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DE ERFGOED-APP

Voor de zekerheid heb ik het even op de site van het KNMI gecheckt: 4 juni 1954 

was een mooie dag. Aangename temperatuur, een graad of 20, toen ik ’s morgens 

om 10.32 uur in rusthuis Spes Viva, in de Oostzijde in Zaandam, ter wereld kwam. 

Zonnige start van een onbekommerde jeugd. Gedurende enige tijd woonden mijn 

ouders in, maar toen ik vier jaar oud was verhuisden mijn vader, moeder en ik 

naar een eengezinswoning in de Cederstraat. Een hoekhuis met mooi uitzicht. 

Winterochtend zag je de zon links van de Poelenburg opkomen. Magnifiek: een 

vuurrode bol, net uitstekend boven de grondmist die over de weilanden hing, naast 

het donkere silhouet van de zwart-geteerde molen. Een 20ste-eeuwse, Zaanse versie 

van Impression, soleil levant, het beroemde schilderij van Monet. 

Legio zijn mijn herinneringen aan die tijd; gedwongen door de beperkte ruimte 

van deze column, pik ik een enkele krent uit de pap. Op de step naar de Hembrug, 

met m’n vader – flink doorstappend – aan mijn zijde, via het pontje dat op en neer 

voer tussen de Prins Hendrikkade, het Eiland en de haven. Met als hoogtepunt, 

voor een jochie van een jaar of zeven dat schoolging op de Albert Schweitzerschool 

in Zaandam, een ijsje of een rolletje drop bij het snoeptentje, voor een dubbeltje. 

Of die keer dat ik heimelijk in een lege Zuiderkerk de trap naar het orgel opklom, 

achter het klavier plaatsnam, alle registers uittrok en een onbeholpen, maar 

daverende versie van een stukje van Bach ten gehore bracht.

Een handjevol, zo op het oog willekeurige jeugdherinneringen, doch niets is minder 

waar! Ze hebben alle één gemeenschappelijke noemer: vergankelijkheid. Rusthuis 

Spes Viva is gesloopt, de Poelenburg staat allang niet meer op de Cederstraat, 

de weilanden aldaar zijn volgebouwd met woningen. Het robuuste staal van de 

Hembrug is verworden tot schroot, het Eiland is allang geen eiland meer, het 

pontje uit de vaart genomen. Mijn lagere school heet tegenwoordig De Gouw en 

de Zuiderkerk is verbouwd tot appartementencomplex. Wat resteert zijn oude, 

historische foto’s, uit privébezit, uit de archieven van historische verenigingen of uit 

de diverse beeldbanken. Prachtig materiaal, dat standaard in iedere geheugenpoli 

aanwezig zou moeten zijn, om die mooie herinneringen aan de tijden van weleer 

levend te houden. 

Onlangs las ik dat Facebook voor 1 miljard dollar de fotoapplicatie Instagram 

heeft overgenomen, een app waarmee je (nieuwe) foto’s er ouder kunt laten uitzien. 

Wat een waanzin! Voor een paar tientjes hadden ze lid van Zaans Erfgoed kunnen 

worden… 

Cor van Dongen

D
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4   De oude toegang tot de Zaanse Schans, in de hoek van de 

Leeghwaterweg en de Julianabrug, krijgt een nieuw aanzien: 

de tuin bij het Uurwerkmuseum, die wordt afgegrensd door 

de theekoepel, krijgt een barok-aanleg met Noord-Hollandse 

kralentuin. Pieter Gravesteijn vertelt. 

7   In december 2011 dook bij Christies in Londen een schilderij 

op met signatuur P. Saenredam. Het kwam niet in veiling. Bert 

Koene weet hoe het zit. 

10   Architect Ron Balthusse laat u nader kennismaken met het rijke 

oeuvre van de terecht aan de vergetelheid ontrukte katholieke 

Zaanse architect S.B. van Sante. 

14   Tussen de Zaan en het Westzijderveld ligt al eeuwenlang de 

Zaandijker sluis, tegenwoordig in bedrijf gehouden door een 

ploeg vrijwilligers. Herman Olde vertelt over dit mooie stukje 

Zaans verleden. 

18   Mens in zijn monument (5), De ‘Vrouwe Linda’. 

20   Onbekende en verborgen schatten uit het Zaans Museum: een 

beschilderd kamerscherm uit de achttiende eeuw. 

22   In het Molenmuseum zijn tal van modellen op schaal te 

bewonderen, van molens en scheepjes. Veel daarvan komen uit 

de vaardige handen van Bruun van de Stadt, Cor van Dongen 

sprak met hem. 

26   Fris op de Westzijde, ooit een gerenommeerde manufacturen-

handel, stuurde prachtig versierde nota’s aan de clientèle George 

Slieker zocht uit wat we daarvan kunnen leren. 

30   De Zaanstreek telt de nodige wielercoryfeeën. Een van hen 

was Bouk Schellingerhoudt. Cor van Dongen haalde met diens 

dochter herinneringen op. 

34   Palingvissen in Zaanse wateren, een bijna uitgestorven 

am  bacht. Conny Scholtes mocht een keertje mee. 

38   Boekennieuws. Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek belicht.

41   Verenigingsnieuws. Berichten van de erfgoedverenigingen 

die voor iedereen interessant zijn.

42   Kroniek. Drie maanden de Zaanstreek, van januari tot en 

met maart. 

46   Agenda. Tips voor uitstapjes en evenementen in de zomer.

INHOUD

De vrouwe Linda

De architect 

S.B. van Sante

Kralentuin



4       Zaans Erfgoed - 41 

In het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw was er sprake van dat de Zaanse Schans af was. 

Niet in de zin van volgebouwd, maar elk perceel had een bestemming als (woon)erf, pad, weiland of sloot; 

er lag geen terrein meer braak. Er was een prachtige weergave van het open karakter van de negentiende-

eeuwse Zaanstreek ontstaan. 

door Pieter Gravesteijn

illustraties van de auteur

Kralentuin laat de 

Zaanse Schans bloeien
Hoe de Zaanstreek er in 1850 uitgezien kan hebben

Het laatste pand dat in de beginjaren werd overgebracht 

naar de Schans, is het zeventiende-eeuwse woonhuis met een 

ver moedelijke wevers-werkruimte van Dorpsstraat 515 uit 

Assendelft. Het is nu het Museum van het Nederlandse Uur-

werk aan de Kalverringdijk 3. De pronkgevel is afkomstig van 

een pand aan het Gorterspad te Zaandijk. Aangezien dit het 

laatste pand zou zijn dat aan de Schans werd toegevoegd achtte 

Jaap Schipper het verantwoord de door G.J. Honig bewaarde 

klokgevel in voornamelijk Lodewijk XV-stijl als voorgevel 

tegen het Assendelftse pand te plaatsen. Het perceel waarop 

het uurwerkmuseum is gebouwd werd verder ingericht met 

een schuur en een zij- en achtertuin. Hagen begrensden het erf 

aan weerszijden. Het perceel aan de zuidzijde werd tot aan de 

Julianabrug ingericht als formele tuin met kenmerken uit de 

barok. De theekoepel, waarin de tingieterij zich vestigde, had 

een prominente plaats in deze naastgelegen tuin. 

INGANG VANAF DE JULIANABRUG EEN KNELPUNT

De oude ingang vanaf de Julianabrug is een bijzondere plaats op 

de Zaanse Schans. Vanaf hier begint het beeld van de Zaanstreek 

vóór de Industriële Revolutie. Maar het is ook een lastige plek. 

De rijbaan van de Kalverringdijk buigt op deze plek van de Zaan 

af om aan te sluiten op de Leeghwaterweg, een aansluiting die 

met het toenemen van het (toeristen)verkeer steeds meer voor 

problemen zorgde. In het kader van de renovatie van de Zaanse 

Schans kreeg steden bouw kundig bureau Steenhuis Meurs de 

opdracht een oplossing voor dit knelpunt bij de oude ingang aan 

de Leegh water weg te bedenken. Het bureau werd ondersteund 

door een klankbordgroep die bestond uit vertegenwoordigers 

van de Stichting de Zaanse Schans, bewoners/ondernemers van 

de Schans, de gemeente Zaanstad en de verenigde historische 

belang hebbenden, zoals de stichtingen Zaans Schoon en Zaan en 

Dijk, en de verenigingen De Zaansche Molen en Zaans Erfgoed.

Schets v

Momenteel ziet de tuin bij de theekoepel er nog zo uit. De Kalverringdijk wordt gemakkelijker toegankelijk. A
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HET ENTREEGEBIED 

In het overleg tussen Steenhuis Meurs, de stichting en de 

klankbordgroep leidde een grof ontwerp voor het gebied tot een 

in detail gespecificeerd plan: (zie het schetsje hierboven).

De tinkoepel (theekoepel) en het uurwerkmuseum (wevershuis) 

hebben momenteel ieder een eigen erf. (foto 3) In het nieuwe 

plan zal een formele tuin een eenheid vormen waarbij het rijke 

zeven tiende-eeuwse wevershuis een prachtige theekoepel met 

stijlelementen uit de barok in de tuin heeft. Een combinatie 

die het historische beeld ten goede komt. Tussen dijk en Zaan, 

vanaf het talud van de Julianabrug, komt een ca. 4,50 m breed 

overgangsgebied: de overgang tussen het heden en het verleden. 

Dit overgangsgebied is noodzakelijk omdat op deze locatie de 

eventuele toekomstige cruisesteiger is gepland. Daarnaast werd 

het voorstel uitgewerkt om de Kalverringdijk slechts bereikbaar te 

maken voor bestemmingsverkeer. De rijbaan van de dijk volgt de 

richting van de Zaan en loopt tot aan het talud van de brug (zie 

kader). Kleinere aanpassingen op het gebied, zoals een overtuintje 

met prieel en een voor auto’s toegankelijk fietspad, moeten het 

geheel afmaken. 

DE FORMELE TUIN

Het eerste idee lag er, maar waar moet de tuin aan voldoen? 

Hoe zou een tuin er uitgezien kunnen hebben. Welke typische 

streek elementen kunnen worden toegevoegd? Vanwege het 

vijftigjarig bestaan wilde de stichting de Zaanse Schans een 

herinneringselement in de tuin. Vanuit een Programma van Eisen 

is het eerste ontwerp van de tuin gemaakt.

DE STIJLPERIODE

Baroktuinen zijn te zien bij het paleis van Versailles en paleis Het 

Loo in Apeldoorn (foto 4). Maar wat maakt een baroktuin streek-

Schets van de nieuwe kralentuin

Achter de heg ligt het museum van het nederlandse uurwerk Luchtfoto van de barokke tuin van Paleis Het Loo (Photo-Holland, Apeldoorn)
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eigen? In het verleden kwamen in Noord-Holland kralentuinen 

voor. Vooral in de Zaanstreek en Waterland werden de winterse 

tuinen opgefleurd door de aanleg van perken waarin patronen 

van kralen werden verwerkt. 

Een ander element uit de Zaanse geschiedenis is de walvisvaart. 

De scheepswerven, waar f luitschepen werden gebouwd op 

de hellingen in Westzaandam; de vele houtsnijders die fraai 

houtsnijwerk op de schepen aanbrachten; de beschuitbakkerijen 

in Wormer en Jisp; de bemanningen van de walvisvaarders uit 

de gehele streek. Walvissen werden onder meer op volle zee bij 

Spitsbergen gevangen, klein gesneden en overgebracht naar de 

Zaanstreek om hier te worden verwerkt in traankokerijen en 

lijmkokerijen De overgebleven resten van de walvis, zoals de 

botten, werden wel eens gebruikte om er hekwerkjes als erfaf-

scheiding van te maken. Op oude foto’s en schilderijen is te zien 

dat de grotere walviskaken soms als boog overeind werden gezet. 

DE RUWE PLATTEGROND

De stijlperiode is bekend; de streekeigen elementen zijn bekend, 

maar hoe gaat de tuin er uitzien? Om de symmetrie uit de 

barok goed weer te geven, is ervoor gekozen het centrale pad te 

richten op de theekoepel. Aan weerszijden van dit pad komen 

de plantvakken. De oost-westrichting van het wevershuis ligt 

iets gedraaid ten opzichte van de theekoepel. Dat betekent dat 

de richting van het pad niet evenwijdig aan de richting van het 

uurwerkmuseum komt te lopen. Vanuit de kenmerken van de 

barok gezien zou dit niet kunnen, maar doordat dit de Zaanstreek 

is, is het juist heel streekeigen; door het slingerende verloop van 

de Zaan zijn de Zaanerven vrijwel nooit zuiver haaks.

DETAILLERING

Plantvakken in een baroktuin bestonden voornamelijk uit in 

vorm gesnoeide haagjes of grasvlakken. Daarnaast waren er 

vakken met bloeiende planten, omzoomd door buxushaagjes. 

Uitbundige vormen, maar ook minder arbeidsintensieve, een-

voudiger vormen. In de formele tuin op de Zaanse Schans 

zullen de plantvakken vóór de theekoepel worden ingevuld met 

drie oude soorten hortensia’s, omzoomd met dertig cm hoge 

buxushaagjes. De plantvakken aan weerszijden van de theekoepel 

worden voorzien van gras, waardoor de tuin visueel overloopt in 

het water van de Zaan.

BOLLE CIRKEL MET KRALENMOTIEF EN ZUIL MET FAAMBEELD 

Op de kruising van paden midden in de tuin komt de kralentuin. 

Een bolle cirkel met een kralenmotief, waarin een zuil met een 

faambeeld wordt geplaatst. Aan het begin van het centrale 

pad is een boog van walviskaken gepland. Een vijftig cm hoge 

buxushaag langs de oost- en zuidzijde benadrukt dat de tuin bij 

het wevershuis met theekoepel hoort. Voor de bezoeker zal de vrij 

toegankelijke tuin worden voorzien van enkele bankjes.

De Stichting de Zaanse Schans draagt de formele tuin op aan 

allen die door hun passie voor het historisch erfgoed de Zaanse 

Schans in 50 jaar vorm gaven. 

RIJBAAN VOLGT DE ZAAN

De dijk langs de Zaan was de belangrijkste landweg bij het 

ont staan van de dorpen langs de Zaanoever. De Zaan was de 

levens ader waarover transporten van goederen en levensmiddelen 

plaatsvonden. Meestal ontstond de eerste bebouwing van een 

Zaandorp langs dit water, waardoor de dijk een belangrijke 

landverbinding werd. Het pad op de dijk volgde de Zaanoever 

en week slechts af wanneer er buitendijks was gebouwd. Bij de 

oude ingang van de Zaanse Schans buigt de Kalverringdijk van 

de Zaan af, omdat hier een aansluiting is gemaakt op de moderne 

Leeghwaterweg. Een aansluiting waardoor autoverkeer eenvoudig 

de Schans op kan rijden. Om een historisch beter beeld te krijgen 

zal in het nieuwe voorstel de rijbaan de Zaan gaan volgen, 

plotseling doorsneden door de moderne Julianabrug, alsof de 

Kalverringdijk aan de andere kant van de brug langs de Zaan 

doorloopt.

Bronnen:

Nederlands Openlucht Museum te Arnhem; Allard Pierson Museum te 

Amsterdam; Zuiderzeemuseum te Enkhuizen; Gemeente Zaanstad afdeling 

Monumenten en Gemeente Archief Zaanstad; Encyclopedie van de Zaanstreek 

(1991) ‘Zaanse Schans’, uitgave 1994, Stichting de Zaanse Schans; Anno 1961, 

meerdere afleveringen; Stroine in toine in Met Stoom/Anno 1961 Juni 1998; 

Simon Honig, Beeld van Zaanse tuinen in Zaans Erfgoed, sept. 2004; Den 

Nederlandtsen Hovenier (1670); Geschiedenis van de Bouwkunst (2005) 

Thieme-Meulenhoff.
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Kralentuin

Vanuit Venetië kwam in de zestiende eeuw de productie van glaskralen naar Amsterdam. De 

glaskralen werden onder meer gebruikt als ruilmiddel, toen de zeventiende-eeuwse schepen deze 

meenamen op hun handelsroutes naar de Oost en de West. Toen de ruilwaarde terugliep, werden 

er in Noord-Holland kralen gebruikt voor de kralentuinen. Grote ovale of hoekige gewonden effen 

kralen in blauw, zwart, wit en rood werden gebruikt in perkjes om de tuin ook in de winter kleur 

te geven. De kralen werden op symmetrische wijze los gelegd op een bed van zilverzand. In het 

midden van het kralenbed stond een zuiltje met ornament of zonnewijzer. En omdat de kralen los 

lagen, kon het patroon makkelijk worden gewijzigd. Maar hierdoor werden er ook veel kralen ge-

stolen. Diefstal is van alle tijden. De kralen in de kralentuin van de Zaanse Schans worden daarom 

vastgeplakt op een betonnen ondergrond. Rond de kralen zal zilverzand worden aangebracht, zodat 

een zoveel mogelijk authentieke tuin toch enigszins hufterproof zal zijn.

Een kralentuin in Broek in Waterland



Zaans Erfgoed - 41       7       

 

in. 

en 

le 

ge 

n bij 

rij 

an 

se 

et 

s de 

en 

en 

ke 

er 

j de 

an 

ne 

ig 

en 

n, 

f de 

an 

m te 

ng 

ek 

1, 

8; 

en 

5) 

De zeventiende-eeuwse schilder Pieter Saenredam is de beroemdste zoon van Assendelft. Na zijn 

verhuizing naar Haarlem bleef hij vaak naar zijn geboortedorp terugkomen. Het interieur van de oude 

Odulphuskerk is vele malen door hem afgebeeld. Ook waren van zijn hand enkele dorpsgezichten bekend, 

maar die waren alle getekend vanuit een standpunt ver in de weilanden. Onlangs is echter een schilderij 

met zijn signatuur opgedoken waarop de kerkbuurt in vol detail is weergegeven. 

door Bert Koene

Assendelver Kerkbuurt 
Onbekend schilderij van  

Pieter Saenredam

MYSTERIEUZE VERSCHIJNING EN VERDWIJNING

Op kijkdagen voor een veiling van ‘old masters’ die op 9 december

2011 bij Christie’s in Londen zou plaatsvinden, werden ken ners 

van oude meesters geconfronteerd met een schilderij dat geen 

van hen ooit had gezien. Het droeg de datering 1634 en was 

gesigneerd P. Sanredam, maar werd in de catalogus toegeschreven 

aan een navolger van Saenredam. Vandaar de opvallend lage 

richtprijs van 3000-5000 pond. Het afgebeelde tafereeltje werd 

in diezelfde catalogus omschreven als ‘a canal-side town with 

figures in a boat’. Het werk werd om onbekende redenen na 

enkele dagen weggehaald en van de veiling teruggetrokken. 

