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AFSCHEID VAN JAN PIETER WOUDT

Oplettende lezers hebben wellicht in het colofon van nummer 44 van ons blad gezien 
dat Jan Pieter Woudt niet meer apart stond vermeld als eindredacteur. Wie nu een blik 
werpt op het colofon hiernaast ziet zijn naam ook niet meer in het (alfabetische) lijstje 
van de redactieleden staan. De reden hiervan is dat Jan Pieter Woudt sinds een paar jaar 
lijdt aan een gemene, sluipend voortschrijdende ziekte. Daardoor kostte het hem steeds 
meer moeite om de eindredactie van Zaans Erfgoed te blijven voeren volgens de hoge 
eisen die hij ook zelf daaraan stelt. In de beeldredactie werd zijn taak al geruime tijd 
waargenomen door Wikje van Ritbergen, de tekstredactie verschoof steeds meer naar 
Corrie van Sijl. Nu is het moment aangebroken om die situatie te formaliseren en legt 
Jan Pieter Woudt zijn taak neer. De keuze van de oprichters van ons blad voor Jan Pieter 
Woudt als eindredacteur lag destijds meer dan voor de hand: hij had zijn sporen verdiend 
als (mede)eindredacteur van de Encyclopedie van de Zaanstreek. Daardoor had hij een 
gedegen kennis van de Zaanse geschiedenis opgebouwd, die hij dankzij diverse andere 
publicaties verder kon verdiepen. Ook was hij tussen 1987 en 1994 eindredacteur van Anno 
1961, een van de voorgangers van Zaans Erfgoed. En niet in de laatste plaats beschikte hij 
over een zeer vaardige pen. Jan Pieter maakte als eindredacteur deel uit van de redactie 
van Zaans Erfgoed die als collectief ieder kwartaal weer zijn best doet het blad te vullen 
met interessante artikelen over Zaanse historische onderwerpen voor een breed publiek. 
Zijn inbreng daarin was belangrijk. Regelmatig schrijven de redacteuren ook zelf in het 
blad; Jan Pieters naam staat boven enkele tientallen stukken over de meest uiteenlopende 
onderwerpen. Eindredactie was zeker in het begin veel meer werk dan alleen tekst- en 
beeldredactie. Zaans Erfgoed verschijnt nog niet zo heel lang volledig in kleur, Jan Pieter 
maakte dus ook een ontwerp voor de indeling van het blad, waarbij hij rekening moest 
houden met de verdeling in kleuren- en zwart-witpagina’s. Dat was vaak een hele puzzel, 
van sommige illustraties zou het doodzonde zijn als die op een zwart-witpagina terecht 
zouden komen. Verder moest uiteraard rekening worden gehouden met de advertenties. 
Jan Pieter trok met al het materiaal naar de vormgever en legde zijn voorstel voor. De 
drukproeven met de eerste opmaak gingen tot een jaar of drie geleden nog uitsluitend 
op papier, en de kleur viel daarbij weg. Jan Pieter haalde ze op bij de vormgever, keek alles 
na en ging vervolgens terug naar de vormgever om de noodzakelijke correcties door te 
nemen. Dat was veel werk, dat de nodige precisie vereiste. Zijn opvolgers hebben het een 
stuk makkelijker. Het blad verschijnt nu volledig in kleur, er hoeft dus alleen nog maar 
nagedacht te worden over een logische volgorde van de artikelen. En de automatisering 
is veel verder voortgeschreden; wij werken niet meer met papieren drukproeven, maar 
krijgen de opmaak aangeleverd in PDF op de computer. Fietsen door weer en wind, of 
zoals Jan Pieter de laatste jaren deed, op de scootmobiel naar de vormgever en terug, is er 
niet meer bij. Niettemin blijft er genoeg werk over, en dat maakt onze bewondering voor 
de wijze waarop Jan Pieter zich jarenlang van zijn taak heeft gekweten des te groter. Zijn 
inbreng in de redactie wordt al een tijd gemist, het is heel spijtig dat hij de eindredactie 
niet meer kan doen zoals hij zelf vindt dat dat moet. Wij moeten nog maar bewijzen 
dat we het net zo lang en net zo goed kunnen volhouden. Vanaf deze plaats danken het 
bestuur van de Stichting Uitgeverij Zaans Erfgoed en de redactie Jan Pieter voor zijn on-
schatbare bijdragen aan ons blad; hij had een belangrijk aandeel in de vaste waarde in 
het Zaanse culturele leven die het mede door zijn toedoen is geworden. 

Namens de redactie van Zaans Erfgoed: Corrie van Sijl 

Omslag: De Bonifatiuskerk aan de Oostzijde moest wegens bouwvalligheid van de fundamenten 

haar deuren sluiten. Cees Kingma pleit in dit blad voor het behoud van deze bijzondere neogotische 

kerk vanwege de hoge kunstzinnige waarde en de raakvlakken met de Zaanse industriehistorie. 

Foto Marco Kaaijk.

Column

2



4  In Koog aan de Zaan staat een mooi Rijksmonument, het 
pand van de Johanna Elisabeth Stichting. George Slieker 
beschrijft hoe het daar kwam en waartoe het heeft gediend. 

10  Bij opgravingen in Oostzaan werd een duimstok gevonden. 
Piet Kleij vertelt hoe zo’n ding gebruikt werd en hoe dat 
voor de invoering van het metrieke stelsel zat met maten. 

12  Behalve advocaat was Jacob Cornelis Honig (1745-1817) ook 
vertaler en schrijver van toneelwerk. George Slieker belicht 
deze interessante telg uit het geslacht Honig. 

16  Prachtige kunstnijverheid: de waaier. In de serie Objecten 
uit het Zaans Museum beschrijft George Slieker een fraai 
exemplaar. 

18 Cor van Dongen doet in het tweede deel van zijn verhaal 
over Fort bij Krommeniedijk uit de doeken hoe het eraan 
toeging tijdens de mobilisatie 1914-1918 en tijdens de Twee-
de Wereldoorlog. 

22  Dat was schrikken, toen in december 2012 de Bonifatius-
kerk aan de Oostzijde plotseling gesloten werd wegens in-
stortingsgevaar. Cees Kingma legt uit wat er aan de hand is.

26 In Zaandam werd het Ruslandjaar geopend met een mari-
tieme manifestatie. George Slieker was erbij. 

28  Wist u dat de eerste Nederlandse schoonheidskoningin 
een Zaanse was? Cor van Dongen stelt haar aan u voor.

32  De huidige economische crisis is nog lang niet afgelopen. 
Jur Kingma zocht uit hoe het Zaanse bedrijfsleven zich uit 
de vorige grote crisis redde, die van de jaren dertig. 

36  De Stichting Monumenten Spreken zoekt mensen die de 
verhalen achter de oorlogsmonumenten kunnen vertellen. 

38  Boekennieuws. Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek be-
licht. 

41  Verenigingsnieuws. Berichten van de erfgoedorganisaties 
die voor iedereen interessant zijn. 

43  Kroniek. Drie maanden de Zaanstreek, van januari tot en 
met maart 2013. 

46  Agenda. Tips voor uitstapjes en evenementen in de zomer. 
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NALATENSCHAP HENDRIK SWEEPE
De Johanna Elisabeth Stichting is voortgekomen uit de nalaten-
schap van Hendrik Sweepe jr. (1818 - 1892). Hij was bakker in 
Zaandijk en diaken en voorlezer in de doopsgezinde gemeente. 
In 1841 trouwde hij met Johanna Elisabeth Barnouw. Zij beviel 
in 1845 van een dochter, maar overleed kort na de geboorte 
van het kind. Het meisje, dat oorspronkelijk Maartje was 
genoemd, kreeg nu de namen Johanna Elisabeth. Ze overleed 
in 1879. Hendrik Sweepe jr. overleed in 1892 en werd in Koog 
aan de Zaan begraven op het kerkhof achter de Koger kerk. Na 
zijn overlijden bleef Sweepes huishoudster Jansje Scholtens tot 
haar dood in 1906 in zijn huis wonen met een jaargeld en recht 
op vruchtgebruik van de nalatenschap. Pas daarna konden 
de executeurs werk maken van uitvoering van de overige 
testamentaire beschikkingen van de erflater. 

EEN NIEUW DOOPSGEZIND WEESHUIS
In zijn testament had Hendrik Sweepe bepaald dat een deel van 
zijn nalatenschap moest worden besteed aan een nieuw huis 
voor wezen en ouderen van de doopsgezinde gemeente van 
Koog en Zaandijk, ter vervanging van het oude weeshuis aan 
het Stinkpad (later Schipperslaan). Dat stamde uit 1698, maar 
bleek na tweehonderd jaar niet meer te voldoen. In 1906 kocht 
de doopsgezinde gemeente een stuk grond aan de Lagedijk (nu 
Hoogstraat) en het huis van Kl. Honig nabij de Boschjesstraat in 
Koog aan de Zaan. Dat deed nog enige jaren dienst als weeshuis. 
Er werden diverse bouwplannen opgesteld voor het nieuwe 
huis, maar er was veel overleg nodig om alle meningen op 
één lijn te krijgen. Zo stuitte de voorgenomen plaatsing van 
de regenten kamer (op de verdieping) en de wachtkamer (op 
de begane grond) op bezwaren; men vreesde voor onrust in 
het huis door al het geloop bij uitdelingen. In december 1909 
volgde een openbare aanbesteding; daarbij kwam aannemer 
Gleysteen uit Hoorn als beste uit de bus; bovendien was hij lid 
van de doopsgezinde gemeente in Hoorn. De aannemer moest 
ook zorgen voor een brug over de toen bestaande wegsloot, 
al verdween die brug enkele jaren later door demping van 
diezelfde sloot. 

BOUW 
Naast een aanzienlijk kapitaal hoorde ook een forse inboedel 
tot Hendriks Sweepes nalatenschap. Die was bedoeld om het 
nieuwe huis mee in te richten en werd tijdelijk opgeslagen in 
het oude weeshuis, maar later bewaard in pakhuis De Baars van 
papierfabrikant Honig; het deel van de boedel dat niet werd 
gebruikt, werd geveild. 
De eerstesteenlegging vond zonder enig ceremonieel plaats 
en de bouw vorderde gestaag, totdat de aannemer halverwege 
de uitvoering met de noorderzon vertrok. Het gebouw werd 
voltooid door de firma Schuddeboom & Pierik uit Koog aan de 
Zaan. Uiteindelijk werd het huis op 9 maart 1911 ingewijd met 
plechtige toespraken van de kerkenraad. De lokale pers roemde 
het gebouw. 
Het Zaanlandsch Nieuws- en Advertentieblad schreef: ‘Het in-
wendige van het gebouw doet zien dat aan alle eischen van 
den tegenwoordige tijd is tegemoet gekomen.’ Ook was men te 
spreken over de bereikbaarheid van de verdieping; naast de trap 
was er een lift, die met de hand werd opgetrokken. 

ARCHITECTUUR 
Het ontwerp voor het stichtingsgebouw was van de Wormer-
veerse architect Dirk Stam en bestond uit een mengeling van 
stijlmotieven uit de Hollandse renaissance en de barok en (toen) 
eigentijdse vormen. Zo bevat het smeedijzeren hek dat de voor-
tuin van de straat scheidt, een Jugendstil-zweepslagmotief. De 
gevel is opgebouwd uit machinale baksteen, gecombineerd 
met zandsteen en hardsteen. De ingang wordt bereikt via een 
hardstenen trap en bestaat uit een dubbele paneeldeur met 
een gewelfde bovenrand en gewelfd kalf en een bovenlicht met 
blank glas in lood. In de topgevels zijn decoratieve smeed  ijzeren 
muurankers aangebracht. Op de bovenste ver dieping hebben 
de ramen kruiskozijnen met glas in lood- boven lichten en oud-
Hollandse luikjes. 
In 1979 werd het pand ver bouwd tot appartementen voor 
mensen die een beschermde woon omgeving nodig hebben. 
Het oor  spronkelijke exterieur bleef grotendeels behouden; het 
gebouw is een Rijksmonument. 

Johanna Elisabeth stichting, 
Koog aan de Zaan 1911-2011

Weldadigheid voor wezen en ouderen
In Koog aan de Zaan staat tussen de weinig opvallende huizen en een aantal fabrieken een pand dat de 

aandacht trekt door zijn bijzondere architectuur: het voormalige doopsgezinde weeshuis ofwel de Johanna 

Elisabeth Stichting. Naar aanleiding van het honderdjarig bestaan in 2011 volgt in deze bijdrage een historisch 

overzicht van stichting en gebouw.

onderzoek en tekst Henk de Wit

tekstbewerking George Slieker

illustraties collectie Henk de Wit
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WEL EN WEE TIJDENS DE MOBILISATIE 1914-1918
Voor het nieuwe huis werden een nieuwe weesvader en – moeder 
aangesteld, Dirk Kwadijk en zijn echtgenote Maartje Kwadijk-Ris. 
Hun zoon Dirk woonde ook een tijd in het huis. (De beheerders 
van het oude huis waren ontslagen wegens oneerlijkheid en 
drankmisbruik). In januari 1914 overleed Kwadijks vrouw; als 
huishoudster werd zijn schoonzus Antje Wiepjes aangenomen. 
In 1915 trouwden ze met elkaar; zij hielden twintig jaar, tot 1935, 
de leiding over het huis. 
In de eerste jaren woonden er maar heel weinig ouden van dagen 
in het huis, omdat streng vastgehouden werd aan de eis dat zij 
lid moesten zijn van de doopsgezinde gemeente van Koog-
Zaandijk. In 1917 stierven zelfs de toen laatste oude bewoners. 
Maar het huis stond niet leeg; in 1916 bood het op verzoek van 
het comité van Nederlandse kinderen in den vreemde onder-
dak aan een groep kinderen van Nederlandse ouders die in 
Duitsland werkten; in december werden zeven meisjes en drie 
jongens door de weesvader van het station opgehaald. De ouders 
die hen af en toe kwamen opzoeken, waren zeer tevreden over 
de verzorging. Naast drie maaltijden per dag was er bij de koffie 
of thee twee keer per dag een koekje, en bij de warme maaltijd 
was er drie keer per week vlees, op zondag zelfs anderhalf ons 
per persoon. Later kreeg ook een groepje Oostenrijkse kinderen 
de kans om in de Johanna Elisabeth Stichting aan te sterken. 
Na hen hebben er geen kinderen meer in het huis gewoond. De 
toenemende schaarste aan en duurte van levensmiddelen bracht 
vader Kwadijk ertoe van een deel van de tuin een moestuin te 
maken. Verder had hij ook nog het nodige werk als koster en 
bij het gebruik van de catechisatiezaal voor vergaderingen en 
koor  repetities. 
Hoewel Nederland neutraal bleef, had het economisch verkeer 
ernstig te lijden van de Eerste Wereldoorlog en werden de 
voedsel- en brandstofvoorziening steeds moeilijker. Zaanse 
(doops gezinde) fabrikanten leverden een bijdrage door koste-
loos voedsel en brandstof te verstrekken. Er kwam nóg een fikse 
klap: na de Oktoberrevolutie van 1917 in Rusland leverden de 
Russische staatsobligaties, waarin de stichting een deel van haar 
kapitaal had belegd, niets meer op. 

DE JAREN TWINTIG EN DERTIG
In 1919 bleken de gevolgen van de inmiddels beëindigde oorlog 
nog altijd merkbaar; voor buitenschilderwerk van het huis was 
geen geld meer. Een onverwacht legaat bracht uitkomst. Ook 
de door derden intensief gebruikte catechisatieruimte leverde 
het een en ander op. Het aantal bewoners/verpleegden bleef 
klein, ondanks de ‘reclame’ bij de andere Zaanse doopsgezinde 
gemeenten. Probleem daarbij was dat een deel van de kosten 
daarvoor gedragen zou moeten worden door het armbestuur 
van de gemeente Koog aan de Zaan, en die voelde daar niet 
voor. De oplossing werd gevonden in een aanpassing van de 
doel  stelling: de Stichting werd een tehuis voor bejaarden, die 
tegen een redelijke pensionprijs konden worden opgenomen; 
doops gezind hoefden de bewoners niet meer per se te zijn. 
Daar toe werd het huis aangepast: de bewoners kregen een zit- 
slaap kamer, die zij zelf konden inrichten. Men was overdag dus 
niet meer aangewezen op de gemeenschappelijke huiskamer. 
Dat kwam de stemming in het huis zeer ten goede, ook al 
hadden de vader en moeder erg hun best gedaan om de vrede 
te bewaren. De kinderslaapzalen werden verbouwd tot kamers 
voor echtparen. Een andere modernisering was de vervanging 
van de gasverlichting door elektriciteit. 
In het verslag van het college van regenten en regentessen uit 
1937 lezen we dat de pensionprijs gesteld was op twaalf gul-
den per week. Dat was relatief laag, en zonder de steun van de 
doopsgezinde gemeente van Koog en Zaandijk zou de Johanna 
Elisabeth Stichting het niet hebben volhouden; er zat een flink 
 gat tussen de inkomsten en de kosten van exploitatie. Dat kon 
worden opgevuld door de opbrengst van het eigen kapitaal van 
de stichting en verder sprong de doopsgezinde gemeente bij. Die 
leverde ook de bestuursleden en verder kon op gemeenteleden, 
en in het bijzonder de fabrikanten onder hen, een beroep worden 
gedaan bij uitstapjes en andere gezelligheden. Naast Sinterklaas 
en de kerstviering was de jaarlijkse viering van de geboortedag 
van Hendrik Sweepe jr. een terugkerend hoogtepunt. Het per-
soneel bestond uit een directrice (nu er geen wezen meer waren, 
had men het echtpaar Kwadijk na 1935 niet vervangen), twee 
dienstmeisjes intern en een meisje tot 15.00 uur en iedere vrijdag 

Het stichtingsgebouw aan de 

Hoogstraat in Koog aan de Zaan, 

na de demping van de wegsloot.

Hendrik Sweepe Jr. 
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overheidseisen moest er in het gebouw noodverlichting komen 
en dienden de houten noodtrappen door stalen te worden 
vervangen. Dat bracht hoge kosten met zich mee; daarbij stegen 
de loonkosten en wilde men de pensionprijs betaalbaar houden. 
Toch was er ook positief nieuws: in 1951 werd het veertigjarig 
bestaan van de stichting feestelijk gevierd. In 1953 had het huis 
de eer één van de toen oudste Zaankanters in huis te hebben: 
de 96-jarige Johannes van Rossum. In een gesprek met dagblad 
De Typhoon liet hij weten het goed te hebben in het huis. De 
jaarlijkse uitstapjes en diverse vieringen brachten veel plezier. 
De tijdgeest van die jaren is goed te proeven in een op rijm 
gezette herinnering aan het jaarlijkse uitstapje van 1957. Te lezen 
is hoe het gezelschap ‘bij het lied van Zwarte Riek en Johnny 
Jordaan’ (geliefde namen in die tijd) zijn pleisterplaats in Soest 
verliet op weg naar huis. Het bestuur dacht zelfs aan uitbreiding 
van het huis; er was een forse wachtlijst. 

