dek-
balkconstructie. Bij de jukken van 
de verdieping lopen de stijlen boven 
de vloer door; de kap begint hier-
door hoger: een zogenoemd verdiep. 
Verder valt het op, dat op onlogische 
plaatsen gaten in het constructiehout 
zitten. Ze zijn geboord voordat de 
constructie in elkaar is gezet. Een 
mogelijke verklaring is dat deze  

Krullen op de tweede verdieping. Er is bij de restauratie zo veel mogelijk oud hout  

hergebruikt. Soms is er alleen daar waar het erg rot was een nieuw stukje ingezet, zoals  

in de dakspanten. 

Het pakhuis tijdens de restauratie vanaf de 

Lagedijk gezien.
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gaten zijn gebruikt om de stammen 
tot vlot samen te stellen.

WEEG

Bij De Baars is de getrapte weeg 
uitgevoerd op een wijze die weinig 
voorkomt. De delen zijn namelijk 
om de stijlen heen gekeept (teke-
ning 2 rechts) in plaats van de meer 
gebruikelijke methode waarbij de 
delen in de stijlen worden uitgehakt 
(tekening 2 rechts). Deze construc-
tiewijze kwam in de zeventiende 
eeuw vaker voor, ook bij woningen. 
De uitvoering is vrij bewerkelijk en 
de duurzaamheid is geringer, door-
dat de dikte van het deel juist bij de 
stijl minimaal is. Daardoor zal water 
eerder in de constructie dringen. Het 
grote voordeel van het kepen van de 
delen is, dat het meer stijfheid tegen 
schranken in de constructie oplevert. 
Daarnaast kunnen met deze methode 
ook delen met verschillende breedte 
worden toegepast. Deze constructie 
is erg consequent toegepast: zelfs bij 
de slagluiken zijn de delen om de 
klampen gekeept.

RESTAURATIE

Uit financieel oogpunt werd na de 

verplaatsing besloten de restauratie 
uit te voeren in twee fases: eerst de 
restauratie van de kap en in een later 
stadium de restauratie van de gevels.
Bij de restauratie van de kap was de 
grootste ingreep het vernieuwen 
van twee-derde deel van de wurm-
ten, de balken die een verbinding 
vormen tussen de kapspanten en de 
jukstijlen. Deze waren ingerot, door-
dat de hoek tussen het dakhout en 
het wurmt in de negentiende eeuw 
werd opgevuld met metselwerk – een 

constructiemethode ten behoeve van 
zaadopslag die men ook in molen-
schuren kan aantreffen. Het gebruik 
van een zachte steen met een kalk-
mortel werkte het vasthouden van 
vocht in de hand. Na het vernieuwen 
van de wurmten werd het dakhout 
onder de eerste gording vernieuwd. 
We gebruikten hiervoor oud dak-
hout, afkomstig uit de restauratie van 
de droogschuur van papiermolen De 
Schoolmeester. Hierdoor valt het bij-
na niet op dat vrij veel materiaal van 
de kap is vernieuwd. Bij de restaura-
tie van de gevels streefden we ernaar 
zoveel mogelijk origineel materiaal te 
behouden of te hergebruiken. Alleen 
de gevel aan de zuidkant moest ge-
heel worden vernieuwd. Deze was in 
de vorige eeuw aangebracht met te 
dun weeghout, dat door de bezon-
ning erg scheurde en ging doorslaan, 
wat houtrot veroorzaakte. Door het 
verwijderen van deze gevel werd 
het mogelijk het pand weer recht 
te schranken. Het pand was zo’n elf 
centimeter in de breedte en vijftien 
centimeter in de lengte geschrankt. 
Bij de restauratie van de gevels is de 
oostgevel als voorbeeld aangehou-
den, omdat deze in vrijwel originele 
staat verkeerde. Dit in tegenstelling 
tot de westgevel die eind achttiende 
eeuw of begin negentiende eeuw 
geheel is vervangen. Op beide kop-
gevels zijn weer gedraaide makelaars 
aangebracht, naar voorbeeld van een 
foto van Breebaart.

Een openstaand slagluik met het slaghout op de eerste verdieping. 



1 juli
Erik van Deuren (klarinetdocent, com-
ponist, dirigent, musicus, producent en 
regisseur) kreeg de Zaanse Cultuurprijs 
2006. Van Deuren ontving de prijs voor 
‘het enthousiasmeren van jong en oud in 
Zaanstad bij het maken van muziek’. De 
aanmoedigingsprijs ging naar de conser-
vatoriumstudentes harp, Esther Kooi en 
Marianne Smit.

3 juli
Bewoners van de Zaandamse Zuiddijk die 
grond pachten van het hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier, kun-
nen deze grond kopen met een korting 
van vijftien procent. Het hoogheemraad-
schap blijft eigenaar van de dijk, maar wil  
gronden die niet van belang zijn voor het 
op orde houden van de waterkering, graag 
verkopen.

3 juli
Pakhuis Asia achter de Hoogstraat in 
Koog aan de Zaan wordt enkele meters 
verplaatst, gerestaureerd en herbouwd tot 
luxe woning met kantoor aan huis.

4 juli
De Zaanse Golf Club in Wijdewormer 
presenteerde een grootscheeps uitbrei-
dingsplan: van een negen- naar een  
volwaardige achttien-holesbaan. Het 

plan vergt een investering van 4,5  
miljoen euro.

7 juli
Het aanbod van sociale huurwoningen in 
Zaanstad nam fors toe. In 2005 werden 
240 woningen meer aangeboden dan in 
2004. Nieuwbouw werpt duidelijk zijn 
vruchten af.

13 juli
Hoe leefden vroeger de gewone 
Zaandammers? Archeologisch onderzoek 
op de plek van voormalig winkelcentrum 
Het Trefpunt in Zaandam zal wellicht ant-
woord geven. De bouw op deze plek van 
het nieuwe hotel Inntel moet wachten tot 
de opgravingen zijn afgerond.

14 juli
Evean Zorg, woningcorporatie Parteon en 
de gemeente Zaanstad werken samen aan 
een nieuwe woonwijk in Wormerveer. Het 
gaat om 216 woningen en zestien groeps-
woningen waarvan de eerste in 2009 wor-
den opgeleverd. 

15 juli
Opgravingen in het Zaandamse cen-
trum leverden aardewerkscherven uit de 
Middeleeuwen op. Verder vond stadsar-
cheoloog Piet Kley veel spullen van ‘ge-
wone’ Zaandammers. Een nog bijna gaaf 
zoutvaatje uit de negentiende eeuw, halve 
leren schoenen, speelgoed, aardewerk en 
veel kwispedoors.

25 juli
Politieke Vereniging Rosa schreef een ver-
kiezing uit waarbij de Zaanse bevolking 

kon bepalen wie ‘de grootste Zaankanter 
aller tijden’ is. Rosa hield de verkiezing 
om Zaanstad te promoten en stelde zelf 
al een lijst samen van vijftig kandidaten, 
onder wie George Baker, Margriet Eshuys, 
Marcus Bakker en Albert Heijn. De  
laatstgenoemde leek op de overwinning 
af te stevenen.

26 juli
De gemeente Oostzaan laat onderzoeken 
of het mogelijk is het oude gemeentehuis 
bewoonbaar te maken, of dat sloop een 
betere optie is. Het nieuwe gemeentehuis 
wordt eind 2006 opgeleverd.