Ook de vermelding op Christie’s website werd verwijderd. De 

kortstondige verschijning in de openbaarheid heeft niettemin 

haar sporen nagelaten. Een bezoeker van de kijkdagen heeft de 

verschijning en verdwijning van het schilderij op zijn weblog 

beschreven, compleet met een foto die hij ervan had kunnen 

maken. Ik kwam zijdelings met de zaak in aanraking via de 

kunsthistorici Gary Schwartz en Marten Jan Bok, de auteurs van 

het standaardwerk over Pieter Saenredam.1 Zij meenden in de 

‘canal-side town’ stellig de kerkbuurt van Assendelft te herkennen 

en nodigden mij uit mee te denken, omdat zij wisten dat ik mij 

in het zeventiende-eeuwse Assendelft had verdiept.2  

ONGETWIJFELD DE KERKBUURT

Er is inderdaad geen twijfel mogelijk, het schilderij toont de 

Assendelver kerkbuurt, en wel vanaf de oostelijke oever van 

de sloot die vroeger over de volle lengte van het dorp naast de 

Herenweg – de latere Dorpsstraat – lag. De schilder zat voor 

de herberg Huis Assumburg, op dezelfde plek waar tot in onze 

tijd onder dezelfde naam een café-restaurant bleef bestaan. 

De topografie van het tafereeltje komt volkomen overeen 

met de oudste kadasterkaart van Assendelft, het zogenoemde 

minuutplan van 1828. In de tweehonderd jaar die sinds het 

vervaardigen van het schilderij waren verstreken, waren opstallen 

vernieuwd, maar perceelgrenzen waren ongewijzigd gebleven. 

Het prominente gebouw rechts van de torenspits is het in 1614 

gebouwde rechthuis, op het minuutplan aangegeven als een 

blauw vierkantje. Op de foto van kort voor de sloop in 1897 

ziet het er nog vrijwel hetzelfde uit als in 1634, behalve dat 

het inmiddels van een pleisterlaag was voorzien. Rechts van 

de ingang van het rechthuis toont het schilderij de geselpaal. 

Deze vond ik in de Assendelver archieven niet slechts vermeld 

in verband met de rechtspleging. Het dorpsbestuur vond het in 

1659 nodig te verordenen dat men geen koeien of paarden aan 

de geselpaal mocht vastbinden en dat kinderen niet om de paal 

mochten rennen. Ter rechterzijde van het rechthuis zien we nog 

een stukje van het huis dat vanaf ongeveer 1650 werd bewoond 

door dorpssecretaris Harmannus Pas. Zijn doofstomme broer, de 

portrettist Johan Thopas, heeft waarschijnlijk lange tijd bij hem 

ingewoond.3 De Odulphuskerk, in 1852 wegens bouwvalligheid 

gesloopt, ging vanuit het gezichtspunt van de schilder grotendeels 

verborgen achter het rechthuis. Wat we van de kerk zien, klopt vol-

komen met de tekening die Pieter Saenredam in 1633 vanuit het 

zuidwesten, dus in ongeveer tegengestelde kijkrichting, maakte. 

HET OUDERLIJK HUIS

Waarom zocht de kunstenaar een positie van waaruit de kerk 

bijna onzichtbaar was? Het antwoord is evident en is een zeer 

sterke aanwijzing dat het schilderij van de hand van Pieter 

Saenredam zelf is, en niet van een navolger: op deze manier 

staat Pieters eigen geboortehuis centraal op de afbeelding. Het is 

het lage huis met de brede frontgevel en de hoge schoorsteen op 

de hoek, direct links van de kerk. Op het minuutplan van 1828 

draagt het perceel het nummer 168. Pieter was het enige kind van 

de etser Jan Saenredam. Er bestaan verschillende akten waaruit 

on om  stotelijk blijkt dat het huis van Jan Saenredam op deze plek 

stond. Uit die documenten blijkt verder dat achter het huis een 

groot erf lag, beschut door tuinmuren en beplant met bomen. 
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We zien inderdaad een boomkruin boven het dak uitsteken. Jan 

Saenredam is in 1607 overleden aan de tering. Pieter was toen 

bijna tien. Een jaar later verhuisde Pieter met zijn moeder naar 

Haarlem. Het huis in de kerkbuurt werd namens moeder en 

zoon vier jaar later verkocht door Pieter Jansz de Jonge, schout 

van Assendelft. De verkoopsom was f 1260, wat in die tijd een 

hoog bedrag was. De woning lag dan ook op de toplocatie van 

Assendelft. 

ONTSTAAN EN EERDERE VERMELDING VAN HET SCHILDERIJ

Na het overlijden van Jan Saenredam stond de minderjarige Pieter 

onder de voogdij van schout Pieter Jansz de Jonge. De Saenredams 

en de schout behoorden tot één en dezelfde familie, ondanks 

het verschil in toenaam. Pieter Jansz de Jonge was een oudoom 

van Pieter Saenredam, namelijk een jongere broer (vandaar de 

toenaam De Jonge) van Pieters grootvader. Die grootvader heette 

eenvoudig Pieter Jansz, zonder iets erachter, en is vóór Pieter 

Jansz de Jonge schout van Assendelft geweest. Buiten degenen 

die zich De Jonge en Saenredam noemden, omvatte de familie 

nog twee andere takken. Pieter Saenredam liet dan ook een 

kluwen van verwanten in Assendelft achter toen zijn moeder 

in 1608 besloot met hem naar Haarlem te verhuizen. Vanwege 

de hechte betrekkingen met vooral de tak De Jonge bleef Pieter 

Saenredam zijn leven lang naar Assendelft terugkomen. Over 

bezoek aan het dorp in of kort voor 1634, het jaar waarin hij de 

kerkbuurt schilderde, is op de basis van ander werk van zijn hand 

wel iets te zeggen. Het bij dit artikel afgebeelde gezicht vanuit het 

zuidwesten op de kerkbuurt tekende hij op 15 augustus 1633. Op 

de negende en de negentiende van diezelfde maand vervaardigde 

hij interieurschetsen van de Odulphuskerk. Laat in juli 1634 
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Het schilderij dat in december 2011 kortstondig door Christie’s in Londen 

werd tentoongesteld als werk van een navolger van Pieter Saenredam en hier op 

3 juli opnieuw onder de hamer komt.(© Christie's Images Limited (2012) 
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maakte hij nog eens een tekening van het kerkinterieur. Men 

kan vermoeden dat hij tijdens een van die twee zomerbezoeken 

aan Assendelft de schets heeft gemaakt voor het schilderij van 

1634, waarop het immers ook hoogzomer is. Toen zich in de loop 

van december 2011 het nieuws verspreidde dat een onbekend 

schilderij was opgedoken dat heel goed een echte Saenredam 

kon zijn, zijn kunsthistorici her en der gaan speuren naar eerdere 

vermeldingen van het werk. Op 29 december 2011 vond de 

heer Chr. Hijszeler in het Rijksbureau voor Kunsthistorische 

Documentatie in Den Haag een notitie over een veiling die op 

17 mei 1784 in Haarlem was gehouden. Daar was voor f 75 een 

paneeltje van Saenredam verkocht, voorstellende ‘het regthuis 

en gedeelte van de kerk te Assendelft bij een stuk water, fraay 

gestoffeert, met beelden en voorin met een man in een schuit’. 

Dat laat geen ruimte voor twijfel. Ook de afmetingen kloppen. 

Volgens de Haarlemse veilingcatalogus mat het schilderij  

14½ bij 19¾ duim. De catalogus van Christie’s vermeldde  

14¼ x 19½ inches.  

Noten

1. Gary Schwartz en Marten Jan Bok, Pieter Saenredam. De schilder in zijn 

 tijd (Maarssen /’s-Gravenhage 1989). 

2. Bert Koene, Goede luiden en gemene onderzaten. Assendelft vanaf zijn 

 ontstaan tot de nadagen van de Gouden Eeuw (Hilversum 2010). 

3. Bert Koene, ‘Johan Thopas in de Zaanstreek. Spoorzoeken naar een 

 zeventiende-eeuwse kunstenaar’, Zaans Erfgoed 37 (zomer 2011) 21-24.

De kerkbuurt op de kadastrale kaart van Assendelft van 1828. 

Kerk en rechthuis zijn blauw ingekleurd. Huis en erf van de 

familie Saenredam hebben gelegen op de plek van perceel nr. 

168 (rood omlijnd). In zwart: standpunt van de schilder en de 

randen van zijn gezichtsveld.

Onder: tekening door Pieter Jansz 

Saenredam van de Assendelver kerk-

buurt gezien vanuit het zuidwesten, 

1633 (Kupferstichkabinett Berlin).

Portret van Pieter Jansz Saenredam 

door een onbekende kunstenaar 

(beeldbank Gemeentearchief  

Zaanstad).

Links: het rechthuis van Assendelft kort voor de sloop in 1897 

(beeldbank Gemeentearchief Zaanstad). 
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In het vorige nummer van Zaans Erfgoed heeft Cees Kingma het belang van architect S.B. van Sante voor 

de katholieke gemeenschap van Zaandam laten zien. In dit artikel gaat het vooral om de eigen stijl die Van 

Sante ontwikkelde, in wisselwerking met een aantal tijdgenoten. Sommige van zijn gebouwen zijn terecht 

gemeente- of rijksmonument. 

door Ron Baltussen, Hooyschuur architecten bna

De architect  

S.B. van Sante
(1876-1936)

Simon Bernardus van Sante kwam uit een aannemersgezin; zijn 

vader was aannemer en een van zijn broers ook, hij groeide dus 

op in een bouwkundige wereld. Aan de hand van een aantal 

voorbeeldprojecten die worden geplaatst in het historisch pers-

pectief van het begin van de twintigste eeuw, beschrijven we zijn 

zoektocht naar een eigen ‘architectuurhandschrift’. De eerste 

ontwerpen van S.B. van Sante waren voornamelijk particuliere 

woonhuizen in de Zaanstreek. Qua vormgeving sloten die aan 

bij de gangbare ‘aannemersarchitectuur’ uit het einde van de 

negentiende eeuw. Het waren eenvoudig vormgegeven gemetselde 

woonhuizen, zorgvuldig gedetailleerd met enige versiering in de 

dakgootvorm of een bescheiden topgevel.

CHALETSTIJL

Na zijn opleiding, die hij waarschijnlijk vooral in de praktijk ge noot, 

werkte Van Sante een jaar bij het toentertijd gerenom meerde bureau 

Van der Goot en Kruisweg in Hengelo. Daar maakte hij kennis met 

voorbeelden van de toen gangbare ‘chalet stijl’, die zich kenmerkte 

door rijkelijk versierde topgevels, hout snijwerk, gestuukte gevels en 

expressief vormgegeven goten en dakoverstekken. Die elementen 

kwamen daarna ook steeds meer terug in zijn ontwerpen. Maar bij 

het ontwerp voor het Josephgesticht aan de Oostzijde te Zaandam, 

dat werd gereali seerd in 1907, zien we dat hij daar niet in is blijven 

hangen; hij ontwikkelde zich verder. In dit gebouw, dat is te 

ordenen onder de eclectische architectuur, vinden we allerhande 

elementen uit gangbare architectuurstijlen terug. Vooral de entree 

met afwisselend hardsteen en geglazuurde baksteen als verfraaiende 

elementen, de flamboyant vormgegeven gebogen gevellijst, en het 

tegeltableau laten zien dat Van Sante goed keek naar de recente 

ontwikkelingen in de architectuur. Het nieuwe gebouw voor de 

Diamantwerkersbond en zeker ook de Beurs in Amsterdam (beide 

gebouwen van de hand van Berlage) dienden duidelijk als inspiratie, 

maar ook art nouveau-elementen zijn in deze gevel terug te vinden. 

Bij pakhuis Nederland aan de Zaan, dat in 1910 in opdracht van de 

firma Kamphuys werd ontworpen, zien we in het torentje aan de 

Zaan de chaletstijl terugkomen. Het is aardig om te zien hoe in 

elk pakhuis aan de Zaan een ander thema werd opgepakt om het 

gevelbeeld van deze panden te versterken, ondanks het utilitaire 

karakter (het waren immers ‘slechts’ pakhuizen).

KLOOSTER EN SCHOOL ONDER EEN DAK 

In de katholieke Lourdesschool, gebouwd in West Beemster in 

1910, lijkt het of S.B. van Sante alle architectuurregisters heeft 

opengetrokken. Het contrast tussen het expressieve klooster-

ge deelte links en het rationele schoolgedeelte rechts werd zeer 

uitge sproken vormgegeven. Het f lamboyante beeld van het 

kloostergedeelte wordt sterk bepaald door de achthoekige uit-

bouwen en de afgerond vormgegeven kozijnen. Het school ge-

deelte kenmerkt zich daarentegen door een streng ritme van 

identieke kozijnen. Verschillende topgevels, een variëteit aan 

kozijnpartijen en verscheidene ornamenten in de vorm van tegel-

tableaus etcetera, worden onder een alomvattend oranjerood pan-

nendak tot één gebouw gesmeed. De witte gevelkleur ondersteunt 

dit samenhangende beeld. 

DE VREDE

Wellicht het meest bekende gebouw van S.B. van Sante is de 

stoommeelfabriek De Vrede, die als een kathedraal aan de oevers 

van het Noordzeekanaal staat. Ook in dit gebouw is de zoektocht 

naar een eigen architectuurhandschrift af te lezen. Opnieuw zijn 

de Diamantwerkersbond en de Beurs van Berlage in elementen 

te herkennen. Ook de pakhuizen van de Silostrekdam aan het 

IJ in Amsterdam dienden ongetwijfeld als voorbeeld voor dit 

Zaanse industriële complex. Naast de dramatiek van de locatie 

en de schaal van het gebouw is er ook sprake van een verrassende 

gedetailleerdheid in de gevels en kozijnen. Met hardstenen orna-

menten, siermetselwerk en expressief vormgegeven toren partijen 

trekt dit gebouw veel aandacht. Het zou eigenlijk een andere, 

meer openbare functie verdienen.
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Boven: De Stoommeelfabriek De Vrede staat als een kathedraal in het land-

schap. Net zoals bij de graansilo op de Silostrekdam in Amsterdam, is er bij 

de vormgeving van het hoofdvolume gekozen voor een ‘ontkerstende gotische 

vormgeving’. Het enorme gebouw is daarbij door zijn gedetailleerde uitwerking 

in het metselwerk en de kozijnen in proportie teruggebracht naar een leesbare 

schaal. Het zijn echter vooral ook de drie torenpartijen in Art Deco stijl, die het 

gebouw zijn karakteristieke uitstraling geven.

(Tekening Gemeentearchief Zaanstad)

Nadat deze voormalige school jarenlang heeft dienst gedaan als brandweer 

kazerne, wordt het pand nu met veel respect voor de originele architectuur 

weer in oude luister hersteld. De huidige eigenaar van het pand, Oogmedisch 

Centrum Zaandam, heeft naast de restauratieve ingrepen ook in een passende 

vormgeving een aantal dakkapellen toegevoegd. De St. Bonifaciusschool heeft 

daarmee opnieuw een bestemming gekregen die garant staat voor het behoud 

van dit pand tot in lengte van jaren.

(Foto: Gemeentearchief Zaanstad)

Het St. Jansziekenhuis aan de Bloemgracht te Zaandam is in een rationalistische 

architectuur gerealiseerd. Dakvorm, gootoverstekken en het gebruik van hard-

stenen ornamenten zijn de typische jaren dertig stijlkenmerken. De kozijnen, 

die in hun vormgeving, indeling en detaillering verwijzen naar het klassieke 

kruiskozijn, geven de gevels van het grote gebouw schaal en maat.

(Foto: Gemeentearchief Zaanstad)



12       Zaans Erfgoed - 41 

SCHOLEN

Dankzij de gelijkstelling van het openbaar en het bijzonder 

onder wijs in de grondwet van 1917 kon S.B. van Sante een 

fors aantal scholen realiseren. De Jozefschool uit 1919 (nu De 

Fabriek) en de R.K. ULO te Zaandam uit 1922 zijn hier goede 

voor beelden van. Vooral in de realisering van deze functioneel 

redelijk vergelijkbare gebouwen is steeds meer een consistente lijn 

van vormgeven te herkennen. Naast enige ornamentiek rondom 

de entree gaat het gevelmetselwerk een steeds belangrijkere rol 

spelen in de architectonische uitstraling van de gebouwen van 

Van Sante. Ook de detaillering van daklijsten en het maken 

topgevels, vaak versierd met een kruis dat door de gootlijst 

‘prikt’, komen steeds als thema terug in zijn scholen. De manier 

waarop met eenvoudige middelen het gevelmetselwerk tot 

verfijnde oplossingen leidde, is een directe afgeleide van de toen 

opkomende Amsterdamse School. Ongetwijfeld werd Van Sante 

beïnvloed door vak- en tijdgenoten als De Klerk, Van der Mey 

en Kramer.

De steeds terugkerende ontwerpopgave voor verschillende 

scholen gaf Van Sante ook de mogelijkheid na te denken over 

ver nieuwende technieken. Zo maakte hij een bijzonder kozijn-

ontwerp, waarbij de bovenlichten en schuiframen op een in-

genieuze manier voor een goede ventilatie in de klaslokalen 

zorgen. 

BESTAND TEGEN DE TIJD

Dat we ook nu nog een groot aantal gebouwen van S.B. van 

Sante kunnen bewonderen komt onder andere voort uit de 

oorspronkelijke kwaliteit van deze gebouwen. Een mooi voorbeeld 

hiervan is de voormalige St. Bonifatiusschool in Zaandam. Nadat 

deze school jarenlang als brandweerkazerne functioneerde, 

wordt ze nu in oorspronkelijke luister teruggerestaureerd door 

de nieuwe eigenaar, het Oogheelkundig Medisch Centrum te 

Zaandam. De ruimtelijke kwaliteit, de technische staat, maar 

zeker ook de kwaliteit van de nog aanwezige interieuronderdelen 

droegen bij aan het feit dat dit gebouw opnieuw een functie 

kreeg. Door ondergeschikte toevoegingen (dakkapellen geheel in 

stijl) kan dit gebouw tot in lengte van jaren blijven voortbestaan. 

KERKGEBOUWEN

In de vroege jaren twintig werd S.B. van Sante door de Franse 

priester-architect Dom Paul Bellot ingeschakeld als adviseur. 

Bellot was een vernieuwende architect, die op basis van 

expressionistische denkbeelden bezig was met de ontwikkeling 

van nieuwe concepten voor kerkenbouw. Daarmee was hij een 

tegenhanger van iemand als Pierre Cuypers met zijn tot dan 

gangbare neogothische stijl. In Bloemendaal realiseerden Van 

Sante en Bellot samen de Adelbertkapel. De gevelexpressie, 

het gebruik van baksteen (ook in verschillende kleuren) en de 

hoofdopzet van deze kapel is door S.B. van Sante aansluitend 

doorontwikkeld in het ontwerp voor de in 1925 gebouwde 

katholieke kerk Johannes de Doper te Grootebroek. Vooral ook 

het gebruik van gekleurde baksteen in het interieur van deze kerk 

leidt tot een spectaculair resultaat. Kleur, beeld en vorm van het 

interieur van deze kerk versterken de gewenste open zichtlijnen 

op het altaar. In het oeuvre van S.B. van Sante is dit zeker een 

topontwerp te noemen. 

Dat het architectenbureau van Van Sante op dat moment aan een 

breed spectrum van ontwerpen werkte, blijkt uit het ontwerp voor 

de woning voor de hoofdonderwijzer op ’t Kalf te Zaandam. Ook 

deze bescheiden ontwerpopgave werd zeer zorgvuldig ingevuld. 