EINDE VAN HET HUIS
Rond 1960 werd duidelijk dat er in Koog een nieuw bejaarden-
huis nodig was en dat de eisen die aan dergelijke instellingen 
werden gesteld, de draagkracht van een kleine particuliere 
stichting te boven gingen. Toen burgemeester Van Zinderen 
Bakker van Koog aan de Zaan een stichting in het leven riep om 
te komen tot een nieuw bejaardentehuis met 120 bedden en een 
wijkcentrum (het oude Parkzicht) was ook de Johanna Elisabeth 
Stichting daarin vertegenwoordigd. Het is hier niet de plaats 
om uitgebreid in te gaan op het tot stand komen van Parkzicht, 
we volstaan met de melding dat eind jaren zestig deze nieuwe 
voorziening werd ontworpen door Jaap Schipper; het gebouw 
kwam gereed in 1971. 
De uiteindelijke opheffing van de Johanna Elisabeth Stichting 
verliep in bestuurlijk opzicht nogal rommelig. In 1968 werden 
gebouw en verdere aanhorigheden getaxeerd; men kwam tot 
een waarde van f 214.000. De firma T. Duyvis Jz. NV had interesse 
voor grond en pand van de Johanna Elisabeth Stichting. 

een werkster. In 1937 kregen alle kamers radiodistributie, zodat 
men ongestoord naar muziek van eigen keuze kon luisteren; 
opnieuw een stapje naar meer privacy. Voorlopig sluitstuk van 
de modernisering in deze periode was de elektrificering van de 
bediening van de lift. Al met al was de Johanna Elisabeth een voor 
die dagen behoorlijk modern, gewoon bejaardenhuis geworden, 
zij het dat er een sterke binding bleef met de doopsgezinde ge-
meente van Koog en Zaandijk. 

BANGE EN MOEILIJKE TIJDEN: DE TWEEDE WERELDOORLOG
Bestuur en bewoners van de Johanna Elisabeth Stichting 
volgden met angst de ontwikkelingen in Europa. Na de Duitse 
inval in mei 1940 werd het gebouw van de hervormde diaconie 
als hospitaal ingericht en kwamen elf ouderen met enkele 
personeelsleden voor drie weken in de Johanna Elisabeth 
Stichting. De plicht tot verduistering bleek een duur grapje. 
Toen de levensmiddelen op de bon gingen, werd de siertuin 
weer moestuin. De stagnerende aanvoer van huisbrandstoffen 
leverde steeds grotere problemen op, zodat men in 1941 een 
veertigtal bedkruiken aanschafte. Ondertussen werden de 
problemen van de voeding groter, maar diverse fabrikanten 
en winkeliers schonken levensmiddelen. Er kwamen nog altijd 
verzoeken om in de regentenkamer te mogen vergaderen, wat 
werd toegestaan op voorwaarde dat men zelf voor brandstof 
zorgde. In 1944 verstopten diverse firma’s in Koog en Zaandijk 
hun voorraden levensmiddelen in het huis om ze uit handen 
van de bezetter te houden. Verder was het huis nachtverblijf 
voor onderduikers, wat niet zonder risico was. Een commissie 
uit het verzet nam de zorg over het voedsel over. Dankzij deze 
inspanning slaagde men erin de hongerwinter door te komen. 

DE JAREN VAN WEDEROPBOUW
Na de bevrijding kwam er weer rust, al was er veel verloop onder 
het personeel, o.a. omdat het toen nog gebruik was dat huwende 
jonge vrouwen stopten met werken. Door de aangescherpte 

Bewoners en verzorgers tijdens een uitstapje met de autobus in de jaren dertig.
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Gastkinderen tijden de Eerste Wereldoorlog. Bewoners in de gemeenschappelijke ruimte.

Bewoners en bestuur, 1952.

De regentenkamer, ingericht met 

voorwerpen uit de nalatenschap 

van Hendrik Sweepe Jr.
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hand gedaan. Daarmee kwam een einde aan ruim zestig jaar 
geschiedenis.
Na de afwikkeling van alle zaken werden het stichtingskapitaal 
en de opbrengst van de verkoop van de roerende goederen in 
een nieuwe stichting ondergebracht, de Stichting Sweepe. Die 
houdt zich bezig met het ondersteunen van maatschappelijke 
doelen op het gebied van zorg, jeugd en buurtwerk. Op die 
manier blijven de bedoelingen die Hendrik Sweepe had met 
de besteding van zijn nalatenschap, op een eigentijdse manier 
overeind. 

Bronnen:

- Voor deze bijdrage heb ik gebruik gemaakt van het door Henk de Wit 

geschreven historisch overzicht van de Johanna Elisabeth Stichting 

en door hem aangeleverd historisch drukwerk en beeldmateriaal. 

- Architectuur: Webartikel over het gebouw van de Johanna Elisabeth 

Stichting op de website Rijksmonumenten. www.rijksmonumenten.nl

Tijdens een informeel onderhoud tussen de voorzitter van 
de kerkenraad en de heer Duyvis werd voor de overname een 
bedrag genoemd van f 225.000. Duyvis verklaarde hiermee 
de koop voor gesloten. Dit gebeurde zonder instemming of 
voorkennis van de kerkenraad en het stichtingsbestuur, zodat 
er feitelijk sprake was van overtreding van de volmachten. In 
een vergadering van het stichtingsbestuur over deze kwestie 
vielen harde woorden en verwijten, maar uiteindelijk werd 
besloten tot een voorstel tot verkoop tegen de genoemde 
prijs, kosten koper. Bijkomende voorwaarde was dat de firma 
Duyvis het gebouw nog een jaar diende te verhuren aan de 
Hervormde Diaconie, waarmee intussen afspraken waren ge-
maakt over het onderbrengen van bewoners die vanwege hun 
slechte lichamelijke conditie niet naar de nieuwbouw zouden 
kunnen verhuizen. Uiteindelijk waren dat er twee, drie anderen 
gingen naar het verpleeghuis in de Boschjesstraat en de overige 
zeventien verhuisden naar Parkzicht. 

DE ERFENIS VAN DE JOHANNA ELISABETH STICHTING 
Er volgde een drukke tijd met de afwikkeling van alle zaken; 
veel van de antieke inboedel van Sweepe verhuisde naar het 
doopsgezinde gemeentecentrum aan de Hoogstraat 17 (de 
oude pastorie), andere voorwerpen konden door de leden 
worden gekocht en de rest werd op een rommelmarkt van de 

Het laatste college van regenten, 

gefotografeerd in 1962. 

Bewoners in de serre. Bewoners van de Johanna Elisabeth Stichting in het Kooger Park.

8



B o u w e r s  e n

r e s t a u r a t i e s p e c i a l i s t e n

v a n  Z a a n s e  h u i z e n ,

p a k h u i z e n  e n  m o l e n s

M�i Zaans

Somass Bouwbedrijf
L a g e d i j k  1 2 2 A ,  1 5 4 4  B K   Z a a n d i j k   |   t . : 0 7 5 - 6 2 1 2 1 3 1   |   w w w . s o m a s s . n l

KENNISCENTRUM 
TRANSFORMATIE & RESTAURATIE

Noordeinde 16 

1521 PA Wormerveer 

t 075-6220441

f 075-6219941 

www.hooyschuur.nl

Een platform waar overdracht van vakgerichte  
kennis centraal staat.  
 
Een initiatief van Hooyschuur architecten bna

Met Alles is er al, het wacht om gezien te worden laat 

Marjolein Lensink-Neijzing (bekend als marjolein_zaandam 

op Instagram) zien dat fotograferen alles te maken heeft 

met de kunst van het kijken en slechts in beperkte mate 

afhankelijk is van de gebruikte techniek. Marjolein heeft 

een eigen kijk op dagelijkse zaken en ziet daardoor precies die dingen waar 

anderen aan voorbij gaan. Dat de techniek een ondergeschikte rol speelt 

blijkt wel uit het feit dat alle foto’s zijn gemaakt zijn met een mobiele telefoon 

en alleen bewerkt zijn met de Instagram app. 

Instagram marjolein_zaandam Marjolein Lensink-Neijzing

ALLES IS ER AL, 
HET WACHT 
OM GEZIEN 

TE WORDEN

EVERYTHING 
IS THERE, 
WAITING 
TO BE SEEN

250 pagina’s 

full colour  

150 x 150 mm

 

12,
50

Meer info: 

Heijnis & Schipper Drukkerij bv,  

Lagedijk 158, Zaandijk  

www.heijnis-schipper.nl 

info@heijnis-schipper.nl 

tel. 075 - 6401730 

nr. 45| Zomer 2013 | 9



een maatverdeling in halve en kwartvoeten af te lezen (afb. 3). 
Op de uitklapbare koperen arm staat de maatverdeling alleen 
in duimen met cijfers ernaast. Deze zijn op lijnen in het koper 
gegraveerd. Op dit koperen deel staan vijfeneenhalve duim.

AMSTERDAMSE VOETEN
Een duim op deze Oostzaanse duimstok is 2,56 cm lang, wat 
vrijwel overeenkomt met een Amsterdamse duim (= 2,57). In 
andere delen van Nederland hadden de duimen een andere 
maat. Zo mat een Rijnlandse duim 2,61 cm en een Gelderse duim 
2,7 cm. Het gebruik van de Amsterdamse duim in Oostzaan 
is niet verwonderlijk, gezien de ligging van Oostzaan direct 
tegenover Amsterdam aan het IJ. 
In een Amsterdamse voet gaan elf Amsterdamse duimen. Dit 
aantal staat precies op het houten deel van de duimstok, wat 
betekent dat dit deel een totale lengte heeft van één Amster-
damse voet. Op de koperen klaparm staat vijfeneenhalve duim. 
Dit deel heeft dus een lengte van een halve Amsterdamse voet. 
De totale lengte van de uitgeklapte duimstok is daarom ande r-
halve voet ofwel zestieneneenhalve duim ofwel 42,7 cm.
De duimstok komt uit een sloot die van de zeventiende tot 
de negentiende eeuw heeft opengelegen. Het gebruik van 
Amsterdamse duimen en voeten werd in 1820 afgeschaft omdat 
toen het metrieke stelsel werd ingevoerd. De duimstok moet 
dus uit de zeventiende of achttiende eeuw dateren, of uit het 
begin van de negentiende eeuw. Gezien de vorm van de cijfers 
lijkt een datering in de zeventiende of achttiende eeuw het 
meest voor de hand te liggen.
Al met al is deze duimstok een goeddoordacht stukje werk. 
Moest de timmerman iets in voeten afmeten, dan gebruikte 
hij het zwarte, houten deel. Moest er nog een halve voet bij, dan 
klapte hij het gele, koperen deel uit. Bij gepriegel op de duim, 
de halve duim of zelfs de kwartduim, keek hij op het houten 
deel naar de met koperen nagels aangegeven maatverdeling. 

PUNTGAVE DUIMSTOK
Eén van deze vondsten is een duimstok. Voor het bouwen van 
houten woningen, jollen, pramen en schepen, gebruikten de 
timmerlieden en scheepsbouwers van Oostzaan – en van Zaan-
dam en de andere Zaandorpen – allerlei soorten gereed  schap, 
waarvan soms iets wordt teruggevonden. Bij de op gravingen 
aan de Hogendijk in Zaandam zijn, naast bijlen, beitels, hamers 
en dergelijke, ook verschillende stukken van duimstokken 
gevonden. Ook elders, zoals langs de Heiligeweg in Krommenie, 
is een fragment van een duimstok aangetroffen. Een compleet 
exemplaar was in de Zaanstreek echter nooit gevonden, totdat 
in 2010 in een dichtgegooide sloot, haaks op de Kerkbuurt 
in Oostzaan, recht tegenover het nieuwe gemeentehuis, een 
puntgave duimstok werd opgegraven (afb. 1). 

HOUT EN KOPER
De Oostzaanse duimstok bestaat uit een houten en een koperen 
deel. Het hout is hard en bruin tot zwart, misschien ebbenhout. 
Zelfs na een verblijf van honderden jaren in de bodem is het nog 
in zeer goede staat. Op de koppen van het houten deel zijn kleine 
koperen platen aangebracht. In één van deze koppen scharniert 
de uitklapbare koperen arm die in zijn geheel in een gleuf in 
het houten deel kan verdwijnen. Door het uitklappen van de 
metalen arm kan de duimstok met 1/3 worden verlengd. De 
lengte van het houten deel bedraagt 28,4 cm, de breedte 1,34 cm. 
De lengte van het koperen deel is 15,5 cm, de breedte 1,35 cm. De 
overlap bij het scharnier is 1,2 cm. Uitgeklapt bedraagt de totale 
lengte dan ook 42,7 cm. 
De maatverdeling op de voorzijde van het houten deel is in 
hele, halve en kwart duimen. Deze zijn aangegeven met kleine, 
koperen nageltjes die op in het hout gegraveerde lange lijnen 
zijn aangebracht. Bij de hele duimen staan in het hout cijfers 
gegraveerd (afb. 2). Op het houten deel staan elf duimen. Aan de 
achterzijde van dit deel is met koperen nageltjes op lange lijnen 

Amsterdamse duimen  
en Zaandamse voeten
Een duimstok uit een Oostzaanse sloot. 

Oostzaan is misschien wel een van de archeologisch best onderzochte dorpen van Noord-Holland. In de jaren 

tachtig van de vorige eeuw werden daar al enkele opgravingen verricht. Ook zijn toen grote stukken van het 

Oostzaanse grondgebied door middel van archeologische veldverkenningen in kaart gebracht, zodat bekend 

is waar archeologische vindplaatsen liggen. Sinds 2002 vinden met grote regelmaat opgravingen plaats in 

het centrum. Hierbij zijn delen van de middeleeuwse kern van het dorp blootgelegd. Binnenkort worden de 

resultaten van dit jarenlange onderzoek in een boek gepresenteerd. Daarin worden ook allerlei interessante 

opgegraven voorwerpen besproken, want tijdens de opgravingen van de afgelopen jaren zijn duizenden 

vondsten tevoorschijn gekomen.

door Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog van Zaanstad, Oostzaan en Wormerland  

Illustraties: C. Scheffer-Mud, afdeling Ruimtelijke Kwaliteit, gemeente Zaanstad.
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ZAANDAMSE VOET
De elders in de Zaanstreek opgegraven fragmenten van duim-
stokken hebben eveneens een maatverdeling in Amsterdamse 
duimen. Dit duidt erop dat ook bij timmerlieden in de rest van 
de Zaanstreek de Amsterdamse duim en Amsterdamse voet 
werden gebruikt. Verwonderlijk is dit niet; Amsterdam was niet 
alleen voor Oostzaan, maar ook voor de rest van de Zaanstreek 
dichtbij. 
Toch bestond er ook een Zaandamse voet. In de literatuur is 
weinig te vinden over deze maat, niet eens hoe groot hij was. 
Maar misschien wordt er ooit ergens in de Zaanstreek nog eens 
een duimstok opgegraven met een afwijkende, onbekende maat 
voeten en duimen erop. Dat zou dan wel eens een duimstok 
kunnen zijn met een maatverdeling in Zaandamse duimen en 
voeten. Dat zou mooi zijn, want van de Zaandamse voet is zeer 
weinig bekend, alleen dat hij ooit heeft bestaan.

Literatuur:

- P. KLeij, Oostzaan, ver weg en dicht bij huis. Archeologisch onderzoek 

naar het ontstaan en de ontwikkeling van een dorp in het Noord-

Hollandse veen, (Hoorn 2013) (verschijnt binnenkort).

- K.T. Salomons en A. Hakvoort, ‘Archeologische opgraving aan de 

Kerkbuurt 1-6 (fase 2) te Oostzaan, Noord-Holland’ in: Hollandia reeks 

425, (Zaandijk 2012).

- http://nl.wikipedia.org/wiki/Duim_(lengtemaat)

- http://nl.wikipedia.org/wiki/Voet_(lengtemaat)

(af b. 1) De in 2010 opgegraven 

duimstok.

(af b. 2 rechts) De maatverdeling op de duimstok in 

hele duimen (één duim is de afstand tussen twee 

rijen van drie koperen pennetjes onder elkaar), 

halve duimen (tussen drie pennetjes en twee 

pennetjes) en kwart duimen (tussen drie pennetjes 

en één pennetje).

(af b. 3) De maatverdeling op de ‘achter-

zijde’ in kwartvoeten (van het koperen 

uiteinde tot de drie pennetjes) en halve 

voeten (van het koperen uiteinde tot de 

vijf pennetjes).



WIE WAS JACOB CORNELIS HONIG? 
Jacob Cornelis Honig werd in 1786 in Zaandijk geboren als zoon 
van Cornelis Jacobs Honig (1745-1817) en Moertje Jans Ongelaar 
(1749-1830). Twee eerdere kinderen met dezelfde namen 
overleden respectievelijk in 1769 en 1784. Jacob Honig legde zich 
toe op de rechtenstudie. Hij promoveerde in 1810 in Leiden op 
een proefschrift over lofdichten met een lange ingewikkelde 
titel: ‘Specimen juridicum inaugurale: exhibens quaestiones 
varii argumenti: quod annuente summo numine .... pro gradu 
doctoratus: summisque in utroque jure honoribus ac privilegiis 
in universitate regia hollandiae ..... eruditorum examini 
submittit.’ 1 In hetzelfde jaar werd hij toegelaten als advocaat aan 
het Hof van Justitie van het voormalige departement Holland. 
Hij was naast kadastermedewerker advocaat in Zaandam en 
later in Zwolle. Verder was hij medeoprichter van de in 1817 
gestichte Zaandamse vrijmetselaarsloge Anna Paulowna. In 
die jaren hield hij zich ook bezig met toneelbewerkingen. Na 
zijn huwelijk in 1818 met Mathea Bernardine Catharina Gevelaer 
(1799-1871) kwam dat er, voor zover ik kon nagaan, niet meer van. 
Het echtpaar vestigde zich in Zwolle en kreeg vijf kinderen, van 
wie het oudste, Maria Cornelia, enkele maanden na de geboorte 
in 1819 overleed. Ook de overige vier kinderen waren dochters: 
Maria Cornelia Wilhelmiena (1821-1908), Louisa Petronella, 
(1822-?), Charlotte Cornelia (1824-1867) en Jacoba Cornelia 
Maria Johanna (1825-?). Ze werd enkele maanden na haar vaders 
overlijden geboren; ze overleed in West-Indië. 
Jacob Honig was niet de enige uit het geslacht die zich met 
toneel bezighield. Historicus Gerrit Jan Honig bewerkte in 
1895 het naspel van De Bloem van Zaandijk, bij velen welbekend. 
Hoe Jacob Cornelis er uit heeft gezien weten we dankzij een 
portret uit 1815 in de collectie Stichting Archief Honig(h). De 
anonieme kunstenaar heeft hem afgebeeld, zittend aan een tafel 
met in zijn rechterhand een (wet)boek. Aan zijn voet zit zijn 
hond, een dalmatiër. Op de tafel ligt een omgevallen beeldje 
van Napoleon, gezien het jaar van vervaardiging van het portret 
niet zonder betekenis. Achter Jacob Cornelis staat een knecht. 
Zelf was Jacob ook actief als beeldend kunstenaar. In dezelfde 
collectie bevindt zich een kopie van zijn hand uit 1816 van een 
zeventiende-eeuws wintergezicht. Volgens het onderschrift 
is het na Jacobs dood door zijn weduwe aan een neef en nicht 
als huwelijksgeschenk cadeau gedaan. Mogelijk bestaat er 

nóg een aquarel van zijn hand. Verder was Honig lid van het 
leesgezelschap Door Weetlust Vereenigd uit Zwolle. Jacob Cornelis 
Honig overleed op negenendertigjarige leeftijd op 3 september 
1825 te Zaandijk. Waarschijnlijk was hij hier op (familie)bezoek, 
want volgens de overlijdensakte was hij toen advocaat te ‘Zwol’ 
(Zwolle). Jacobs vrouw overleefde haar man bijna een halve eeuw 
en stierf in 1871 te Rijswijk (Gld.). 