27 juli
De Stichting Tourist Promotion 
Zaanstreek-Waterland onderzoekt de 
haalbaarheid van een bus die alleen langs 
toeristische trekpleisters in Zaanstreek 
en Waterland rijdt. De toeristen kun-
nen in- en uitstappen waar zij willen. 
Wereldsteden als Parijs en Londen dienen 
hierbij als voorbeeld.

28 juli
Een aanvaring tegen de Wilhelminasluis 
en -brug door het grote meelschip 
Mercurial Latistar zorgde voor veel schade, 
en voor overlast voor het verkeer over land  
en water.

1 augustus
Het Historisch Genootschap Wormer 
werkt aan een eerste jaarboek van zo’n 
tachtig tot honderd pagina’s. Tijdens 
de oprichting van het genootschap, op 
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14 december 2006, bleek al hoezeer de 
lokale historie in het dorp ‘leeft’. Het 
Genootschap telt inmiddels om en nabij 
de honderdvijftig betalende leden.

1 augustus
Na tien jaar besloot de organisatie van de 
Bruine Vlootdag in Wormer een punt te 
zetten achter het jaarlijkse evenement. Een 
bedreiging aan het adres van de organisatie 
was hier mede de oorzaak van. Zaterdag 

2 september zou de tiende en laatste keer 
worden van het evenement.

1 augustus
Nooit eerder was de maand juli in de 
Zaanstreek zo heet als in 2006. Normaal 
voor juli is gemiddeld 17,6 graden,  
nu werd dat 23 graden. De hoogst  
gemeten temperatuur was 34,5 graden  
op 19 juli.

4 augustus
De Fietsersbond wil achterstallig onder-
houd van fietspaden op de politieke agen-
da zetten. Dat lijkt in Zaanstad te lukken. 
De gemeente Zaanstad wil een structureel 
fietsbeleid ontwikkelen.

5 augustus
Als er niet snel een nieuwe, geschikte 
plek wordt gevonden voor de gevange-
nis in Zaanstad, gaat het ministerie van 
justitie in een andere gemeente zoeken. 
De gemeente Zaanstad onderzoekt een 
aantal locaties op het Hembrugterrein  
en Hoogtij. 

5 augustus
Uit een onderzoek van bureau ITS van de 
Radbout Universiteit in Nijmegen blijkt 
dat het spreken van dialecten afneemt.

7 augustus
Het fietsroutenetwerk, een wirwar van 
bewegwijzerde fietsroutes die zich uit-
strekken in het gebied tussen IJmuiden, 
Amsterdam-Noord, de Zaanstreek, 
Alkmaar en Hoorn, is een enorm succes. 

De rechthoekige bordjes met een groene 
rand en cijfer zijn door de hele Zaanstreek 
te vinden.

10 augustus
Albert Heijn werd verkozen tot ‘grootste 
Zaankanter aller tijden’ (zie bericht 25 
juli). Hij kreeg een kwart van de in totaal 
negentienduizend uitgebrachte stemmen. 
Heijn vindt dat de titel zeker ook zijn 
grootvader toekomt. Deze richtte in 1887 
samen met zijn vrouw Neeltje Heijn-de 
Ridder de eerste Albert Heijnwinkel op. 
Huub van der Lubbe, zanger van De Dijk, 
werd tweede met veertien procent van de 
stemmen, gevolgd door oud-politicus 
Marcus Bakker met negen procent.

17 augustus
De gemeente Zaanstad is een van de grote 
winnaars bij het uitkeren van een eenmalig 
superdividend door de Bank Nederlandse 
Gemeenten (BNG). Omdat Zaanstad 
relatief veel aandelen bezit, ontvangt de 
gemeente een extra uitkering van ruim 3,7 
miljoen euro. Wormerland en Oostzaan 

kunnen rekenen op een bonus van elk 
220.000 euro.

18 augustus
Diverse vrijwilligers van Zaanse instanties 
op het gebied van cultuurhistorie en na-
tuurbeheer gaan werken aan het herstel 
van de Kalverpolder. Met de oprichting 
van de Stichting Kalverpolder willen zij 
verdere teloorgang van het unieke natuur-
gebied voorkomen.

22 augustus
Kunstmanifestatie Deining zou van 15 
september tot 7 oktober plaatsvinden in 
de Zaandamse Achtersluispolder, maar 
werd in overleg met gemeente Zaanstad 
uitgesteld tot mei 2007. Volgens de or-
ganisatie was het niet mogelijk op tijd 
een kwalitatief verantwoord programma 
samen te stellen. 

26 augustus
De Voedselbank Zaanstreek blijft groeien. 
De instelling deelt wekelijks aan 130 men-
sen een voedselpakket uit. In september 
opent de Voedselbank, naast de al bestaan-
de locaties in Zaandam en Krommenie, 
een derde uitgiftepunt in de Kogerkerk 
in Koog aan de Zaan.

26 augustus
Uit een gezondheidsenquête van de GGD 
Zaanstreek-Waterland blijkt dat in de re-
gio Zaanstreek-Waterland naar schatting 
jaarlijks ruim 5500 mensen slachtoffer 
worden van huiselijk geweld. 

29 augustus
De Zaanse Energie Kooperatie (ZEK) 
beraadt zich op een andere toekomst. De 
voornaamste doelstelling van de ZEK 
was jarenlang om windenergie onder de 
aandacht te brengen. Nu moet bewust 
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stroomverbruik het speerpunt van de 
vereniging worden.

29 augustus
Fietsers en voetgangers kunnen offici-
eel gebruik maken van de nieuwe Jan 
Brassertunnel, die Krommenie en nieuw-
bouwwijk Saendelft verbindt. Het overige 
verkeer kan de tunnel nog niet gebruiken, 
omdat de wegen aan de Saendelftse kant 
nog niet klaar zijn. De openstelling voor 
auto’s moet aan het einde van dit jaar mo-
gelijk zijn.

31 augustus
De voormalige Hilko-fabriek in de 
Zaandamse Slachthuisbuurt wordt eind 
2007/begin 2008 gesloopt.

1 september
De werkloosheid in Zaanstad daalde 
in de eerste helft van 2006 flink. Telde  
het Centrum Werk en Inkomen in janu-
ari 2006 nog 5414 werkzoekenden zon-
der baan, in juli 2006 was dat getal naar  
4955 gedaald.

2 september
De regels voor officiële trouwlocaties in 
Zaanstad worden waarschijnlijk versoe-
peld. In Zaanstad zijn nu negen door de 
gemeente aangewezen plekken beschik-
baar. Er wordt gedacht aan uitbreiding 

met nieuwe locaties, zoals het Czaar Peter 
huisje, de Poelboerderij in Wormer, een 
rondvaartboot op de Zaan, of de water-
toren in Assendelft.

6 september
Assendelft en Westzaan waren in augus-
tus de natste plaatsen van de Zaanstreek. 
In Assendelft viel er 317 mm regenwater, 
in Westzaan 312 mm, en in Zaandam 
‘slechts’ 274 mm. Een mogelijke verkla-
ring kan zijn dat Assendelft en Westzaan 
dichter bij de kust liggen.

7 september
Steeds meer inwoners van Zaanstad emi-
greren. In de periode van 2000 tot 2006 
steeg het aantal emigranten met meer dan 
honderd procent. Aan het begin van de 
eeuw verhuisden 529 mensen naar een an-
der land, waarna het aantal gestaag opliep 
tot 1200 mensen in 2005.

8 september
Het nieuwe Trias vmbo in Krommenie 
werd feestelijk in gebruik genomen.

9 september
Het buurthuis in de boot ‘De Veldschuit’ 
in de Zaandamse wijk Kogerveld werd of-
ficieel geopend door Zaanstads wethouder 
Corrie Noom.