De invloeden van de Amsterdamse School zijn bepalend voor 

het uiterlijk van deze woning. Ook nu nog zijn de gemetselde 

ornamenten in de gevel goed te herkennen, ondanks het feit 
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Het in 1910 gerealiseerde katholieke 

Lourdesklooster in Westbeemster met 

bijbehorende school is een mooi voorbeeld van 

vormgeving in de overgangsarchitectuur van het 

begin van de 20ste eeuw.

De bijzondere vermenging van het expressief 

vormgegeven kloostergedeelte en het veel 

rationeler vormgegeven schoolgedeelte zorgt 

voor een kenmerkend beeld. De samengestelde 

spitsboogvensters enerzijds, de streng ritmisch 

vormgegeven verticale kozijnen anderzijds leiden 

tot een in zijn geheel harmonieus beeld.

De rationele architectuur van het schoolgedeelte 

vindt zijn verbijzonderingen in de twee 

risalerende gevelpartijen. De kleurstelling van 

het gebouw, wit stucwerk, baksteendetails en een 

dominante rood gedekte pannenkap zorgen voor 

de eenheid en samenhang in het complex. De 

diverse tegelmozaïeken geven de gevels een extra 

kleurrijk detail.

(Tekening: Waterlands Archief )
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dat het pand intussen wit is geschilderd. De erker op de begane 

grond, maar zeker ook de kleine erker op zolder is kenmerkend 

voor het vakmanschap en het gevoel voor detail waarmee Van 

Sante aan al zijn projecten werkte. In deze woning zijn overigens 

ook in het interieur nog een aantal kenmerkende details terug te 

vinden, onder andere in de trap.

SERIEMATIG

Naast particuliere woningen, scholen, kerken, verenigings ge-

bouwen en andere voorzieningen realiseerde S.B. van Sante 

natuurlijk ook een groot aantal seriematige woningbouwprojecten, 

voornamelijk voor de katholieke woningbouwvereniging Leo 

XIII. Een groot aantal (nu veelal weer gesloopte woningen) in 

de Rosmolenbuurt was van zijn hand. Onder andere de bekende 

woningen in de Jan Bouwmeesterstraat en de Belgischestraat met 

de tegeltableaus zijn door S.B. van Sante ontworpen.

 

SINT JANZIEKENHUIS

Een van de laatste grote ontwerpen van S.B. van Sante is het 

St. Janziekenhuis aan de Bloemgracht in Zaandam, dat in 

1932 is gerealiseerd. Alle hiervoor genoemde elementen, zoals 

dakoverstekken, gootdetaillering, kozijnvormen, geprononceerde 

topgevels, versieringen in het metselwerk enzovoort, komen in dit 

gebouw tot hun recht. In zijn soberheid neigt dit gebouw weer 

meer naar het rationalisme dan naar de expressieve Amsterdamse 

School, hetgeen overigens ook in het tijdsbeeld past.

STRAATBEELD

Terugkijkend op het complete oeuvre van S.B. van Sante kunnen 

we aan de hand van een indrukwekkende lijst van gereali-

seerde projecten in Noord-Holland en in de Zaanstreek niet 

anders concluderen dan dat hij in de periode 1900 tot 1936 een 

belangrijke bijdrage leverde aan de inrichting van het straat-

beeld. Een aantal (niet de minst belangrijke) gebouwen is helaas 

verdwenen, maar een groot aantal is nog steeds te bewonderen. 

Deels kregen deze gebouwen nieuwe functies: de Fabriek, 

het Oogheelkundig Medisch Centrum. Deels dienen deze 

gebouwen nog steeds hetzelfde doel. Het is met name ook aan 

het ambachtelijke vakmanschap van S.B. van Sante te danken 

dat de beeldkwaliteit en de bouwkundige kwaliteit van het gros 

van deze gebouwen het behoud hebben gerechtvaardigd. 

ONTWIKKELING

Als architect maakte S.B. van Sante in de ruim dertig jaar waar-

in hij gewerkt heeft, heel duidelijk een ontwikkeling door. Na 

een beginperiode waarin hij als vakbekwaam ontwerper zijn 

afkomst als telg uit een aannemersfamilie niet verloochende, 

leidde een zoektocht langs de verschillende toentertijd gangbare 

architectuurstijlen steeds meer tot een eigen ‘handschrift’. 

Hierbij komt met name in de scholenbouw in deze periode heel 

duidelijk een consistente ontwerplijn naar voren. Contacten 

met belangrijke vernieuwers, zoals Dom Paul Bellot, speelden 

ontegenzeglijk een belangrijke rol in de persoonlijke ontwikkeling 

van S.B. van Sante. 

Nog tot 8 augustus biedt het Zaans Museum de gelegenheid om nader 

kennis te maken met het werk van Van Sante. Dat zal ongetwijfeld 

leiden tot herkenning van zijn werk ‘ in het wild’ en vooral tot 

erkenning van de kwaliteit ervan. 
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In deze onderwijzerswoning Kalf 100 uit 1924 zijn alle Amsterdamse School stijlken-

merken nog terug te zien in de gevel en in een aantal interieur onder delen. De woning 

staat er nu goed bij, maar men moet uiteraard wel door het schilderwerk op het 

metselwerk heen kijken om alle nog aanwezige details op waarde te kunnen schatten. 

De baksteen details op de hoek van de woning, de vormgeving van de erker op de 

begane grond en het gedetailleerd uitgewerkte zoldererkertje maken deze woning tot 

een erg charmant product in de ontwerplijn van S.B. van Sante. (Foto: Cees Kingma)

In de vroege ontwerpen van S.B. van Sante herkennen we een aantal 

kenmerken van de eind 19de eeuwse aannemersarchitectuur. Deze woning  

in de Oostzijde 395, ontworpen en gebouwd in 1904 is eenvoudig van  

opzet. De topgevel is een sobere verwijzing naar de ‘chaletarchitectuur’  

zoals Van Sante deze bij zijn werkkring in Hengelo (van der Goot en 

Kruisweg, 1901) heeft opgepikt. Behoudens de gekleurde gevelbanden is het 

metselwerk nauwelijks voorzien van enige versiering. (Foto: Cees Kingma)
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In november 2011 verscheen het boek ‘Schutten maar’, geschiedenis van de Zaandijkersluis

van de hand van Dick Kerssens. Al eerder verscheen in dit blad een aankondiging van het verschijnen van 

dit boek. In dit artikel wil ik wat meer ingaan op een paar historische aspecten.

door Herman Olde 

De Zaandijkersluis
Scheepvaart van en naar het 

Westzijderveld via de Zaandijkersluis

DE EERSTE SLUIS

In 1575 werd Zaandijk volledig platgebrand door de Spanjaarden, 

maar de bewoning en de activiteit op de dijk moeten snel zijn 

hersteld. Het oudste nog bestaande huisje van de dijk staat op 

nog geen vijftig meter van de sluis aan de zuidzijde en dateert 

van 1620.

De Zaandijkersluis zelf dateert van 1610. Alleen het bestek is 

bewaard gebleven. De schepenen van Wessanen en Crommenye 

wilden ‘een grote valdeursluis van 18 voet tussen sijn stijlen 

benoorden Saendijck of de Vijff broers’. Zaandijk werd toen 

blijkbaar ook nog ‘de Vijf broers’ genoemd. Die vijf broers waren 

de zonen van Oudt Hein, die in 1494 als eerste toestemming 

kreeg van de Banne Westzaan om de dijk ter hoogte van Zaandijk 

te bebouwen. 

De Zaandijkersluis is een vroege sluis. De eerste was van hout 

en zag er anders uit dan de tegenwoordige sluis. De krachten 

die het water uitoefende op de wanden en de deuren, maakten 

het noodzakelijk dat de sluis met een stevige bovenbouw werd 

uitgerust, ongeveer zoals de afgebeelde sluis in het kaartboek 

‘Westzijde van de Zaan’ uit de zeventiende eeuw. Zo'n sluis was 

dus niet geschikt voor hooggeladen schepen of schepen met een 

staande mast.

Er zijn verschillende bronnen gevonden die ons iets zeggen over 

de plaats van de sluis: een kohier uit 1615 en kaarten uit 1627 en 

1662. Het vreemde is, dat het kohier noch de kaarten dezelfde 

plaats aanduiden. Ook wordt de sluis op de kaarten verschillend 

getekend: op de ene met twee, op de andere met drie stel deuren. 

Op de kaart van 1627 is naast de sluis ook nog een mallegat 

getekend. Het zou kunnen zijn dat de eerste sluis op de plaats 

van het mallegat heeft gelegen en dat hij later is verplaatst naar 

de plek van 1662. Deze veronderstelling wordt ondersteund 

door het kohier uit 1615 waarin de sluis wordt geplaatst in het 

mallegat. Wij kennen het woord ‘mallegat’ nu alleen nog als 

eigennaam, maar het was vroeger een soortnaam: een gat in de 

dijk dat verzandde en daarom ‘mal’ genoemd werd.
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Als het zo is dat het mallegat waarin de eerste sluis lag, verzandde 

en men de voorkeur gaf aan een plek die toegang gaf tot een 

doorgaande route naar Westzaan dan is het niet gek te veronder-

stellen dat men de sluis al snel heeft verplaatst.

De Zaandijkersluis was gebouwd als schut- en niet als spuisluis. 

Het was de bedoeling dat men via de sluis goederen kon aan- en 

afvoeren. Westzaan was in die tijd het centrum van handel en 

nijverheid, maar langzamerhand werden ook op de paden aan 

de afwateringssloten molens en andere werkplaatsen gebouwd. 

De oliemolen De Oude Haas, gebouwd in 1618 aan de Dubbele 

Buurt in Wormerveer, werd al vóór 1638 verplaatst naar het pad 

dat zijn naam zou gaan dragen: het Hazepad. Al gauw volgden 

andere molens: De Windhond, De Zwarte Ruiter, Het Jonge 

Big en De Zoeker. 

DE SLUIS VAN 1727

De sluis zoals die we die nu kennen, werd gebouwd in 1727. Het 

werd een stenen sluis. Dat was noodzakelijk omdat de paalworm 

alle houten bouwwerken in het water aantastte. Bovendien had 

een stenen sluis het voordeel dat de bovenbouw verdween en 

dat ook schepen met hoge lading of mast doorgevaren konden 

worden. In de schutreglementen van bijna vijftig jaar later (1772) 

is er sprake van jachten, boeiers en damschuiten, allemaal schepen 

die voor 1727 niet of alleen met gestreken mast geschut konden 

worden. Op 12 juni 1727 werd de eerste steen gelegd.

DE STEEN

Velen hebben moeite met het lezen van de steen, niet alleen 

van wege de mooi gekalligrafeerde letters, maar ook vanwege de 

merk waardige krabbel aan het eind van de tweede regel. Er staat:

 

‘Jan Gerritsz Vis, 

Die heeft seer gewis 

Aen dese sluijs beneen

Geleijd de eerste steen

Anno 1726 den 12 Junij’ 

Blijkbaar kwam de steenhouwer in de tweede regel niet goed uit, 

hij was te royaal begonnen en moest nu het woord ‘gewis’ flink 

knijpen om het erop te krijgen.

GEBRUIK EN BEHEER

Vanaf 1727 vinden we in de archieven meer stukken die ons iets 

vertellen over gebruik en beheer van de sluis. Zo vinden we regels 

over het schutten. Men was zeer beducht voor wateroverlast in 

het achterliggende land, dat door voortdurende inklinking van 

het veen langzamerhand een polder was geworden. De sluis had 

in die tijd drie paar deuren. Voor kleine schepen mocht niet de 

hele kolk gebruikt worden, dat zou te veel water de polder in 

doen stromen. Ook werd het verboden klinketten (de luiken in 

de sluisdeuren die wij nu rinketten noemen) op te halen voor de 

buiten- en binnendeuren gesloten waren. Sluiswachters die de 

rinketten open lieten staan, kregen een reprimande. Men was 

in die tijd afhankelijk van de molens die het water uit de polder 

moesten malen. Tegenwoordig is dat geen probleem meer, de 

elektrische gemalen lozen met groot gemak het overtollige water 

de boezem in. Er gaat per schutting zo ń 60.000 liter water de 

polder in. Stel dat er dertig keer op een dag geschut wordt, dan 

stroomt er 1800 kubieke meter water naar binnen. De gemalen 

Het Leven in Zaandijk en De Overtoom in Zaandam kunnen 

per minuut 145 kubieke meter uitslaan, dus in een kwartier is 

de polder weer op peil.

Een fragment van een kaart uit 1627: directe omgeving van de sluis

(Bron: Dirrick Gerritszoon Langedijck, Kaart van de Zaan met de erven, 

1627, Provinciaal Archief Haarlem)

Omgeving van de sluis rond 1660

(Bron: Kaartboek van de landmeter Jan van Heijnenberg)

Eerste steen gelegd door 

Jan Gerritsz Vis in 1727

Bron: eigen foto's
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het Weeshuis en in de sluis opgehangen. Blijkbaar waren dat de 

plaatsen waar men langsging voor het laatste nieuws.

DE SLUIS NA 1996

Na 1971 leek de Zaandijkersluis ten dode opgeschreven. Er was 

geen beroepsverkeer meer over het water, er was veel achter-

stallig onderhoud en de gemeente Zaandijk had geen geld 

meer voor deze voorziening. Men plaatste een dam in de sluis 

en er werden plannen gemaakt voor een weg over de gedempte 

sluis sloot. Dank zij niet aflatende actie van Luc Ooms raakte 

men er bij de gemeente Zaanstad van overtuigd dat er drie 

belang rijke redenen waren om de sluis toch open te houden:  

1. men hield er erfgoed mee in stand; de oude structuur van het 

 dorp zou gehandhaafd blijven;

2.  de doorstroming van het water van de Zaan naar de polder 

 werd hersteld zodat verprutting van het veld werd voorkomen;

3.  het Guisveld en het Westzanerveld konden worden betrokken 

 bij plannen om de recreatieve aspecten van het oude land te  

 ontwikkelen.

In 1996 werd de gerestaureerde Zaandijkersluis door de toen-

malige burgemeester, mevrouw Bruinsma, geopend. Ook de 

dijk graaf van het waterschap, de heer Kriek, was aanwezig. 

Wethouder Berkhout opende de brug die in verband met het te 

verwachten verkeer over water een opknapbeurt had gekregen. Al 

gauw bleek de sluis weer een belangrijk knooppunt in het verkeer 

over het water. Waren de eerste prognoses een paar honderd boten 

per jaar, dat liep snel op naar een paar duizend boten per jaar. In 

het topjaar 2009 maakten meer dan drieduizend boten gebruik 

van de sluis. Goed dus dat de plannen om hem maar dicht te 

gooien niet zijn doorgegaan. 

ONDERHOUD DOOR VIER GEMEENTEN

Het onderhoud van de sluis werd betaald door de vier Zaan ge-

meenten samen. Zaandam betaalde 4/7e deel, Koog, Zaandijk en 

Wormerveer ieder 1/7e. In de zogenoemde vier buurtsrekeningen 

is nog terug te lezen hoe de kosten tot op de penning werden 

verdeeld. Deze verdeling laat zien dat de gemeenten zich 

realiseerden dat zij alle belang hadden bij het openhouden van 

de sluizen die de toegang van en naar de Zaan mogelijk maakten. 

SLUISWACHTERS

Tegenwoordig is het sluiswachterschap een vrijetijdsbesteding. 

De Zaandijkersluis wordt door een gilde van ongeveer 25 

sluiswachters bediend. Dat was vroeger anders. Toen werd de 

sluis verpacht. In café De Zwaan kon men inschrijven voor een 

jaar. Wie het meest bood, kreeg de pacht. In 1849 bedroeg die 

pacht 180 gulden. Dat bedrag (en natuurlijk aanzienlijk meer 

om de kost te kunnen verdienen) moest de sluis opbrengen voor 

de sluiswachter. Maar hij was aan de tarieven gebonden die door 

de overheid werden vastgesteld. Zo werd er in 1853 bepaald dat 

een klein vaartuig voor twee cent geschut moest worden. Als het 

schip de hele sluis nodig had dan was het tarief vijf cent. Voor 

molenroeden of masten die niet in de sluis pasten, betaalde men 

zelfs dertig cent. Voor dergelijke voorwerpen was een schuif in 

de sluisdeuren aangebracht, zodat ze erdoorheen konden steken. 

Het is duidelijk dat er heel veel geschut moest worden om de 

sluiswachter een goed bestaan te garanderen. Vaak lukte dat dan 

ook niet. Door strenge winters en onderhoud kwam het verkeer 

in de sluis vaak lang stil te liggen. Sluiswachters dienden dan wel 

eens verzoek in voor extra ondersteuning door de gemeente, maar 

dat werd niet altijd ingewilligd. Vandaar dat sluiswachters in hun 

huisje vaak andere dingen erbij deden. Ze repareerden schoenen 

of visnetten en verdienden zo een centje bij. 

SLUISHUIS

Het sluishuis was vroeger, veel meer dan nu, een plek waar het 

publiek langskwam. Proclamaties van de overheid werden in 

Sluiswachtershuisje en de oude 

draaibare sluisbrug

(Bron: Kaartboek van de 

landmeter Jan van Heijnenberg)
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Hoe je verliefd kan je worden op een mooi kontje van een andere vrouw en je vrouw daar helemaal niets 

op tegen heeft? Dit is het verhaal van Chris en Meep Kabel over de wederopstanding van hun tjalk ‘Vrouwe 

Linda’. En verliefd werd Chris Kabel! Op zijn rondjes Keizersgracht in Amsterdam tijdens de middagpauze 

zag hij een mooie zeeg, een fraai gevormde voorkop en een prachtig geveegd achterschip met een mooi 

kontje. 

door Henk Elzenga 

foto's Chris Kabel

DE ‘VROUWE LINDA’
De tweede liefde van  

Chris Kabel uit Zaandam

EEN BAK ROEST

Chris vertelde thuis over zijn liefde. Na enige aarzeling stemde 

zijn vrouw in met de aanschaf van …ja, eigenlijk één bak roest. 

Chris mocht het schip hebben voor de schrootprijs van een 

dubbeltje per kilo. Dat kostte hem tweeduizend gulden, in 1964 

een flink bedrag. Hij leende geld van zijn moeder. En daar zat 

hij met zijn schip dat eigenlijk te groot voor hem was. Ermee 

varen moest hij nog leren en daarom hielp hij in zijn vrije tijd 

‘om niet’ een fabrieksafvalschipper. Chris mocht zijn schip bij 

hem aan de wal leggen.

LIEFDE VOOR VAREN

Kabel maakte zich de liefde voor het varen en zeilen zelf eigen en 

raakte enthousiast. Al op zijn achttiende bouwde hij een kleine 

BM. De tekeningen bemachtigde hij via het Zeilverbond en hij 

volgde een timmercursus. Het maken van spanten vergde veel 

technisch inzicht, terwijl hij van huis uit geen technicus was. 

Vanwege zijn astma had hij de handelsdagschool bezocht en niet 

zoals de kinderen uit zijn buurt de ambachtsschool. 