TONEELWERK 
Waarschijnlijk is Honig tijdens zijn studietijd in contact 
gekomen met de Amsterdamse toneelwereld en begonnen 
met het vertalen dan wel bewerken van toneelstukken. Het 
ging daarbij om korte, veelal komische stukken van Franse 
oorsprong in één of twee aktes, vaak met zang (‘opera buffa’). 
Onlangs vond ik in het antiquarische circuit een uitgave van 
De Vrouwenhater, verschenen bij de Amsterdamse toneel uit-
gever en schouwburgdrukker Abraham Mars. Honig staat 
op de titelpagina uitdrukkelijk vermeld als ‘Mr. J.C. Honig’. 
Opmerkelijk is het titelvignet; het is gemaakt naar een tekening 
van Honig, en naast de lier (symbool van de zang- en dicht-
kunst) is ook een bijenkorfje afgebeeld. Het boekje bevat de 
goedkeuring van de Franse censuur in Nederland.
Het stuk beschrijft hoe Ernest, een rijke Franse officier die 
door één van zijn vele vriendinnen is bedrogen en door speel-
schulden bankroet is geraakt, zich op een landgoed heeft 
terug  getrokken. Hij heeft besloten nooit meer naar een vrouw 
te kijken. Zijn buurvrouw is een Duitse weduwe en voormalig 
protegé van hem. Hij heeft haar ooit uit een benarde situatie 
gered. Ze heeft nog steeds een oogje op Ernest en probeert, ver-
momd als boerenmeisje en nichtje van zijn tuinman Marcel, 
zijn aandacht te trekken. Net als in veel latere operettes en  
(k)luchtige toneelstukken zorgen vermommingen en persoon-
ver wis selingen voor een stevige dosis humor. 
Ook in 1812 verscheen Honigs vertaling van Les sabots (De 

Klompjes) van Michel-Jean Desaine (1719-1797). Het volgende jaar 
ver taalde Honig Une heure de prison ou La lettre de recommandation 

(Een uur achter slot) van Charles Augustin Sewrin (1771-1853). 
Ook dit verscheen bij uitgever Mars. In 1813 verscheen Honigs 
bewerking van Het doorluchtige bedrog, opnieuw een ‘zangspel 
in twee bedrijven, vrij gevolgd naar het Fransch’. Het was 
van de hand van Claude Godard d’Acourt de Saint-Just (1769-

Jacob Cornelis Honig  
1786-1825

Advocaat, toneelschrijver en -vertaler
Bij het Zaandamse Paasoproer van 1813 (nu tweehonderd jaar geleden) was de Zaandijkse advocaat  

mr. J.C. Honig betrokken als verdediger van de gearresteerde opstandelingen. Behalve als advocaat was hij ook 

enige tijd actief als toneelvertaler; hij schreef een aantal bewerkingen van komische Franse stukken. 

door George Slieker
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1826). Verder vertaalde hij ook Radet en Desfontaines (De twee 

Edmonds) van P.Y. Barré en E.T.M. Orry en verscheen van hem De 

Mannenhaatster. Dit laatste was een bewerking van een stuk van 
Charles-François-Jean-Baptiste Moreau de Commagny. Andere 
toneelbewerkingen van Honig zijn De twee vaders of De les in de 

kruidkunde en Vrouwen-list of De losbol van veertig jaren; mogelijk 
heeft hij meer geschreven, maar daarvan is niets bekend. Voor 
bijna alle uitgaven werd hetzelfde titelvignet gebruikt als voor 
De Vrouwenhater.

LOVENDE BESPREKING
In 1813 werd Honigs vertaling van De Vrouwenhater in de Vader-

landsche Letteroefeningen, toonaangevend tijdschrift uit die 
dagen, besproken. De anonieme recensent noemt Honigs 
stuk ‘eene vrij navolging (..) en, wij mogen er bijvoegen, eene 
fraaije’. Met name heeft de vertaling niets ‘van die inmengsels 
van straattaal, van jij en jouw, van bennen (cursiveringen uit het 
origineel, GS) enz. welke ons (…) dikwijls stootten’. Daarbij is in 
alles ‘de toon der beschaafdheid (gebleven)’ en is de dichter ook 
vrij gelukkig geweest in zijn vertalingen van de liedjes, zo meent 
de recensent. Verder wordt de fraaie titelpagina met vignet 
geroemd.2 Het vignet was als gezegd een ontwerp van Honig 
zelf en gegraveerd door Daniël Veelwaard. In mijn exemplaar 
is Honigs bewerking van De Klompjes meegebonden. Verder 
is achter De Vrouwenhater een berijmde opdracht opgenomen 
aan de actrice Anna Maria Kamphuyzen-Snoek (1779 - 1849). Zij 
was een grote ster aan het toenmalige Amsterdamse toneel en 
mogelijk kende Honig haar goed. Overigens werden Honigs 
bewerkingen niet altijd zo enthousiast ontvangen. Een be-
werking uit 1816, ontleend aan een Engelse roman onder de 
titel Vader en dochter, of De gevolgen van een enkelen misstap werd 
door de recensent van De Tooneelkijker als prulwerk beoordeeld.3

Titelpagina van De Vrouwenhater 

(collectie auteur). 

Wintergezicht. Kopie in aquarel door mr. J.C. Honig  

naar een onbekende zeventiende- eeuwse meester.  

(Stichting Archief Honig(h).

Portret van mr. J.C. Honig met zijn knecht. Olieverf op doek, 

ca. 1815, anoniem. (Stichting Archief Honig(h).



HONIG TIJDENS DE LAATSTE JAREN VAN DE FRANSE TIJD
Als jong advocaat speelde Honig een rol in de verdediging van 
de zes Zaankanters die in 1813 waren gearresteerd tijdens de 
opstand – het Paasoproer – tegen de verplichte inschrijving 
in het Franse leger (conscriptie). Onder hen was Jacob Rek. 
Ondanks Honigs pleidooi werden de zes veroordeeld en geëxecu-
teerd.4 Jeugdboekenschrijver C. Joh. Kieviet memoreerde de 
gebeurtenis in zijn boek In Den Otter. 

Verder was Honig lid van Napoleons Garde d’Honneur, het 
elitekorps dat werd gerekruteerd uit de betere standen. Dit 
moet een behoorlijke financiële aderlating zijn geweest, 
want de rekruten moesten hun uitrusting geheel zelf betalen. 
Remplacering (vervanging door iemand anders tegen betaling) 
was niet mogelijk. Het is al met al dus niet zo waarschijnlijk dat 
Honig geheel uit vrije wil tot de Garde d’Honneur toetrad. Hoe 
het Honig in deze tijd is vergaan is niet duidelijk, wel weten we 
dat een deel van de Nederlandse gardes – die naar Metz waren 
vertrokken – gevangen werden genomen in de tumultueuze 
dagen vóór Napoleons val. In de laatste dagen voordat Napoleon 
op 11 november 1813 na de slag bij Leipzig capituleerde, werden 
enkele gardisten door de keizer als gijzelaars geïnterneerd. 
Zij moesten als ruilmiddel dienen bij hun families in de niet 
meer loyale delen van het keizerrijk. Uiteindelijk werden de 
gardisten, net als alle andere soldaten en hun officieren uit 
het Franse leger, door de geallieerde troepen krijgsgevangen 
gemaakt. In de chaos die rond Napoleons val ontstond, wisten 
enkele Hollandse gardisten te ontvluchten. Op 28 december 

1813 meldde het Staatkundig Dagblad der Zuiderzee de terugkomst 
van vijf leden van de Garde d’Honneur, ‘die het Franse geweld 
ontvlucht zijn door hun stoutmoedigheid’. Als Jacob Cornelis 
Honig op de een of andere manier betrokken was bij deze 
avonturen, dan zou daar toch een spoor van te vinden moeten 
zijn. 

Bronnen: 

- Stichting Archief Honig(h)

- C. Joh. Kieviet, In Den Otter: historisch verhaal uit den tijd der Fransche 

overheersing (Amersfoort z.j. (1908)), sindsdien vele malen herdrukt. 

- Website Loge Anna Paulowna. www.logeannapaulowna.nl

- DBNL (Digitale Bibliotheek der Nederlandse letteren) 

Noten:

1 Proefschriften werden in die tijd nog in het Latijn geschreven. 

2 Algemeene Vaderlandsche Letter-Oefeningen Eerste stuk (Amsterdam 

1813) 274 - 275 (gevonden via Google Books).

3 Maandschrift De Tooneelkijker (Amsterdam 1816) deel 1, 373 - 376 

(gevonden via Google Books).

4 Voor een uitgebreid overzicht van het Paasoproer in 1813 verwijs ik 

naar: Johan Joor, ‘Op de drempel van de nieuwe tijd. De Zaanstreek in 

de Bataafs-Franse tijd en de jaren van restauratie, 1795-1815’ in Eelco 

Beukers en Corrie van Sijl (eindred.) Geschiedenis van de Zaanstreek  

deel 1 (Zwolle 2012) 345-373, aldaar 364-367. 

Lid van de Garde d’Honneurs (aangeleverd door de auteur). 
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waaiers een communicatiemiddel om onopvallend sociale 
signalen door te geven (zoals nu sms’jes) en vormden ze een 
instrument in de kunst van het verleiden. Door de waaier in een 
bepaalde positie te houden kon men geheime boodschappen 
doorgeven. 

WAAIERKUNST
Het maken van waaiers was een vak apart: het vereist veel 
kundigheid om met name het blad goed te vouwen, zodat men 
de waaier zonder problemen open en dicht kan doen. In Europa 
werden vooral in Frankrijk veel waaiers gemaakt. In Amsterdam 
had de (behangsel)schilder en graveur Pieter Barbiers Azn. 
(1717-1780) een fabriekje waar men waaiers maakte. Goedkopere 

KOSTBAAR SPEELTJE
Waaiers waren al bekend in het oude Egypte; de waaiers zoals 
wij die kennen, komen uit Azië, waar een groot blad van een 
boom of struik werd gebruikt om zich koelte toe te wuiven. 
Later kwamen navolgingen in materialen als zijde of papier. De 
eerste waaiers bestonden uit een blad op een steel (nog steeds in 
gebruik in veel landen), later kwamen de bekende vouwwaaiers. 
Via handelscontacten met landen als Japan kwam de waaier 
naar Europa. Daar werd hij vooral in de achttiende eeuw een 
belangrijk (en vaak kostbaar) modeaccessoire voor dames uit 
de welvarende standen. Ze konden zich er onopvallend wat 
mee afkoelen; mede door de toen modieuze, strak ingesnoerde 
tailles kregen vrouwen vaak flauwteaanvallen. Daarnaast waren 

Onbekende objecten 
uit het Zaans museum 

en de ZOV-collectie
Waaier

In de Zaanstreek zijn de uitingen van achttiende-eeuwse kunstvormen in het algemeen bescheiden. 

Pronkgevels met snijwerk in Louis XVI-stijl zijn één van de zichtbare uitingen. De poederpruik en de waaier zijn 

voorwerpen waarmee vrijwel iedereen het tijdperk associeert. Het Zaans Museum bewaart een fraaie waaier in 

de ZOV-collectie.

door George Slieker

Elegant gezelschap, een van de 

dames houdt een waaier in haar 

hand (Af b. aangeleverd door auteur).
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Waaier van ivoor en papier.  (Zaans Museum, 

coll. ZOV; foto Ruud van Ritbergen)

Op een blanke achtergrond is in zwart-wit een vijver met een 
soort van toren met kantelen afgebeeld. De maker van de waaier 
is onbekend; voor zover we weten zijn er in de Zaanstreek 
nauwe lijks waaiermakers actief geweest. Mogelijk is de waaier 
ge kocht in Amsterdam, waar dit soort artikelen meer in de 
mode was. Waaiers waren vooral een modeaccessoire, gedragen 
bij visites of kerkbezoek. Er zijn in de Zaanstreek nauwelijks of 
geen portretten bekend van dames die zich met een waaier in de 
hand hebben laten afbeelden. Mogelijk was men hier te nuchter 
voor dit soort frivoliteiten, al waren er op de tentoonstelling van 
Zaan  landsche Oudheden in 1874 wel twee waaiers te zien. Dat 
waren een ‘Waaier van gesponnen zijde, vervaardigd te Koog a/d 
Zaan in 1784 door F.J.H’ (cat. 791) en een ‘Antieke waaier, prachtig 
met beeldjes en andere figuren van ducatengoud versierd’  
(cat. 1476). Over de herkomst van de waaier in het Zaans Museum 
weten we maar heel weinig. Niettemin laat deze waaier zien dat 
er ook in de Zaanstreek belangstelling was voor dit soort mode -
accessoires, naast zaken als beugeltassen en chatelaines3. 

Met dank aan het Zaans Museum.

Noten:

1 Voluten zijn oorspronkelijk sierelementen uit de bouwkunst. Een 

voluut is de kruisvormige of spiraalvormige versiering op het kapiteel 

van een Ionische of Korintische zuil. In de Renaissance en de Barok 

werd het ook wel als decoratie op de hoeken van topgevels gebruikt. 

2 Een rocaille is een schelpmotief. Naar dit woord is de stijl rococo 

vernoemd, een 18e-eeuwse stijl die in Europa bloeide.

3 Oorspronkelijk: kasteelvrouw. In de kostuumgeschiedenis: kettinkje 

of bundel kettinkjes bevestigd aan een ceintuur, waaraan dames 

sleutels e.d. dragen. 

waaiers hadden een eenvoudig houten of benen montuur en 
werden meestal voorzien van een blad van bedrukt papier; 
duurdere exemplaren hadden vaak een blad dat weliswaar 
van papier was, maar dan wel met een handgeschilderde voor-
stelling. Die bladen werden gemaakt door vooraanstaande, vaak 
in de miniatuurkunst gespecialiseerde, kunstenaars, die ze vaak 
uitbundig versierden. De bladen van kostbare exemplaren waren 
vervaardigd uit dure stoffen zoals zijde, uiterst dun perkament, 
kant of kunstig beschilderd papier. De benen waren van ivoor, 
been of kostbare houtsoorten en vaak voorzien van snijwerk of 
gedecoreerd met zilver, goud of parelmoer. Ze kwamen vaak 
van gespecialiseerde toe leveranciers zoals ivoorsnijders. In 
het nu gesloten Museum Beeckestijn te Velsen was lange tijd 
het Waaierkabinet van de Amsterdamse verzamelaar Felix 
Tal (1892-1983) te zien, een collectie zeldzame, bijzondere en 
kostbare waaiers. In het najaar van 2010 werd de collectie door 
de gemeente Velsen overgedragen aan het Koninklijk Oudheid-
kundig Genootschap (KOG). De waaiers bevinden zich op dit 
moment in het depot van het Rijksmuseum.
 

ZAANSE WAAIERS
De waaier in het Zaans Museum (ZOV-02768.01) heeft benen van 
ivoor, het blad is van papier. Het ivoor van de benen is aan de 
zijkant uitgesneden met voluten,1 rocaillewerk2 en een vogel op 
een bloem. Het blad is aan de voorzijde uitbundig beschilderd in 
de kleuren rood, roze, blauw, geel en groen met een bloemen- en 
kantmotief. Op het blauwe fond zijn vergulde stipjes, bloempjes 
in roze, paars, blauw en wit aangebracht. Verder is er een soort 
kantpatroon te zien. In een medaillon met vergulde rand is een 
elegante scène met drie personen (een dame en heer op een 
soort stenen bank en nog een tweede dame) te zien. De naar de 
draagster gerichte achterzijde is veel eenvoudiger gedecoreerd. 

Idem, achterzijde.



Van mitrailleur tot 
kiekeboe-kanon
Fort bij Krommeniedijk deel 2

Fort bij Krommeniedijk werd in 1903 voltooid. De vesting herbergde maximaal 296 militairen (die nooit in 

oorlogsactie kwamen). Hoe zag hun dagelijks leven rond WO I eruit? Waar werd het fort tijdens WO II voor 

gebruikt? Wat wordt de toekomst van het fort? Samen met Werkgroep Fort bij Krommeniedijk gaan we op zoek 

naar antwoorden.

door Cor van Dongen

Foto’s Werkgroep fort bij Krommeniedijk, tenzij anders vermeld.

DE BEWAPENING
Tijdens de mobilisatie 1914-1918 waren alle manschappen 
voort durend gevechtsklaar. Zij waren uitgerust met de M95, 
het Mann  licher 6½ mm-geweer van Oostenrijkse makelij, lange 
tijd het standaardwapen van de Nederlandse krijgsmacht. 
(De bijbehorende bajonet werd vanaf 1904 gefabriceerd door 
de Artillerie Inrichtingen bij de Hembrug in Zaandam). Naast 
de persoonlijke wapens beschikten de in het fort gelegerde 
troepen over twee draaibare hefkoepels, elk uitgerust met een 
6 cm snelvuurkanon van Krupp. Dit kanon, met een bereik van 
een kilometer, stond in een betonnen schacht die gepantserd 
was met een gietijzeren kraag van 32 cm dik. Op de schacht 
stond een nikkelstalen pantserkoepel van 10 cm dik. Ja, alles hart 

wie Kruppstahl, om maar eens een beladen tekst te citeren. Nadat 
de uitgeschoven vuurmond had geschoten, kon het kanon snel 
in de koepel worden weggestopt, vandaar de tot de verbeelding 
sprekende bijnaam ‘kiekeboe-kanon’. 
Elk van de twee keelkazematten1 beschikte over twee 10 cm-
kanonnen en twee mitrailleurs, snelvuurgeweren die met een 
slinger werden bediend. In deze bunkers waren luikjes aange-
bracht van waaruit men kon schieten. Munitie en brandstof 
waren afkomstig van de Artillerie Inrichtingen en werden met 
paard en wagen bij het fort afgeleverd. Granaten en buskruit 
(afkomstig van kruitfabrieken in Muiden en Ouderkerk aan de 
Amstel) werden van elkaar gescheiden opgeslagen. In de vul-
ruimte, gelegen tussen de kruit- en munitiekamer in, werden 
de kardoezen2 met kruit gevuld. Het personeel in de kruit- en 
vul  kamer droeg vonkvrije kleding, schoenen van hennep, en 
gebruikte speciale materialen, zoals buskruitdekens en gereed-
schap van berylliumkoper.
   

DAGELIJKS LEVEN
In de poterne, de bomvrije sluippoort, vond elke dag het appèl 
plaats. Er werd gewerkt in vierploegendienst: één ploeg geheel 
gevechtsklaar, op de uitkijk in de wachtkoepel of op patrouille, 
één ploeg stond reserve en twee ploegen hadden rust.
De onderkomens van de soldaten en de korporaals mogen 
we als Spartaans bestempelen. Met 24 man sliep men in één 
zaal, in stapelbedden op strozakken. De vloer bestond uit 
kaal, koud beton. Aan de zijkant stond één kachel die tot de 
twintiger jaren op turf werd gestookt, daarna op kolen. Aan de 

wanden waren haken aangebracht om geweren of olielampen 
aan op te hangen. In een van deze manschappenzalen staat 
een Duitse spreuk op de muur: Grüß Gott, tritt ein/brings Glück 

her ein (Welkom, kom binnen/en neem het geluk mee). Deze tekst is 
hoogst  waarschijnlijk in de periode 1940-1945 door de Duitsers 
zelf aangebracht. Onduidelijk is, of deze tekst spottend was 
bedoeld – hij staat boven een deur naar de spouwgang, waar 
alleen afwateringsbuizen en telegraafdraden doorheen liepen –  
of dat het hier een welkomstwoord betrof in de mogelijk toen 
als kantine of kerk gebruikte zaal. De verblijven van de onder-
officieren toonden een ietsje gerieflijker: houten vloeren met 
daarop acht (gewone) bedden. Officieren beschikten over nog 
iets meer comfort, met z’n viertjes op één kamer (met houten 
vloer), met voor elk een eigen tafel en stoel. Offi cieren en onder-
officieren hadden aparte toilethokjes. De bevel hebber mocht 
in zijn eentje gebruikmaken van een vol ledig gemeubi leerde 
kamer, waarschijnlijk met een tapijt op de vloer. 
Naast de woon- en slaapvertrekken konden de militairen zich 
vertreden in de kantine, alwaar versnaperingen én sterke drank 
werden verkocht. Drinkwater bestond uit regenwater dat door 
de zand- en grindlagen op het dak gezuiverd werd en naar 
reser voirs in de kelders werd geleid. Voedselvoorraden werden 
door plaatselijke leveranciers aangevuld. Voor het avondeten 
werden aardappelschilsters ingehuurd. De aardappelschillen 
konden gebruikt worden ten behoeve van de huis-gestookte 
jenever. Naast aardappelschilsters werden wasvrouwen inge-
huurd, alsmede boeren uit de omgeving, die één keer per week 
de beerputten onder de latrines met emmer-op-stok kwamen 
leegscheppen. De mensenmest werd ’s winters over het land 
uitgereden en diende ’s zomers als meststof voor de spinazie. De 
ziekenzaal beschikte over een eigen privaat en over een opslag-
ruimte voor medicijnen, brancards en verbandmiddelen. 
In de keuken, de enige ruimte met een tegelvloer, heeft moge-
lijk een hardstenen tafel gestaan met een waterpomp erop. 
Sowieso werd er met een handpomp water uit de kelders opge-
pompt naar de diverse washokken. De douchekoppen van de 
koudwaterdouches werden pas na WO II aangebracht, toen het 
fort, waarschijnlijk vanaf april 1946 tot 1949, een aantal jaren 
als Bewarings- en Verblijfkamp voor politieke delinquenten, 
zeg maar ‘foute Nederlanders’, fungeerde. 
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Jaap van Harlingen bij de opgravingen van de betonnen schacht 

waar de hefkoepel met het het kiekeboe-kanon in was geplaatst. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn de hefkoepels opgeblazen; 

de brokstukken werden naar Duitsland vervoerd, waar men een 

groot tekort aan staal had. (Foto: Cor van Dongen)

Appèl in de poterne, een van de vele foto’s die in de kamers 

van het fort hangen.Keukenpersoneel van het fort.
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houden’, vertelt Jaap van Harlingen, contactpersoon van de 
Werkgroep. ‘We willen dus niet herstellen naar de aanvangs-
situatie van rond 1900. Dat betreft niet alleen de teksten op 
de muren, zeg maar graffiti avant la lettre, van gedetineerden, 
of de potloodtekeningen, maar bijvoorbeeld ook het door de 
zwarte walm van een olielamp beroete plafond. Dergelijke 
details vertellen ons veel over de gebruikshistorie van het fort. 
Het boeiende is, dat je, als je goed kijkt, nog steeds nieuwe 
gebruikssporen kunt ontdekken!’