12 september
Er wordt grote haast gemaakt met de 
forse uitbreiding van het Zaans Medisch 
Centrum in Zaandam. Daar komt een 
grote supermarkt bij op het parkeerterrein 
aan de Julianaweg en er kan een woonto-
ren komen aan de Gouw. 

16 september
Molen de Woudaap in Krommenie 
staat scheef en zakt steeds verder weg. 

Eigenaar Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier trekt 100.000 euro uit 
voor de herstelwerkzaamheden. De gehele 
fundering moet worden vervangen.
16 september
Het Zaandamse Regio College beschikt 
sinds het begin van het schooljaar over 
een bijna Toscaans aandoend plein. Er 
zijn bankjes, leiplatanen, tafeltennistafels, 
een fontein en hutjes om (als het regent) 
‘droog’ een sigaretje te roken. De gevels 
van de school zijn geschilderd in zachtgeel 
en oranje.

18 september
Het Zaandamse St. Michael College viert 
haar vijftigjarig bestaan. Ter gelegenheid 
hiervan maken leerlingen onder leiding 
van kunstenares Barbara Broekman een 
mozaïek van honderd vierkante meter op 
de buitenmuren. Er komt een grote reünie 
en een herinneringsboek dat werd geschre-
ven door oud-leerlinge en nu Nova-jour-
naliste Ellen Brans.

18 september
De 22e aflevering van de Dam tot 
Damloop, het grootste hardloopfestijn 
van Nederland, brak opnieuw records. De 
loop van Amsterdam naar Zaandam werd 
afgelegd door 36.000 deelnemers.

20 september
De kans is groot dat een nieuwe gevange-
nis in Zaanstad op Hoogtij in Westzaan 
komt in plaats van op het Zaandamse 
Hembrugterrein. De gevangenis zou  
goed zijn voor negenhonderd extra banen 
in Zaanstad.

26 september
Zaanstad heeft een stadscomponist: 
Martijn Twaalfhoven. 

28 september
In de Zaandamse Straat Davis werd of-
ficieel het ‘Cruyff Court Zaandam Veld’ 
geopend. Twee trapveldjes voor jongeren, 
één van kunstgras en één van tegels.

30 september
De brugklep van de nieuwe Bernhardbrug 
is de op één na grootste van Nederland: 
twintig meter lang, 31 meter breed 
en 240 ton zwaar. Alleen de klep van  
de Rotterdamse Van Brienenoordbrug 
is groter.
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Agenda door Annemieke Emond en Rob Lengers

selingen van 1800, 1900 en 2000 moeten 
duidelijk maken wat uit die tijden nog 
herkenbaar is in het huidige straatbeeld. 
27 februari, 14.30 uur
Een vertelconcert met joodse sprook-
jes en reisverhalen door het Utrechtse 
Kletzmertrio ‘Vilde Katshke’ met verteller 
Gottfrid van Eck. Het trio werd opgericht 
in l998, met als doel een combinatie te 
bieden van Kletzmermuziek en volksver-
telkunst.
24 april, 14.30 uur
Lezing door mevrouw Els Koolman, 
schrijfster van het boekje ‘Kroniek van 
Wormer’. 

KUNSTCENTRUM ZAANSTAD

t/m 12 januari
Afsluiting van het jaar van de fotografie 
bij Kunstcentrum Zaanstad; 2007 staat bij 
het Kunstcentrum in het teken van design. 
De laatste foto-expositie is: ‘24’. Tijdens 
de langste dag van het jaar maakte Erik 
Christenhusz (1965) een serie zwart-wit 
foto’s over de Zaanstreek. Speciaal voor  

de tentoonstelling bracht hij op 21 en 22 
juni jl. vierentwintig uur (van 12 tot 12 
uur) het gebied in beeld. Fotograferen in 
zwart-wit bij bestaand licht is Eriks grote 

passie. Erik Christenhusz woont en werkt 
in Zaandam. 
Kunstcentrum Zaanstad, Vincent van 
Goghweg 40a/b, Zaandam.

ZAANS MUSEUM

t/m 18 maart 
‘Zaanse portretten’, een tentoonstel-
ling van schilderijen uit de zeventiende 
en achttiende eeuw uit de collectie van 
het Zaans Museum, met bekende en  
minder bekende Zaanse families. 
www.zaansmuseum.nl

MUSEUM VAN 

HET NEDERLANDSE UURWERK

t/m 7 januari
‘Wijzers uit het Oosten – Streekklokken 
uit Twente en de Achterhoek’. Een jubi-
leumtentoonstelling bij het dertigjarig be-
staan van het Museum van het Nederlands 
Uurwerk. Dinsdag tot en met zondag van 
11.00 tot 17.00 uur. Kalverringdijk 3, 
Zaanse Schans, Zaandam.

HONIG BREETHUIS

Iedere derde zondag van de maand is er 
een concert of lezing in het Zaandijkse 
Honig Breethuis. Reserveren is wenselijk! 
Dit kan tijdens de openingstijden van het 
museum, dagelijks van 13 tot 17 uur, be-
halve op maandag en zaterdag. Telefoon 
075-6217626. Honig Breethuis, Lagedijk 
80, Zaandijk.
21 januari, 15.30 uur
‘Verdwenen en herbouwde Zaanse 
Molens’, lezing met dia’s door Arjen 
Smit. 
18 februari, 15.30 uur
Harpconcert door Esther Kooi en 
Marianne Smit.
18 maart, 15.30 uur
Concert door zangeres Astrid de Boer en 
pianiste Ellen Verburgt. 

HET NOORDERHUIS 

t/m 25 februari 
‘Zo kan het ook, quilts in repen en stre-
pen’, een tweejaarlijkse quilttentoonstel-
ling in museum Het Noorderhuis. De 
tentoongestelde lapjesdekens zijn het 
werk van Zaanse cursisten die de kunst 
van het quilten leerden van Jobine de 
Boer (Blokkade) en Jans Dane (Patch 
Star). Een bezoek aan de tentoonstelling 
in Het Noorderhuis (ingericht met meu-
bels, kostuums, schilderijen en gebruiks-
voorwerpen, die een indruk geven van het 
wonen en leven van een Zaanse koop-
mansfamilie in de negentiende eeuw) past 
uitstekend in een ‘dagje Zaanse Schans’. 
Openingstijden: zaterdag en zondag van 
10-17 uur. Museum Het Noorderhuis, 
Kalverringdijk 17, Zaandam.  
   