RESTAURATIE

Het varen kreeg Chris snel onder knie. Hij wilde de tjalk afmeren 

bij een stukje land dat hij bezat aan de Dijkerhemme bij het 

Alkmaardermeer. Maar wat moest hij nou met een grote open 

roestige bak met een kleine kajuit? Kabel vond ook daarvoor een 

oplossing. Bij het snuffelen naar vervangende onderdelen liep 

hij bij een autosloper tegen een twaalf meter lange oude autobus 

aan. Er moest heel wat georganiseerd worden, maar uiteindelijk 

belandde het bovenstel van de bus in het ruim van de oude tjalk, 

met de ramen net boven de rand. De meeste stoelen werden eruit 

gesloopt, er kwam een keukenblok in en Meep Kabel maakte 

mooie gordijntjes voor de ramen. Het zomerverblijf was klaar. 

VRIJE UURTJES

De restauratie werd in de vrije uurtjes ter hand genomen. Eerst in 

het Westzijderveld en ’s-zomers aan het Alkmaardermeer. Later 

lag het schip in de Gouw bij de Martin Luther Kingweg, dicht bij 

huis. Het schip werd grondig in de verf gezet met verf die hij vond 

tussen het fabrieksafval dat hij indertijd vervoerde. De mastkoker 

werd geplaatst, de zwaarden werden gemaakt en aangehangen. In 

het vrachtruim kwam een ruime kajuit. De geteerde luikenkap 

met kwam met luiken en al weer in originele staat terug en de 

mast van 16 meter werd vervaardigd uit een lariks van 22 meter. 

De tien meter lange giek kwam uit een 13 meter lange Noorse 

spar. Uit een lariks maakte hij een kluiverboom van vijf meter. 

Hij maakte beslag voor het rondhout. Het schip kwam onder zeil 

met bruin dacron zeil: een grootzeil van circa 70 vierkante meter, 

een fok van 20 vierkante meter en een kluiver van 15 vierkante 

meter. In 1975 voeren Chris en Meep met hun Vrouwe Linda vol 

trots mee in de parade van de eerste ‘Sail Amsterdam’, tezamen 

met zo’n dertig andere voormalige zeilende bedrijfsvaartuigen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Het schip is gebouwd in 1910 bij de werf ‘Boot’ te Gouwersluis 

in Zuid-Holland. De lengte van het casco is 17,65 meter en de 

breedte 3,65 meter. Het is een geklonken schip, dat op het oog is 

gebouwd, met een holte van 1,20 meter. Het voer tot in de jaren 

dertig als zeilend bedrijfsvaartuig. Daarna werd het uitgerust 

met een één cilinder gasolie gestookte Kromhout gloeikopmotor 

van 14 pk. Alle zeilelementen, zoals mast, mastkoker, zwaarden, 

giek en gaffel, zijn toen verwijderd, waarna het diende voor het 
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vervoer van zand, grind en stenen. Het had een laadvermogen 

van 45 ton. Het schip kwam, na een vordering in 1943 door de 

Duitsers, in handen van schipper Gijs Bosman. In de jaren zestig 

was de maat van 45 ton al te klein om goed rendabel te zijn. 

Door zijn geringe diepgang van 90 centimeter kreeg Bosman 

toen nog een contract van de polders Mijdrecht en Uithoorn 

om puin uit Amsterdam langs de waterwegen van de polders te 

storten. Met de komst van containers in de jaren zestig kwam er 

uiteindelijk toch een einde aan de taak van het schip. Sloop zou 

het voorland worden tot Kabel in 1964 in contact kwam met 

schipper Bosman.

BESMETTING EN INFECTIE

Meep en Chris Kabel hebben hun zoon Rob besmet met het 

restauratievirus: hij bezit nu een eigen tjalk. Maar hij blijft zijn 

ouders steunen om het historische silhouet van hun schip zo 

origineel mogelijk te houden. Ook de familie Post, eigenaren van 

de Scheepswerf Brouwer, dragen daaraan bij. 

VAARPLEZIER

Vanaf 1964 voer het schip met de oude gloeikopmotor, die op alle 

soorten olie en zelfs op carboleum liep, op de binnenwateren in 

de kop van Noord-Holland. In de jaren zeventig trok men naar 

het IJsselmeer en Friesland; in die tijd werd de motor vervangen 

door een nieuwe Daf 475 diesel met zes cilinders en een Velvet-

koppeling. In 1978 werd het Wad opgezocht en vanaf 1984 is 

het schip veel te vinden op de Duitse Wadden. Ook Denemarken 

is niet onbekend, evenmin als het Kattegat en het Skagerrak. 

De kroon spande het tallshipgebeuren in Bremerhaven. In 2005 

kregen Meep en Chris een speciaal certificaat omdat zij voor de 

zesde keer meevoeren met de parade op de Weser.

 

GENIETEN

Vele jaren sleutelden Chris en Meep aan hun boot en daar hebben 

ze geen spijt van. Ze genieten nog steeds van hun prachtige schip. 

Het gezegde ’Koop een boot en werk je dood’, gaat voor hen 

dan ook niet op, want al zijn zij op leeftijd, ze zijn beiden nog 

spring levend!
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Veel van de voorwerpen in de ZOV -collectie bevatten wijzigen in hebben een eigen verborgen verhaal. 

Sommige objecten worden niet in de publiekscollectie getoond en bevinden zich in depot, maar ook een 

aantal tentoongestelde objecten is bij het publiek minder bekend. In een serie bijdragen, waarvan hier de 

eerste verschijnt, belicht ik telkens zo´n onbekend voorwerp en de achtergrond ervan. 

door George Slieker

EEN VERDWENEN 

STUKJE ZAANDAM
Een kamerscherm met een verhaal

Het object dat ik hier beschrijf, is een achttiende-eeuws kamer-

scherm (collectie ZOV, inv. nr. 04195). Het bestaat uit vier 

scharnierende delen. Aan de onderzijde is een strook ongede-

coreerd op een putto in een ovale omlijsting na. Het ovaal wordt 

bekroond door een lint met strik en bloemenranken. Het werd 

in 1958 verworven op een veiling bij veilinghuis Mak van Waay. 

Het vierdelige scherm – gedateerd tussen 1775 en 1799 – toont 

een nu ingrijpend veranderd stukje Zaandam. De afgebeelde 

plek is het zogeheten Buurtje aan wat nu de Westzijde is. Het 

zichtpunt is laag, alsof de schilder zittend op een krukje werkte. 

Langs het pad staan huizen. De wegsloot wordt gekruist door 

een dwarssloot waarin een Zaans tentjachtje (zie Zaans Erfgoed 

nr. 32), dat door twee knechten wordt gevaren. Links op de 

voorgrond liggen stammen om kennelijk te worden vervoerd naar 

een zagerij. Onderzoek toonde aan dat het hier gaat om de West-

zijde te Zaandam bij de tegenwoordige Harenmakersstraat. Het 

standpunt van de schilder zou zich dan ter hoogte van deze straat 

of het tegenwoordige Kauwerspad moeten hebben bevonden. 

Naast het huis achter de meest linkse boom bevindt zich wat 

een poort lijkt, die mogelijk leidde naar een achtergelegen tuin 

of werf. Daarnaast is een deel zichtbaar van wat een (hout)loods 

lijkt. De regenwaterafvoer van het dak van de loods rust op 

een paal en loost op de naastgelegen wegsloot. Een deel van 

de Westzijde (vanaf de Papenpadsloot tot de Dam) heette aan 

het eind van de achttiende eeuw ‘Molenbuurt’ en had aan de 

Zaanzijde een vrijwel aaneengesloten bebouwing. De feitelijk 

Molenbuurt begon even voorbij de op het scherm aanwezige 

huizen. De huiseigenaren waren ook eigenaar van het stuk dijk 

voor hun huis. Zij hadden een onderhoudsplicht voor het wegdeel 

vóór hun huis en lieten dit in een aantal gevallen bestraten. 

Verder was er alleen een soort paardenpad aangelegd. Daardoor 

was de Molenbuurt eigenlijk alleen goed toegankelijk voor 

voetgangers. Wél was het bezitters van een sjees of soortgelijk 

rijtuigje toegestaan over het paardenpad te gaan. 

SJEES

Op het kamerscherm staat een sjees afgebeeld, waarin een vol-

wassene zit. Verder zijn er nog een man met een hondje en 

jongetje te zien. Het huis met de drie ramen, waarvoor de sjees 

staat, is tegenwoordig Westzijde nr. 240. Hier woonde in de 

tweede helft van de achttiende eeuw de familie Visser, die, zoals 

zoveel (welgestelde) Zaankanters destijds, van doopsgezinden 

huize was. In de afgelopen eeuw was hier enige tijd Reylings 

kleer makerij gevestigd. De dagboekschrijfster Aafje Gijsen (1753-

1781) was bevriend met Tryntje, de oudste dochter van de familie 

Visser. Aafje beschreef talloze ontmoetingen met Tryntje, maar 

over de inrichting van het huis repte zij niet. 

VAN BESCHILDERD NAAR PAPIEREN BEHANG

Een veronderstelling over de herkomst van het scherm is, dat 

het een restant zou kunnen zijn van een beschilderd behangsel 

uit de woning van de familie Visser. Toen aan het eind van 

de achttiende eeuw papieren behang in de mode kwam, 

werden bestaande behangselschilderingen uit de betimmering 

verwijderd. Soms werden delen ervan hergebruikt, bijvoorbeeld 

als kamerscherm. Al gauw werd de productie van papieren 

behang grootschaliger. Toen dit begin negentiende eeuw massaal 

en goedkoop geproduceerd kon worden, was het definitief 

afgelopen met geschilderde kamerbehangsels. Vervanging van 

geschilderd door papieren behang zou dus een verklaring voor 

de oorsprong van dit kamerscherm kunnen zijn, al bestaat daar 

in dit geval geen documentatie over. Overigens werd een deel 

van het scherm gebruikt voor het omslag van de boekuitgave van 

Aagjes belevenissen, die in 1986 verscheen.

TWEEDE SCHERM

Er is in de ZOV-collectie nog een tweede beschilderd kamer-

scherm aanwezig. Dit werd in 1897 aan de ZOV geschonken 

door het echtpaar Salm-Cardinaal uit ’s-Gravenhage en stelt de 

Bo
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Achterdam, de tegenwoordige Damstraat en de achterzijde van 

huizen aan de Westzijde voor.

Als maker wordt wel Jochem de Vries (ca. 1725-1788) genoemd 

(zie ook Zaans Erfgoed nr. 39). Het tussen 1745 en 1750 te 

dateren scherm werd in 2003 in Zaans Erfgoed 4 door Simon 

Honig beschreven. 

SCHILDERIJTJE

Het hier besproken kamerscherm vertoont veel overeenkomsten 

met een schilderijtje in de Zaankamer van het Honig Breethuis, 

waarop vrijwel dezelfde plek is afgebeeld. Het schilderij (36,5 

bij 26,5 centimeter, olieverf op paneel) is van de hand van S.W. 

Swart en dateert uit 1793. De gelijkenissen tussen het schilderij en 

het kamerscherm vallen op. Met name het afgebeelde tentjachtje 

met de twee knechten die het bootje varen, is op de twee werken 

bijna identiek weergegeven. Dat roept meteen de vraag op of er 

hier sprake is van een ‘kip-of–ei- verhaal’, oftewel: wat was er 

eerst: het schilderijtje of het kamerscherm? Gezien het ontbreken 

van een datering op het scherm is dit onduidelijk, evenmin als het 

antwoord op de vraag of de twee werken van dezelfde hand zijn. 

Boven: het besproken kamerscherm, ZM, ZOV-04195.                Onder: schilderij Buurtje te Zaandam, olieverf op paneel, Honig Breethuis, ZOV-01294.
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Zijn instrumentarium heeft veel weg van het gereedschap van de horlogemaker. Neem het tafelzaagje met 

superfijne zaagsnede, om plankjes van 1 mm dik mee te zagen. Of de minibeitels, gemaakt van een oud 

vijltje om stukjes hout van een kubieke millimeter mee te bewerken. Ja, maquettebouwer Bruun van de Stadt 

is een perfectionist. Exemplarisch voor zijn ambachtskunst is het magnifieke schaalmodel van het snel-

zeilende jacht De Halve Maen dat op een prominente plek in specerijmolen De Huisman staat opgesteld.

Tekst en foto’s: Cor van Dongen.

Bruun van de Stadt,
 molenbouwer en scheepmaker  

in het klein

‘Ik zat op het IVO en kwam regelmatig in de Oudheidkamer, 

het Molenmuseum en het Czaar Peterhuisje’, vertelt Bruun 

van de Stadt. ‘Ik weet nog goed dat we voor Nederlands een 

werkstuk moesten maken’. Taalkundig was het misschien geen 

hoogstandje, maar mijn zelfgemaakte illustraties waren perfect. 

Ik tekende alles na wat er in de musea hing’. Artistieke aanleg 

heeft Bruun altijd gehad. Voor zijn twaalfde verjaardag kreeg hij 

zijn eerste schildersezel. ‘Plus een paar tubetjes olieverf. Ik kon 

gewoon niet wachten en ging meteen schilderen. Een tafereeltje 

van het Kokspad, gezien vanuit mijn slaapkamerraam. Van al die 

huizen is er nu nog maar één over. De rest is weg’. Het Kokspad 

in Zaandam, een zijpaadje van de Oostzijde in de buurt van de 

beschuit- en koekfabriek van Hille, is genoemd naar molen De 

Kok die aan het eind van het pad stond. Oorspronkelijk - in 

1679 - als pelmolen gebouwd, achttien jaar later verbouwd tot 

papiermolen en in 1735 omgebouwd tot verfmolen. Een jaar later 

brandde De Kok af.

PENSIOEN

Bruun van de Stadt (1946), geboren en getogen op het Smaal 

in Zaandam, getrouwd met Elly Boon, thans woonachtig in 

Koog aan de Zaan, is sinds kort gepensioneerd, maar hij is nog 

steeds actief als modelbouwer. Maquettebouw, een hobby waar 

hij, toentertijd de dertig al gepasseerd, tijdens een schilderklus 

in molen Het Pink voor de eerste keer mee in aanraking kwam. 

‘Ik werkte bij een schildersbedrijf, maar raakte uit de running. 

Het was een rotperiode in mijn leven, zeg maar een zware dip. 

Een jaar lang zocht ik in de bakken van het arbeidsbureau, tot 

ik een vacature tegenkwam voor schilder annex klusjesman 

bij Vereniging De Zaansche Molen. Ik werd aangenomen en 

kwam te werken bij de onderhoudsdienst die in Het Pink was 

gevestigd. Daar voerde ik kleine reparaties uit. Op die mooie plek 

ontmoette ik modelbouwer Jacob Brasser uit Krommeniedijk. 

Hij maakte - voor z’n brood - schaalmodellen van onder andere 

molens. Dat had mijn hevige interesse. Zo kwamen zíjn expertise 

van de modelbouw en míjn kennis van oude schepen tot elkaar. 

Jacob is een groot inspirator voor mij geweest. Eerst vroeg ik of 

ik zijn modellen mocht beschilderen en toen Jaap om gezond-

heidsredenen moest stoppen, vroeg ik aan conservator Ton 

Neuhaus of ik de onafgemaakte stukken mocht voltooien. En 

dat ging me goed af ’.

HOBBY WERD WERK 

Toch duurde het nog eventjes voordat Bruun definitief van 

zijn hobby zijn werk kon maken. ‘Ton Neuhaus wist dat ik 

minia tuurbootjes bouwde en toen we samen voor een schilderij 

stonden, een gezicht op de Zaan, zei hij terloops: ‘Eigenlijk 

zouden wij ook zo’n Zaans tentjacht moeten hebben.’ ‘Dat 

kan ik wel proberen’, opperde Bruun voorzichtig. ‘Je hoort 

nog wel van me’, luidde het afwachtende antwoord. ‘Maar ik 

ben er direct mee aan de slag gegaan.’ Net als zo’n twintig jaar 

eerder met zijn eerste verfspulletjes, kon Bruun niet wachten 

en toen hij na acht maanden arbeid-in-stilte de vrucht van zijn 

werk aan de conservator toonde, was deze razend enthousiast. 

Bruun kreeg een vaste dienstbetrekking als modelbouwer bij 

de molen vereniging. Zijn ogen beginnen te glimmen als hij het 

over zijn stiel heeft. ‘Mijn timmerwerkplaats is mijn eldorado. 

Thuis bouwde ik onze schuur in de Jan de Wittestraat op de 

Koog om tot atelier. Heerlijk om daar op m’n gemak te zitten 

werken, in m’n uppie, alleen met de kat, die stil naar me zit te 

kijken.’ Tientallen maquettes in het Molenmuseum, van huisjes, 

houtloodsen, scheepjes en vooral van molens, in schaal variërend 

van 1:20, 1:50 tot 1:100, getuigen van duizenden bevlogen uren 

werk. Schaalmodellen met bouwtijden die variëren van maanden 

tot, in het geval van het model van een schepradwatermolen, 

jaren. Onbetaalbare (kunst)werken, letterlijk en figuurlijk. Het 

jacht De Halve Maen kostte hem ‘slechts’ 355 klokuren. 

HUDSON

Bruun: ‘De Halve Maen is aan het begin van de zeventiende 

eeuw in opdracht van de VOC gebouwd met als doel een andere 

passage naar de Oost te vinden, een alternatieve handelsroute via 

W
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Bruun achter de vitrine met zijn model van de zaaginstallatie van 

Cornelis van Uitgeest (naar een schets van een octrooi uit 1593).

Westzaanse cacaomolen De Cacaoboom die op 

16 februari 1900 is verbrand.

De Halve Maen, onder de glazen stolp in de bezoekersruimte 

van specerijenmolen De Huisman.
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de Noordelijke IJszee, onder bevelhebber Hudson, naar wie de 

Hudsonbaai is vernoemd. In latere jaren voer het schip tussen de 

eilanden van Indonesië heen en weer, onder Nederlands bevel. 

Met specerijen: daar ligt natuurlijk de link met specerijmolen 

De Huisman. In de oorlog met de Engelsen is De Halve Maen 

in brand geschoten en gezonken. Het was maar een klein 

VOC-schip, zo’n 22 meter lang. Van fluitschepen, maar zeer 

waarschijnlijk ook van dit soort kleinere schepen, werden 

de casco’s hier binnendijks aan de Zaan gemaakt. Over de 

overtoom en via het IJ werden deze schepen naar Enkhuizen 

getransporteerd, waar ze werden afgebouwd. Eigenlijk was ik van 

plan een groter schip van zo’n dertig meter na te bouwen, maar 

qua schaal zou het niet hebben gepast onder de halve glazen bol 

die daarvoor in De Huisman was gereserveerd.’ 

RESEARCH

‘Alles moet kloppen’, zegt Bruun. ‘Ik pleeg veel research, kijk 

op oude kadastertekeningen of zoek in historische boeken 

van de scheepsbouw naar de oorspronkelijke kleuren van de 

schepen. Ook het internet en de Nederlandse Vereniging van 

Modelbouwers vormen goede bronnen.’ Ieder detail moet 

authentiek zijn. Bruun gaat daar heel ver in. ‘Spijkertjes met 

ronde kop vijl ik bij tot vierkantjes of zeskantjes, zoals ze die in 

vroeger tijden gebruikten. Dan hebben we het over spijkertjes 

die je met een pincet moet vasthouden. Om Oud-Hollandse 

dakpannen na te maken heb ik een speciale mal vervaardigd 

waarin ik minuscule stukjes koper laat uitgloeien tot de gewenste 

vorm. Met een mini-schaafje schaaf ik de zogenaamde getrapte 

weeg bij, dat zijn elkaar overlappende planken van verschillende 

breedte, om hetzelfde effect te krijgen als bij de oorspronkelijke, 

met de hand geschaafde planken uit 1680.’ 