ORAL HISTORY
Om de ontstaans- en gebruiksgeschiedenis zoveel mogelijk in 
kaart te brengen, zijn leden van de Werkgroep met oude foto’s 
en dia’s de bejaardenhuizen afgegaan, op zoek naar mooie 
verhalen. ‘Tijdens open dagen zijn er altijd wel bezoekers die 
zich iets van vroeger over het fort herinneren. Gaandeweg groeit 
met die informatie onze kennis. De meest tot de verbeelding 
sprekende periode is toch wel de mobilisatie tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Uit die tijd hebben we het meeste beeld mate-
riaal.’ Jaap vertelt in dit kader een sterk verhaal: ‘Een tijdje 
terug werd ik gebeld door iemand uit Assendelft, die vertelde 
dat hij een monsterboekje met wat foto’s en brieven in bezit 
had van een militair van het fort, ene korporaal Van der Lee 
uit soldaten kamer nr. 17. In het boekje bleken tal van namen 
van soldaten te staan, met vermelding van hun taken. Van de 
korporaal zelf was nog een briefje aanwezig waarmee hij ver-
lof aanvroeg “wegens ongesteldheid zijner vader”. Prachtig 
materiaal, dat we – uiteraard – in zaal 17 tentoonstellen. Maar 
hoe kwam die man nu eigenlijk aan dat boekje? Wel, hij reed op 
een keer door Amsterdam-Zuid en zag langs de kant van de weg 
een oud kastje bij het grofvuil staan. Dat kon-ie wel gebruiken. 
Bij nadere inspectie bleken de documenten in een van de laatjes 
van het kastje te liggen.’

HET FORT TIJDENS WO II
We stomen door, van de ene mobilisatieperiode naar de andere, 
van WO I naar WO II. Woelige tijden, waarin met enige regel -

CONTACT MET DE BUITENWERELD
Communicatie geschiedde via de telegraaf; de telegraafruimte 
in het fort stond via het groepskantoor in Wormerveer en het 
sectorkantoor in Zaandam in verbinding met het opperbevel in 
Amsterdam. En mocht de telegraaf het begeven…, dan konden 
voor het overbrengen van boodschappen altijd nog de duiven 
van het Rijkspostduivenstation in Artis worden ingezet! 
Later, tussen WO I en WO II, werd een telefoonverbinding met 
de buitenwereld aangelegd. Die buitenwereld was in principe 
verboden terrein voor Jan Soldaat, die zich niet verder dan 300 
meter van het fort mocht verwijderen… precies genoeg om café 
Krijgsman te bereiken. Wie zal het zeggen? Misschien dronk Jan 
Krom in dat café, in 1903, het jaar dat het fort gereedkwam, zijn 
laatste borreltje. In de Alkmaarsche Courant van september 1903 
stond het volgende nieuwsberichtje:
Uitgeest: Den 9, ’s morgens, is in eene sloot, nabij het fort “Krom-

meniedijk” het lijk gevonden van een timmermansknecht uit Aker-

sloot, die aan het fort werkte, en waarschijnlijk den vorigen avond in 

dronken staat te water is geraakt.3

In later jaren werd het regime versoepeld en mocht de helft van 
de manschappen ’s avonds van 17.00 tot 23.00 uur en gedurende 
één dagdeel op zondag het fort verlaten.

ORIGINELE DETAILS
Bijzonder is dat veel originele details behouden zijn gebleven, 
zoals een groot deel van de binnendeuren en kozijnen, de ijzeren 
luiken voor de ramen, de latrines, de betonnen urinoirs en drie 
enorme kookketels (daterend uit WO II) van metaalbedrijf Gebr. 
Klinkenberg uit Wormerveer. In de officierskamer is op het 
gewelf oorspronkelijk sjabloonschilderwerk zichtbaar, maar 
het meest speciaal is de panoramaschildering in de oostelijke 
bunker, waarop we het Fort bij Markenbinnen herkennen. 
Vermoedelijk heeft het geschilderde vergezicht, het uitzicht 
vanuit de schietopening, gediend als oriëntatiepunt voor de 
schutters, maar zeker is dit niet. 
Naast de authentieke details draagt het vestingwerk tal van 
gebruikssporen. ‘Onze filosofie is om die sporen zichtbaar te 

Detail van de panoramaschildering in de oostelijke kazemat van het 

Fort bij Krommeniedijk. Hierop zijn het dorp Markenbinnen en het 

gelijknamige fort te herkennen.

Er bestaat geen consensus over wat er precies op de schildering is te 

zien. Helemaal correct lijkt zij in ieder geval niet. Indicatie: v.l.n.r. 

boerderijen aan de Stierop, eiland De Woude; kerk West-Graftdijk; 

boerderijen in de Woudpolder; voormalige watermolen De Spin 

aan de Markervaart nabij Markenbinnen; fort bij Markenbinnen, 

genieloodsen bij Markenbinnen; dorp Markenbinnen; kerk van 

Krommeniedijk; boerderijen in de Krommenieërpolder; voormalige 

oliemolen De Bakkerij van de heer Kaars Sijpestein (afgebrand in 1912) 

Wormerveer; watermolen De Woudaap bij Krommeniedijk. Aan de 

rechterkant is wel de basis voor een soortgelijke schildering op de 

muur gezet, maar deze is nooit voltooid. De af beelding van een molen 

die in 1912 is afgebrand, suggereert dat de schildering ofwel is gemaakt 

voor 1912, ofwel dat de schilder een voorbeeld heeft gebruikt dat voor 

die tijd was vervaardigd.
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voor de natuur op en rond het fort, van Kaspische zandwilg tot 
vlier, van wintertaling tot noordse woelmuis. 
Voor belangstellenden is er volop gelegenheid het fort te be-
zichtigen. Jaap van Harlingen somt een aantal van de activi-
teiten op: ‘Begin maart het inundatieweekend, in mei een 
wandel excursie en het Festival op de Bres met toneel en volks -
muziek, de open dag in september (de Stellingmaand), de 
Nacht van de Nacht bij de overgang van zomer- naar winter    tijd 
met sterrenkijken, muziek en dans, te veel om op te noemen. 
Daarnaast kan het fort op verzoek door groepen belang   stel-
lenden worden bezocht.’ Het inundatieweekend annex vogel-
weekend van 9 en 10 maart dit jaar trok, ondanks de bitter koude 
en kletsnatte weersomstandigheden, 250 be zoekers. 
Over de toekomst van het fort is Van Harlingen minder uit-
bundig. ‘Er bestaan verregaande plannen bij de provincie 
om in het fort groepen jongvolwassen autisten te huisvesten, 
die daar twee jaar lang dag en nacht verblijven. Alle soldaten-
verblijven worden verbouwd; 80% van het fort krijgt een andere 
bestemming. Voor onze Werkgroep is het afwachten, maar 
voorlopig gaan we gewoon door!’

Voor de aangehaalde teksten en verdere gegevens heb ik dank baar 

gebruik gemaakt van ‘Achtergrondinformatie voor de rondleiding’ 

van Werkgroep Fort bij Krommeniedijk. 

Noten:

1 Een keel is de open, ‘onbeschermde’ achterzijde van een bastion. Bij 

Fort bij Krommeniedijk is dat de naar Krommeniedijk gerichte zijde 

van het fort. Via de keel staat het betreffende onderdeel van de vesting 

in verbinding met de overige delen.

2 Een kardoes is een houder, meestal een koker of een (linnen) zakje, 

met kruitlading. ‘Kardoes’ komt van ‘cartouche’, het Franse woord 

voor (geweer)patroon.

3 Informatie afkomstig uit door een van de leden van de familie Krom 

opgetekende familieherinneringen. 

maat, ter ontspanning, aan de soldaten klein ver lof werd 
verleend voor het maken van een fietstochtje in de buurt van het 
fort. Menigmaal moest fietsenmaker Rol van de Wilhelmina-
straat in Krommenie zijn niet-teruggebrachte rijwielen ophalen 
bij het fort. Tijdens WO II namen de Duitsers hun intrek in het 
fort, dat als kazerne en paardenstal voor de veld gendarmerie 
diende. Vermoedelijk heeft het complex tevens gediend als 
opslagplaats voor landmijnen.
Bewoners kunnen zich uit die tijd zware transporten naar het 
fort herinneren. Dagenlang liepen paarden met zware karren 
heen en weer tussen de Nauernasche Vaart en het fort. Ook werd 
het fort vrijwel dagelijks bevoorraad door Duitse legerwagens. 
De soldaat die aan de poort op wacht stond, nam de goederen 
in ontvangst. Willem van der Klei uit Krommeniedijk herinnert 
zich een vriendelijke, al wat oudere Duitse soldaat. Als deze man 
op wacht stond, stuurde hij een deel van het voedsel het fort in. 
Een deel hield hij achter om uit te delen. Vooral de kinderen uit 
de omgeving kon hij niets weigeren. De moeder van Van der Klei 
stuurde de circa vierjarige Willem regelmatig eropuit om wat 
brood bij deze man te gaan halen.
Er zijn ook buurtbewoners met minder goede ervaringen met de 
Duitsers. Gerrit Smit, die toestemming had om in de fortgracht 
te vissen, werd door een paar Duitse soldaten gesommeerd zijn 
vangst af te geven. Hij weigerde, kort daarna bleek zijn bootje 
door een granaat te zijn vernietigd. Willem Rothuizen woonde 
vlakbij de brug tussen de Militaireweg en de Heiligeweg. Hij 
had wat koeien en varkens om vet te mesten en schond wel 
eens de avondklok om de kalveren melk te geven. Op een dag 
kwam er een Duitse soldaat langs op patrouille. Rothuizen 
werd gearresteerd en moest de nacht doorbrengen in het fort 
bij Krommeniedijk. De Duitse soldaten die daar gelegerd waren, 
lieten Rothuizen bij wijze van straf muggen jagen. 

FORT BIJ KROMMENIEDIJK ANNO 2013
Binnenkort publiceren leden van de Werkgroep een boek over 
Fort bij Krommeniedijk, met (historische) foto’s, kaarten, teke-
ningen en krantenteksten. Naast de rijke historie is er aandacht 

Ansichtkaart met groepsfoto 

van de manschappen tijdens de 

mobilisatieperiode.

De latrines, gezellig allemaal 

op een rijtje. (Foto GAZ  2137443)
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Op 14 december 2012 meldde de afdeling Milieu- & Gebruiks-
toezicht van de gemeente Zaanstad, dat er sprake was van een 
‘dusdanig gevaarlijke en met de woningwet strijdige situatie 
dat het gebruik van de kerk door publiek gestaakt dient te 
worden.’2 De gemeente baseerde haar besluit mede op eerdere 
onderzoeken die in opdracht van het parochiebestuur waren 
uitgevoerd. Zo was in maart 2012 gebleken dat ‘naast en voor 
het Maria-altaar en ter hoogte van de achterste rij banken de 
draagkracht van de begane grond vloer niet is gewaarborgd.’ 
Verder was het frame van stalen liggers, bedoeld om de massa 
van het altaar te dragen, lokaal sterk gecorrodeerd. Tijdens 
het onderzoek van de gemeente op 14 december 2012 bleek de 
schade alleen maar te zijn toegenomen. De vloer zit vol scheuren 
en doorbuigingen. De conclusie van de gemeente was duidelijk: 
de vloerconstructie is zodanig verzwakt en onbetrouwbaar 
dat ‘zij niet meer in staat is om de krachten afkomstig uit het 
eigen gewicht en uit eventuele vloerbelastingen op afdoende 
wijze over te dragen op de hoofddraagconstructie van het 
kerkgebouw. Hieruit volgt dat niet meer wordt voldaan aan 
het gestelde in artikel 2.6 van het Bouwbesluit.’ Het parochie-
bestuur kreeg de bevestiging van wat het eigenlijk al heel lang 
vreesde; hier helpen geen tijdelijke oplossingen meer, alleen 
een drastische restauratie kan de kerk nog redden.

OUDE PROBLEMEN
De problemen met de vloer zijn bepaald niet nieuw. Op 26 
juni 1914 werd er in een vergadering van het kerkbestuur al 
gesproken over ‘een onderzoek dat ……… plaats had naar de 
verzakkingen van het middenpad en de ruimte voor de com-
muniebank.’ Een besluit over dit onderzoek werd uitge steld. 
De kerk was toen nog geen 15 jaar in gebruik. Op 7 oktober 
1915 werd opnieuw gesproken over de verzakkingen voor de 
communiebanken en in het middenpad. De heer Lensen, ‘1ste 
assistent bij de bouwmeester van de kerk’ deed een onderzoek. 
Besloten werd de ‘toestand nog even aan te zien.’ Op 20 april 1916 
werd besloten nog maar even te wachten met verder onderzoek 
naar de verzakking totdat het peil van het grondwater weer 
wat was gezakt na de grote overstroming van dat jaar. Op 4 

november werd besloten om mijnheer Lensen uit Schiedam 
‘aan te schrijven eens over te komen en te overleggen hoe dit 
euvel te verbeteren’. Uit de notulen van 5 januari 1917 blijkt 
dat de heer Lensen was begonnen met het versterken van de 
vloer van het altaar door zware ijzeren balken onder de vloer 
en de communiebanken aan te brengen. Op 31 mei van dat jaar 
bleek de restauratie toch nog uitgebreider dan eerder gedacht: 
‘na af loop der werkzaamheden als het ondervangen met 
ijzeren balken van het Priesterkoor en Communiebanken en 
het verleggen van de vloer daarvan, en eveneens het midden-
pad is opgenomen om na eenige tijd te kunnen zien of nog 
onverhoopte werking blijft in de fundering van de vloer.’ 
Uiteindelijk werd in de vergadering van 28 juni besloten om 
de rekening voor het herstel van de kerkvloer van ± f 2300,- te 
voldoen. Op 28 maart 1918 werd door het kerkbestuur tenslotte 
geconstateerd dat met betrekking tot de verzakking van de vloer 
op het altaar en in de kerk ‘geen noemenswaardige afwijking 
werd waargenomen.’ 3 

DEFINITIEVE OPLOSSINGEN VOOR DE VLOER? 
‘Als ik toch eens de jackpot zou winnen’, droomde pastoor 
A.F.M. Goedhart in oktober 2008 nog hardop. ‘Dan stop ik dat 
bedrag in het restauratiefonds. Ach, het is een wensdroom.’4 
De uitgebreide restauratie van de voorgevel en de toren was 
net afgerond. Maar pastoor Goedhart wist dat er nog meer 
grote restauraties nodig waren om de kerk toekomstbestendig 
te maken. Grootste zorgenkind voor het parochiebestuur was 
de fundering van de kerkvloer. J.J. Kaarsemaker, bestuurslid 
voor bouwkundige zaken, nam in 2009 contact op met het 
bouwbureau van het bisdom Haarlem om over de verzakkende 
kerkvloer te praten. Daarna vonden, zoals hiervoor al vermeld, 
diverse technische onderzoeken plaats. De voorlopige conclusie 
was, dat de spaarbogen waarop de vloer rust, zijn verzakt 
doordat er waarschijnlijk van het bestek is afgeweken. Bij de 
onderheiing van de spaarbogen zijn waarschijnlijk onvoldoende 
en te korte palen gebruikt. Door het scheefzakken van deze 
gemetselde spaarbogen zijn er scheuren ontstaan, waardoor 
het zand dat is gebruikt voor het aanvullen van de rondingen 

Parochianen Bonifatiuskerk 
tijdelijk dakloos

Ongewisse toekomst voor een rijksmonument 1
 

Een slechter moment was niet denkbaar: midden in de voorbereidingen voor de kerstviering 2012 verbood de 

afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente Zaanstad de toegang tot de Bonifatiuskerk in Zaandam. Het 

parochiebestuur wist al langer dat er problemen waren met de vloer. Omdat voor de kerstnachtviering, altijd 

een hoogtepunt in het kerkelijk jaar, ruim 600 mensen in de kerk werden verwacht, had het parochiebestuur 

geen risico willen nemen. In overleg met het bisdom had men de deskundige van de gemeente ingeschakeld. Nu 

moesten de parochianen voor de kerstviering dus uitwijken naar anderen kerken.

door Cees Kingma

Foto’s: Marco Kaaijk.
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in de spaarbogen, kon weglopen naar de kruipruimte onder de 
kerkvloer. Dit heeft dus een versterkend effect op het onregel-
matig verzakken van de vloer. 
Er wordt nu gestudeerd op twee mogelijke oplossingen van dit 
probleem. De eenvoudigste is de spaarbogen op te vangen in een 
nieuwe fundering of de bestaande onderheiing te vervangen 
door nieuwe palen. Dan kan het metselwerk van de spaarbogen 
worden hersteld en het zand weer aangevuld zodat de vloer weer 
vlak is. 
De tweede oplossing is veel ingrijpender. Dan gaat de kerkvloer 
er in z’n geheel uit en wordt op een nieuwe fundering een 
nieuwe kerkvloer aangelegd. In beide gevallen moet al het 
kerkmeubilair, zoals de kerkbanken, de communiebanken, 
het altaar en de biechtstoelen, uit de kerk worden verwijderd.