LEZINGEN NUT ZAANDAM-ZUID

De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 
Zaandam-Zuid organiseert een drietal le-
zingen, die alle plaatsvinden in de ‘Arend 
Dikzaal’ van Doopsgezind Zorgcentrum 
‘Het Mennistenerf ’, H. Gerhardstraat 77, 
Zaandam.
30 januari, 14.30 uur 
‘Drie eeuwen Amsterdam’, een dia-lezing 
door Dick Keijzer uit Landsmeer. Een 
denkbeeldige wandeling door de binnen-
stad van Amsterdam tijdens de eeuwwis-
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Verenigingsnieuws

meegedragen en getoond bij optredens 
en manifestaties. Voorts herleeft op bij-
zondere wijze de Marktstraat van circa 
1950 en wordt oud verpakkingsmateri-
aal van Wormerveerse bedrijven getoond.  
De jaardag vindt plaats in buurt- 

centrum De Lorzie aan het Marktplein 
van 13 tot 17.30 uur. De toegang is gratis. 
Contactpersoon HVW: Tom Tulleken, 
Postbus 303, 1520 AH Wormerveer, tel. 
075-6227737

HISTORISCHE VERENIGING 

WORMERVEER

14 januari 2007
De vierde aflevering van de jaardag. De 
Historische Vereniging Wormerveer 
(HVW) presenteert zich op deze open dag 
aan de leden en overige belangstellenden. 
Er wordt onder meer aandacht besteed aan 
de geschiedenis van het Wormerveerse be-
drijf Loders-Croklaan (voorheen Crok en 
Laan) en aan de genealogie van de families 
Crok en Laan. Via foto’s en overig mate-
riaal uit het archief van het bedrijf wordt 
een aantrekkelijke presentatie verzorgd. 
Verder is op de jaardag een expositie te 
zien van historische foto’s van Wormerveer 
en West-Knollendam en wordt een aantal 
Wormerveerse verenigings- en organisa-
tievaandels uit vroeger jaren getoond. 
Muziekkorpsen, sportclubs maar ook 
kerkelijke organisaties en plaatselijke af-
delingen van vakbonden hadden vroeger 
vaak een eigen vaandel dat trots werd 

ZAANSE SCHANS ANKERPUNT 

EUROPEES INDUSTRIEEL ERFGOED

De Europese industriecultuur-route 
(European Route of Industrial Heritage, 
ERIH) beoogt voormalige industriële lo-
caties in een toeristisch netwerk samen 
te brengen. Om de aantrekkingskracht 
te vergroten worden recreatieve functies 
ontwikkeld in combinatie met een goed 
informatiepakket en bewegwijzering. 
Regionale ontwikkelingen worden vanuit 
zogenoemde ‘ankerpunten’ uitgewerkt. 
(Zie Zaans Erfgoed nr. 12, voorjaar 2005). 
Nadat in het Duitse Ruhrgebied en in 

Onthulling van het officiële ERIH-ankerpunt-

bordje bij de ingang van het Zaans Museum. 

v.l.n.r. Hildebrand de Boer (Coördinator ERIH 

Nederland), Victor Moussault (directeur Zaanse 

Schans) en Ronald Ootjers (wethouder Zaanstad). 

Foto: Wikje van Ritbergen

Coördinatie: Wikje van Ritbergen
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Groot-Britannië dit project met financiële 
steun vanuit de Europese Unie succesvol 
van start ging, werd binnen Nederland 
aansluiting gezocht. Inmiddels zijn er 
ook in Nederland een aantal ankerpunten.  
Voor informatie: http://nl.erih.net/
Wat is de toekomst van ERIH? Welke 
uitbreidingen kunnen plaatsvinden? Hoe 
kan ERIH gefinancierd worden als de 
Europese steun wegvalt? Deze en andere 
vragen kwamen aan bod tijdens de tweede-
ERIH conferentie die 6 en 7 september jl. 
op de Zaanse Schans plaatsvond. Tijdens 
de internationale conferentie (georgani-
seerd door de Nederlandse ERIH-partners 
Stichting Industriecultuur Nederland en 
de provincie Noord-Holland) bezochten 
de deelnemers een aantal locaties van in-
dustrieel erfgoed in de omgeving. Bij de 
excursies werden officiële ankerpuntbor-
den onthuld op de Zaanse Schans en bij 
Stoomgemaal de Cruquius. De conferen-
tie werd bijgewoond door meer dan zeven-
tig vertegenwoordigers van ankerpunten, 
de lokale en regionale overheid, de toe-
ristische sector en locaties die onderdeel 
willen worden van het ERIH-netwerk. 
De uitbreiding naar andere landen in 
Europa was het belangrijkste onderwerp 
van de conferentie. Die wordt ten uitvoer 
gebracht door systematisch landen te laten 
toetreden in het netwerk en door te kijken 
naar de aanvragen van individuele locaties 
voor lidmaatschap, die reeds binnenko-
men. De deelnemers aan de conferentie 
ontwikkelden daarnaast ideeën voor de 
toekomstige financiering van het netwerk. 
Deze worden momenteel uitgewerkt door 
een financieel expert van het ERIH-net-
werk. De deelnemers werden verder bij-
gepraat over de voortgang van de ontwik-
kelingen binnen het netwerk en kregen 
een presentatie van de ‘HollandRoute’ in 
het Noordzeekanaalgebied. 

VICTOR MOUSSAULT 

VERLAAT SCHANS

Begin november werd bekend dat Victor 
Moussault, directeur van de Zaanse 
Schans, de Zaanstreek verlaat. Hij  
krijgt een functie bij het Mauritshuis in 
Den Haag.

VERPLAATSING VAN HET

HEMBRUGMONUMENT

Onder de vele werkzaamheden in het plan 
Inverdan valt ook de tijdelijke verplaatsing 

van het busstation in verband met de bouw 
van Zaanstads nieuwe stadhuis. Op deze 
locatie bevindt zich ook het zogenoemde 
Hembrugmonument, een lichtgroen 
geschilderd deel van het grote draaime-
chanisme van de voormalige spoorbrug 
over het Noordzeekanaal. Toen indertijd 
bekend werd dat deze moest verdwijnen 
ten behoeve van een tunnel, maakte de 
Vereniging tot Behoud van Monumenten 
van Bedrijf en Techniek (een van de voor-
lopers van Vereniging Zaans Erfgoed) een 
film over de geschiedenis en het technisch 
functioneren van deze markante draai-
brug. Om ook nog een ander aandenken 
voor het nageslacht te bewaren, werd met 
behulp van het Zaanse bedrijfsleven de 
draaikrans van de brug tot een monumen-
taal object verwerkt en aan de gemeente 
Zaanstad geschonken. Jaren stond dit mo-
nument naast het busstation, waar het niet 
altijd zal zijn opgemerkt. Toen de plannen 
voor het behoud van het Hembrugterrein 
vaste vorm kregen, vroeg de vereniging 
Zaans Erfgoed de gemeente om het mo-

nument een nieuwe bestemming te geven 
op het te ontwikkelen Hembrugterrein, 
dichtbij de plaats waar de brug lag. De 
gemeente zegde toe dit voorstel in over-
weging te nemen. Zoals uit een kran-
tenbericht van 10 november jl. blijkt  
wordt inderdaad aan het verzoek van 
de vereniging voldaan en verhuist het  
monument naar het Hembrugterrein, 
waar het in de nabije toekomst een  
prominente plaats krijgt.

GEEF ERFGOED CADEAU

Bent u op zoek naar een origineel cadeau 
voor iemand? Misschien is een geschenk-
abonnement op Zaans Erfgoed een leuk 
idee. Als u nu iemand opgeeft voor het 
abonnement over 2007 krijgt de ontvan-
ger ook nog de laatste twee nummers van 
2006 erbij. Dat zijn dus zes tijdschriften 
voor de prijs van vier! Velen zijn u hierin 
al voorgegaan; informatie en/of aanmel-
ding bij het secretariaat, Zaans Erfgoed, 
Treilerstraat 111, 1503 JE Zaandam of 
zaanserfgoed@planet.nl. 