GROFVUIL

Een deel van zijn materialen haalt Bruun doorgaans - als een 

echte morgenster - gewoon bij het grofvuil vandaan. ‘Oude 

eiken stoelen waarvan het hout is uitgewerkt, mooier kan je niet 

hebben! Niet krom, niet scheluw1. Ik zaag de stoelpoten open 

en zoek net zolang tot ik een stukje “rifthout” heb, waarbij de 

jaarringen haaks op de lengterichting van het plankje staan.’ 

Pietepeuterig werk van een Pietje Precies. Op dit ogenblik is 

Bruun van de Stadt bezig met een reconstructie op schaal van 

zaagmolen Het Juffertje, de beroemde (vlot)molen van Cornelis 

van Uitgeest waar een krukas in was toegepast. ‘Een mooi project 

waar ik al mijn creativiteit in kwijt kan’. Daar gaat zeker een jaar 

Mastenmakerij (rond 1900), met op de achtergrond het pakhuis 

‘Groningen’ aan de Achterzaan ter hoogte van de St. Josefschool, 

thans het Filmhuis De Fabriek in de Oostzijde.

M

e

V
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werk in zitten. Ik ben er erg mee bezig. Tja, komende vrijdag 

gaan mijn vrouw en ik op vakantie naar Zweden, maar ik zal er 

moeite mee hebben Het Juffertje uit mijn hoofd te zetten!’       

KADER

Het fluitschip, in 1595 in Hoorn ontwikkeld en in serie gebouwd 

in de Zaanstreek, was bij uitstek geschikt voor de handelsvaart 

in Europa door het beperkte aantal bemanningsleden dat nodig 

was om het te zeilen (ongeveer twaalf) en de geringe diepgang. 

De geringe breedte van het dek was ingegeven om zo weinig 

mogelijk tol te hoeven betalen bij de doorvaart van de Sont. 

Hoe smaller het dek, hoe minder tol. Het schip werd dan ook 

een van de belangrijkste scheepstypen voor de Nederlandse 

internationale scheepvaart. Fluiten bleven klein, tot circa 

vierhonderd ton. Op de Zaanse werven werden ze dikwijls 

toegerust voor de walvisvaart. In verband met de kracht van 

het poolijs op de buitenkant van het schip werden ze van een 

dubbele huid voorzien. Deze walvisschepen werden ’s winters 

opgelegd bij Zaandam en in het voorjaar op de Voorzaan 

voor de reis uitgerust. De Zaanstreek groeide eind zestiende, 

begin zeventiende eeuw vooral door de aanwezigheid van de 

paltrokhoutzaagmolens tot het grootste scheepvaartcentrum ter 

wereld. Het is zeer wel denkbaar dat De Halve Maen op een van 

de Zaanse scheepswerven is gebouwd. In 1609 maakte Hudson 

een reis in dienst van de Kamer van de VOC in Amsterdam; met 

De Halve Maen, een galjoen (dat in VOC-documenten vaak 

met ‘jacht’ werd aangeduid) van nog geen zeventig ton en een 

gemengde Nederlandse en Engelse bemanning (twintig koppen) 

ging hij opnieuw op zoek naar de Noordoostelijke doorvaart. 

Vanwege mogelijke Franse concurrentie was haast geboden.  

4 april 1609 verliet Hudson de haven van Amsterdam. Een-

maal om de Noordkaap bleek de ijsgang nog erger dan op 

zijn voorgaande reizen. In de buurt van Nova Zembla begon 

de bemanning te protesteren. In plaats van door te zetten of 

op te geven, besloot Hudson de steven te wenden. Hij stak de 

Atlantische Oceaan over en ging op zoek naar een doorvaart 

door Noord-Amerika, zich daarbij baserend op informatie van 

een kolonist uit Virginia. Hudson arriveerde half juli ten westen 

van Nova Scotia, kwam in een storm terecht en volgde de kust 

zuidwaarts met een nieuwe mast. Op 4 augustus voer het schip 

langs Cape Cod. Hudson verkende vluchtig Chesapeake Bay 

en Delaware Bay en bereikte op 3 september de rivier die eerst 

Mauritius heette en later naar hem genoemd zou worden. Hudson 

voer met De Halve Maen circa tweehonderd kilometer de rivier 

op, tot nabij de huidige stad Albany. Onderweg werden geregeld 

verkenningstochten gemaakt met de sloep. De bemanning ruilde 

groene tabak, oesters, maiskolven, druiven, pompoenen en 

bever- en ottervellen met de indianen voor snuisterijen, messen 

en kralen. Op zekere dag braken de Indianen hun pijlen, om 

Hudson te laten zien dat hij niet bang behoefde te zijn. Op 23 

september besloot Hudson terug te keren, omdat duidelijk werd 

dat deze rivier niet de gezochte doorgang naar de Grote Oceaan 

kon zijn. Op 4 oktober stak men weer in zee en op 7 november 

arriveerde Hudson in het Engelse Dartmouth. 

(Bron: wikipedia, internet.)

 

Noot

1 Scheluw is Zaans voor niet-haaks. 

Model van een wipmolen, met het scheprad van 

een watermolen, naar een tekening uit het ‘Groot 

Volkomen Molenboek’.

Bruun bij het model van een Zaans Tentjacht, 

het eerste model dat hij voor het Molenmuseum 

maakte.
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Onlangs vond ik een factuur uit 1869 van de firma I. Fris Lz., manufacturenhandel aan de ‘West Zijde’ 

570 (oude nummering), Zaandam. Kleding en stoffen aan mevrouw de Wed. A. van Orden. Het deel van de 

Westzijde waar de winkel van Fris stond, heette toen nog de Molenbuurt. Het boek ‘Blees aan de Westzijde’ 

(1983) geeft uitgebreide informatie over de manufacturenhandel van Fris. 

door George Slieker

Fris in de kleren 
Manufacturen aan de Westzijde

MOLENBUURT

Vergelijking tussen het bronnenmateriaal en de factuur maakte 

duidelijk dat deze afkomstig was van de firma van Jan Fris 

Lammertsz. Hij was niet de eerste die op deze plek in manu-

facturen handelde. De plaats waar de toenmalige winkel was 

gevestigd, is tegenwoordig bekend als Westzijde 34-32. Het 

deel van de Westzijde tussen de Papenpadsluis en de Dam 

stond destijds bekend als de Molenbuurt, genoemd naar de 

meelmolen De Ruyter die hier ooit heeft gestaan. Hier woonde 

een mengeling van standen: er waren veel notabelen en wel-

gestelde Zaandammers te vinden: veel fabrikanten, maar ook 

artsen en notarissen. Men sprak wel van de ‘Fluwelen Westzijde’. 

Sommigen woonden in monumentale stenen huizen zoals het 

nog bestaande Westzijde 38, anderen waren minder uitbundig 

in het tonen van hun rijkdom. Zij woonden in een houten huis 

en hun welstand sprak vooral uit de inrichting. Vooral na de 

demping van de wegsloot in 1858 werd de Westzijde een deftige 

avenue waar naast de bestaande bebouwing fabrikantenvilla’s 

verschenen. Daarnaast waren er ook middenstanders te vinden, 

onder andere Jan Fris Lammertsz. Er waren meerdere manu-

facturenhandels in deze buurt. Zo was er vanaf 1861 op de plaats 

van wat nu Westzijde 136 is de winkel van de uit Duitsland 

afkomstige Johann Bernhard Heinrich Thies († 1892). Ik kom 

later kort op hem terug.

DE WESTZIJDEROL

Rond 1759-1760 stond op de plaats van het tegenwoordige adres 

Westzijde 34-32 (tegenover het Hazepad) een koopmanshuis van 

Pieter Korff. In de tweede helft van de achttiende eeuw werd 

dit deel van Zaandam nauwkeurig afgebeeld op een circa tien 

meter lange gekleurde tekening, de Westzijderol.1 Daarop is ook 

dit huis nog te zien. Vanaf 1797 was een zekere Pieter Knip 

eigenaar-bewoner. In 1808 was Knip blijkbaar overleden, want 

de gemachtigde van zijn weduwe Guurtje Vis verkocht het huis, 

omschreven als ‘een huijs en erve (22 R) in de Molenbuurt, aan 

weg en Zaan’, aan Lambert Stöve. Die begon in het pand een 

zaak in manufacturen. Na zijn overlijden in 1820 werd de zaak 

voortgezet door zijn zoon Jan Hendrik, samen met zijn vrouw 

Trijntje Blaauwboer. Ruim dertig jaar voerden zij hier hun bedrijf, 

tot Jan Hendrik op 10 mei 1851 het ‘winkelhuis, getekend nr. 570 

(dan de nieuwe nummering, zoals die ook op de in deze bijdrage 

beschreven factuur voorkomt), benevens een luchthuis aan de 

Zaan’ voor f 5700 verkocht aan Jan Fris Lammertsz. Die was 

blijkbaar ook actief in de manufacturenhandel: hij zette het op 

dit adres al bestaande bedrijf voort. Jans ouders waren Lammert 

Fris († 1846), koopman en Trijntje Pennenmes († 1861).

ADVERTENTIES

Jan Fris was blijkbaar een bescheiden man: terwijl branchegenoten 

adverteerden in de lokale kranten, zijn er van hem bijna geen 

‘advertentiën’ te vinden. Slecht een enkele keer waagde hij het 

te adverteren: op 20 februari 1869 verscheen een aankondiging 

in de Zaanlandsche Courant van een ‘Opruiming van Diverse 

Lappen/van Maandag tot Vrijdag aanst./Zaandam/.

J. Fris Lz.’ Wellicht speelde hier nog iets anders mee: enkele 

maanden eerder (op 5 december 1868) had concurrent Thies 

in dezelfde krant laten weten dat hij uitverkoop hield wegens 

ver huizing. 

De besproken factuur (collectie auteur).
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De winkel van Fris aan de Westzijde 570 (later nrs. 34-32) 

rond 1895. (Foto: Gemeentearchief Zaanstad 22.121640)
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Het is niet ondenkbaar dat Fris een partij stoffen uit de boedel 

van Thies op de kop had getikt die hij op een leuke manier 

van de hand probeerde te doen. Ook een broer van Jan, A. 

Fris, was actief als middenstander. Hij adverteerde wel; hij had 

een herenmodezaak aan de Noorderkerkstraat in Zaandam en 

verkocht onder andere hoeden en petten. Het onder nemerschap 

zat de familie Fris blijkbaar in het bloed: toen Jans zoon 

Lambertus in 1881 in het huwelijk trad, stond in de akte als 

beroep van de bruidegom vermeld ‘manufacturier’. 

BOEDELVERDELING

Toen Jans echtgenote Christina Banck in 1874 was overleden 

werd een jaar later, op 21 juli 1875, de boedel verdeeld tussen 

Jan Fris en zijn acht kinderen. Het winkelhuis werd aan Jan 

toegewezen. Mogelijk woonde hij vanaf deze tijd niet meer boven 

de zaak: in het adresboek van 1886, gebaseerd op het Primitief 

Kohier voor de Hoofdelijke Omslag, stond hij genoteerd op 

het adres Oostzijde D 112. Jan Fris hertrouwde in 1879 met 

Catharina Root, weduwe van Cornelis Hekelaar. Catharina 

overleed in 1896. Een rond 1895 gemaakte foto van het pand 

aan de Westzijde geeft een beeld van de uitstalling in dit soort 

winkels; deze manier van etaleren was tot begin jaren zestig 

nog volop te vinden. Stoffen en kant-en-klare kleding wisselden 

elkaar af en het fenomeen ‘uitverkoop’ was toen ook al bekend. 

De foto laat ook zien dat het oude koopmanshuis van Pieter 

Korff op zeker moment werd vervangen door (of verbouwd 

tot) het toen aanwezige pand. Tot 1898 was Jan Fris actief in 

de zaak; in dat jaar verkocht hij woon- en winkelhuis aan zijn 

zoon Engel. Die liet het pand verbouwen tot twee woon- en 

winkelhuizen. Ze kregen in 1900 de huisnummers 34 en 32. 

Een jaar na de verkoop van de panden aan Engel Fris vestigde 

zich op het latere adres Westzijde 34 Anne de Vries. Hij werd 

de grondlegger van wat later de Zaanlandse Schoenhandel zou 

zijn. Er volgden nog een aantal wisselingen van eigenaar en 

bedrijfstak die ik hier verder niet bespreek. Ondertussen zette 

Engel Fris in Westzijde 32 het bedrijf van zijn vader voort. 

Vader Jan maakte het einde van het bedrijf niet meer mee: hij 

overleed op 16 februari 1907 op 91-jarige leeftijd. In 1914 was het 

definitief afgelopen met de manufacturenhandel, want toen werd 

op Westzijde 32 de sigarenzaak van Willem Eijmaal gevestigd, 

die bleef bestaan tot 1929. Er volgden dan nog een boekhandel en 

een kantoorboekhandel. In 1966 werden beide panden gesloopt 

en kwam er op de plek een nieuwe schoenenwinkel van Van 

Haren met bovengelegen woning. 

DE FACTUUR

In de loop van de negentiende eeuw kregen facturen een 

steeds fraaiere grafische vormgeving, waarmee de status werd 

uitgedragen. Bekend zijn de bij verzamelaars geliefde facturen 

met rokende fabrieksschoorstenen, ‘birds eye views’ van de 

bedrijven en een variatie aan lettertypen. De factuur van Fris 

is een bescheiden, maar mooi staaltje van negentiende-eeuwse 

vormgeving. In een zogenaamde gotische of trekletter is boven 

de aanhef te lezen wat Fris zoal leverde: ‘Linnen, Zijden, Wollen 

en Katoenen Manufacturen, Garen en Linten’. Het adres werd 

toen geschreven als ‘West Zijde’ en het geheel was omgeven met 

veel krullen. Daarnaast laat de rekening zien hoe de toenmalige 

gezinsverhoudingen lagen: hoewel ‘mevrouw’ het huishouden 

bestierde, de bestellingen deed en op correcte levering toezag, 

is de nota standaard gericht aan ‘De Heer’. Hij was ‘hoofd der 

huishouding’ en verantwoordelijk voor de financiën. 

Maar mevrouw Van Orden was kennelijk weduwe geworden: de 

woorden ‘De Heer’ zijn met de pen doorgehaald en vervangen 

door de aanhef ‘Mevrouw de W. A. van Orden’. 

Wat bestelde mevrouw zoal: een ‘sisse2 demi’ (overjas) voor 

dertien gulden en een dito voor twaalf gulden. Verder twee jassen 

van wol en één van katoen. Daarnaast kocht mevrouw nog twee 

molton spreien en zes el ‘Pure Molton’. Dat laatste artikel zal 

ongetwijfeld bedoeld zijn om er een en ander van te laten maken; 

zelf deed mevrouw dat niet. Het totale bedrag van de nota kwam 

op f 62,05. De factuur is keurig getekend voor voldaan door 

J. Fris Lz. Het was in die tijd niet ongebruikelijk dat men op 

krediet kocht: de aankopen zijn gedaan op 11 mei 1869, de nota 

is opgemaakt in juni en voldaan is er pas op 12 augustus, toen 

Jan Fris hiervoor zijn handtekening plaatste. 

Noten

1 Besproken door P.M. Kernkamp, ‘Kijken en vergelijken’, Zaans Erfgoed 

 nr. 20 voorjaar 2007, p. 18-21. 

2 ‘sisse’ is waarschijnlijk een verbastering van sits. Daarmee werd oor- 

 spronkelijk handbeschilderde katoenen stof bedoeld die in de zeventiende 

 eeuw in India werd ontwikkeld. In de loop van de tijd werden goedkopere 

 machinaal bedrukte soorten op de markt gebracht. 

Literatuur: 

K. Woudt en J.J. Zonjee: Blees aan de Westzijde 1883 - 1983. Zaandam, 1983.

Blees Kz.: De Westzijde te Zaandam in 1883. Koog aan de Zaan, z.j.

Met dank aan het GAZ.

Het genoemde koopmanshuis aan de Westzijde (huidige 

nummering 34-32) zoals afgebeeld op de Westzijderol. 

Op deze plaats verscheen later de winkel van Fris 

(Afbeelding uit Blees aan de Westzijde). 
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Zijn profcarrière besloeg een periode van zeventien jaar, van een zesde plaats op het NK in 1937 tot 

een 35ste plek in de Ronde van Nederland in 1954. Het hoogtepunt op zijn palmares is ongetwijfeld 

het Nederlands kampioenschap bij de professionals in 1946. We doelen op de wielrenner Bouk 

Schellingerhoudt, de Zaandammer die velen zich mede zullen herinneren van zijn sigarenwinkel annex 

reis- en bespreekbureau aan de Zuiddijk.

door Cor van Dongen

illustraties: privé-collectie Mevr. W. van Deursen-Schellingerhoudt

Oude glorie 
Het zilveren wiel

Bouk was een geboren en getogen Zaandammer. In zijn jeugd 

woonde hij aan de Schoolmeesterstraat en later aan de P.J. 

Troelstralaan. Na de lagere school belandde hij toen hij veertien 

was als leerling-scheepstimmerman bij de scheepswerf van E.G. 

van de Stadt. Van zijn eerste verdiensten kocht hij zijn eerste 

racefiets. Met Wilma van Deursen-Schellingerhoudt (1950), zijn 

oudste dochter, halen we herinneringen op aan de wielerloopbaan 

van haar vader en aan de sigarenwinkel die hij samen met zijn 

echtgenote Aafje Vleeshakker uitbouwde tot een gerenommeerd 

theateragentschap.

 

WIELERVIRUS

Bouk werd geboren in 1919 in een groot gezin: vijf jongens en 

vijf meiden. Hij was niet de enige die werd aangestoken door 

het wielervirus. Een jongere en een oudere broer fietsten ook. 

De oudere broer verongelukte op 27-jarige leeftijd toen hij, 

kromgebogen over zijn stuur, tegen een auto botste. ‘Toen hij 

zestien was, meldde mijn vader zich aan bij DTS, ‘Door Training 

Sterk’, de Zaanlandse Wielerclub die 29 maart 1921 in café Booij 

aan de Padlaan in Krommenie werd opgericht. ‘Vreemde mannen 

in enge korte broeken, op fietsen die er heel anders uitzagen.’ 

Zo keken de calvinistische Zaankanters in die beginjaren tegen 

het wielervolkje aan. Maar het duurde niet lang of drommen 

toeschouwers verdrongen zich bij de grasbaanwedstrijden. 

‘Bouk begon mee te doen aan wielerwedstrijden, zoals de Ronde 

van de Wijde Wormer, en aan de grasbaanwedstrijden aan de 

Westzanerdijk op de voetbalvelden van ZFC. In 1940, 1942, 

1943 en 1947 maakte hij deel uit van de ploeg die bij DTS het 

clubkampioenschap behaalde. Eerst als amateur, vervolgens 

als onafhankelijke om in 1942 de overstap te maken naar het 

profpeloton. Tijdens de oorlogsjaren had hij samen met zijn 

jongste broer een houtverwerkingsbedrijfje en ging hij gewoon 

door met wielrennen. Trainingen die in het eerste na-oorlogse 

jaar hun vruchten afwierpen: Bouk werd na de oorlog als eerste 

Nederlands kampioen op de weg bij de profs. 