GROTE TELEURSTELLINGEN
Vooruitlopend op sluiting van de kerk tijdens de restauratie van 
de vloer had het parochiebestuur al eerder afspraken gemaakt 
met het bestuur van de Oostzijderkerk om daar de zondagse 
eucharistievieringen te houden. Maar voor de kerstviering van 
2012 was de Oostzijderkerk niet beschikbaar; op kerstavond 
stond daar een kerstconcert met een groot orkest gepland. De 
parochianen van de Bonifatiuskerk waren voor hun kerstviering 
aangewezen op een van de overige katholieke kerken in de 
Zaanstreek. Dat was heel sneu voor al die vrijwilligers die 
al veel tijd hadden gestoken in de voorbereidingen van de 
kerstvieringen. Ook voor pastoor Goedhart en zijn staf was het 
een bijzondere teleurstelling, ook al omdat hij wist hoe hard de 
mensen om hem heen hadden gewerkt om de bouwtechnische 
problemen in zijn kerkgebouw op te lossen.
Voor pastoor Goedhart stortte in een paar uur tijd zijn levens -
werk in. Hij kwam ruim 28 jaar geleden naar de Bonifatius -
parochie met de opdracht de kerk aan een nieuw parochie-
bestuur te helpen en de gelovigen weer naar de kerk te halen. De 
zondagse diensten werden nog door een handjevol katholieken 
bezocht en het kerkgebouw was door vandalisme ernstig 
beschadigd. Inmiddels is de parochie weer een bloeiende 
gemeen schap met opmerkelijk veel jonge kerkgangers, zijn er 
een aantal restauraties aan het gebouw uitgevoerd en is een 
functionerend parochiebestuur benoemd. De kerk is sinds 
juli 2001 aangewezen als Rijksmonument. Pastoor Goedhart 
realiseerde zich half december maar al te goed dat het wegvallen 
van de Bonifatiuskerk ook het einde van zijn parochie zou 
kunnen betekenen.

WIE ZAL DAT BETALEN? 
De Bonifatiusparochie is zelf eigenares van het kerkgebouw. 
Het parochiebestuur beseft echter dat de parochie de enorme 
bedragen die voor de restauratie en het onderhoud van het 
monumentale complex nodig zijn, onmogelijk zelfstandig kan 
opbrengen. Het bisdom, geconfronteerd met de secularisatie 
in de laatste decennia, ziet ook geen kans het parochiebestuur 
te hulp te komen, integendeel. In het hele bisdom is sprake van 
een dramatische teruggang van het aantal kerkbezoekers en op 
vrij korte termijn zal dat onvermijdelijk leiden tot sluiting en 
amovering van kerkgebouwen.5 Parochies zullen zich moeten 
verenigen in regionale verbanden, zo stelde bisschop Punt al in 

nr. 45| Zomer 2013 | 23



2008 vast, en de krimpende katholieke gemeenschap kan daarbij 
het onderhoud van alle bestaande gebouwen niet opbrengen.6 
Ook in de Zaanstreek wordt gewerkt aan de uitvoering van een 
dergelijk plan; de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Ds. Martin 
Luther Kingweg in Zaandam is intussen al opgeheven. Daarbij 
is een eventuele monumentale status van een gebouw geen 
garantie dat deze kerk dan ook wordt aangewezen voor de 
weke lijkse eucharistievieringen. ‘Wel wordt gepleit voor een 
ruim hartiger beleid van de overheid om deze monumenten te 
bewaren. De overheid/gemeenschap kan die last niet alleen bij 
de Kerk neerleggen’, volgens bisschop Punt. Maar:‘uit religieuze 
overwegingen kan sloop aantrekkelijker zijn dan profaan ge-
bruik van het gebouw.’7 

RIJKSMONUMENT BONIFATIUS
Sloop van de Bonifatiuskerk zou een bijzonder verlies zijn voor 
de Zaanstreek. Zij is een van de weinige zuivere stijlvoorbeelden 
van de neogotiek in de Zaanstreek. De Bonifatiuskerk werd in de 
periode 1899-1900 gebouwd naar ontwerp van de Rotterdamse 
architecten A.A.J. Margry en J.M. Snickers, die zich lieten in-
spireren door P.J.H. Cuypers (1827-1921), de belangrijkste ver-
tegen woordiger van de neogotische bouwkunst in Nederland. 
Volgens kunsthistorica Clara Bruins is zij een zogenaamd 
Gesamtkunstwerk vanwege de harmonieuze eenheid tussen de 
architectuur en de kunstwerken uit allerlei disciplines waarmee 
het interieur is verrijkt. (Zie kader).8

Het bijzondere is bovendien dat deze kerk de ‘beeldenstorm’ 
in de jaren zestig van de vorige eeuw praktisch geheel onge-
schonden heeft overleefd. Door de vernieuwingsdrang werden 
toen vele ornamenten als overbodig en oubollig uit tal van 
kerken verwijderd. 

DE PLAATS VAN DE BONIFATIUS 
IN DE GESCHIEDENIS VAN ZAANDAM

Ook om stadshistorische redenen is het een bijzondere kerk. 
Toen het kerkbestuur eind negentiende eeuw besloot tot de 
bouw van een nieuwe katholieke kerk was het rondom de Dam 
één grote bouwput, te vergelijken met de bouwactiviteiten 
voor Inverdan aan het einde van de twintigste en het begin 
van de eenentwintigste eeuw. De nieuwe Wilhelminasluis 
werd aangelegd (opening in 1903) en bij de rijstpellers Blans 
en Kamphuys (de belangrijkste donoren van de nieuwe kerk)9 
maakte het windtijdperk in snel tempo plaats voor grote nieuwe 
stoom fabrieken. Aan de Bloemgracht verscheen in 1901 de 
Willibrordusschool. De emancipatie van de katholieke gemeen-
schap in Zaandam kreeg haar beslag in een grote bouwwoede, 
door katholieke ondernemers en organisaties, aan de Oostzijde. 
De Bonifatiuskerk was daarbij een zeer markant punt in de 
katho lieke enclave aan de oostkant van de Zaan, en nog steeds 
valt hij moeilijk weg te denken uit het straatbeeld. 

POGINGEN TOT BEHOUD
Het parochiebestuur praat nu met partijen die wellicht bereid 
zijn om een gedeelte van hun activiteiten te verplaatsen naar 
de Bonifatiuskerk zonder dat het karakter van de kerk daardoor 
wordt aangetast. Hopelijk willen zij dan, samen met het bisdom 
en de (lokale) overheid, de nodige fondsen bijeenbrengen voor 

de restauratie van de kerkvloer. Alleen dan blijft de kerk nog 
minstens honderd jaar als hoogtepunt van katholieke cultuur 
en architectuur voor de Zaanstreek behouden. De gemeente 
Zaanstad heeft in 2006 via het Gemeentelijke Restauratie 
Uit voeringsprogramma Rijksmonumenten (GRUP) aan de 
Bonifatiuskerk ‘naar aanleiding van de bouwkundige urgentie 
de maximaal mogelijke subsidie’ toegezegd. Ook voor de restau-
ratie van de kerkvloer zal de (lokale) overheid een sub stantiële 
bijdrage dienen te leveren. 

De ‘Stichting Restauratie Bonifatiuskerk te Zaandam’ (opgericht 
in 2006) heeft inmiddels een aantal acties georganiseerd ter 
ondersteuning van de restauratie. In januari van dit jaar is een 
actiecomité opgericht, waarin leden uit de Stichting Restauratie 
en het parochiebestuur zitting hebben, dat op zoek gaat naar 
sponsoren. Een ‘Comité van Aanbeveling’ met diverse personen 
uit de politiek, de kunstwereld en het bedrijfsleven ondersteunt 
een en ander. 
In de voorbereiding van de ‘Van Sante Tentoonstelling’ in het 
Zaans Museum gaf ik een lezing voor buurtbewoners van de Ros-
molenbuurt. Ik vertelde daarbij over de rol die de ondernemers 
Blans en Kamphuys hadden gespeeld bij het tot stand komen 
van de katholieke enclave in Oost-Zaandam. Een van de oudere 
bezoekers ontroerde mij met een prachtige uitspraak: ‘Die 
heren baden de scharnieren uit de hemelpoort, maar z’n ar-
beiders hadden niet te eten.’ Alleen al om dit soort gevoelens 
moet dit symbool van de katholieke emancipatie voor nog vele 
generaties na ons bewaard blijven.

Noten:

1 Met dank aan Clara Bruins voor haar adviezen m.b.t. de 

kunstvoorwerpen in de Bonifatiuskerk. 

2 Besluit last onder bestuursdwang Bonifatius kerk, Gemeente 

Zaanstad, Milieu & Gebruikstoezicht, 14 december 2012.

3 Notulenboek kerkbestuur Bonifatiuskerk 1901-1930.  

NB: letterlijke citaten!

4 Peter Roggeveen, ‘Restauratie voorgevel Bonifatiuskerk nadert 

voltooiing’, Noordhollands Dagblad 4 oktober 2008.

5 Onderzoek herbestemming kerken en kerklocaties. Een inventarisatie 

vanaf 1970, Bisdom Haarlem, Bisdom Rotterdam  

en Projectbureau Belvedere. (z.p. december 2008). 

6 De Haarlemse kerk in reorganisatie. Stand van zaken in het  

gebouwen beleid in de regio, Bisdom Haarlem (z.p. (Haarlem)  

oktober 2008).

7 Bisschop Dr. Jozef Punt, Hoe omgaan met onze kerkgebouwen?  

(Notitie, augustus 2007).

8 Clara Bruins, ‘De Sint Bonifatiuskerk: Een honderdjarig godshuis  

aan de Zaan’, Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken,  

(z.p. (Leiden) 1999).

9 Henk Roovers, ‘Nieuwe kerken na herstel bisdommen’, 

 Zaans Erfgoed nr. 31 (winter 2009) 18-21.
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DE BONIFATIUSKERK ALS GESAMTKUNSTWERK
‘Het hoogtepunt van de kerk is het neogotische 

ensemble in de hoofdapsis, direct zichtbaar als je de 

kerk binnenloopt. Het altaar en de gebrandschilderde 

glas-in-loodramen met scènes uit het leven van de 

heilige Bonifatius vormen een prachtige eenheid met de 

architectuur’, aldus Bruins. De ramen in de hoofdapsis 

komen uit het atelier van Frans Nicolas & Zonen te 

Roermond en zijn er omstreeks 1900 ingezet. Alle andere 

gebrandschilderde glas-in-loodramen in de kerk stammen 

uit de periode 1945-1955. De combinatie van gekleurd glas 

en invallend zonlicht zorgt voor een warme gloed in de 

kerk en voor een gewijde en mystieke sfeer. Het altaar in 

de hoofdapsis wordt gef lankeerd door een Maria-altaar 

aan de noordzijde en een Jozef-altaar aan de zuidzijde. 

Deze neogotische altaren, af komstig uit het atelier voor 

kerkelijke kunst van Margry en Snickers, hebben een 

marmeren basis en een rijk gedecoreerd retabel van 

eikenhout. Een ander hoogtepunt in de Bonifatiuskerk 

is de bijzonder mooie kruisweg van de kunstenaar Jan 

Dunselman (1863-1931), een bekend kerkschilder, die vele 

kruiswegen in Nederlandse kerken aanbracht, o.a. in de 

Nicolaaskerk te Amsterdam, waar die in de Bonifatius 

veel op lijkt. Ook de communiebanken zijn bijzondere 

kunstwerken, gemaakt van gekleurd Italiaans marmer, 

waarin vier witmarmeren reliëfs zijn opgenomen met 

scènes die op de eucharistie betrekking hebben. De 

communiebanken en veel van de heiligenbeelden in de 

kerk komen uit het atelier van J.P. Maas (1861-1941) te 

Haarlem. Van alle kunstwerken heeft Bruins de schenkers 

achterhaald.

Detail spaarbogenvloer Bonifatiuskerk uit 

de bouwaanvraag voor ‘Het bouwen van 

een kerkgebouw met toren en pastorie door 

Kerkbestuur van de Heilige Bonifatius’  

(GAZ; BVDZ 13223) en het gat in de vloer onder  

de achterste kerkbanken waar een van de  

bogen zichtbaar is. (Foto rechts Cees Kingma.)
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Voor Russische bezoekers is het Czaar Peterhuisje een waar 
bedevaartsoord; men komt met eigen ogen aanschouwen waar 
de beroemde vorst ooit verbleef. Bij Zaankanters is het huisje 
veel minder bekend of in elk geval bezocht, stelde directeur van 
het Zaans Museum Fokelien Renckens in een interview naar 
aanleiding van het jubileum. En voor wie het niet (meer) weet, 
ook ons Oranjehuis heeft Russisch bloed: koning Willem II was 
immers getrouwd met de Russische prinses Anna Paulowna 
(1795 - 1865). 

AANKOMST ‘SHTANDART’ EN OPENING
Op 3 maart jl. werd het Ruslandjaar officieel geopend. Onder 
belangstelling van een aantal genodigden en door pers be-
richten aangelokt publiek en onder luid kanongebulder meerde 
de replica van Tsaar Peters fregat ‘Shtandart’ op die dag rond 
13.00 uur aan bij het Zaantheater in Zaandam. Een zangeres 
heette schip en bemanning welkom met Russische volksliedjes. 
Na een korte toespraak van burgemeester mr. G.H. Faber van 
Zaanstad werd het Ruslandjaar 2013 officieel geopend verklaard, 
althans voor de Zaanstreek. Daarna ging het gezelschap van 
burgemeester, directeur van het Zaans Museum Fokelien 
Renckens en een aantal genodigden op weg voor een rondgang 
door de Russische buurt in Zaandam. Na dit officiële deel was 
het publiek in de gelegenheid het schip te bezoeken. Verder 
waren er die middag onder meer Russische dansdemonstraties 
in de foyer van het Zaantheater. 

SCHIP 
De ‘Shtandart’ is een in 1995 gebouwde replica van het uit 1703 
daterende fregat dat de kern vormde van Tsaar Peters marine-
vloot. Dankzij bewaard gebleven tekeningen kon het schip 
volgens de oude specificaties worden gebouwd. Het is voorzien 
van een hulpmotor en doet nu dienst als trainingsvaartuig. Het 
meet ruim 30 m over alles, 25 m over de waterlijn, heeft drie 
masten en had oorspronkelijk 28 kanons.1 Bij de bouw van 
de replica speelde Nederland ook een rol; het Rotterdamse 
haven bedrijf deed een forse schenking en de zeilen werden 
gemaakt met hulp van een zeilmakersgroep die ook de zeilen 
maakte voor de replica van het VOC-schip ‘Amsterdam’. Na de 

Maritieme opening  
Ruslandjaar 2013

Fregat van Tsaar Peter op bezoek

In het Ruslandjaar 2013 worden de eeuwenoude betrekkingen tussen Nederland en Rusland in het zonnetje 

gezet. In Zaandam draait alles om het Czaar Peterhuisje, waar de boomlange Russische vorst in 1697 acht 

nachten logeerde. 

door George Slieker

foto’s auteur tenzij anders vermeld.

oplevering bracht het schip in juli 2000 een bezoek aan Neder-
land. Er bestaat inmiddels een Stichting Nederlandse Vrienden 
van de Shtandart. 

ACTIVITEITEN
In het Ruslandjaar 2013 wordt iedereen op een eigentijdse manier 
bij de eigen geschiedenis betrokken, liet museumdirecteur 
Renckens weten. In de Hermitage te Amsterdam is er vanaf 9 
maart tot 13 september een tentoonstelling over Peter de Grote. 
Op 8 april komen koningin Beatrix en president Poetin naar 
de Hermitage aan de Amstel om het Ruslandjaar op natio   -
naal niveau officieel te openen. In de Zaanstreek is er een pro-
gramma met een breed scala aan producties, zoals de dans-
voorstelling ‘Spirit of Russia’ en de familiemusical ‘Anastacia 
en de tsaar’ in het Zaantheater. Een andere activiteit is een 
Russisch filmfestival in De Fabriek. Maar er gebeurt veel meer. 
Het jaarlijkse MidZomerZaan-festival staat in het teken van 
wodka, kaviaar en glasnost, er komt een boek over de verdwenen 
pelmolen De Grootvorst (bijgenaamd Czaar van Moskoviën) 
en de Kamer van Koophandel houdt een Nederlands-Russische 
handelsconferentie. In het Zaans Museum staan de acht dagen 
centraal die de tsaar in 1697 in Zaandam doorbracht; Fokelien 
Renckens sprak in dat verband over ‘de mythe’ van het tsaren-
bezoek. Ook kunnen bezoekers kennismaken met een ander 
Czaar Peterhuisje, dat nu in Moskou staat, maar afkomstig is 
uit Archangelsk. 

CZAAR PETERHUISJE
Stralend middelpunt van het Ruslandjaar in de Zaanstreek 
evenwel is het Czaar Peterhuisje aan het Krimp in Zaandam, 
waarvan de restauratie op 9 maart van dit jaar gereed kwam. 
Een betere fundering en een klimaatbestendige ombouw 
maken dat het oudste houten huisje van de Zaanstreek weer 
eeuwen mee kan. Verder zijn er plannen voor een nieuw glazen 
ingangspaviljoen. Die restauratie is overigens betaald door de 
Russische technologiereus Summa Group. Het is een bewijs dat 
Zaandam in Rusland onwrikbaar op de kaart staat. 
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Noot:

1 In de scheepvaart spreekt men niet van kanonnen, 

maar van kanons.

Bronnen: 

- Interview met Fokelien Renckens op de website 

Zaanstreek.nl. 

- Albert Boes, ‘Replica vlaggenschip tsaar Peter in 

Zaandam’ in: Skepies kaike. De maritieme geschiedenis 

van de Zaanstreek Themanummer van Met Stoom/ANNO 

1961 37/155 (augustus 2000) 24-25.

De Shtandart afgemeerd achter het 

Zaantheater na de opening van het 

Ruslandjaar op 3 maart 2013
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JOPIE EN JOPIE
Laten we dit verhaal, dat zich uitstrekt van het beeldbepalende 
bruine café-restaurant op de Dam in Zaandam tot de glamour-
wereld van Parijs, beginnen met het uit de weg ruimen van 
een hardnekkig misverstand: Miss Jopie Koopman en actrice 
Jopie Koopman waren twee verschillende personen! Dat de 
twee vaak met elkaar worden verward, is niet verwonderlijk. 
Carel en Johan, hun vaders, waren broers. De Jopies waren dus 
nichtjes van elkaar, droegen nagenoeg dezelfde naam, waren 
beiden een appetijtelijke verschijning en hadden allebei een 
succesvolle carrière. 
Jopie, onze schoonheidskoningin, groeide op in het hart 
van Zaandam. Zij heette voluit Johanna Bernardina Jeanne 
Koopman en leefde van 1908 tot 1981. De andere Jopie, dochter 
van Johan Koopman en Anna Maria Petronella Eengelberd, 
geboren en getogen in Amsterdam, had de voornamen Johanna 
Bernardina en leefde van 1910 tot 1979. Jarenlang behoorde zij 
tot de populairste artiesten van Nederland, eerst bij de revue, 
later op het witte doek. Haar filmdebuut maakte zij als Jans in 
de Nederlandse rolprent Bleeke Bet waarin ze grote bekendheid 
verwierf met het liedje ‘Ik heb witte en rode radijs’. 
De verwarring tussen de twee Jopies zorgde ervoor dat er regel - 
matig een foto van de Zaandamse schoonheidskoningin werd 
geplaatst bij een artikel over de Amsterdamse actrice. 

PIKANTE FOTO’S
Eind twintiger jaren van de vorige eeuw werd het etablissement 
De Nieuwe Karseboom, een traditioneel bruin café-restaurant 
met karakteristieke boogramen en Perzische kleedjes op de 
tafeltjes, gerund door uitbater Carel Koopman, een bekende 
Zaanse biljarter, die tweemaal het Nederlands kampioenschap 
driebanden op zijn naam wist te schrijven. Zijn eerste titel 
behaalde hij in 1926, met een moyenne van 0.583. Negen jaar 
later, in 1935, won hij nogmaals het Nederlands kampioenschap 
driebanden, ditmaal met een moyenne van 0.653. Kroegbaas 
Carel was getrouwd met Jet. In latere jaren, na het overlijden 
van haar echtgenoot, nam Jet de scepter van hem over; in de 
volksmond ging de gelegenheid al snel ‘Tante Jet’ heten.
Op 28 januari 1928 zou Jopie, dochter van Carel en Jet, meedoen 
aan de eerste, door weekblad Het Leven georganiseerde – op 
Amerikaanse leest geschoeide – Miss Holland-verkiezing. 