Het Hembrugmonument nog op de oude plek bij het NS-station. Foto: Wikje van Ritbergen.
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HEIMWEE NAAR 

HET OUDE WORMERVEER

(Oud-)Wormerveerders zullen veel genoe-
gen beleven aan het fotoboek ‘Wormerveer 
1950-1970, het heimwee blijft’, dat Ton 
Neuhaus in opdracht van uitgeverij Aprilis 
samenstelde. In de begeleidende teksten 
worden de grenzen van het in de titel ver-
melde tijdvak nogal eens overschreden. Zo 
wordt in de inleiding verteld dat het niet 
duidelijk is hoe oud Wormerveer eigenlijk 
is, maar dat er in 1503 een kapel kwam. 
Vervolgens komen vooral de economische 
neergang van het dorp in de negentiende 
eeuw en de vestiging van nieuwe indu-
strieën in het laatste kwart van die eeuw 
uitgebreid aan de orde. In het kielzog van 
de nieuwe bedrijvigheid groeide de bevol-
king weer en moesten er nieuwe huizen 
worden gebouwd. Maar het grootste deel 
van de nieuwbouw vond pas na 1950 
plaats, en rond 1970 was Wormerveer 
wel zo’n beetje ‘af ’. In tegenstelling tot 

andere Zaanse dorpen ontbraken de mo-
gelijkheden voor grootschalige expansie 
buiten de nu bestaande bebouwde kom. 
Wat er tegenwoordig nog aan nieuw-
bouw bijkomt, is grotendeels vervanging 
of vulling van terreinen die door sloop 
van schoolgebouwen of verwaarloosde 
villa’s vrijkomen, zoals nu weer aan de 
Wandelweg. Zonde, laten de oude foto’s 
zien. Min of meer systematisch wordt de 
kijker meegevoerd van het Zuideinde via 
de Zaanoever naar het Noordeinde, en 
komen de buurten tussen de Zaanweg en 
de Wandelweg, de Wandelweg zélf en de 
laatste grote nieuwbouwwijken aan bod. 
Zo’n overzicht van een grotendeels ver-
dwenen wereld is altijd weer fascinerend. 
Veel plekjes in Wormerveer zijn onherken-
baar veranderd. Opvallend is, dat het in 
de periode 1950-1970 nog buitengewoon 
druk was op het water, terwijl de straten 
leeg lijken. Een klein kritisch nootje: de 
verantwoording van de foto’s had best per 
stuk gemogen – een lijstje van in dank 
genoemde instellingen en particulieren 
uit wier collecties het 
materiaal afkomstig 
is, vind ik een beetje 
mager. En de komst 
van de Molukkers in 
1962 had wel wat 
meer aandacht mo-
gen krijgen. Maar als 
geheel is dit overzicht 
van Wormerveer zo-
als het in het derde 
kwart van de twin-
tigste eeuw gestalte 
kreeg, verder zeer 
geslaagd.

Ton Neuhaus, 
Wormerveer 1950-
1970, het heimwee 
blijft..., Zaltbommel, 
Uitgeverij Aprilis, 

2006. ISBN 10: 90 5994 1667. ISBN 
13: 978 90 5994 1663. Serie: Uijt hoven, 
dorpen en steden. (CvS)

BEELD VAN 

ONBEKEND ZAANDAM

Een bijzonder fotoboek voor mensen die 
meer willen zien dan alleen mooie bui-
tenkanten. Dat is het door Jan Willem 
Verkerk samengestelde ‘Onbekend 
Zaandam herkend’. Aanleiding voor het 
ontstaan van dit fotoboek was, dat de 
schrijver woont bij de Wilhelminasluis en 
wel eens wilde weten hoe die werkt. Een 
rondleiding door een van de sluiswachters 
leverde de eerste serie ‘interieurfoto’s’ op 
van een plaats waar het publiek meestal 
niet komt. Dat bracht Verkerk op het 
idee dat er nog veel meer van dergelijke 
plaatsen zijn, zoals (logisch, na de sluis) 
het Zaangemaal. Ook daar komen veel 
mensen dagelijks langs zonder enig idee 
te hebben wat zich er binnen afspeelt. In 
22 gebouwen en instellingen – waaronder 

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

Redactie-coördinatie Corrie van Sijl
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de Bonifatiuskerk, de Oostzijderkerk, de 
Bullekerk, het Zaantheater, het cremato-
rium enzovoort – mocht Verkerk rondkij-
ken en fotograferen. Het resultaat is neer-
gelegd in een boek waarin de foto’s niet 
veel toelichting nodig hebben. Daardoor 
blijft er des te meer ruimte over voor de 
beelden, zonder dat de aandacht wordt 
afgeleid door overbodigheden. Niet alle 
gefotografeerde binnenruimtes zijn totaal 
onbekend of ontoegankelijk. Maar hoe-
veel mensen zagen ooit de klokkenzolder 
van de Bonifatiuskerk, de werkplaats van 
Flentrop Orgelbouw of machineruimtes 
van het transportschip Mercurial Latistar, 
dat twee keer per week heen en weer vaart 
tussen Meneba in Wormerveer en ver-
werkingsbedrijf Latestein in Nijmegen. 
Hier en daar vallen de zwart-wit foto’s 
een beetje donker uit, maar het zou ook 
raar zijn geweest om de naar hun wezen 
donkere zolders of kelders kunstmatig op 
te lichten. Aanbevolen dus, voor iedereen 
die meer over Zaandams onbekende plek-
ken wil weten. 

Jan Willem Verkerk, Onbekend Zaandam 
herkend. Zaltbommel, Uitgeverij Aprilis, 
2006. ISBN 10: 90 5994 1578. ISBN 
13: 978 90 5994 1571. Uitgave i.s.m. 
Boekhandel Bruna, Zaandams Boekhuis, 
Zaandam. (CvS)

HERDRUK BOEKJE RAAMKOZIJNEN

Omdat er vraag naar bleef, herdrukte tim-
merfabriek Visser haar in 1995 uitgegeven 
brochure over de ontwikkeling van het 
Nederlandse raamkozijn. Veel restaura-
teurs deden intussen al hun voordeel met 
dit werkje van de hand van Sikke de Jong, 
autoriteit op het gebied van Zaanse hui-
zen en mede-auteur van de standaardwer-
ken ‘Houten huizen’ en ‘Gebouwd in de 
Zaanstreek’. Het boekje leidt je snel langs 
de vroegste ‘raamopeningen’ – simpelweg 
gaten in de wandconstructie, eerst open 
en later met luiken afgesloten. Daarna 
kwamen glas-in-lood en rond 1500 glas 
in houten ramen, en vervolgens kruis-, 
klooster- en bolkozijnen met vast glas en 

afsluitbare luiken. 
Aan het einde van 
de zeventiende eeuw 
kwam het schuif-
raam in zwang, dat 
stand hield tot in de 
negentiende eeuw. 
Dit type evolueerde 
van ramen met veel 
kleine ruitjes, via 
‘zesruiters’ naar het 
‘T-raam’. Daarna 
ging het heel snel. 
Nieuwe gevelcon-
structies brachten 
lichtere kozijnen 
met draairamen, 
stolpramen, valra-
men en klepramen. 
De naoorlogse ko-
zijnen werden steeds 

groter en isolatieglas deed zijn intrede. Het 
laatste deel van het boekje gaat over het 
product van de firma Visser, het ‘H-raam’. 
De Jong doet het allemaal op de hem ken-
merkende wijze uit de doeken: in duide-
lijke taal en met mooie tekeningen. 