ITALIAANSE PLOEG 

De Zaandammer ging deel uitmaken van een Italiaanse wieler-

ploeg, met Gino Bartali als kopman, een van de sterkste en 

succes volste renners uit de wielergeschiedenis. Bouk reed de 

grote rondes: de Ronde van België, Luxemburg, Zwitserland, 

Lombardije. Vlak na het behalen van de Nederlandse titel 

werd hij door de KNWU aangewezen voor de ploeg voor het 

wereldkampioenschap over 270 km op een Zwitsers parcours. 

‘Die afstanden was hij gewend. Hij stapte zo op de fiets voor 

een driedaagse trainingsronde: de eerste dag naar Valkenburg, 

eventjes het parcours van de Cauberg verkennen, de volgende dag 

naar Antwerpen en de laatste dag weer terug naar Zaandam. Met 

overnachtingen in hotel Vossen, waar hij in zijn trainingskloffie 

alleen via de achterdeur naar binnen mocht. Blijkbaar vond de 

hotelier zo’n ‘armoedige’ wielrenner niet goed voor het cachet 

van het hotel’. In 1948 trouwde Bouk met de Zaandamse Aafje 

Vleeshakker. ‘Hoe ze elkaar hebben leren kennen? Mijn moeder 

ging met haar vriendinnen kijken bij de wielerkoersen, ze had 

familie wonen in Oostzaan en fietste dan langs het ouderlijk huis 

van mijn vader. Zo zijn ze met elkaar in contact gekomen. Ze 

kenden elkaar al van voor de oorlog - de oorlog die roet in het 

eten gooide van de huwelijksplannen. Het nijpende gebrek aan 

woonruimte vlak na de oorlog deed daar een schepje bovenop. 

In 1949 verhuisden ze van de Czarinastraat nr. 40 (tegenwoordig 

Het Etalagewinkeltje) naar de Zuiddijk nr. 93, de sigarenzaak 

van Huzen, die mijn vader en moeder overnamen.’ Het laat zich 

raden, met een echtgenoot die geheel geoccupeerd was door het 

wielrennen, dat veel van het werk in de winkel, eind jaren ’40, 

begin jaren ’50, op de schouders van Aafje terecht kwam. ‘Mijn 

moeder stond ’r mannetje! Ze had de zorg over mij, de eerste 

dochter en in later jaren over drie kinderen, ze maakte haar eigen 

kleding, was erg creatief. Zij was de drijvende kracht van de 

zaak. Ik werd aan een touw vastgebonden voor de winkel zodat 

ik niet kon weglopen. De Zuiddijk was in die jaren een drukke 

winkelstraat. Overdag kreeg mijn moeder assistentie van een hulp 

in de huishouding. Die heeft mijn leven gered! Beneden in de 

kelder stond de wastobbe. Als peuter, toen ik even aan het oog 

van het hulpje en mijn moeder was ontsnapt, kukelde ik voorover 

in de tobbe. Met mijn voeten kon ik niet meer bij de grond en ik 

belandde op mijn kop in de tobbe. Mijn moeder was boven met 

een klant bezig. Het meisje heeft me er net op tijd uitgehaald. Ze 

was helemaal in paniek en holde met mij in haar armen de trap 

op. Dat was mijn redding; ik was al bewusteloos, maar door het 

schudden begon ik weer een beetje te reutelen. 
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Later paste ik zélf op mijn jongere zus Astrid (1955) en broer 

Boudewijn (1960). Bouk was inmiddels als prof gestopt en 

werkte fulltime in de zaak. Het wielrennen viel steeds moeilijker 

te combineren met de besognes van de sigarenzaak. Nee, zelf 

rookte hij niet’.

EINDE PROFCARRIÉRE

Bouk beëindigde zijn profcarrière in 1954 met de Ronde 

van Nederland. Slechts éénmaal, in 1947, nam hij deel aan 

de Tour de France, de eerste na de Tweede Wereldoorlog, in 

een gecombineerde landenploeg, voor een honorarium van 

veertig gulden per dag. De tour zou hij niet zou uitrijden. 

Door valpartijen en lekke banden, die je toentertijd zelf diende 

te verwisselen, kwam hij te laat binnen, na een solorit van 

150 km. Hij werd uit de strijd genomen, mocht in de achtste 

etappe niet meer van start gaan. ‘Ik ben te vroeg geboren’, zou 

Bouk later zeggen, ‘Toen moesten we alles nog zelf doen. In 

de hitte; ter verkoeling sprongen we met z’n allen langs de weg 

in de drinkbakken voor koeien. Tegenwoordig heb je prachtig 

materiaal, goede verzorging, onderweg bidons met drinken.’ Over 

de moderne communicatiemiddelen liet hij zich sceptisch uit: 

‘Dat is toch geen fietsen meer, met die oortjes!’ 

Bouk Schellingerhout (3e van rechts) 

tijdens zijn wielercarrière

Onder:

Noord-Hollandse wielrenners in tekening 

Rchts: karikatuur ter gelegenheid van het 

huwelijk
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In 1948 werd Bouk opnieuw uitgenodigd voor de Tour, maar 

vanwege contracten moest hij verstek laten gaan. ‘Bovendien 

betaalde de Ronde van Zwitserland beter’, vult Wilma aan. Daar 

verdiende hij honderd Zwitserse francs mee, omgerekend toen 

zo’n 350 gulden.’

KLEINE ZELFSTANDIGE

Van het mooie, maar zware metier van de profwielrenner naar 

het harde bestaan van de kleine zelfstandige: dagen van dertien 

uur of langer waren voor Bouk en zijn vrouw eerder regel dan 

uitzondering. ’s Morgens om zes uur ging de winkel open voor 

de havenarbeiders die er hun rookwaren kochten. Als tussen de 

middag, tijdens het warm eten, de winkelbel ging, dan wisselden 

ze elkaar af.’ Als ik uit school kwam, riep ik luid “blijf maar!”, 

dat bespaarde ze een loopje. De winkel sloot ’s avonds om 19 uur, 

maar vaak trok mijn vader er dan nog op uit om afspraken te 

maken en allerlei dingen te regelen’. ‘Dingen regelen’, dát kon je 

aan Bouk overlaten. Hij had originele ideeën, nam initiatieven, 

was innemend en kreeg daardoor, in combinatie met een 

enorme werklust, veel voor elkaar. ‘We lieten eigen sigarenzakjes 

drukken. Daar konden vijf sigaren in voor de losse verkoop. 

Sigaren uit grote kisten, ‘VOSSEN BREUERS uit Kampen’. 

Eerst alleen sigaren en sigaretten, waarna het assortiment werd 

uitgebreid met kranten, tijdschriften, stadspost, lotenverkoop 

van de Staatsloterij. ‘Toen kreeg mijn vader een lumineus idee’, 

weet Wilma zich te herinneren. ‘Hij bezocht alle theaters in 

Amsterdam, Carré, het De La Mar, de RAI, de Kleine Komedie, 

het Concertgebouw, de Stadsschouwburg, ook de Speeldoos in 

Zaandam, en regelde een alleen-agentschap voor de kaartverkoop 

in de Zaanstreek. Sjoukje Dijkstra en Joan Haanappel in ‘Holiday 

on Ice’, Dorus met zijn show, Snip & Snap; al snel kwamen 

daar toegangsbewijzen voor sportwedstrijden en evenementen 

bij. Voetbalwedstrijden, de Assen TT, het Olympisch Stadion, 

autoraces op Zandvoort, Circus Tony Boltini, jazzconcerten, het 

fameuze optreden in 1964 van The Beatles in de groenteveiling 

van Blokker, optredens van grote sterren.’

BEATLES 

Wilma moet lachen als ze terugdenkt aan enkele leuke voorvallen. 

‘We hadden de Beatles levensgroot afgebeeld op karton in het 

winkelportiek staan. Tja, tot deze door fans werd ‘meegenomen’. 

Door de connecties van mijn vader mocht ik bij Cliff Richard in 

de kleedkamer komen. Ik heb z’n handtekening nog. Als kind 

heb ik geboft: op zondagmiddag met het hele gezin naar de Ice 

Revue of Snip & Snap!’

Ook vaste prik op zondagmiddag: een drukte van belang voor de 

borden met de voetbaluitslagen in de winkeletalage. ‘Eén keertje 

hebben mijn zus en ik flink op onze donder gehad. We gingen 

‘winkeltje spelen’ en hadden alle uitslagen van de die middag 

gespeelde voetbalwedstrijden veranderd. Dat is ons op een flinke 

uitbrander komen te staan! Je zal toch gedacht hebben dat alle 

uitslagen goed waren’. De nering groeide gestaag. Naast tickets 

voor theater, concerten en sportwedstrijden kon je er terecht 

voor treinkaartjes en meerdaagse vakantiereizen van organisaties 

die bij de ANVR waren aangesloten. Slechts een enkeling had 

toen een auto, veel ging per bus. Soms stonden er wel tien 

touring  cars op de Zuiddijk klaar voor een bejaardentochtje, 

een personeelsuitje, een boottocht op de Vecht, een rondvaart 

naar de kaasmarkt in Alkmaar, tweedaagse vliegreizen naar de 

schaats wereldkampioenschappen in Göteborg. Dagtochten per 

luxe touringcar, Bouk was wat dat betreft een trendsetter.’ En 

mocht er onverhoopt niet voldoende animo zijn, dan werd ik er 
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Zoals velen zich hem herinneren in zijn 

sigarenwinkel en bespreekbureau

Bouk en Aafje voor hun winkel

Rechts: Wout Wagmans en Wim van Est 

nemen tijdens de ronde van Nederland 

de tijd om bij de oud-kampioen een 

sigaartje op te steken
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na school op uitgestuurd om de mensen daarvan te verwittigen. 

Lang niet iedereen had eind jaren vijftig, begin jaren zestig 

telefoon.’

Het waren drukke tijden voor het hele gezin – zeker met de 

on ge  veer tien, door Bouk aangestelde agentschappen in onder 

andere Krommenie, Wormerveer, Koog aan de Zaan en Oost-

zaan. Agentschappen waarover Bouk de regie voerde. 

JEUGDWIELERSCHOOL

Desondanks bleef Bouk altijd fietsen, tot op hoge leeftijd. (Bij 

DTS, de wielerclub die hij zijn leven lang trouw bleef, richtte 

hij in 1969 de Jeugdwielerschool op. Hij gaf de jeugd les. Op 

schoolpleinen en parkeerplaatsen werden pionnen uitgezet om 

de jongens en meisjes stuurbekwaam te maken. Zo bracht hij zijn 

kennis en ervaring over, zaken die hij allemaal zelf had moeten 

ontdekken en uitzoeken. Bouk haalde 3500 gulden op voor de 

aanschaf van vijftien racefietsen voor de jeugd. DTS mocht een 

flink aantal jongeren op de ledenlijst bijschrijven. Samen met 

clubgenoten zorgde Bouk via sponsoracties, de verkoop van 

obligaties en de ‘biggenactie’ met spaarvarkens voor extra geld in 

het laatje. Geld dat de vereniging goed kon gebruiken, zeker toen 

DTS in 1980 de nieuwe wielerbaan op sportpark ‘Kalverhoek’ 

in Zaandam betrok.

CLUBMAN VAN HET JAAR

Bouks verdiensten voor de wielersport bleven niet onopgemerkt: 

hij werd tot erelid van DTS benoemd en was Clubman van het 

jaar 2005. Van de KNWU ontving hij in 1996 een gouden 

speld, van de gemeente Zaanstad een legpenning in 1999. Hij 

was lid van Club 48, de vereniging van oud-renners. Vanwege 

zijn grote verdiensten voor de wielersport, zowel op het sportieve 

als het organisatorische vlak, werd hij in 2009 door de KNWU 

onderscheiden met het Zilveren Wiel. Boudewijn – Bouk – 

Herman Schellingerhoudt overleed op 19 september 2010 op 

91-jarige leeftijd.

Gerrie Hulsing, lid van DTS, wielerliefhebber en auteur 

van diverse boekjes over de wielersport, heeft verregaande 

plannen voor de oprichting van een Zaans Wielermuseum, 

het eerste regionale wielermuseum van Nederland. In een 

interview in ‘Dagblad Zaanstreek’ vertelde hij onlangs: 

‘Toen Bouk Schellingerhoudt overleed, weer iemand uit het 

verleden, dacht ik, nu moet je naar buiten met je plan. Straks 

weet niemand meer hoe het vroeger was.’ Wilma, Astrid en 

Boudewijn, de kinderen van Bouk en Aafje, bezitten grote 

hoeveelheden foto’s, knipsels en andere wielermemorabilia 

over hun vader. Zij zouden het mooi vinden als het museum 

er komt. ‘Zo verdwijnt niet alles in de archieven en blijven 

de herinneringen aan een mooi stuk Zaanse wielerhistorie 

en aan onze ouders, die als pioniers begonnen zijn met hun 

ticketbureau, levend en tastbaar.’

Tot op hoge leeftijd heeft Bouk gefietst

Erepenning van de gemeente Zaanstad

Oorkonde 'Het zilveren Wiel' 

van KNWU 

Vader Bouk, moeder Aafje, 

dochter Wilma
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De palingvisserij in en rond het Noordzeekanaal dreigt uit te sterven, de laatste dolkstoot kwam van de 

staatssecretaris die de vangst helemaal verbood. Maar ‘De vrienden van Piet’ komen in het geweer om het 

laatste eenmansbedrijfje in deze branche, dat van Piet Ruijter, te helpen overleven. 

door Conny Scholtes

foto's Marga Rosier, Ernst Abbing en Conny Scholtes

Palingvissen met 
Piet Ruijter 

Reddingsplan voor een oeroud ambacht 

De palingvisserij verkeert in zwaar weer en van schubvisvangst 

alleen valt niet te leven; zo leek visser Piet Ruijter (61) gedwongen 

zijn eenmansbedrijf op te doeken, zonder schadeloosstelling. 

Mag de laatste palingvisser van het Noordzeekanaal zo maar 

verdwijnen? Nee, dat konden zijn buren niet aanzien. Ze be-

dachten het project Vissen met Piet. Zo kan men binnenkort 

tegen betaling met Piet Ruijter beleven hoe hij traditiegetrouw 

vist in de havens langs het Noordzeekanaal en het IJ - met staand 

wand en fuiken – en zien welk een wondere onderwaterwereld 

daarin opduikt. Het kanaal is een uitzonderlijk natuurgebied, 

waar het water tussen zee en grote rivieren in lagen zoet, zout 

of brak is. 

Via Don en Wolga is er rechtstreeks verbinding met ‘de oevers 

van Iran’ en zwemmen er tegenwoordig naast tong, kabeljauw 

of poon ook scholen visjes uit de Kaspische Zee. Daardoor 

kan Piet zomaar harnasmannetjes in zijn net aantreffen of een 

steenboorwijting. Met zijn waardevolle intuïtie blijkt Piet name-

lijk ook nog eens een uitstekend onderzoeker naar bio diversi teit. 

Over de omscholing van de laatste palingvisser.

 

PALINGVISSEN: EEN OERBEROEP

In zijn boetschuur in het Amsterdamse havengebied snort de 

houtkachel alle kou uit de lucht. Al vertellend repareert Ruijter 

vaardig gaatjes in een palingfuik, want wolhandkrabben kunnen 

erg vasthoudend zijn. ‘Ze leveren ook wel wat op, maar de 

krabben mogen nu ook al niet meer gevangen worden.’ Glas-

aal kapers uit China en op de kust van Portugal en Spanje, 

ondoordringbaar beton langs de Noordzeekust, grote gemalen 

die de aal tot gehakt draaien, steeds strengere vangstbeperkingen, 

het zijn de plagen van een oerberoep dat nu op uitsterven staat.

De vader van Piet, Jan, kwam van Nauerna en leerde het vak 

van zijn buurman, visserman Piet Verdonk. Misschien was Jan 
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Wat zit er vandaag weer in de fuiken ... Piet Ruijter op weg naar zijn fuiken in het Amsterdamse havengebied. E
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wel huisslachter geworden in de polder Assendelft, net als zijn 

eigen vader, maar toen hij op zijn 14e zijn vader verloor, werd 

Jan het maatje van buurman Verdonk. ‘Die wist van wanten. De 

Verdonken leefden al van oudsher van de visserij in de Assen-

delver polder.’ In het kielzog van Verdonk kon Jan op zeker 

moment zelfstandig viswater pachten in Zijkanaal F, tegenover 

Nauerna . 

Als jochie van vijf zag Piet zijn vader begin jaren vijftig nog in 

weer en wind aan de roeispanen trekken in de ondiepe Oostzaner 

jol. ‘Zwaar werk, maar het Noordzeekanaal was toen veel smaller 

dan nu. Hij ving zo maar honderd pond aal per dag, de helft liet 

hij weer zwemmen, omdat hij genoeg had.’

Al snel liet vader een houten schuitje van ruim vijf meter bouwen 

op de werf van Willem Krom in Westzaan (‘de vader van tante 

Annie, die getrouwd was met m’n ome Kees Ruijter, keeper van 

ZFC’). Het was een zwaarder schuitje met meer bodem, dus 

meer werkruimte. Maar er moest nog altijd geroeid worden. Een 

half jaar later kwam er toch een buitenboordmotor op, ‘een 5 pk 

Volvo Penta, met een simmetje, zo’n aantrekkoordje.’

WIJTING EN KABELJAUW, STEENWOLK EN VIJFDRADIGE MEUN

Zelf vist Piet nu in een stalen vlet van een meter of zeven met 

dieselmotor (‘vonkentrekkertje’). Speciaal voor het project heeft 

een van de Vrienden van Piet een extra bank gelast om plaats te 

bieden aan vier gasten. Piet knutselt nog aan een ‘zeiltje’, zodat 

er beschut in de ‘puts’ kan worden geplast. Want je bent zomaar 

een uur of vijf, zes onderweg. ‘Er is zoveel te zien’, grinnikt 

Vriend Martin Melchers die zich aan de andere kant van de 

kachel zit te warmen. Melchers is ecoloog in ruste en onderzoeker 

van de biodiversiteit van de Amsterdamse stadsnatuur. De twee 

kennen elkaar al een jaar of dertig. Benieuwd naar verborgen 

exoten bezocht Melchers ook alle beroepsvissers in de wateren 

rond Amsterdam voor een systematische inventarisering. 

Aalsmeerbrug, Muiden, Diemen, Durgerdam, Uitdam, Naerna. 

Er waren er toen nog een stuk of 20. ‘Ik ging langs om te zien 

wat ze vingen. Van de meesten hoorde ik daarna nooit meer 

iets. Eén is zelfs in de jeneverhandel gegaan. De vader van Piet 

stuurde me door naar zijn zoon. Met Piet klikte het meteen. Die 

ving haring, tong, wijting, kabeljauw, schar, griet, meerval. Dat 

gingen we allemaal opmeten en dat doen we nog steeds.’ Het 

resulteerde in het boekje ‘Haring in het IJ’, waarna nog 6 boeken 

en een film volgden. ‘We werken nu ook aan een visatlas van 

Noord-Holland. Piet is niet echt soortenvast, misschien herkent 

hij niet meteen de steenwolk of de vijfdradige meun. Maar hij 

weet precies wat hij nog nooit heeft gezien, hij heeft een intuïtieve 

kennis van de natuur.’