Een Zaanse miss Holland
Een roemrijk hoofdstuk uit de geschiedenis van 

De Nieuwe Karseboom

Jopie Koopman was de dochter van Carel en Jet Koopman, uitbaters van het gerenommeerde etablissement 

De Nieuwe Karseboom, op de Dam in Zaandam. Op 19 januari 1929 werd zij in het Amsterdamse

 Tuschinski-theater door een vooraanstaande jury gekroond tot de mooiste van Nederland. De eerste 

Miss Holland kwam uit Zaandam! Voor de schoonheidskoningin lagen enkele mooie reizen in het verschiet.

door Cor van Dongen

Plaats van handeling: het weelderige Tuschinski-theater in 
Amsterdam. Het Leven was een geïllustreerd weekblad, een 
sensatieblad, dat, gebruikmakend van losjes taalgebruik, 
bol stond van gerucht makende moordzaken, onthutsende 
zedenzaken en wat dies meer zij, artikelen die vergezeld gingen 
van (voor die tijd) pikante foto’s van in badpak gehulde dames. 
Vanwege die ‘opwindende blootfoto’s’ werd het blad, dat ver-
scheen van 1906 tot 1941, vaak heimelijk gelezen. 
Het grote publiek, in die jaren nog redelijk onbekend met het 
fenomeen van de fotoreportage, genoot van de met actuele 
foto’s opgesierde, opwindende verslagen (die in hoge oplage 
verschenen) van journalisten en fotografen, medewerkers die 
vaak undercover werkten, bijvoorbeeld vermomd als draai orgel-
man of zwerver, en regelmatig voor sappige primeurs zorgden. 
Heden ten dage zouden wij Het Leven kunnen vergelijken met 
weekbladen als de Panorama of de Nieuwe Revu.

HOOG NIVEAU
De jury van de eerste Nederlandse Missverkiezing bestond uit 
louter mannen, juryleden ‘van het hoogste niveau’, voorname 
vertegenwoordigers uit de kringen van kunst, literatuur en 
toneel. Want stel je toch eens voor dat men zou denken dat 
deze schoonheidswedstrijd slechts diende als plat amusement! 
Kunst schilder Jan Sluijters, vooral bekend vanwege zijn vrouwen  -
portretten (al dan niet naakt), mocht natuurlijk niet in deze jury 
ontbreken, waar ook dichters, letterkundigen, een archi tect en 
een toneelspeler deel van uitmaakten. Tot voor zitter van de jury 
werd benoemd de hoofdredacteur van Het Leven, een nazaat 
van Abraham Tuschinski. De bekende schilder, societyfiguur 
in Parijse kringen en womanizer Kees van Dongen zou een 
maandje later (samen met 19 andere kunstenaars) namens 
Neder   land zitting nemen in de internationale jury voor de Miss 
Europa-verkiezing.

DE VOLMAAKTE VROUW
De landelijke belangstelling voor die eerste – historische – editie 
van de Miss Holland-verkiezing was zeer groot. Zo schreef de 
Nieuwe Rotterdamsche Courant: ‘Op het tooneel trad daar in 
het gekleurde licht van schijnwerpers de bloem van Hollands 
vrouwelijk schoon, van Nederlands mooiste meisjes, uit wie een 
jury onze nationale schoonheidskoningin zou proclameeren.’
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En het Polygoon Journaal was erbij! Op de internetsite Geschie-
denis24 valt een dikke minuut te genieten van een filmpje 
waarop we een stralende Jopie zien, op het moment dat zij, vlak 
na haar uitverkiezing tot Miss Holland, bloemen in ontvangst 
mag nemen. De laatste 30 seconden van het filmpje zien we haar 
vrolijk door Zaandam wandelen (wie herkent het plekje?), met 
een draaiende molen op de achtergrond.

JOPIE IN DE GROTE WERELD
Als uitvloeisel van haar uitverkiezing tot ‘de volmaakte vrouw’ 
mocht Jopie meedoen aan de Miss Europa-verkiezing van 1929, 
het Europeesch Schoonheidstournooi in Parijs, waar zij in een veld 
met negentien andere schoonheden op de vierde plaats zou 
eindigen. Een grote groep vrienden en bekenden zwaaide haar 
uit op vliegveld Schiphol bij haar vertrek naar Parijs.
In korte tijd groeide Jopie uit tot een bekendheid; voor een van 
de edities van de Zesstedenloop, de hardloopwedstrijd die de 
Zaanse VVV elk jaar (van 1929 tot 1934) organiseerde, werd zij 
gevraagd de eerste prijs, een armbandhorloge, aan de winnaar 
uit te reiken. Vanwege haar hoge klassering bij de Miss Europa-
wedstrijd mocht ze in Galvestone (Texas, Verenigde Staten) 
deelnemen aan de Miss World-verkiezing. Onduidelijk is hoe 
ze het er daar vanaf bracht. Een serie van 75 kleurenplaatjes, 
met de afbeeldingen van de mooiste schoonheidskoninginnen 
van de Miss Europa- en de Miss Universe-verkiezingen uit het 
begin van de dertiger jaren, te vergelijken met de Miss Blanche-
voetbalplaatjes, zou worden uitgegeven door de NV Tabaks-
industrie v/h Gebr. Philips uit Maastricht.

SMEUÏGE REPORTAGES 
De mooie reisjes van Jopie, naar de Verenigde Staten en naar de 
wereld van glitter en glamour van de Franse lichtstad, werden 
breed uitgemeten, met grote verslagen en schitterende foto’s, 
in Het Leven en andere (geïllustreerde) bladen, met als slagroom 
op de taart, in hetzelfde jaar waarin ze haar titel Miss Holland 
behaalde, het huwelijk van de Zaandamse schoonheidskoningin 
met een beroemde voetballer: Klaas Jan Breeuwer, eveneens uit 
Zaandam afkomstig. 
Het sprookjeshuwelijk stond garant voor smeuïge reportages, 
en dat was smullen voor de lezers en lezeressen van de bladen: 
‘Tegen het uur, dat bruid en bruidegom op het stadhuis werden 
verwacht, verdrong zich daar een groote schare nieuws gierigen, 
die echter door uitgebreide politiemaatregelen op behoor -
lijken afstand werd gehouden. De fotopers was goed vertegen-
woordigd.’ Klaas Breeuwer (1901-1961) speelde achter een volgens 
bij ZVV, ZFC en Haarlem. Eén keertje kwam hij uit voor het 
Neder lands elftal, in de wedstrijd Nederland-Zweden tijdens 
de Olympische Spelen van 1924 in Parijs.1 
Door dit huwelijk groeide De Nieuwe Karseboom in de dertiger 
jaren uit tot het officieuze clubgebouw van ZFC. Al met al blijven 
Jopie Koopman en De Nieuwe Karseboom onlosmakelijk met 
elkaar verbonden.

PERZISCHE TAPIJTEN
Jopie overleed in 1981. De sloop van haar ouderlijk huis in 1965 
vanwege ernstige verzakkingen, mocht ze dus nog beleven. 
Lange tijd behoorde De Nieuwe Karseboom, met een klein 

Na haar verkiezing zouden er 

mooie reizen volgen voor de 

nieuwe schoonheidskoningin. 

Hier poseert  zij bij de trein met 

haar verloofde Klaas Breeuwer.

Enkele van de deelnemers aan 

de Miss Univers-verkiezing 1929 

in de USA; 3e van links Jopie.
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aantal kamers op de bovenste verdieping, tot de weinige hotels 
in de Zaanstreek. In de jaren dertig konden hotelgasten verder 
terecht in het Wapen van Amsterdam, Het Wapen van Zaandam 
en het etablissement van J. Groot op de Stationsstraat. Tal van 
vergaderingen, bijeenkomsten, feesten en fuiven vonden er 
in al die jaren plaats. De zaak groeide niet alleen uit tot het 
clubhonk van ZFC, ook ZSC, de Zaandamse Schaakclub, hield 
er zijn wekelijkse clubavond (zie ook Zaans Erfgoed nr. 43). De 
oprichting van atletiekvereniging Zaanland vond in 1933 in een 
van de zaaltjes van het etablissement plaats.
Niet lang nadat het karakteristieke gebouw, op een steenworp 
afstand schuin tegenover het Czaar Peterbeeld op de Dam ge-
legen, tegen de vlakte was gegaan, kwam er een glazen blokken-
doos voor in de plaats, een modern gebouw waarin ex ploitant 
Abassi in de jaren zeventig een zaak in Perzische tapijten dreef. 
Wij herinneren ons de Perzische kleedjes op de tafeltjes van De 
Nieuwe Karseboom… 
Na het vertrek van de tapijtenhandelaar verhuisde Kruit 
Woning    inrichting van de Westzijde naar het pand. Na de ver-
huizing van de woninginrichters naar Assendelft, onderging 
de glazen doos een radicale metamorfose waarbij het gebouw 
op  nieuw, na al die jaren, een horecabestemming kreeg onder de 
naam Het Paleis op de Dam. Een treffende benaming!

Noot:

1  De wedstrijd om de bronzen medaille eindigde – na verlenging – in 

een 1-1 gelijkspel. In de replay, een dag later gespeeld, was Breeuwer 

niet van de partij. Zweden won deze beslissingsderby met 3-1.

Het huwelijk van Jopie en de bekende ZFC-voetballer Klaas 

Breeuwer later in het jaar van de Miss verkiezingen, trok 

veel aandacht (Spaarnestad Photo, SFA 022828999) 

Jopie Koopman poserend voor de 

fotografen in Parijs.
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De onstuitbare opkomst van de 
consumentenmaatschappij
De crisis van de jaren dertig in de Zaanstreek, deel 3

In Zaans Erfgoed nummer 31 (winter 2009) en nummer 32 (voorjaar 2010) stonden de eerste twee artikelen uit 

deze reeks.1 De huidige crisis is nog niet voorbij, en ook de grote crisis van de jaren dertig duurde langer dan 

iedereen hoopte. Welke oplossingen bedacht het Zaanse bedrijfsleven toen en werkten die ook? 

door Jur Kingma

Illustraties: GAZ

Op de crisis in de jaren dertig was niemand voorbereid. Econo-
mische crises werden gezien als onontkoombare periodes 
in de economische ontwikkeling of als uitwassen van het 
kapitalistische systeem. Het bedrijfsleven had geen antwoord 
op de sociale problemen waarmee de economische crisis ge-
paard ging. In dit artikel staat de reactie van het Zaanse be-
drijfsleven op de crisis centraal. Op de eerste plaats die van de 
Kamer van Koophandel, die de belangen van de ondernemers 
behartigde bij de overheid en probeerde een zo goed mogelijk 
ondernemersklimaat te realiseren. Daarna komt de reactie 
van één bedrijf, de Zaanlandsche Scheepsbouw Maatschappij, 
aan bod. Al met al veranderde door de economische en sociale 
problemen de streek in die periode heel sterk.

DE KAMER VAN KOOPHANDEL.
Enige maanden na de beurskrach van Wall Street hield voor-
zitter J.A.E. Verkade zijn jaarrede. Hij zag de toekomst niet 
somber in: ‘Wanneer men de laatste dertig jaar eens nagaat, 
dan mag het zijn dat de een of andere industrie in dit tijdsbestek 
wat kleiner geworden, ja zelfs verdwenen is, maar hiertegenover 
staat dat er anderen zijn gekomen, die op ’t ogenblik den roem 

van de Zaanstreek als derde industriële streek in Nederland ten 
volle handhaven.’2 
De toon van de jaarrede 1931 was aanmerkelijk somberder. 
‘Over al begint het gevoel wakker te worden hoe kunstmatig 
de zogenaamde welvaart van enige jaren terug is geweest en hoe 
door het uitbouwen van het gehele kredietsysteem, gebaseerd 
op een zo wankele basis als het goud, een ongebreidelde 
stimu lans is gegeven aan de uitbreiding van het zakenleven.’ 
Op 4 maart 1931 verscheen een rapport van de Kamer over de 
werkloosheid. Daarin werd als een der oorzaken van de grote 
werkloosheid de toenemende mechanisatie genoemd, waardoor 
het in veel gevallen mogelijk was om het werk door meisjes en 
jongens te laten verrichten, werk dat vroeger door sterkere 
krachten moest worden gedaan. Bij de 63 geënquêteerde be-
drijven waren 8157 volwassen arbeiders, 1201 jongens en 1681 
meisjes in dienst. De toenemende tewerkstelling van meisjes 
had volgens de rapporteurs de werkgelegenheid van vol-
wassenen sterk beïnvloed. Een van de conclusies van het rapport 
was dat het wenselijk was dat werkgevers geen arbeiders van 
buiten aan zouden nemen als deze in de Zaanstreek te krijgen 
waren. Er waren ook te weinig leerlingen. Het zou goed zijn de 

Protestrit tegen de Zaandijker tol. 

De Zaanse VVV nam het initiatief 

voor acties voor het afschaffen 

van de Zaanse tollen. De tol tussen 

Zaandijk en Wormerveer werd 

afgeschaft op 1 januari 1931.  

(GAZ 21.04635)

De laatste passagiers-stoomtrein 

vertrekt van station Krommenie/

Assendelft richting Amsterdam, 

15 maart 1931. De portalen van de 

nieuwe bovenleiding zijn gereed om 

de elektrische treinen van energie te 

voorzien. (GAZ 21.11069)
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ouders erop te wijzen, dat plaatsing in een ambacht op een lager 
aanvangsloon de voorkeur verdiende boven plaatsing in die 
fabrieken, waar wel hoger aanvangsloon werd gegeven, doch 
waar op den duur minder goede vooruitzichten bestonden 
dan in de ambachten.3 De toon werd steeds somberder en in 
1934 werd helemaal geen jaarrede gehouden. In 1935 werd een 
aan  beveling besproken over de tewerkstelling van jeugdige 
werk  lozen. Het voorstel was om op één beschikbare plaats 
twee jongens aan te stellen en dan ieder de helft van de tijd te 
laten werken tegen half loon. Want ‘als het nog enige jaren zo 
door  gaat worden de jeugdige werklozen nooit meer bruikbare 
mensen.’ Het voorstel stuitte op onoverkomelijke bezwaren.4 

DE ZAANLANDSCHE SCHEEPSBOUW 
MAATSCHAPPIJ IN DE CRISISJAREN

Op het niveau van de individuele bedrijven probeerde men zo 
goed mogelijk de crisis door te komen. In een economische crisis 
krijgt de transportsector als eerste de klappen. De Zaanlandsche 
Scheepsbouw Maatschappij (ZSM) had een werf op ’t Kalf en een 
in Wormer.5 Men repareerde en bouwde binnenvaartschepen. 
In die jaren was de binnenvaart nog van groot belang voor het 

goederentransport. Tijdens de crisis probeerden schippers te 
overleven door te bezuinigen op onderhoud en reparaties. Voor 
de crisis draaide de werf goed. De brutowinst over 1928 bedroeg 
f 10.502,11. Op 4 december 1929 werd de werf Wormer gekocht 
voor f 12.380,-. Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering 
van 15 mei 1930 werd nog voorgesteld om f 40.000,- aan nieuwe 
aandelen uit te geven. De aandeelhoudersvergadering zag 
grote problemen. De winst over 1930 bedroeg f 9.920,52. Begin 
februari 1931 meldde de directie dat de zaken ‘slap’ waren. Een 
belangrijk gedeelte van het personeel werd ontslagen. Men 
was in gesprek met de gemeente Zaandam over subsidie om 
niet nog meer personeel te hoeven ontslaan. Eind 1931 was er 
geen nieuwbouw meer op de werf. Er werkten nog 30 man in 
de reparatie. De omzet over 1931 was de helft van die van 1930. 
De winst bedroeg f 1283,72 ½ . In 1932 werd een verlies geleden 
van f 7483,18. In 1933 was een motortankboot voor Pieter Bon 
de laatste opdracht. Directeur J.C. Vis had toen reeds f 10.000,- 
voorgeschoten vanwege een gebrek aan kasmiddelen. Er werden 
uitgebreide besprekingen gevoerd over het voortbestaan van 
de ZSM. Op de aandeelhoudersvergadering van 1933 kwam 
men tot de volgende besluiten: ten eerste werden alle lonen 

Eind 1934 bouwde de ZSM weer een schip. Het was een heel bescheiden 

melkschuitje van 12 ton, ‘De Goede Verwachting’, voor de Coöp. 

Stoomzuivelfabriek ‘Concordia’ in Birdaard. (GAZ 25_103_06272)

Tewaterlating van de laatste nieuwbouw op de werf Czaar Peter van 

de Zaanlandsche Scheepsbouw Maatschappij (ZSM) op 3 juni 1933. Het 

tankmotorschip ‘Olievos’ van 275 ton werd gebouwd voor N.V. Oliefactorij 

Pieter Bon Cz. Zaandam. De prijs bedroeg  f 34.000.-.  

(GAZ 21.27408)

Het nieuwe kantoor van Cacao de 

Zaan aan de Stationsstraat in Koog 

aan de Zaan werd in 1935 geopend. 

(GAZ 22.00619)
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en salarissen, ook die van de directie, met 10% verlaagd. Op de 
tweede plaats werden de pensioenen met 1/3 verminderd. Verder 
stelde voorzitter Walig f 1000,- beschikbaar om de lonen van de 
volgende zaterdag te kunnen betalen en beloofde de directie op 
zoek te gaan naar aanvullende kasmiddelen. 
Drie maanden later werd in de vergadering van commis saris sen 
gesproken over onderhandelingen met de metaalbe werkers-
bond over loonsverlaging. De ZSM wilde 5% verlaging nu en 5% 
later. Het werd 7% nu en 3% later. De commissarissen J.J. Duyvis, 
W. Meyling en Coenraad Honig leenden de ZSM kasgeld. Er 
was weer wat lonend werk aangenomen, een motorbootje 
voor een zuivelfabriek in Friesland. Twee maanden later bleek 
dat de ZSM zonder steun van derden niet aan haar financiële 
verplichtingen kon voldoen. Er was over 1933 een verlies van 
f 7254,14 geleden. De directie wilde een reorganisatie. In de 
aandeelhoudersvergadering van mei 1935 werd medegedeeld 
dat D.J. Koopmans van Koopmans meelfabrieken in Leeuwarden 
bereid was om commissaris te worden, samen met zijn zwager. 
Koopmans ging voortvarend te werk. Hij wilde tot 90% af-
schrijven op de aandelen. Langzaam keerde het tij. De winst 
over 1936 was f 3954.21. Voor 1937 werd een dividend voorgesteld 
van 10%, maar directeur Brandsma was bang dat dit een verkeerd 
signaal was naar de schippers. En er dreigden looneisen van  
7,5 %. Koopmans stelde daarom een dividend van 4 % voor. De 
werf in Wormer leed nog enige jaren verlies. Maar in 1938 begon 
men op de werf aan ’t Kalf met de bouw van een kustvaartuig, 
dat werd voorgefinancierd door commissaris Koopmans. Er 
was in de crisisperiode vier jaar verlies geleden en twee jaar 
een geringe winst gemaakt. 

INNOVATIE ONDANKS DE CRISIS 
Terwijl het veel bedrijven slecht ging opende Verkade in 1931 de 
nieuwe biscuitfabriek en in 1936 de chocoladefabriek. 