Sikke de Jong, Houten kozijnen en ra-
men in de loop der eeuwen. Zaandam, 
Timmerfabriek Visser bv, 2005, tweede 
druk. Uitgave in eigen beheer, geen ISBN. 
(12 p.) (CH)

FEESTEN VROEGER EN NU

Met mijn jongste zoon begin november 
al weer in de ban van Sint Maarten en 
Sinterklaas, las ik met belangstelling het 
boek van Kruiswijk en Nesse over feesten 
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en liedjes, het hele jaar rond – van Oud en 
Nieuw tot Sint-Steffen (tweede kerstdag). 
Ieder hoofdstuk behandelt een feest met 
zowel een beschrijving van de hedendaagse 
gebruiken als van de historische ontwikke-
ling, functie en gebruiken. Waar regionale 
verschillen zijn, worden die uitgelicht. Het 
tweede deel van ieder hoofdstuk gaat over 
teksten en melodieën van jaarfeestliede-
ren; op de bijbehorende cd is een deel 
daarvan in een moderne bewerking te 
horen. Uiteraard was ik gespitst op het 
Zaanse aandeel in het boek. Dat is vooral 
te vinden bij Luilak en Pinksteren. Zelf 
wist ik alleen van de Luilaktraditie om luid 
te zingen en schreeuwen, ramen met zeep 
onder te kladden en belletje te trekken. 
Nieuw voor mij was, dat Zaanse jongens 
in de zestiende en zeventiende eeuw erop 
uit trokken om groen te verzamelen en 
takken van de bomen te snijden, waarmee 
ze zich de volgende ochtend bewapenden 
voor de traditionele knokpartijen tussen 
de luilakgroepen. Ook de gebruiken in de 
vorige eeuw worden uitgebreid beschre-
ven, eindigend met de warme luilakbol-
len. Wist u dat deze behalve met boter, 
stroop en bruine suiker ook vaak in com-
binatie met witte radijs werden gegeten? 
Een goed boek voor geïnteresseerden in 
volksgebruiken. 

Marita Kruijswijk en Marian Nesse, 
Nederlandse jaarfeesten en hun liederen door 
de eeuwen heen. Hilversum, Verloren, 2004. 
ISBN: 90 6550 799 X. (AvD)

HET DRAMA AHOLD

In ‘Het drama Ahold’ beschrijft Jeroen 
Smit zeer leesbaar de bijna-ondergang 
van het bedrijf dat vele jaren de beurslie-
veling van Nederland en de trots van de 
Zaanstreek was: Koninklijke Ahold N.V. 
Deze bijna-ondergang werd veroorzaakt 
door enorm ambitieuze groeidoelstellin-

gen, te weinig interne controle, gebrek aan 
synergie en de uitermate hoge persoon-
lijke ambities van het management. Smit 
begint met de crisis in 2003, die op het 
hoofdkantoor in Zaandam heerste toen 
de eerste berichten over fraudes bij de 
Amerikaanse dochter US Foodservice bin-

nenkwamen. Daarbij geeft hij een goed 
beeld van de onderlinge verhoudingen 
en van de macht van de banken en ac-
countants. Daarna keert hij terug naar het 
bedrijf in de jaren vijftig tot en met tachtig, 
toen de familie Heijn nog de leiding had. 
In het begin waren dat Gerrit en Jan Heijn, 
de zonen van oprichter Albert Heijn, en 
vanaf de jaren zestig als derde generatie 
de zoons van Jan Heijn: Albert en Gerrit-
Jan Heijn. Onder hun leiding groeide het 
bedrijf snel en werd Ahold ook actief in 
de non-foodsector. Het bedrijf werd te 
groot voor Nederland en in 1976 volgde 
overname van de eerste keten in Spanje, 
van ‘Cada Dia’ oftewel ‘Iedere Dag’. Dat 

werd geen succes. In 1977 werd Bi-low 
overgenomen: de eerste grote overname 
in de Verenigde Staten. Het betekende 
het begin van een gigantische groei. In 
1987 werd Gerrit- Jan Heijn ontvoerd en 
vermoord en op 1 september 1989 nam 
Albert (Ab) Heijn afscheid als voorzitter 
van de Raad van Bestuur. De ontwikkelin-
gen en acquisities gingen daarna versneld 
door. Na Pierre Everaert, die korte tijd de 
eerste man was, kwam oud-Shellman Cees 
van der Hoeven op de voorzittersstoel. 
Deze zeer ambitieuze man wilde Ahold 
laten uitgroeien tot een van de grootste 
retailers ter wereld. De auteur beschrijft 
de euforische stemming met betrekking 
tot de overnames, de beursemissies en 
de enorme lof die Cees van der Hoeven 
ten deel viel. Ahold was geen kruidenier 
meer, maar een concern waar alleen werd 
gekeken naar beurskoersen en het doel 
ieder jaar vijftien procent winststijging 
te realiseren. Het boek eindigt met een 
beschrijving van de reddingsoperatie en 
het proces tegen de ex-topmannen van 
Ahold. Hiermee is een spannend over-
zicht beschikbaar van een affaire die het 
Nederlandse bedrijfsleven de afgelopen 
jaren op zijn grondvesten liet trillen. 

Jeroen Smit, Het drama Ahold. Amsterdam, 
Uitgeverij Balans, 2006. ISBN 90 5018 
7838. Geactualiseerde editie van de oor-
spronkelijke uitgave uit 2004. (Huibert 
Latenstein) 

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

Boekennieuws
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Steeds meer (cultuur)historische groeperingen, wijken, bewonersverenigingen en dergelijk beschikken over een eigen 
website. Dit keer aandacht voor die van de Zaanse wijkoverleggen.

www.zaansewijken.nl 

door Bob Kernkamp
Online

Het Zaanse nieuws, maar dan niet 
afkomstig uit de krant of van de 
gemeente. Meer gericht op de be-
woners van Zaanstad. Dat is een 
beetje een omschrijving van de uit-
gebreide site Zaansewijken.nl. De 
verantwoordelijken voor deze site 
zijn dan ook de verschillende Zaanse 
wijkoverleggen. Die overleggen ge-
ven, zo zegt de site, vorm aan de  

bewonersparticipatie in Zaanstad. 
Om de bewoners te laten partici-
peren, moeten ze natuurlijk aange-
moedigd worden, en dan hebben ze 
informatie nodig. Daarvoor zorgt 
deze site in ruime mate.

SUBSITES

De homepage bevat al meteen de 
verantwoording van de site, en dat 

is iets wat je niet vaak tegenkomt. 
Zo’n verantwoording zorgt er voor 
dat je meteen weet waar de site voor 
staat, en wat je er kunt aantreffen. 
Handig. Daaronder volgt recent 
Zaans nieuws dat interessant kan 
zijn voor de Zaankanters. Rechts 
vind je de subpagina’s van de diverse 
wijkoverleggen, en links kun je di-
rect doorklikken naar meer Zaans 

nieuws, informatie over de site, en 
een plattegrond. Dat laatste geeft 
je niet echt een kaart van Zaanstad, 
maar meer een globale indicatie van 
hoe de gemeente in wijken is ver-
deeld. Klik je op de kaart op een wijk, 
dan kom je bij de subsite van die  
wijk. Elke subsite heeft dezelfde  
indeling, die je links in beeld vindt. 
Aangezien de lezers van Zaans 

Erfgoed in geschiedenis geïnteres-
seerd zijn, heb ik natuurlijk bij ru-
briek ‘Historie’ een blik geworpen. 
Maar dat viel tegen. Bestaat die  
rubriek nog maar net? Bij vrij-
wel elke wijk stond niet meer dan  
‘binnenkort vind u hier meer in-
formatie’, wat natuurlijk wat aan 
de magere kant is, nog afgezien van 
die spelfout...  De enige wijk die 
er werk van heeft gemaakt is, niet 
geheel onverwacht, Oud Zaandijk. 
Bij Pelders- en Hoornseveld, en bij 
Poelenburg staan onder ‘historie’ 
de wat oudere nieuwsberichten. 
Misschien dat de eindredactie hier 
één lijn kan trekken?