In de jaren tachtig en negentig had je natuurlijk ook ‘hoekse en 

kabeljauwse twisten’ op het Noordzeekanaal, aldus Melchers, 

maar het gezin had toen nog een volledig inkomen uit de visserij. 

Zo’n 60 procent daarvan was afkomstig van de paling.

VAN VANGSTBEPERKING NAAR VERBOD

Piet vertelt hoe het leven van een fuikenvisser er uitziet. ‘Ik 

begin in het voorjaar op het verste punt van mijn visgronden.’  

’s Morgens vroeg vaart hij naar het verste hoekje van zijn viswater 

en zet daar fuiken en want uit, de ene dag hier, de andere wat 

verderop, twee dagen later haalt hij ze leeg. Zo werkt hij het 

gebied systematisch af en begint dan weer van vooraf aan. 

Vooruitgang in de communicatietechniek is aan dit visbedrijf 

niet besteed. Er is geen marifoon aan boord en geen gps. ‘Ik 

bedrijf passieve visserij. De vissen zwemmen op eigen initiatief 

de fuik in.’ Hij heeft trouwens ook nooit een mobiel bij zich; dat 

is wegens brandgevaar in de oliehaven verboden.

Natuurlijk kent hij sportvissers die aas strooien, de gps op 

een viszwerm instellen en er met elektrische fluisterboot op 

afgaan. Je zult er Piet niet over horen. Het probleem zit ‘m 

in ‘Europa’: drie jaar geleden kwam af dat hij in september 

en oktober niet meer op paling mocht vissen. Zijn opbrengst 

verminderde zo sterk dat Piet, om de verzekeringen te kunnen 

blijven betalen, naar extra inkomsten moest zoeken: ’s nachts 

vis rondrijden van de groothandel naar de winkels, of de 

winkel van een Amsterdamse vishandelaar schoonmaken. 

Een zojuist gevangen baars.Een nieuwe exoot in de Amsterdamse havens: de trompetkalkkokerworm.
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Twee jaar geleden werd de vangstbeperking met de maand 

november uitgebreid. Eind vorig jaar kwam de genadeklap: per 

1 april 2012 is hem het vissen op paling verboden. Van de ene 

dag op de andere, zonder een cent vergoeding. ‘Het slaat echt 

nergens op’, moppert Melchers. Voor milieueisen hebben de 

mannen wel begrip: ‘Die zijn noodzakelijk. Neem de gemalen: 

dat zijn net gehaktmolens, daar komt geen paling levend uit. 

Dan is de vistrap bij Halfweg een uitkomst. Maar staatssecretaris 

Bleeker (inmiddels demissionair) stapt nu in feite zomaar af van 

de milieugedachte en gooit het er ineens op dat de rivierwateren 

vuil zijn, dat de vissers dat al lang wisten en dat hij daarom niets 

vergoedt. Het is een maatregel voor riviervissers; bedrijven die al 

400 jaar bestaan, moeten in één keer stoppen en zijn geen klap 

meer waard. Daar veegt hij gemakshalve mijn visgronden ook 

maar even bij. Dat klopt echt niet. Het kanaal is de laatste jaren 

schoon, voldoet aan de norm, je kan 10 kilo paling per jaar eten 

zonder gevaar voor de gezondheid. Waarom wordt daar geen 

rekening mee gehouden?’

DE VRIENDEN KOMEN IN ACTIE

‘Dat laten we niet gebeuren,’ riep buurvrouw Marga Rosier, 

directrice van De Bieb voor de Zaanstreek. Met andere buren 

vormde ze de groep De Vrienden van Piet. Ze stuurde brieven 

op poten naar het ministerie, maar Bleeker reageerde nogal bot. 

Intussen zetten de Vrienden zich aan het brainstormen en spraken 

hun netwerken aan. Melchers, die de overheid van gegevens 

over biodiversiteit voorziet, bezorgde de benarde fuikenvisser 

een betaalde functie als onderzoeker. De ‘man met ogen onder 

water’ fabriceerde daarvoor een speciale fuik, zo fijnmazig dat het 

kleinste exootje niet kan ontsnappen, maar er wel levend uitkomt 

om te worden geregistreerd. 

Verder is er nog een kleine vergunning losgepeuterd om een 

beetje te vissen op de Amstel, al moet er daar dan weer voor 

worden gezorgd dat roeiers geen last hebben van het want. Een 

ander maakte de website www.vismetpiet.nl zodat het publiek 

kan meeleven. 

MEEVAREN

Maar het meeste verwachten de Vrienden van de interessante 

mogelijkheid om met Piet mee te varen en zelf kennis te nemen 

van dit uitstervend oerberoep. Het is keurig geregeld met 

toestemming van de betreffende autoriteiten. De Vrienden 

smaakten zelf al eens dat plezier en waren enthousiast. Op 

zo’n uitje kunnen maximaal 4 personen mee. Ruijter houdt 

een zwemvest op en declameert als ervaren gids: ‘Je bent zo’n 

5 tot 6 uur onderweg en komt in wateren waar je normaal niet 

komt, zoals in de havens. Je ziet het plaatsen van de fuiken, het 

leeghalen, het opmeten en het terugzetten. Er gaat koffie en 

broodjes mee en je krijgt van alles te zien.’ Gegarandeerd dat er 

dieren uit de Kaspische zee in de netten zitten, of uit Australië, 

of Amerikaanse rode rivierkreeft. Piet weet trouwens ook precies 

wat er op de oevers is te zien. En als je geluk hebt, krijg je ‘in het 

seizoen’ na afloop nog een snoekbaarsje mee. 

Vader Jan Ruijter in zijn houten vletschuitje gebouwd 

op de werf van Willem Krom in Westzaan.

Piet Ruijter met een palingfuik in de boetschuur
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Heijnis & Schipper voor Zaanse boekproducties

Heijnis & Schipper (sinds 1821) is van

oudsher hét adres voor uitgave en/of

productie van Zaanse boeken. Vele titels

werden vervaardigd aan de Zaandijkse

Lagedijk. Zo was het in de 19e en de

20e eeuw en zo is het nu nog steeds.

Een greep uit onze producties:

Zaken in Zaandijk Ed Pielkenrood

Cees Dekker Kunstenaar bij Verkade Jan Pieter Woudt 

Mooi Zaans jubileumuitgave van Somass Bouwbedrijf

Zaans Schetsboek Hinne Terpstra

En nu een gewoon Hollandsch liedje Co Rol

Ook voor uw uitgave zetten wij graag onze expertise in.

Postbus 21   1540 AA  Koog aan de Zaan   

Lagedijk 158   1544 BL  Zaandijk     

Telefoon 075 6401730   Fax 075 6281423   

www.heijnis-schipper.nl  e-mail: info@heijnis-schipper.nl       









Zaans Erfgoed - 41       41       

 er 

n-

as. 

en 

og-

og 

og-

S)

Verenigingsnieuws
Berichten van de erfgoedorganisaties die voor de eigen club 

en anderen interessant zijn.

OVERZICHTSWERK VAN DE GESCHIEDENIS 

VAN DE ZAANSTREEK (BIJNA) GEREED

Toen u dit nummer van Zaans Erfgoed 

uit de verpakking haalde, heeft u hem 

waarschijnlijk al gezien: de brochure 

voor het overzichtswerk van de Zaanse 

Geschiedenis. Bij sommigen van u is 

misschien een beetje weggezakt wat 

dat ook alweer is; daarom een kleine 

toelichting om het geheugen op te frissen: 

Al in 2005 werd het plan opgevat om 

een groot nieuw boek over de Zaanse 

geschiedenis te laten schrijven. Er kwam 

een Stichting om de sponsoring te 

regelen en een ervaren projectmanager 

kreeg in 2009 o.a. de taak om bij de 

25 onderwerpen die in overleg met de 

erfgoed verenigingen waren vastgesteld 

deskundige onderzoekers/auteurs te 

zoeken. De redactie wordt voorgezeten 

door em. hoogleraar Piet de Rooij, die 

deze taak overnam van prof. Piet Visser, 

nadat die om gezondheidsredenen moest 

afhaken. De artikelen zullen gaan over 

vragen als: hoe is het Zaanse landschap 

in de prehistorie ontstaan en hoe is het 

in de middeleeuwen ontgonnen, wat is 

er waar van ‘De Rode Zaan’, hoe zit het 

eigenlijk met het ontstaan van Zaan-

stad, enz. Bij elk artikel speelt ook de 

vraag in hoeverre de beschreven ont wik-

keling uniek Zaans is, of juist niet. Een 

beeldredactie heeft bij elk onderwerp 

passend illustratiemateriaal gezocht, zodat 

ook in beeld een goed overzicht ontstaat 

van de Zaanse geschiedenis, volgens de 

nieuwste inzichten. Op dit moment ligt 

het manuscript bij de vormgever van 

Uitgeverij WBooks (Voorheen Waanders). 

Op 8 november verschijnt Geschiedenis 

van de Zaanstreek in twee kloeke delen, 

samen 800 pagina’s met meer dan 500 

illustraties. 

Graag maken wij u dus attent op de bro-

chure bij dit nummer van ons blad met 

het aanbod om voor een speciale leden-

prijs een exemplaar van dit mooie boek -

werk te reserveren.

STICHTING MONUMENTEN SPREKEN, DE 

VERHALEN ACHTER 27 ZAANSE OORLOGS-

MONUMENTEN

Stichting Monumenten Spreken legt de 

verhalen vast achter de 27 oorlogs monu -

menten die de Zaanstreek rijk is. Dat 

gebeurt door middel van korte docu-

men taires waarin historische beelden 

voor komen en waarin ooggetuigen aan 

het woord worden gelaten. 

De verhalen worden verfilmd door en 

onder redactie van Robert van Tellingen, 

Hans van den Pol en Merel Kan. Het 

project zal een paar jaar tijd kosten: op  

5 mei 2015 zullen de mini-docu  men taires 

integraal op de site 

www.4en5  meizaanstad.nl te zien zijn. 

Daarnaast wordt begeleidend educatief 

materiaal ont wikkeld voor groep 7 en 

8 van het basis  onderwijs en voor de 

onderbouw klassen van het voortgezet 

onderwijs.

Hebt u zelf verhalen over de oorlogs-

monu  menten in de Zaanstreek of kent 

anderen met verhalen? Heeft u misschien 

foto's of ander beeldmateriaal van de 

mensen die herdacht worden of betrokken 

waren bij de gebeurtenissen die met de 

Zaanse monumenten te maken hebben? 

Ook andere foto's en films over de Tweede 

Wereldoorlog in de Zaanstreek zijn wel-

kom. Het kan bijvoorbeeld gaan over 

gebeurtenissen die ‘gewoon’ plaats-

vonden, zoals een huwelijksfeest of een 

doop plechtigheid, een boottochtje of 

een ander evenement waarbij mensen 

buiten gefotografeerd werden. We ge-

bruiken die foto's om de verhalen bij de 

monu menten nog sprekender in beeld 

te brengen. Uiteraard blijven de foto’s 

uw eigendom; u krijgt ze terug nadat 

wij ze gescand hebben. De volledige lijst 

met monumenten is te vinden op onze 

website: http://monumentenspreken.nl/

Facebook: https://www.facebook.com/

MonumentenSpreken

Twitter: @MonumentenS

Nieuwsbrief: http://tinyurl.com/

monumenten
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3 JANUARI

Wat is nu een mooi bouwwerk voor de 

Zaanstreek? Zaankanters kunnen een 

bouwwerk aandragen voor de Parteon 

Architectuurprijs 2010-2011. Deze wordt 

elke twee jaar uitgereikt. De gebouwen die 

in aanmerking komen, zijn in 2010 of in 

2011 opgeleverd in de gemeente Zaanstad, 

Wormerland en Oostzaan. Het moeten 

herkenbare, fraaie toevoegingen zijn aan 

de directe woonomgeving en zij moeten 

een bijdrage leveren aan de identiteit van 

de Zaanstreek. De organisatie van de 

Parteon Architectuurprijs is in handen 

van Stichting Babel, podium voor vorm-

geving en kwaliteit.

4 JANUARI

Zaanstad zet zich de komende jaren in 

om bij jongeren een gezonde leefstijl te 

stimuleren. Het college van B. en W. heeft 

zich aangemeld als JOGG-gemeente. 

‘Jongeren op Gezond Gewicht’ is een 

manier om op lokaal niveau gezond eten 

en bewegen aantrekkelijk te maken. De 

gemeente stimuleert de samenwerking 

tussen ouders, kinderen, scholen, be-

drijven en gezondheidsexperts. Een ge-

zonde jeugd zorgt volgens de gemeente 

Zaan  stad voor minder schooluitval en 

een hoger slagingspercentage. En in een 

latere fase leidt het terugdringen van 

overgewicht tot een hogere arbeids parti-

cipatie, minder uitkeringen en minder 

kosten in de gezondheidszorg.

4 JANUARI

‘Dat wil nog niet zeggen dat wij getemd 

of neergedrukt waren’. Dat staat in een 

vertrouwelijke brief die Jan Kalff, oud-

burgemeester van Krommenie, vlak na 

de oorlog schreef aan de ouders van de 

Koogse verzetsman Dick de Vries. Kalff 

en De Vries zaten tijdens de oorlog vast 

in het Scheveningse ‘Oranjehotel’. De 

Zaandamse publicist Erik Schaap stuitte 

anderhalve week terug op de ‘lange en 

onthullende brief ’ bij een bezoek aan het 

Nederlands Instituut voor Oorlogs docu-

mentatie in Amsterdam. Daar was hij 

voor onderzoek in verband met een boek 

over het Koogse café De Waakzaamheid. 

Schaap is benaderd voor een hoofdstuk 

over de oorlogstijd. De Vries dook onder 

in ‘de Waak’. De eigenaren waren, net als 

De Vries, lid van de Stijkelgroep.

9 JANUARI

Woningstichting Rochdale, die ook een 

groot aantal woningen in de Zaanstreek 

bezit, heeft het helemaal gehad met 

kraken. De corporatie meldt in 2011 tien-   

tallen keren gekraakte woningen te heb-

ben ontruimd ‘waarvan alles gesloopt is 

wat er te slopen valt’. Rochdale wil een 

publieke discussie over het kraken los-

maken. Rochdale schat de schade op 

gemiddeld 8000 euro per woning. ‘Maar 

er zijn woningen bij waar de schade tussen 

de 30.000 en 40.000 euro bedraagt. In 

totaal hadden wij het afgelopen jaar een 

schadepost van rond de 300.000 euro. 

Hierin zijn de ontruimingskosten niet 

meegerekend.’

17 JANUARI

De gemeente Zaanstad houdt zes infor-

matieavonden om uitleg te geven aan 

betrokken bewoners en ondernemers over 

de nieuwe plannen voor betaald parkeren. 

Vanavond (17 januari) is de eerste bijeen-

komst in Saendelft. Wethouder Dennis 

Straat van verkeer geeft in De Kaaik vanaf 

19.30 uur (start inloop 19 uur) uitleg over 

de plannen en zijn visie. Inwoners van 

Zaanstad kunnen tot en met 15 februari 

bezwaar aantekenen tegen de parkeer-

plannen, die de gemeente 750.000 euro 

extra inkomsten moeten opleveren.

 

Drie maanden ( januari tot en met maart 2012) nieuws uit 
de Zaanstreek, samengesteld uit Dagblad Zaanstreek

door Jaap de Koning

foto’s: Wim de Jong en Dirk Rönitz (GAZ) 

 

Kroniek
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18 JANUARI

Het publiek is te spreken over het nieuwe 

onderkomen van Sanquin Bloed  voor-

ziening. De bloedbank is het nieuwe 

jaar fris gestart in de Zaanse Chocolade-

fabriek. Voor alle donoren is de bloedbank 

‘lekker dichtbij’. Linda Lanen, die de 

leiding heeft over de twee bloedbanken 

in Zaandam en Purmerend, wijst erop dat 

alle bloeddonoren gratis kunnen parkeren 

op de grote parkeerplaats voor de deur van 

Sanquin Bloedvoorziening in de zuidgevel 

van de Zaanse Chocoladefabriek. ‘We 

delen uitrijdkaarten uit’. 

28 JANUARI

Het voornemen van de gemeente Zaan-

stad oude dorpsnamen van de verkeers-

borden op snelwegen te laten verdwijnen 

is bij veel Zaankanters in het verkeerde 

keelgat geschoten. Zaanstad-Noord, 

Zaanstad-Centrum, Zaanstad-Zuid, het 

schept alleen maar verwarring. Maar 

belangrijker is dat de historie geweld wordt 

aangedaan. Een rondgang langs echte 

‘dorpsbewoners’ leert dat er nauwelijks 

iemand is te vinden die het besluit van 

burgemeester en wethouders toejuicht. 

Eigenlijk niemand. Pure geldverspilling 

en dat in financieel moeilijke tijden en 

weinig respect tonend voor de historie 

van de Zaanse dorpen, zo wordt over het 

algemeen geoordeeld.

6 FEBRUARI

Het prachtige schaatsweekeinde had 

ook een keerzijde. In het ZMC was het 

de afgelopen dagen buitengewoon druk 

op de eerste hulp. Het schaatsen en de 

gladheid waren verantwoordelijk voor 

het gros van de slachtoffers. Volgens een 

woordvoerder van het ziekenhuis hebben 

zich echter geen bijzonder ernstige 

ongelukken voorgedaan.

8 FEBRUARI

Forbo Flooring Coral is op zoek naar 

oud-werknemers die kunnen vertellen 

hoe het er in de jaren vijftig, zestig en 

zeventig aan toeging in de fabriek aan 

het Vlietsend in Krommenie. Het bedrijf 

wil met verhalen van oud-werknemers 

een aanvulling maken op het boek dat 

25 jaar geleden verscheen ter gelegenheid 

van het 175-jarig bestaan. Dat boek ‘Van 

Canefas tot Coral’ werd geschreven door 

Zaandijker Klaas Woudt. In dat boek staat 

de geschiedenis van het bedrijf nauwgezet 

beschreven. Hoe het ontstond, wie er in 

de directie zaten en veel meer zakelijke 

gegevens. De verhalen van de arbeiders 

ontbraken echter. ‘Dat willen wij graag 

aanvullen’, zegt salessupportmanager 

Kees Boon.

13 FEBRUARI

Bewoners van de Enge Wormer willen 

hun eigen stroom opwekken. Voor het 

plan is het nodig dat er een grotere wind-

molen komt op het erf van Dick Beers aan 

de Engewormerringdijk. Nu staat daar al 

een kleine molen. Een grotere molen kan 

in een kwart van de elektriciteitsbehoefte 

van de 45 huizen en bedrijven voorzien. 

Een tweede kwart kan komen van zonne-

panelen op het dak van Manege Veldt. De 

andere helft van de energie moet komen 

van kleinere initiatieven van bewoners of 

door het verbruik te verminderen.

16 FEBRUARI

Achter dertig jaar procederen is gisteren 

door de Raad van State een punt gezet. 