In 1935 kwam het nieuwe kantoor van Cacao De Zaan gereed. In 
1936 werd de Prins Hendrikkade in de Voorzaan uitgebouwd. In 
1937 werd de nieuwe deurenfabriek van Bruynzeel in gebruik 
genomen. Een jaar later produceerde Bruynzeel zijn eerste 
(systeem)keuken. Op 15 maart 1931 was de elektrificatie van 
de Zaanlijn voltooid; voor het laatst werd een passagierstrein 
getrokken door een stoomlocomotief. Vanaf 1925 waren de 
eenvoudige kraanbruggen in de Zaanlijn vervangen door 
moderne elektrische ophaalbruggen. De elektrische treinen 
hadden een veel grotere vervoerscapaciteit dan de oude 
stoomtreinen. Ook het reizigerscomfort nam toe. In de jaren 
1931 en 1932 werden de spoorwegstations Koog-Zaandijk en 
Krommenie-Assendelft door nieuwe vervangen.6 De dagelijkse 
goederentrein van Amsterdam naar de Zaanse stations en terug 
werd nog tot 1956 door een stoomlocomotief getrokken. Alleen 
op de Hoornse lijn bleven tot de jaren vijftig stoomlocomotieven 
de reizigerstreinen trekken. In 1932 werd ook de nieuwe am-
bachts school aan de Westzijde in Zaandam geopend.
Enige jaren later kwamen de provinciale wegen Hem – Limmen 
en Buitenhuizen – Purmerend gereed. Spectaculair was de 
nieuwe Julianabrug in Zaandijk. Het autoverkeer nam fors toe; 
af en toe ontstonden er zelfs files. Maar vooral het fietsverkeer 
groeide, terwijl ook het aantal rijwielen met hulpmotor 
toenam. Vanaf 1928 was een heftige strijd losgebarsten over 
de afschaffing van de Zaanse tollen. Goedkope treinkaartjes 
en de komst van vele autobussen maakten het mogelijk om 
dagtripjes te maken. In 1932 werd de nieuwe bioscoop Corso 
in Wormerveer geopend. Het verenigingsleven bloeide. Er 
kwamen jazz- en dansorkesten, zoals het accordeonorkest de 
Ricardo’s, dat in 1936 in Zaandam werd opgericht. 

De nieuwe brug over de Nauernasche vaart in de Provinciale 

weg Buitenhuizen – Purmerend werd in 1935 geopend.  

(GAZ 21.15405)

Rechtsboven: de bouw van een nieuwe loskade langs de Prins 

Hendrikkade in de Voorzaan in 1936. (GAZ 21.30633)

De Bruynzeeldeurenfabriek met droogkamers en kantoor aan 

de Pieter Ghijsenlaan in Zaandam werd geopend in 1937, het 

jaar van het 40-jarig bestaan van de Bruynzeel-bedrijven.  

(GAZ 21.02648)
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Noten:

1 Jur Kingma, ‘Noodtoestand voor bedrijven. De Zaanstreek en de crisis 

van de jaren dertig’, Zaans Efgoed 31 (winter 2009) 14-17; Jur Kingma, 

‘Steun en werkverschaffing. De crisis van de jaren dertig in de 

Zaanstreek (deel 2)’, Zaans Erfgoed 32 (voorjaar 2010) 35-38. 

2 Cees van Dalsem, Zaansche Toestanden. 150 jaar Kamer van Koophandel  

en Fabrieken voor de Zaanstreek (Wormer 1993) 102.

3 Idem 105.

4 Ibidem.

5 GAZ 2.01.1.03 Verkeer en vervoer PA-0146 Zaanlandsche Scheepsbouw 

Maatschappij Zaandam. Notulenboek (Zaandijk, Wormer). 

6 G.J. Vis, ‘De geschiedenis van de Zaanlijn’, Met Stoom vol. 4  

(Koog aan de Zaan 1990) 8-17.

CONCLUSIE
De Kamer van Koophandel heeft weinig kunnen doen om 
de gevolgen van de crisis te verzachten. De overheid zorgde 
met uitkeringen en werkverschaffingsprojecten wel voor 
een verzachting van de sociale gevolgen ervan. De Zaan-
landsche Scheepsbouw Maatschappij kwam de crisis door 
dank zij een groot ontslag van arbeiders, verlaging van lonen 
en pensioenen, afschrijving op de aandelen en nieuw kapi-
taal. Het was op het randje geweest. Dat gold voor veel meer 
bedrijven; een aantal heeft het niet gehaald. Maar tege lijk 
werden in de hele crisisperiode nieuwe fabrieken geopend 
en plannen gemaakt voor nieuwe fabrieken zoals Verkade, 
Cacao De Zaan en Bruynzeel laten zien. Maar het was een 
ander soort industrie. Niet halffabricaten zoals lijn olie 
en onver pakte producten zoals gepelde rijst, maar consu -
menten   producten in eenheidsverpakkingen gingen in toe-
nemende mate de hoofdrol spelen. Zo startte Albert Heijn 
in 1936 met een grote reclamecampagne voor Boffie koffie. 
We zijn geneigd de periode 1930-1950 te zien als een periode 
waarin de discontinuïteit door de donkere crisisjaren en 
oorlog centraal staat. De onderliggende trend, waarbij de 
samenleving zich in toenemende mate ontwikkelde tot een 
consumentenmaatschappij, is minstens zo interessant. De 
democratisering van de consumptie was onstuitbaar. Later 
zou dit neerbuigend massaconsumptie worden genoemd. 
Deze heeft, naast het loslaten van de gouden standaard, zeker 
bijgedragen aan het oplossen van de economische crisis. Het 
sociale vangnet van de overheid heeft ervoor gezorgd dat de 
consumptie een rol kon spelen in het economische herstel. 
Het heeft de heroriëntatie van de Zaanse nijverheid op de 
consumentenmarkt zeker bevorderd. 

De geitenfokvereniging uit Assendelft ging 

in 1935 met de bus een dagje uit. De snelle 

toename van het aantal toerbussen maakte 

het mogelijk dat steeds meer groepen uit 

de samenleving zich een dagje uit konden 

veroorloven. (GAZ 21.10299)

Reclame voor een 

nieuwe radio. De 

combinatie van 

glamour en techniek 

zou steeds meer 

navolging vinden 

en aanzetten tot 

consumeren. 

(GAZ 41.04176)

Autobus (de ‘Blauwe Bus’) no. 5. van 

Bethlem’s-Autodienst Zaandam-

Krommenie met chauffeur Jan Koene 

en conducteur. Op de zijkant van de 

bus reclame voor Verkade’s waxine 

theelicht. (GAZ 41.08230)
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ANNIE VAN SOEST-PEL, GETUIGE, EN DOCHTER 
VAN GEERTJE PEL-GROOT.

Het lijkt alsof het besef al pratend tot haar doordringt. ‘Bede-
laars kwamen het huis niet voorbij zonder een hap eten. Zo zijn 
wij eigenlijk opgevoed. Waar geholpen moet worden daar moet 
je helpen. Dat hebben wij echt meegekregen.’ Ze lacht verbaasd 
en wat trots. Haar moeder Geertje neemt, kort na het overlijden 
van haar man, een joodse baby in huis. De baby wordt verraden 
door de overbuurman. Geertje wil niemand in gevaar brengen 
en geeft zichzelf aan. 
Via Vught belandt ze in Ravensbrück. ‘Ik had de stelligste over-
tuiging dat ze terug zou komen. Dat heb ik heel lang gehad. 
Dat, toen uit de concentratiekampen de mensen aankwamen, 
er weer een trein aankwam, dan ging ik erheen, dan dacht ik 
misschien zit ze erbij. Inwendig wou ik het niet geloven. Want 
ik ben ongemerkt steeds weer gaan kijken. Dan dacht ik: er komt 
weer een trein, ik ga toch weer kijken.’

Monumenten Spreken
Getuigen moeten nu worden gehoord, anders is het te laat.

Zevenentwintig gebeurtenissen, personen of groepen in de Zaanstreek waren zo belangrijk dat er een 

oorlogsmonument voor is opgericht. Stichting Monumenten Spreken legt de verhalen achter die monumenten 

vast en maakt er minidocumentaires over. Sinds de eerste filmdag op 29 juli 2011 zijn de verhalen achter 

eenentwintig monumenten al volledig onderzocht en zijn negenenzestig getuigen voor de camera geweest.  

Elk kwartaal stellen we er twee aan u voor.

door Merel Kan 

Portretfoto’s Anjo Kan; monumentenfoto’s archief redactie. 

PIET DE GOEDE, GETUIGE VOOR HET MONUMENT 
AAN DE LEEGHWATER WEG BIJ DE ZAANSE SCHANS.

Zijn reuzenhanden hebben ooit het doel van PSCK vrijgehouden 
van ballen. Nu liggen ze gekromd op tafel. Zijn ogen kijken terug. 
In de oorlog was hij rond de twintig. ‘Ik zat niet in het verzet, de 
Duitsers bepaalden dat de boerderij van de voedselvoorziening 
was. De koeien graasden waar nu voetbalclub Zaandijk zit.’ 
Piet steekt één van zijn armen schuin omhoog naar voren. 
‘Het waren niet allemaal van die mannen. Er zaten normale 
boerenzonen tussen. Een keer werd ik ingehaald door zo’n 
Duitse legerauto toen ik over de Julianabrug liep. Plots dook 
er een Engels jachtvliegtuig uit de lucht: Takketakketakketak! 
De jeep belandde in de sloot. Twee dood.’ Eén reikte naar Piets 
hand. Piet zag een jongen met een bleek gezicht en hij hielp 
hem. Natuurlijk. ‘Er kwamen weleens kinderen uit Amsterdam 
logeren. Als mijn moeder melk karnde dan maakte ze van het 
vet soms pap. Heerlijk vonden ze dat!’

Plaquette voor Geertje Pel-Groot 

in de Doopsgezinde Vermaning in 

Zaandam: Geertje Pel-Groot nam 

met haar gezin de Joodse baby 

Marion Swaab in huis. Ze werd 

verraden door haar overbuurman 

en gaf zichzelf aan. Geertje werd 

op 20 februari 1945 vermoord in 

de gaskamer van Ravensbrück.  

De baby overleefde de oorlog. 

Monument aan de Leeghwaterweg in 

Zaandam: Een Amerikaans vliegtuig 

werd op 11 september 1944 bij Hannover 

aangeschoten. Boven de Zaanstreek 

sprong de bemanning eruit. Ze 

werden opgevangen en verstopt door 

de bevolking. De bezetters eisten 

uitlevering. Dit gebeurde niet snel 

genoeg en daarom fusilleerden ze vier 

leden van het verzet

Annie van Soest-Pel

Piet de Goede
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Verenigingsnieuws
 

Nieuws, aankondigingen en verslagen van Zaanse erfgoedorganisaties die ook interessant zijn  

voor anderen dan alleen de leden van de eigen club. 

Coördinatie: Wikje van Ritbergen

ZAANS ERFGOEDPRIJS 2013

Vanaf 1 mei is het weer mogelijk kandi-
daten voor te dragen voor de Zaans 
Erfgoedprijs.
Deze prijs is de laatste keer uitgereikt 
in 2011, bij de viering van het 50-jarig 
bestaan van de vereniging. 
Kandidaten – personen of instellingen 
– komen in aanmerking wanneer zij 
zich verdienstelijk hebben gemaakt 
voor het Zaanse erfgoed door middel 
van publicaties, door bescherming, 
door behoud, door restauratie en door 
documentatie ervan.

De geleverde inspanning moet een 
herkenbare bijdrage zijn geweest voor 
de Zaanse gemeenschap. Iedereen, ook 
het bestuur van de Vereniging Zaans 
Erfgoed, kan een persoon of instelling 
voor deze prijs voordragen.

Voordrachten, voorzien van een 

uitgebreide motivatie, kunnen tot 
1 september 2013 worden gedaan via 
mailadres: erfgoedprijs@zaanserfgoed.

nl of per post naar Winnie de Wit, 

Marskamp 19,

1566 GE Assendelft.

De winnaar wordt bekend gemaakt op 
de najaarsledenvergadering van  
9 november 2013.

De jury bestaat uit Pier van Leeuwen 
(conservator van het Uurwerkmuseum), 
Marjorie Verhoek (monumenten 
deskundige), Peter Roos (oud-wethouder 
Wormerland) en namens het bestuur 
van de Vereniging Zaans Erfgoed 
architect Cees Kruit en Winnie de Wit.

LINTJESREGEN IN ZAANSTAD
Bij de jaarlijkse lintjesregen (26 april jl.) 
gingen er maar liefst vier van de laatste 
18 lintjes die in Zaanstad uit naam van 
koningin Beatrix werden verleend, naar 
mensen die (ook) actief lid zijn van onze 
vereniging Zaans Erfgoed.

De broers Wim en Cor Visser, bekend van 
Timmerbedrijf K. Visser & Zn, werden 

vanwege hun bijzondere bijdrage 

benoemd tot Ridder in de Orde van 

Oranje-Nassau. De inzet van de heren 

Visser is van grote cultuurhistorische 

waarde voor de Zaanstreek. Zij zijn 

de oprichters van de ‘Stichting 

Gebroeders Visser voor het behoud 

van cultuurhistorische bouwwerken 

in de Zaanstreek’ die zich inzet voor 

het behoud van de authentieke Zaanse 

houtbouw. De stichting heeft een 

fonds in het leven geroepen dat de 

restauratie van gebouwen, zoals o.m. de 

Waakzaamheid, financieel ondersteunt.  

Tot behoud van authentieke details 

van Zaanse gebouwen zijn de broers 

Visser begonnen met het uittekenen 

en uitwerken van diverse Zaanse 

bouwstijlen en het digitaliseren van 

deze informatie, zodat die voor iedereen 

beschikbaar is. Daarnaast hebben zij 

bijdragen geleverd aan de boeken Tussen 

deur en bovenlicht en Monumentaal 

Wormerland. 

Samen hebben de broers met de 

Belangen  vereniging Industriegebied 

Achtersluispolder, gemeente en 

provincie een belangrijk aandeel gehad 

in het revitaliseringproject van dit 

bedrijventerrein. 

Loek Vlaanderen is verknocht aan de 
natuur; hij is dan ook voortdurend 

bezig met de natuur en het milieu 

in de Zaanstreek in de ruimste zin 

van het woord. Vanaf 1993 vervult 

hij diverse functies in de vereniging 

Kontakt Milieubeheer Zaanstreek 

en bemant hij wekelijks het kantoor. 

Namens de vereniging voerde de heer 

Vlaanderen in zowel Nederland als 

Tsjechië landschapsbeheer uit in diverse 

gebieden en is hij boombeschermer 

bij de bomenstichting. Hij nam het 

initiatief tot het boek Kijken naar 

bomen in de Zaansteek en schreef een 
artikelenreeks over monumentale 

bomen voor het tijdschrift Zaans 

Onder goedkeurend oog 

van Cees Kruit, bestuurslid 

en projectleider van Zaans 

Erfgoed, werden onlangs 

zes kolommen uit de 

voormalige fabriek van 

Van Gelder geplaatst op 

het evenemententerrein 

in Wormer. Deze gaan 

fungeren als drager van 

de stalen prop. Samen 

vormen zij het Van Gelder 

monument dat volgens 

planning na de zomer 

onthuld wordt. 
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Erfgoed. Ook was hij redacteur van 
de Zaanse Natuur- en Milieukrant. Hij 
verzorgde de afgelopen jaren lezingen, 
thema-avonden en voorstellingen over 
de natuur en zet zich in voor Stichting 
De Beeldentuin en het Honig Breethuis, 
waar hij de historische tuin onderhoudt.
In 1995 werd de heer Vlaanderen ook 
actief voor Milieufederatie Noord-
Holland. Tot op heden is hij daar klusjes-
man en helpt bij het op orde brengen 
en houden van het kantoor van de 
federatie. Naast deze activiteiten helpt 
hij sinds 2006 wekelijks bij Stichting 
Beheer Kalverpolder met het onderhoud 
van de polder en door zijn kennis 
fungeert hij als deskundige op het 
gebied van de flora.

Wikje van Ritbergen-Siewers zet zich al 
39 jaar in voor de maatschappij in brede 
zin, zowel voor het behoud van historie 
als de stadsontwikkeling. In 1974 werd 
zij actief voor de plaatselijke afdeling 
van D66 als steunfractielid. Van 1992 tot 
1994 was zij raadslid en zette zij zich in 
voor de commissies Stadsontwikkeling 
en Welzijn.Daarnaast was zij van 1976 
tot 2000 actief als programmamaakster 
en bestuurslid voor diverse lokale 
om roepen zoals de Zaanse Zieken- en 
Bejaardenomroep en Stichting Omroep 
Zaanstad.
Sinds 1985 is zij secretaris bij de Vereni-
ging Zaans Erfgoed. Tot op heden is 
mevrouw Van Ritbergen-Siewers actief 
voor de vereniging. Zij werkte mee aan 
films over de Zaanse cultuurhistorie 
en het boek De Geschiedenis van de 

Zaanstreek. Zij is redactrice van ons 
eigen Zaans Erfgoed, met accent op de 
beeldredactie. 
In 1994 werd zij lid van de Monumenten-
commissie Zaanstad en werkte mee 

aan het opstellen van een database 
en website waarin gemeentelijke 
monumenten te vinden zijn.
Sinds 2006 is zij vrijwilligster bij de 
Zaanse Schans en het Zaans Museum; 
zij startte een Nieuwsbrief, zette een 
beeldbank op en helpt bij de organisatie 
van evenementen. 
In 2007 werd zij secretaris van de Ver-
eniging Zaanlandse Oudheidkundige 
Verzameling die de collecties in het 
Honig Breethuis onderhoudt en tentoon-
stelt en is actief betrokken bij  
dit museum. 

Beide laatstgenoemden werden 
benoemd tot Lid in de Orde van  
Oranje-Nassau.
(bron: website gemeente Zaanstad)

STICHTING DOMINEESTUIN
In 2013 bestaat Domineestuin 35 jaar. 
Om dit niet ongemerkt voorbij te 
laten gaan wordt er in het weekend 
van 27 september a.s. door Stichting 
Domineestuin een tentoonstelling 
georganiseerd in het Weefhuis onder de 
titel, ‘Achter de Kerk gaat nooit verloren’. 
Voor de bewoners en oud-bewoners 
wordt in het kader van het jubileum een 
feestje georganiseerd in café Vanouds 
Oost-Indië. De tentoonstelling geeft aan 

iedere (Zaanse) bezoeker een beeld van 
de aantrekkelijkheid van het buurtje en 
zijn interessante geschiedenis. 

De tentoonstelling zal bestaan uit:
• Foto’s van het oude buurtje uit de  
 jaren twintig en dertig.
• Bronnen die te maken hebben met de  
 strijd, het in stand houden en opbouw 
 van Domineestuin in de jaren  
 zeventig en tachtig.
• Een prachtige collectie van foto’s  
 van Domineestuin van nu. 
• Daarnaast gaat Domineestuin in de  
 expositie ook aandacht besteden aan  
 de mogelijkheden en ontwikkelingen  
 rondom de Zaandijker kerk. 

De tentoonstelling biedt de bezoekers 
een inkijkje in heden en verleden van 
dit bijzondere buurtje en laat ook de 
strijd voor het behoud en wederopbouw 
zien. Daarin speelde zelfwerkzaamheid 
van de bewoners een belangrijke rol. 
Bijzonder is dat architect Soeters zich 
bij het ontwerp van het stadhuis van 
Zaanstad heeft laten inspireren door de 
padenstructuur van het buurtje.  

De expositie in het Weefhuis is 

geopend op zaterdag 28 en zondag  

29 september van 13.00 – 17.00 uur. 

Groepsfoto van alle 

gedecoreerden met resp. 

als 2e, 6e, 7e en 8e van 

rechts: Wim Visser, Cor 

Visser, Loek Vlaanderen 

en Wikje van Ritbergen.
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Kroniek
Drie maanden ( januari tot en met maart 2013) 

Nieuws uit de Zaanstreek, samengesteld uit Dagblad Zaanstreek

Door Jaap de Koning

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

2 JANUARI
Het is stil in de katholieke Bonifatius-
kerk aan de Oostzijde in Zaandam. De 
kaarsjes schijnen voorlopig nog niet, 
nadat vlak voor Kerstmis de kerk op last 
van de gemeente werd gesloten wegens 
gevaarlijke verzakking van de vloer. 
Maar de parochianen hoeven niet meer 
thuis te blijven zitten: 13 januari is er een 
viering in de nabijgelegen protestante 
Oostzijderkerk. Ook daarna worden 
de diensten hoogstwaarschijnlijk 
in deze kerk gehouden, totdat het 
eigen kerkgebouw weer open gaat. 
‘Merkwaardig’, reageert Wim Peeters 
van het bisdom, als hij hoort dat de 
katholieke diensten in een protestante 
kerk worden gehouden. Toch benadrukt 
pastoor Goedhart dat de vaste kerk-
gangers zich geen zorgen hoeven te 
maken. ‘We houden een gewone katho-
lieke mis in een wat andere omgeving.’