BREDE BASIS

De nieuwsvoorziening van de site is 
uitstekend. Veel recent nieuws is er 
op te vinden. Dat is te danken aan  
allerlei organisaties die hun nieuws 
aan de webmasters doorgeven,  
maar ongetwijfeld ook aan 75 vrij-
willigers die voor deze site (en we-
kelijks twee pagina’s in de krant De 
Zaankanter) werken. Zo heb je nog 
eens een brede basis! Allerlei vereni-
gings- en ander nieuws vindt zijn  
weg naar deze site. Dat nieuws gaat 
vooral over zaken waar je als in-
woner iets aan hebt. Ik zag diverse 
onderwerpen zoals bushokjes, jon-
gerenloket, wegwerkzaamheden, 
en Ramadan (ik bekeek de site in  
oktober). Persoonlijk vind ik de 
nieuwsvoorziening van de site erg 
goed. Up to date, en op het forum-
gedeelte kun je nog reageren ook. 
Al heb ik niet de indruk dat men 
dat veel doet. Misschien dat mensen 
na lezing van dit artikeltje eens een  
poging kunnen wagen?



Kornelis Michielsz. Volger (ca. 
1620-1683) behoorde tot de Friese 
doopsgezinde gemeente; mogelijk 
was hij zelf uit Friesland afkomstig. 
De Friese doopsgezinden vormden 
de ‘strenge’ richting van het doops-
gezinde geloof. Daar tegenover ston-
den de meer ‘rekkelijke’ Waterlandse 
doopsgezinden. Kornelis leverde 
onder andere in 1655 voor negen-

honderd gulden een uurwerk voor 
de toren van de kerk te Akersloot, 
waar hij toen nog woonde. In het 
Regionaal Archief Alkmaar berust 
een op 10 september 1655 geda-
teerde ‘aanbestedingsovereenkomst’ 
ter vervaardiging van dit uurwerk. 
De letterlijke tekst hiervan luidt: 
‘Wij onderschreevenen Schout, 
Schepenen ende Kerckmeesters tot 

Akersloot bekennen mits desen aen 
Cornelis Michielsz. Volger meede 
woonende alhier besteedt te hebben 
de welcke meede bekent bij desen 
van ons aengenoomen te hebben het 
uerwerck inde tooren tot Akersloot 
te maecken volgens ’t besteck daer 
van zijnde, met het geene daer noch 
aen despendeert ende bedongen is, 
omtrent kermis naest coomende  

Het geslacht Volger
Uurwerkmakers 
op Wormerveer

door Diederik Aten en Pier van Leeuwen
Foto's: Ruud van Ritbergen en 

Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum

Tot de Gouden Eeuw werd de tijd vooral bijgehouden door de lokale torenuurwerken. De kerk had grotendeels de 
openbare tijdmeting in handen; uurwerksmeden en klokkenstellers waren verantwoordelijk voor het markeren van de 
dagindeling. Met de uitvinding van het slingeruurwerk (1656) door Christiaan Huygens kwam de tijdmeting binnen 
handbereik van kapitaalkrachtige burgers en boeren. Voor zowel de monumentale smeedijzeren torenuurwerken als 
voor de handzamere messing wandklokken van particulieren tekenden vaak dezelfde uurwerkmakers. Onder hen waren 
de vroege Zaanse uurwerkmakers Kornelis Michielsz. Volger en diens jongere neef Dirck Jacobsz.

Torenuurwerk afkomstig uit Durgerdam, gesigneerd ‘D.I. Volger 1692’. (particuliere collectie).

44 Zaans Erfgoed 



Zaans Erfgoed 45

noch een jaer, op gemaeckt ende  
in de tooren gestelt met vier vergul-
den verwijzers ende letters ende een 
jaer te hachen (= garanderen) naer 
dat het op gemaeckt is mits gaders het 
stellingen daer toe tesamen maecken 
(...) Eens vooral voorde somme van 
negenhondert gulden te betalen op 
drie termijns, de eerste dardepaert ( 
derde part) als twerck opgemaeckt 
is, de tweede dardepaert een jaer 
daer naer ende de laetste dardepaert 
noch een jaer daer na, doch soo den 
aennemer de geheele somme be-
geert te ontvangen als twerck op ge-
maeckt is sullen wij het selve moeten 
op brengen, mits costende vijff ten 
hondert ende blijvende evenwel het 
hachen een jaer vergen. Ende sullen 
bij doen verhaelen, alles onder den 
verbande soo naer rechten sonder 
fraude.’ Het uurwerk moest klaar-
blijkelijk het ‘uuyrwerck met ennen 
houtwyser’ vervangen, dat schepen 
en kerkmeester op 10 maart 1586 
in opdracht hadden gegeven aan 
Volgers voorganger, Ariaen Pietersz, 
‘smit tot Egmont op Zee’.      

TORENUURWERK DE RIJP

In 1663 werd Kornelis Michielsz. 
Volger de levering gegund van het 
torenuurwerk van de gereformeerde 
kerk te De Rijp. Dit uurwerk, reeds 
voorzien van slinger, bleef bewaard 
en deed dienst tot 1987. De klokken 
voor de hele en halve uurslag heb-
ben een diameter van respectievelijk 
133 en 110 centimeter en werden in 
1663 gegoten door Antoni Wylkes te 
Enkhuizen. Op 11 September 1797 
werden de voorwaarden op schrift 
gesteld waarop Elbert van Marken 
als dorpsschoolmeester in De Rijp 
werd aangesteld. Tot zijn taken be-
hoorde conform deze ‘Conditiën’ 
ook het stellen van het torenuur-
werk: ‘Hij zal alle morgens ten Elf 
uuren in eigen Persoon, verpligt zijn 
om de Klok op te winden, en zo’t 
nodig is te verzetten, en zulks niet 
door Jongens in zijn afweezigheid 
mogen doen, en zo den Schoolmr. 
in zijn vacantie dagen of anders af-
wezig is, zal hij tot opwinding der 
looden, en oppassen van ’t uurwerk 
een bequaam persoon in zijn plaats 

daartoe mogen aanstellen, hij zal de 
Klok noijt mogen verzetten om een 
Particulier te gevallen, en zulks niet 
dan met voorkennis en goedkeuring 
der dorpsbestuurders doe mogen; 
ook zal hij nauwkeurig moeten agt 
geven, dat de Toorndeur, en vooral 
de deur van de Looden kamer, de 
Looden opgewonden zijnde, weder 
gesloten werden.’  

‘VIJLMOLEN’

Ten behoeve van de vervaardiging 
van tandraderen bezat Kornelis 
Michielsz. een windmolentje aan 
de Knipsloot te Wormerveer om de 
vijlen aan te drijven. Klokkenmakers 
waren destijds zelf verantwoordelijk 
voor de vervaardiging van hun ge-
reedschap. Dat wordt aangetoond 
door een fraaie messing passer uit 
het bezit van de Zaanlandsche 
Oudheidkundige Verzameling 
(ZOV), die in het Museum van 
het Nederlandse Uurwerk wordt 
geëxposeerd. Deze passer, nodig 
voor het uitzetten van de tand-
verdeling op de raderen, is voor-

Uurwerkmakerspasser, gesigneerd ‘by.Kornelis.Micgielsz.op.Wormerveer’/‘BY K.Mz.VOLGER’ en gedateerd 

‘anno.1670.10.15’. (collectie Z.O.V., in langdurig bruikleen aan Museum van het Nederlandse Uurwerk).