Busbrug De Binding mag open blijven 

en de tegenstanders van die beslissing 

hebben niets meer om tegen in beroep 

te gaan. Je zou het een historische dag 

kunnen noemen. De meters dossiers 

kunnen definitief de kast in. Niemand 

kan nog hopen dat de brug toch dicht 

gaat, niemand hoeft te vrezen dat de brug 

nog dicht gaat.. Het blijft zoals het sinds 

1 juni 2010 is, namelijk open voor verkeer 

buiten de spits.
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20 FEBRUARI

Behalve de meeste inwoners van Zaan-

stad, zijn ook ondernemers fel tegen 

het invoeren van betaald parkeren. De 

Kamer van Koophandel waarschuwt 

dat op de lange termijn het invoeren 

van betaald parkeren juist leidt tot 

minder inkomsten in de gemeentekas. 

Dat hebben de Kamer van Koophandel, 

Zaans Ondernemersnetwerk en de Stich-

ting Binnenstadsmanagement in een 

gezamenlijke brief laten weten aan het 

college van burgemeester en wethouders. 

De invoering van meer betaald parkeren 

in Zaanstad werkt contraproductief, 

waar schuwen de ondernemers. 

23 FEBRUARI

Het is al bijna een traditie. Landschap 

Noord-Holland heeft voor de vijfde keer 

een deel van de Uitgeesterbroekpolder ten 

noorden van Fort Krommeniedijk onder 

water gezet. Steltlopers, ganzen en diverse 

soorten eenden komen elk jaar in flinke 

aantallen af op de ondiepe plassen. Op 

zaterdag 10 en zondag 11 maart is er een 

vogelkijkweekend op het fort. Liefhebbers 

kunnen ook een kijkje nemen in het fort 

zelf.

25 FEBRUARI

De uit 1969 stammende Erasmustoren, 

blikvanger van de Weer en Twiskeweg, 

zal over een half jaar verdwenen zijn. 

Maar de afzonderlijke onderdelen krijgen 

een tweede leven. ‘Geen spaander gaat 

verloren’, zegt Hans van der Horst van 

woningcorporatie ZVH, de eigenaar van 

het pand. Al het glas, metaal en PVC 

worden omgesmolten en hergebruikt. 

Duur zaamheid maakte een belangrijk 

onderdeel uit van de aanbesteding voor de 

sloop van het voormalige bejaardenhuis.
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10 MAART

De leegloop van de bajesboten in Zaan-

dam gaat al beginnen. Justitie meldde deze 

week dat de eerste van de twee boten al in 

september leeg is. De tweede in januari. 

Volgens een woordvoerder van justitie 

wordt er nu al gewerkt aan de uitstroom. 

De illegalen in de boten worden het land 

uitgezet en nieuwe instroom wordt ergens 

anders ondergebracht. De sluiting van de 

twee boten is mogelijk omdat een nieuwe 

complex voor illegalen in Schiphol-West 

klaar is.

15 MAART

Telde Zaanstad in 1965 380 mensen met 

een Turkse achtergrond, in 1980 was dat 

aantal gestegen naar 4200 tot 11.338 

in 2012. De arbeidsmigranten en hun 

nazaten zijn de focus van de expositie ‘400 

jaar Turkije-Nederland’. ‘Hopelijk draagt 

de tentoonstelling bij aan meer waar-

dering voor deze mensen. Zij hebben veel 

bijgedragen aan onze welvaart. Vanwege 

het tekort aan mankracht waren Neder-

landse bedrijven personeel gaan werven 

in Turkije. De migranten kwamen om 

diverse redenen naar Nederland. Uit 

noodzaak, omdat ze geen werk hadden of 

deels uit enthousiasme om in een ander 

land iets op te bouwen’, zegt Marleen 

Bosman van Bureau Discriminatiezaken 

Zaan streek-Waterland. De komende 

maanden is de tentoonstelling in de 

Zaanse buurthuizen te zien. 

16 MAART

Jongeren krijgen deze maand en in april 

vier voorstellingen in het Zaantheater 

aangeboden voor slechts 15 euro. Boven-

dien mogen ze gratis iemand meenemen. 

De reeks gaat spectaculair van start, met 

toneel in een boksring. Jongeren tussen 

de 14 en de 20 jaar kunnen voor 15 euro 

een pakket (Lentedeal) kopen van vier 

verrassende, grappige of bijzondere voor-

stellingen. Het Zaantheater wil daar wel 

iets voor terug: hulp achter de schermen 

en de mening van de jongeren over de 

voorstelling. Regelmatig wordt de jongeren 

gevraagd om te helpen bij activi teiten in 

het Zaantheater, zoals festivals en work-

shops bij voorstellingen. Zo leren ze het 

theater en de theaterwereld ook achter de 

schermen kennen.

21 MAART

Het is het meest uitgebreide veldonder-

zoek ooit in Zaanstad. Drie jaar had de 

stichting Natuur en Milieu Educatie 

(NME) Zaanstreek nodig om de natuur-

waarden in kaart te brengen. Op de eerste 

dag van de lente zou de eerste Natuur-

atlas Zaanstad in de boekhandel liggen. 

Maar de samenstellers hebben zich 

enigszins verkeken op de hoeveelheid 

werk om zo’n standaardwerk van enkele 

honderden pagina’s in boekvorm te 

laten verschijnen. Daarom is besloten de 

presentatie uit te stellen tot na de zomer. 

‘Het zou september kunnen worden’, 

zegt directeur Tom Kisjes van Natuur en 

Milieu Educatie Zaanstreek. ‘We willen 

in het najaar klaar zijn’.

23 MAART

Vereniging De Zaansche Molen heeft 

Henk Heijnen als verenigingsmanager 

aangesteld. Het gaat om een parttime-

functie van 24 uur per week. Heijnen gaat 

vanaf 1 april het bestuur ondersteunen 

bij uitvoerende en organisatorische 

taken. Daarnaast geeft hij sturing aan de 

vrijwilligersorganisatie. De in Wormer-

veer geboren Henk Heijnen (53) is een 

bekende in de Zaanstreek. Hij schreef 

boeken over onder andere de Zaanse 

kunst schilders Jaap Stellaart, Freek Engel 

en Willem en Chris Jansen.

23 MAART

Ikea en de gemeente hebben een ontwerp 

voor een vestiging dat recht doet aan 

de herkenbaarheid van Ikea en aan de 

monumentale waarde van Bruynzeel. Ikea 

past niet in de hallen van de voormalige 

Bruynzeelfabriek, wat de voorkeur van de 

gemeente is. Ikea heeft 34.000 vierkante 

meter nodig en die ruimte is er niet. 

Daarnaast wilde Ikea ook de herkenbare 

verschijningsvorm hebben. Dat is gelukt 

met een ontwerp dat aan de noordzijde 

de vorm van de huidige Bruynzeelhallen 

behoudt. De lengte van de huidige hallen 

wordt benadrukt door een weergave van 

werknemers van Bruynzeel binnen en 

buiten het gebouw.

27 MAART

Het einde van een tijdperk. Een begrip 

in de Zaanstreek verdwijnt. Na ruim 

tachtig jaar sluit dansschool Diederich 

Hoorn in juni definitief haar deur. Henk 

Kruse, eigenaar van de dansschool, 

zegt dat er drie oorzaken zijn waardoor 

de dansschool stopt. ’Ik word 65 en ik 

heb geen opvolger. Daar komt bij dat 

het slecht gaat in de danswereld’. De 

dansschool is sinds 1977 gevestigd aan 

de Jonge Arnoldusstraat. Daarvoor zat 

Diederich Hoorn jarenlang op de tweede 

verdieping van een pand op de hoek van 

de Gedempte Gracht en de Westzijde. En 

weer dáárvoor stond de dansschool op de 

hoek van de Stationsstraat en Rusten-

burg. Dansleraar Kruse schat dat hij 

ruim 20.000 Zaankanters dansles heeft 

gegeven.
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Tips voor uitstap jes en evenementen in de zomer
door Annemieke Emond 

 

Agenda

MUZIEK

7 juli ‘Zingen op de Zaan’, Veertig schepen 

vol muzikanten, van sloepen, plezier-

jachtjes, rubberbootjes, platbodems tot 

andere drijvende zeepkisten varen van 

West-Knollendam naar Zaandam. Koren, 

solisten, bands en andere muziekgroepen 

laten van zich horen. De Zaanoevers en 

–bruggen staan bol van het publiek, veel 

huizen en gebouwen zijn versierd, een 

waar Zaans spektakel. Dit jaar nieuw, 

twee podia aan de Zaandamse Oostzijde: 

Café Zaanzicht, hier treedt onder meer 

smartlappenkoor Leedvermaak uit Enk-

huizen op, en een podium bij Café De 

Nieuwe Brug, hier spelen vier bands aan-

gesloten bij popcollectief Zaanse Invasie. 

Tegelijkertijd vindt in het centrum van 

Zaandam het Korenfestival plaats, met 

podia op drie verschillende plekken in de 

stad. www.zingenopdezaan.nl 

8 juli Parkfestival, Fanfare Onderling 

Genoegen organiseert haar jaarlijkse Park-

festival in het Agathepark in Krommenie. 

Verschillende orkesten uit heel Noord-

Holland die diverse muziek stijlen brengen 

laten van zich horen. www.parkfestival.nl 

8 juli ‘Rebelt Festival’, verschillende bands 

spelen op een voormalige, oude vuil-

nis belt in Zaandam. Cypressehout 95 

Zaandam, 14.00 – 22.00 u. Voor nadere 

informatie: 

www.zaanstreek.nl/uitagenda/muziek/

rebelt_festival.html

15 juli ‘Haltpop’, verschillende bands 

treden op in het burgemeester J. de Boer-

park in Krommenie. www.haltpop.nl 

EXPOSITIES

29 juli ‘Fietsroute van Sante’, fiets met 

een familielid van de Zaanse architect 

S.B. van Santé mee op een route door 

de Zaanstreek en bekijk de bijzondere 

gebouwen die hij ontwierp. Bezoek daarna 

op eigen gelegenheid de tentoonstelling 

‘Dankbare Schoonheid’, in het Zaans 

Museum. Meer zomers vermaak in het 

museum en op de Zaanse Schans is te 

vinden op www.zaanseschans-museum.nl

Tot en met 31 juli ‘Hé Wattje’, belevings-

expositie voor kinderen en volwassenen, 

waarbij je zelf kunt ervaren wat duurzame 

energie nou eigenlijk precies inhoudt. 

Natuurmuseum E.Heimans, 

www.nme-zaanstreek.nl 

Tot en met 5 augustus ‘Zilver van Vet’, in 

het Honig Breethuis. Expositie met werk 

en foto’s van de ooit zo bekende Zaanse 

zilversmeden S.I. Vet & Zoon. Mogelijk 

zijn dit de enige getuigenissen van het 

vakmanschap van de firma Vet (1832) 

die vroeger aan de Zaandamse Gedempte 

Gracht zat. Zij waren vooral bekend om 

de fraaie modellen van zilveren molens, 

bedrijfsgebouwen en kerken. In 1942 werd 

de familie Vet door de Duitse bezetter ge-  

dwongen hun zaak te sluiten, zeven familie  

leden werden getransporteerd naar ver-

nietigingskampen. www.honigbreethuis.nl 

23 augustus tot en met 9 september 

Expositie ‘Trouwen in de Zaanstreek’, in 

het Honig Breethuis, gebaseerd op privé-

filmmateriaal uit de periode tussen de 

twee wereldoorlogen. In de Zaanstreek 

werd veel werk gemaakt van trouwerijen, 

denk bijvoorbeeld aan de wieken van de 

molens die in de zo herkenbare bruidstooi 

werden gezet. www.honigbreethuis.nl 

Tot en met 26 augustus Expositie: Het 

Molenmuseum in ontwikkeling, van rari-

teitenkabinet tot geregistreerd mu seum. 

Molenmuseum, www.zaanschemolen.nl 

1 tot en met 23 september, 4 achtereen-

volgende weekenden Expositie met bij-

zondere, archeologische vondsten uit Jisp. 

Ze kwamen aan het licht bij opgravingen 

in 2005 en 2007 door de Archeologische 

Werkgemeenschap Nederland, afdeling 

Zaanstreek. Heel bijzonder waren de 

vele glasresten, die na reconstructie een 

gebrand schilderd ruitje bleken te vormen. 

De organisatie – AWN en Oudheid-

kundige Commissie Jisp – zorgt voor een 

boekje bij de tentoonstelling en een speur-

tocht voor kinderen.
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Tot 21 oktober Iets verder weg, maar met 

een Zaanse link is een tentoonstelling in 

Denekamp: ‘Bekende en onbekende heer 

van Singraven’. In 1915 kocht Jan Adriaan 

Laan (1848-1918), onder veel meer rijst-

fabrikant te Wormerveer, Huize ’t Sing-

raven in Denekamp. Het landgoed werd 

tot 1966 bewoond door mr. Willem Laan, 

één van de zoons van Jan Adriaan Laan 

en Cornelia Prins. Het jaar 2012 staat in 

het teken van deze laatste bewoner van 

het landgoed, wiens wieg in Wormerveer 

stond. De tentoonstelling is gewijd aan de 

etnografische en kunstzinnige ver zame-

ling van Willem Laan. www.singraven.nl 

THEATER

28, 29 en 30 september ‘HEMA’, de 

musical, met onder meer Anne-Mieke 

Ruyten, Joep Onderdelinden en 30 

HEMA-medewerkers uit de Zaanstreek 

en omgeving. Leuke liedjes, humor, 

dansende rookworsten, tompouces. De 

acteurs lijken zo weggelopen uit uw ver-

trouwde HEMA-filiaal, en dat is dan 

ook letterlijk waar! HEMA, de musical, 

de worst musical ever! Zaantheater.  

www.hemademusical.nl

Dit seizoen voor het eerst in het Zaan-

theater: de Seniorenserie. Een serie mid-

dag voorstellingen in de kleine zaal, 

speciaal voor senioren die zin en tijd heb-

ben om ook overdag uit te gaan. De voor-

stellingen zijn uitgekozen door senioren 

zelf; in samenwerking met pro gram meur 

van het Zaantheater Kim Muller zijn zes 

voorstellingen in verschillende genres ge-

programmeerd. Meer hierover is te vinden 

op www.zaantheater.nl 

EVEN-EMENTEN

30 juni en 1 juli ‘Midzomerzaan’, groots 

jaarlijks muzikaal en cultureel evene-

ment dat plaatsvindt op en rond de 

Zaanse koekjes- en chocoladefabriek 

Verkade. Op beide dagen: expositie van 

Tengel beeldende kunstenaars ‘Zaanse 

Industrieoogst’. 

30 juni, 21.00 tot 22.00 Fadozangeres 

Christina Branco op het binnenplein. 

Sinds eind vorig jaar staat Fado, de Por tu-

gese volksmuziek op de Wereld erf goedlijst 

van Unesco. 

1 juli Koffieconcert ‘3x Bach’, klassiek in 

dialoog met jazz van 11.00 tot 12.00 uur, 

‘Classic Express, van 12.30 tot 17.00 uur, 

vijf concerten van een half uur door prijs- 

winnaars van het Prinses Christina Con-

cours, en van 15.00 tot 16.30 uur De Kift 

& Tania Cross. Bijzondere muzikale samen- 

 werking tussen het hoekige geluid van de 

Zaanse band en de prachtige stem van de 

mezzosopraan. www.midzomerzaan.nl 

25 en 26 augustus Club Culinair Zaan-

dam 2012, culinair festival waarbij, door 

het proeven van kleine, tongstrelende 

hapjes kennis gemaakt kan worden met 

de kookkunsten van de beste Zaanse res-

taurants. De opbrengsten van dit week end 

gaan naar het Jeugd SportFonds Zaan-

streek. www.clubculinairzaanstreek.nl 

Vanaf 28 augustus Nazomerfeesten in 

Wijdewormer, www.ocwijdewormer.nl

23 september Dam- tot- Damloop

NATUUR

8 juli Zomerfeest op de Kinderboerderij 

in Zaandam. www.nme-zaanstreek.nl 

Poelboerderij Gedurende de gehele 

zomer organiseert de Poelboerderij een 

grote verscheidenheid aan leuke, leerzame 

en spannende excursies door het Wormer- 

en Jisperveld voor jong en oud. Er zijn 

wandel-, en vaartochten, overdag en in 

de avonduren (denk aan vleermuizen). 

Iedere tocht heeft een eigen thema. 

Denk aan fotografeer-, historische-, 

schemer avond- en vollemaansexcursies. 

Er zijn vogeltochten, vleermuistochten 

en tochten waarbij het slootleven cen-

traal staat. Zo is er de ‘Groen en mooist’ 

excurie. Een rondje Wormer- en Jisperveld 

op 1, 8 en 22 juli, en op 29 september 

van 14.00 tot 16.00 uur. Een gids vertelt 

over het boeiende verleden van het veld, 

over de historie van Wormer en Jisp 

van de prehistorie tot het heden. Over 

windmolens, het Verbonden Hoofd en 

de Gouden Eeuw en natuurlijk over de 

vogels, planten en insecten in dit gebied. 

Info: www.poelboerderij.nl

Heemtuin Kinderen maken een wande-

ling langs het ‘Kikkerpad’ in de Heem-

tuin op 1 juli, 19 augustus en 9 september. 

Meer wandelingen voor jong en oud: 

www.nme-zaanstreek.nl

DIVERS

7 juli Clowntjesdag voor kinderen in het 

centrum van Zaandam.

22 juli en 26 augustus Kofferbakmarkt 

in Assendelft op de Dorpsstraat van 9.30 

tot 16.00 uur. 

18 augustus Folklore Dag Zaanse Schans. 

Kunst, kitsch, oude ambachten, demon-

straties, kraampjes en straattheater. 

www.folkloredag.nl 

25 en 26 augustus ‘Ladies Tattoo Coven-

tion’, stands met diverse tattoo kunste-

naars, kleding, sieraden en accessoires. 

North Sea Venue, Hemkade 48 Zaandam, 

www.northseavenue.nl 

7 tot en met 16 september Kermis op en 

rond de Zaandamse Burcht.

8 en 9 september Open Monumentendag 

2012. Thema dit jaar: ‘Groen van toen’, 

ofwel het belang van en de betekenis van 

het groen in relatie tot monumenten. Extra 

aandacht voor stadsparken, begraaf-

plaatsen, tuinen, boerenerven, land-

goederen, monumentale bomen enz. 

Over al in Nederland, dus ook in de 

Zaan streek wordt een groot aantal monu-

menten opengesteld voor het publiek. 

www.openmonumentendag.nl 

9 september ‘Lappendag’, grote lappen-

markt langs de Peperstraat en omgeving, 

in het centrum van Zaandam.

30 september Open Zaanse Molen dag, 

‘Volop in beweging’, www.zaanschemolen.nl 

30 september Meeting Autoclub. De 

Heartbeat Corvette Club organiseert een 

grote autoshow op de Zaandamse Burcht 

waarbij een grote verscheidenheid aan 

modellen valt te bewonderen van 12.00 

tot 17.00 uur. www.heartbeatcorvette.nl 

Tot en met 1 oktober vaart de Zaanhopper 

weer van de Zaandamse Wilhelminasluis 

naar de Wormerveerse Zaanbocht en 

vice versa. Onderweg wordt op diverse 

aanlegplekken gestopt, waaronder de 

Zaanse Schans. Voor afvaarttijden en –

dagen zie www.varenopdezaan.nl

 