5 JANUARI
Twaalf werknemers van Baanstede zijn 
de dupe van het verlaagde veegbudget 
van Zaanstad. In plaats van buiten 
werken gaan ze nu snoepjes inpakken. 

Zaanstad bezuinigt op het vegen van de 
plekken waar bovengemiddeld veel afval 
op straat terecht komt. Dat is zo in de 
buurt van verzamelcontainers, maar ook 
op de zogenaamde hot spots, de plaatsen 
waar veel mensen samenkomen, zoals 
hangplekken en winkelcentra. En het is 
met name daar waar het nieuws gisteren 
met onbegrip is ontvangen. Voor -
zitter Walter Brouwer van winkeliers-
vereniging Rosariumplein in Krom-
menie heeft er geen goed woord voor 
over.

7 JANUARI
Iedereen ziet ze, want ze blijven gewoon 
zitten als je langsloopt of -fietst: 
konijnen in het Jagersveld. Soms zijn 
het er slechts twee, soms wel tien of 
meer. De konijnen wonen al jaren in het 
Jagersveld en doen daar waar konijnen 
om bekend staan: zich voortplanten. 
Daarom worden het er steeds meer. 
Van een plaag wil de gemeente nog niet 
spreken, maar dat punt is niet ver meer. 
Woordvoerder Sebastiaan Hoek van 
Zaanstad zegt dat er nu wel nagedacht 
wordt over een diervriendelijke manier 
om van de konijnen af te komen. Hoeveel 
konijnen er nu in het Jagersveld leven, 
is moeilijk te zeggen. Hoek zegt dat 
hun aantal ‘op enkele tientallen’ wordt 
geschat.

11 JANUARI
Vijf Zaanse vrijwilligersorganisaties 
op het gebied van natuurbeheer in 
de Zaanstreek gaan samenwerken in 

het Platform Veenweidegebieden. Het 
gaat om de Stichting Kalverpolder, 
Stichting De Poelboerderij (Wormer- 
en Jisperveld), Stichting Vrienden 
van het Oostzanerveld, Vereniging 
Ongeschonden Behoud Westzijderveld 
en de Vogelbeschermingswacht 
Zaanstreek. Daarmee komen vier 
Natura 2000-gebieden, die zich aan 
Europese vogel- en habitatrichtlijnen 
moeten houden, van bij elkaar 4500 ha 
veenweidegebied, onder één koepel. 

15 JANUARI
Voorzitter Ron Rijkers van RKVV 
Saenden is blij dat er nu toch een hele 
brug over het spoor komt gedurende 
de periode van enkele maanden waarin 
ProRail werkt op en rond het station 
Wormerveer. De voetbalclub had daarop 
aangedrongen, omdat de situatie dat 
jeugd over het perron moet lopen, te 
gevaarlijk wordt geacht. Saenden hoopt 
tevens dat de brug nu aan de andere kant 
van het station komt, ‘zodat mensen op 
de Wandelweg oversteken en ter hoogte 
van het voormalige QSC-terrein op 
ons pad komen. Treinreizigers moeten 
dan iets teruglopen naar het perron.’ 
Volgens Rijkers zijn er de afgelopen 
periode zes valpartijen geweest omdat 
de stalen platen op het pad bij nat weer 
glad worden. Één slachtoffer is in het 
ziekenhuis beland.
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Echt, ik heb geen hekel aan de Duitsers 
van nu, maar dit vind ik ongepast’. Een 
Zaandammer, een jaar of tachtig, staat 
bij het stadhuis van Zaandam, hoort de 
melodie en moppert hoe ze dat nou juist 
hier kunnen doen.

23 FEBRUARI
Met de actie om twee weken lang alle 

vuilnis en rotzooi te laten liggen bij de 

Perimflat in Peldersveld in Zaandam, 

haalde het wijkoverleg Pelderhoorn 

vorig jaar de landelijke pers. ‘Dat 

we met onze actie zoveel publiciteit 

hebben gekregen, heeft ons wel verrast’, 

zegt Atie van Ellen van wijkoverleg 

Pelderhoorn. Of het allemaal geholpen 

heeft? ‘Het is hier wel wat schoner 

geworden. Een deel van de bewoners van 

de Perim is zich meer bewust geworden 

van hun gedrag. Je merkt dat mensen 

met elkaar in gesprek gaan en elkaar 

aanspreken. Maar het kan nog veel 

beter.’

27 FEBRUARI
Een moeilijke man, die vaak in botsing 

kwam met autoriteiten. Een man ook 

die begin twintigste eeuw geen geheim 

van zijn homoseksualiteit maakte en die 

door mensen als J.C. Bloem, Martinus 

Nijhoff en Gerrit Komrij werd gerekend 

tot de beste dichters die Nederland ooit 

heeft gehad. Deze geniale dwarsligger, 

Jacob Israël de Haan (1881-1924), heeft 

nu een gedenksteen op de (intussen 

ver hoogd dat het door de stichting 

niet meer is op te brengen. Daarom 

is besloten de collectie op te slaan in 

depot.

16 FEBRUARI
Een basisschool dient voortaan 
minstens honderd leerlingen te tellen, 
vindt de Onderwijsraad. Anders moet 
zo’n schooltje fuseren of stoppen. 
Zaanse onderwijsbestuurders reageren 
verdeeld. ‘Dat is wel een bijzonder 
advies, is het eerste wat ik dacht. Vooral 
omdat ze beweren dat kleine schooltjes 
vaker zwak zijn. Dat betwijfel ik’, zegt 
directeur Niko Persoon van de Stichting 
Zaan Primair, het bevoegd gezag van 
de Zaanse openbare basisscholen. Met 
66 leerlingen valt de openbare Theo 
Thijssenschool in Westknollendam 
duidelijk onder de grens. ‘Maar het is 
een prima school, dat vindt de inspectie 
ook’, zegt Persoon. ‘Onderwijskundig 
gezien, kun je volgens mij met vijftig 
leerlingen nog een prima schooltje 
draaien.’

19 FEBRUARI
Als veel mensen zich ergeren, is 
woning corporatie Parteon bereid het 
Duitse volkslied te verwijderen uit 
het repertoire van het carillon van 
het oude stadhuis op de Burcht. ‘Als je 
weet wat hier op de Burcht allemaal is 
gebeurd uit naam van Duitsland, door 
Duitssprekende – ik mag wel zeggen 
schreeuwende – mannen, dan haal je het 
niet in je hoofd om dit lied hier te spelen. 

26 JANUARI
Vijf kilometer aan Zaanse historie ligt 
komende week onder het maaiveld in 
granaatproof betonnen bunkers. Met 
de verhuizing van het pand aan de 
Koogse Hoogstraat naar het nieuwe 
onder komen in het stadhuis van Zaan-
stad gaat voor het gemeentearchief een 
lang gekoesterde wens in vervulling. 
Gemeentearchivaris Mieke Schaap: ‘We 
hebben straks ruimte voor 13 kilometer 
aan materiaal.’ Het sinds 1988 aan de 
Hoogstraat gevestigde archief was te 
klein, zegt Schaap. ‘Delen van het archief 
waren opgeslagen in depots buiten het 
pand. Dat is niet prettig. Niemand kon 
daarbij.’ Alleen het overbrengen van de 
collectie neemt drie dagen in beslag; 
per dag wordt er driehonderd meter 
materiaal verhuisd. Ter vergelijking: een 
gemiddeld boek is twee centimeter dik.

9 FEBRUARI
Werkliedenverbond Patrimonium 

Zaandam stopt ermee. Gisteren is in de 

Noorderkerk het laatste woord gezegd, 

de laatste gift gegeven en de laatste 

slok gedronken. De ‘bacil van óngeloof 

en revolutie’ was ooit de aanleiding 

om Patrimonium op te richten. De 

woorden werden gesproken door Klaas 

Kater, naar wie in Zaandam een straat 

is genoemd. Andere plaatsen hadden al 

een afdeling van het werkliedenverbond, 

maar Zaandam nog niet. Uitgerekend in 

de stad waar de socialisten de revolutie 

predikten, waren tot 1884 de christelijke 

arbeiders niet verenigd. Praten leidde 

tot niets, zei Kater, en daarom moesten 

de arbeiders die niet wilden breken 

met ’den God der Schriften en de leer 

der vaderen’, zich afzetten tegen de 

socialisten.

12 FEBRUARI
Ruim tweehonderd werken van vader 

Willem en zoon Chris Jansen zijn 

van de muren van woonzorgcomplex 

Lambert Melisz in Westzaan afgehaald 

en opgeslagen in depot. Doordat zij in 

een openbaar gebouw hangen, is de 

collectie nauwelijks te verzekeren. De 

Willem Jansen Stichting, die de collectie 

in beheer heeft, kreeg begin dit jaar 

te maken met nieuwe richtlijnen van 

de verzekering. Die logen er niet om. 

De verzekeringspremie is dermate 
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niet meer) Gedempte Gracht. In het 
kademuurtje tegenover de voormalige 
synagoge is een plaat ingemetseld met 
daarop de tekst van één van de ruim 
duizend kwatrijnen van De Haan. ‘Wat 
is de Zaan een mooie brede stroom. / 
Ik ben een jongen te Zaandam geweest 
/ Jeruzalem, zoo teder als een droom. 
/ Herdenk ik hier mijn jeugd en elk 
Joodsch Feest.’

5 MAART
Zo’n twintig oud-werknemers van 
Bruynzeel kwamen gisteren af op het 
initiatief van Vera Smeets en Marga 
van Oers om in Loods 5 een expositie 
in te richten over ’s werelds beste 
houtverwerkende industrie. Want 
dat Bruynzeel de beste was, staat vast 
voor Klaas Pauw. De Zaandijker kwam 
in 1954 op de exportafdeling werken. 
Eerst verkocht hij deuren en keukens, 
later fineer en multiplex. De beste 
botenbouwers over de hele wereld 
gebruikten hout van Bruynzeel en niets 
anders. En dat bewijst volgens Pauw dat 
Bruynzeel de beste was.

8 MAART
De tolpoortjes bij pont Buitenhuizen 
zijn al maanden kapot. Eigenaar 
Connexion laat weten geen reparatie-

plannen te hebben. Opvallend is, dat 
sinds de automaten buiten werking 
zijn, het volgens de schippers en pont-
wachters van het veer fors drukker is 
geworden.

16 MAART
Bij boekhandel Stumpel in Krommenie 
vond gisteravond op bijzondere wijze 
de aftrap plaats van de 78e boekenweek. 
Voor het eerst mochten onbekende 
auteurs hun in eigen beheer uitgegeven 
boek presenteren. Bezoekers konden 
kennis maken met hen en hun boeken 
en vragen stellen over het schrijverschap 
en al wat daarbij komt kijken. De auteurs 
deden hun best om hun ‘kindje’ aan de 
man te brengen.

19 MAART
Een graftrommel op vier pootjes. Deze 
ontdekking deden twee grafspecialisten 
op de begraafplaats van Middelie. 
Andere opmerkelijke graftrommels 
vonden zij in Kolhorn en Oostzaan. 
De objecten staan in een nieuw boek 
over vergeten ‘funerair erfgoed’; de 
Oostzaanse trommels sieren de omslag. 

Ooit moeten er in ons land 25.000 
zijn geweest. Oorspronkelijk werden 
graftrommels gemaakt om kransen 
van (kunst)bloemen te beschermen 
tegen weer en wind, onder glazen 
deksels. Het kleinood werd op of bij het 
graf geplaatst. Zo’n laatste groet kon 
ingeblikt heel lang mee.

22 MAART
Er is een plan in de maak om óp de 
overkapping van het station Zaandam 
een parkeerplaats voor 2500 tot 4000 
fietsen te maken. Zaanstad is voor, maar 
de NS heeft enige bedenkingen. Echt 
ernstig zijn de twijfels bij de Spoorwegen 
niet. Tegen parkeren op het dak is geen 
bezwaar, mits de constructie zodanig 
is dat er geen fietsen of andere spullen 
op het spoor terecht kunnen komen. 
De twijfel zit alleen in de route die de 
fietsers gaan afleggen. Dakparkeerders 
komen via het nog te voltooien fietspad 
De Buiging op het dak van het station. 
Vandaar kunnen ze met (rol)trappen 
direct naar het perron van hun keuze.

28 MAART
Het plantsoentje met het borstbeeld 

van de schilder Willem Jansen in de 

Kerkbuurt op de hoek van de Water-

molenstraat in Westzaan is een nieuw 

zitbankje rijker. Een presentje van Van 

Lanschot Bankiers, dat het 275-jarig 

bestaan viert met de schenking van 

275 bankjes in den lande. De officiële 

overdracht van het zitbankje aan de 

bestuursleden van de Willem Jansen 

Stichting vond gistermiddag plaats.  
De jubilerende bank bood verenigingen 

en instellingen de gelegenheid een 

bankje aan te vragen, mits vergezeld 

van een pakkend verhaal. En de Willem 

Jansen Stichting had zo’n overtuigend 

verhaal.
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RUSLANDJAAR 2013
21, 22 en 23 juni: MidzomerZaan, omge-
ving Chocoladefabriek. Perestrojka aan 
de Zaan: het MidzomerZaan festival 
staat dit jaar in het teken van wodka, 
kaviaar en glasnost. Musici, artiesten 
en kunstenaars spelen, zingen en 
improviseren drie dagen lang over 
en op Moskou aan de Moskwa en Sint 
Petersburg aan de Neva, met onder 
andere Margriet Eshuijs en Benjamin 
Herman, samen met een compleet 
orkest. Het complete programma is te 
vinden op: www.midzomerzaan.nl/
programma.html

Vanaf 21 juni: tentoonstelling Acht 
fantastische dagen. 
Een speciale expositie, die in het teken 
staat van het achtdaagse bezoek van de 
tsaar aan Zaandam: ‘Acht fantastische 
dagen | Eight fabulous days’.
Zaans Museum & Verkade Paviljoen, 
Schansend 7, 1509 AW Zaandam,  
www.zaansmuseum.nl 

26 en 28 juni: Familiemusical Anastasia 
en de Tsaar.

FluXus brengt in samenwerking met het 

Zaantheater, Cultuurmenu Zaanstreek, 

Czaar Peterhuisje en het Zaans Museum 

een bewerking van het bekende verhaal 

van de Russische prinses Anastasia  
als familiemusical op de planken.

Zaantheater, Nicolaasstraat 3, 1506 BB 

Zaandam www.zaantheater.nl 

Tot en met 28 juli: werk van 
Russische fotografen

Het Kunstcentrum organiseert 

een expositie, samengesteld door 

gast  curatrice Anna Savitskaya van 

Agenda
Een greep uit de ‘Zaanse’ activiteiten in de zomer

Samenstelling: Joke van der Stok

Perpectiva Art. Zij laat op deze tentoon-
stelling foto’s zien van de jonge en veel-
belovende Russische fotografen Andrey 
Belkov, Natia Kartvelishvili en Vladimir 
Seleznev. 
Kunstcentrum, 
Vincent van Goghweg 40 a/b, 
www.kunstcentrum.nl 

Tot 14 nov: Tsaar Peter-route.
Deze app-route voert langs de meest 

aansprekende locaties tussen Amster-

dam en Zaandam: een route in het spoor 

van tsaar Peter de Grote (1672-1725).

Startpunt: Station Amsterdam Centraal, 

eindpunt: Czaar Peterhuisje te Zaandam.

iPhone-app: https://itunes.apple.com/nl/ 

Android-app: 

https://play.google.com/stor 

Holland Route: 

http://www.hollandroute.nl 

MOLENMUSEUM
1 juni tot en met 31 juli: expositie Zaans 
papier: het maakproces, de materialen, 

het papier zelf en een aantal artistieke 

toepassingen komen aan bod.

Molenmuseum, Museumlaan 18 te Koog 

aan de Zaan, www.molemmuseum.nl 

HET WEEFHUIS
22, 23, 29 en 30 juni: portfolio FluXus, 
fotografie

Ook dit jaar weer een expositie van 

de fotografiecursisten van FluXus. 

Fotograaf Gé Dubbelman geeft les bij 

FluXus op de dinsdag- en donderdag-

avond en beide groepen exposeren een 

weekend. 
10 en 11 augustus: Maja Vucetic en 
Wiepko Terpstra, schilderijen en 

keramiek.
31 augustus en 1 september: ‘Het 

spannen van de boog’, gedichten en 

illustraties, een tentoonstelling van  
Rob van Laere en Riet Deerenberg.

Het Weefhuis, Lagedijk 39 te Zaandijk, 

www.hetweefhuis.nl 

INFORMATIECENTRUM INVERDAN
Tot in oktober 2013 fototentoonstelling 

over de Gedempte Gracht vroeger en nu.

ZAANS MUSEUM
Tot 1 september: ‘Alles is er al, het wacht 

om gezien te worden’
Fotografe Marjolein Lensink-Neijzing 
laat zien dat fotograferen alles te maken 
heeft met de kunst van het kijken en 
slechts in beperkte mate afhankelijk is 
van de gebruikte techniek.
Zaans Museum & Verkade Paviljoen, 
Schansend 7, 1509 AW Zaandam, 
www.zaansmuseum.nl 

ZAANSE SCHANS 
17 augustus: Folkloredag Zaanse 

Schans: o.a. ambachten- en kunst nijver-
heidsmarkt, Muziek- en dans optredens 
en Historisch Straattheater. 
14 en 15 september: Open Monumenten-

weekend ‘Macht & Pracht’
22 september: Dansoptreden 

Volksdansgroep De Boerenschots 
28 september: Zaanse Molendag 

www.zaanseschans.nl

KUNSTEILAND
7 en 8 september: KunstEiland, een 

tweejaarlijks cultureel evenement, 
vindt plaats op het Zaaneiland in 
Zaandam. Een heel weekend lang 
kunst, muziek, workshops en natuur -
lijk het ‘gluren bij de buren’: beeldende 
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kunst, tentoongesteld bij de eiland-
bewoners thuis. Er is een aantal 
thema’s, waaronder hout. Ook dit 
is onlos  makelijk verbonden met 
de oorspronkelijke functie van het 

Zaaneiland: houtopslag en -overslag en 
bewerking van boomstammen, o.a. uit 
Rusland. www.kunsteiland.nl 

VAREN OP DE ZAAN
Varen langs de Zaanoevers, waar wonen 
en werken vervlochten zijn.  
Op de website vindt u ideeën voor leuke 
uitstapjes voor familie of bedrijven, 

kinder partijtjes, een goed diner, een 
leuk terras of mooie picknickplekjes. 
Natuurlijk vaart tussen 1 mei en  

1 oktober ook de Zaanhopper weer. 
Voor de dienstregeling en alle andere 
mogelijkheden: www.varenopdezaan.nl

WANDELEN IN DE ZAANSTREEK
U kunt wandelen in de Zaanstreek op:
24 juni: Midzomerwandeling bij avond 
(10 of 15 km)
26 juni: Rondje Noordermaat bij avond
4 juli: Fortenroute
7 augustus: 5e Kalverpoldertocht
28 augustus: Zaan en Poel bij avond.
Meer informatie en startlocaties: 
www.wsvdelaatsteloodjes.nl 

Wilt u uw Zaanse activiteiten in de agenda 

laten opnemen, mailt u dan uw tekst liefst 

met foto naar zaanserfgoed@planet.nl

A D V E R T E N T I E
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