Zaanse klok op dubbele heigel (ook wel aan-

geduid als ‘zaagklok’), gesigneerd ‘Kornelis 

Michielsz. Volger Wormerveer 1678’ (collec-

tie Museum van het Nederlandse Uurwerk, 



zien van de signatuur ‘by.Kornelis.
Micgielsz.op.Wormerveer’/‘BY 
K.Mz. VOLGER’ en van de date-
ring ‘anno.1670.10.15’. C. Spierdijk  
vermeldde dat Volger eigenlijk 
‘papierfabrikeur’ was. De machi-
nale vervaardiging van papier was 
een belangrijke industrietak in de 
Zaanstreek. 

ZAAGKLOK

Tot de vroegste Zaanse wandklok-
ken van Kornelis Michielsz. Volger 
behoort een 72 centimeter hoog 
exemplaar in particulier bezit, ge-
signeerd ‘By Kornelis Michielsz. 
Volger op Wormerveer’ en geda-
teerd 1663, alsmede een 76 cen-
timeter hoog exemplaar in de col-
lectie van het Rijksmuseum Het 
Zuiderzeemuseum te Enkhuizen, ge-
signeerd ‘K.M. Volger Wormerveer’, 
gedateerd 1665. Het Museum van  
het Nederlandse Uurwerk te Zaan-
dam verwierf in 2003 uit familie-
bezit een wel zeer unieke Zaanse 
klok, die in 1929 voor het eerst 
publiekelijk was tentoongesteld op 
de expositie ‘Voorheen en thans’ 
te ’s-Gravenhage. De klok (hoogte 
wandplank: 68 centimeter) is op 

het belhek gesigneerd ‘By Kornelis 
Michielsz. Volger op Wormerveer’ 
en gedateerd: 1678. Wat deze klok 
uitzonderlijk maakt, is dat hij wordt 
aangedreven door zijn eigen gewicht. 
Daartoe zakt het werk in veertien uur 
tijd langs twee tandheugels omlaag, 
waarbij op de wijzerplaat uren, mi-
nuten, seconden en datum worden 
weergegeven. Het mechanisme is uit-
gerust met een bijzondere gang, in 
de vakliteratuur bekend als echappe-
ment ‘patte-de-taupe’ (molsklauw-
gang). Dit is een zeldzame variant 
van de ankergang, een Engelse uit-
vinding van omstreeks 1668. De 
klok, die geheel uit messing is op-
gebouwd, wordt bekroond door een 
uurklopper oftewel ‘jacquemart’, die 
elk heel en half uur op een bel slaat en 
daarbij parmantig zijn hoofd heen en 
weer draait. Spierdijk1 meende in het 
mannetje in pofbroek een Noord-
Hollandse visser te herkennen.  

OOM EN NEEF

Kornelis Michielsz. Volger droeg 
zijn technische kennis over aan 
zijn neef Dirck Jacobsz. Volger. 
Deze werd geboren in 1658, het 
jaar waarin Huygens zijn publicatie 

‘Horologium’ aan het slingeruur-
werk wijdde. De naam van Dirck 
Jacobsz.’ moeder was Grietje Gerrits. 
Evenals zijn oom werd Dirck lid van 
de Friese doopsgezinde gemeente te 
Wormerveer. In 1683 kocht hij een 
huis langs de Zaan, dat stond op 
de plaats van de huidige percelen 
Zaanweg 16-17 te Wormerveer. De 
koopsom was 1250 gulden. Naar 
waarschijnlijkheid trad Dirck kort 
hierna in het huwelijk met Guurtje 
Claas, afkomstig uit Zaandam. Uit 
particulier bezit is een Zaanse klok 
bekend, die op de voorstijl is gesig-
neerd en gedateerd als ‘D.I.V. 1682 
10 M 3 D’. Opmerkelijk is dat het 
belwerk als signatuur ‘By Kornelis 
Michielsz. Volger op Wormerveer’ 
draagt. Mogelijk betreft het hier een 
van de vroegste werken van Dirck 
Jacobsz. en werd het vervaardigd 
onder leiding van zijn oom. Een 
tweede Zaanse rijkeluisklok (hoogte 
83 cm), met datumvenster, werd 
in 1991 beschreven door Glasius2 
en is gesigneerd en gedateerd op 
het belhek ‘By DIRCK IACOBz 
Volger op Wormerveer 1687’. In de 
voorstijl is bovendien ‘D.1.V. 1687 
1.M.’ geslagen. In de collectie van 
het Nederlands Goud-, Zilver- en 
Klokkenmuseum te Schoonhoven 
bevindt zich, tot slot, een rijke-
luisklok, gesigneerd op het belhek 
‘By DIRCK IACOBSz. Volger op 
Wormerveer’ met op de midden-
stijl de signatuur en datering ‘D.I.V. 
1692 3-I’. Het belhek bestaat tradi-
tiegetrouw uit voorstellingen van de 
christelijke deugden ‘Geloof , Hoop 
en Liefde’, gegroepeerd rond het ge-
meentewapen van Wormerveer.   

TORENUURWERK 

DURGERDAM 

In 1913 kon langs de zeedijk bij 
Durgerdam een gedemonteerd to-
renuurwerk worden gered. Op een 
van de koperen knoppen van de 
hoekstijlen is dit uurwerk gesig-
neerd ‘D.J. Volger 1690’. Het uur-
werk (van 91x128x110 centimeter) 
was afkomstig uit de kerktoren, 
waar het plaats moest maken voor 
een modern werk van de firma J.H. 
Addicks & Zoon te Amsterdam. De 
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Tandbeugels van de zaagklok (beide foto's: 

Ruud van Ritbergen).

De ‘jacquemart’ slaat ieder heel en half uur 

op de bel.
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beide klokken voor uur- en half uur-
slag bleven in gebruik. Via omzwer-
vingen in Alkmaar en Amsterdam 
kon het uurwerk uiteindelijk wor-
den gerestaureerd door A. Stevens 
in ’s-Gravenhage en opgesteld in 
het Nederlands Goud-, Zilver- en 
Klokkenmuseum te Schoonhoven. 
Karakteristiek voor dit uurwerk zijn 
de gesmede ijzeren raderen met ge-
vorkte spaken, zoals die uitgevoerd in 
messing ook in Volgers wandklokken 
zijn toegepast. Het uurwerk maakte 
onlangs deel uit van de expositie 
‘Torenuurwerken – Tijd voor ieder-
een’ te Schoonhoven. Inmiddels zijn 
onderhandelingen gestart met de 
particuliere eigenaar om het uurwerk 
in het Museum van het Nederlandse 
Uurwerk onder te brengen.  

BARMHARTIGE HANDEN

Dat ‘d’Eersamen Dirck Jacobsz. 
Volger, uijerwerckmaecker, ende 
Guertie Claes, echteluijden woon-
ende op Wormerveer’ gelovige men-
sen waren, moge blijken uit de eerste 
bepaling van het testament van 22 fe-
bruari 1687: ‘Vercommandeerende 
eerst ende alvoorens haere onsterf-
felijcken sielen, wanneer die uyt haer 

stoffelijck lichaem gescheyden sall 
sijn inde genadiche barmhartigen 
handen Godes, ende haere dooden 
lichamen nae een Eerlycken be-
graeffenijs de aerde.’ De echtelieden 
verklaarden vervolgens elkaar ‘reci-
procelijck over ende weederover... 
tot sijne, offte haere eenyge alge-
heele universele erffgenaem’. Dirck 
Jacobsz. Volger overleed vermoede-
lijk enige jaren voor de wisseling van 
de zeventiende en achttiende eeuw, 
op een leeftijd ergens tussen de 35 
en veertig jaar. 
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