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een nieuwe tOekOmst vOOr het mOlenmuseum Op de Zaanse schans…?!

Het zal de inwoners van Zaanstad en in het bijzonder de vele duizenden leden van de 
cultuur- en erfgoedverenigingen niet ontgaan zijn dat de bezuinigingsvoorstellen van 
het college van B.& W. de cultuursector in den brede zullen raken. Van muziekvereniging 
tot bibliotheek en van Zaans Museum tot Fluxus , zij moeten alle flink bezuinigen met 
alle gevolgen van dien voor de bezoekers, de leden en niet in de laatste plaats ook de 
(professionele) medewerkers, die jarenlang met veel inzet en betrokkenheid het zo 
rijke culturele leven in Zaanstad mogelijk hebben gemaakt.
Ook de Vereniging Zaansche Molen staat met het Molenmuseum in het rijtje waar op 
bezuinigd moet worden en wel zodanig dat de gemeentelijke subsidie per 1 januari 
2016 zelfs geheel wordt stopgezet. De goed onderbouwde bezwaren tegen deze be-
zuinigingsvoorstellen van het bestuur en vele andere organisaties met hart voor het 
culturele erfgoed mochten helaas niet baten. Ons belangrijkste argument daar  bij is 
het gegeven dat de gemeente enerzijds zegt waardering te hebben voor de inzet van de 
Vereniging Zaansche Molen die al vele decennia zorg draagt voor de instand houding 
van de molens, maar daar anderzijds geen subsidie meer tegenover wil stellen. Wel 
wil zij op basis van een sluitende businesscase eventueel een eenmalige investerings-
bijdrage verstrekken voor de realisering van een nieuw museum op de Zaanse Schans. 
Dit betekent dat de VZM de uitwerking van reeds eerder ontwikkelde gedachten tot het 
eventueel verplaatsen van het Molenmuseum naar de Zaanse Schans moet versnellen. 
Het inrichten van een nieuw te realiseren Molenmuseum op de Schans kan namelijk 
meerdere voordelen opleveren. Ten eerste zullen er op de Schans veel meer bezoekers 
het museum gaan bezoeken waardoor de VZM meer eigen inkomsten kan genereren om 
de bezuinigingen op te vangen. En daarnaast wordt er ook een nieuwe kwaliteitsimpuls 
op de Zaanse Schans gerealiseerd, wat past in het streven van de Stichting Zaanse 
Schans om bezoekers langer te kunnen ‘vasthouden’.
Een onderzoek van Bureau Steenhuis/Meurs heeft geleid tot de conclusie dat erf De 
Haan zich het beste leent voor het transformeren van het huidige molenmuseum naar 
een ‘Wereld van Windmolens’. Op die plek tussen onze molens zou in een ‘ambachtelijk’ 
ingerichte molenmakerij het verhaal van de molens op aansprekende en eigentijdse 
wijze kunnen worden verteld, getoond en beleefd. 
Dat past ook goed in de doelstelling van de VZM die als vrijwilligersorganisatie op 
professionele wijze toekomst wil geven aan de Zaanse industriemolens en de daarbij 
behorende museumcollectie en molengerelateerde zaken.    
Om die reden is een brede werkgroep geformeerd die in mei/juni 2014 de plannen 
gereed moet hebben voor de museale inrichting, de ruimtelijke inbedding en de 
financiële onderbouwing van het nieuw te realiseren museum. De eerste gedachten, 
ideeën en beelden kunt u ook terugzien op onze site: www.zaanschemolen.nl
Er staat ons als vereniging dus een zware klus te wachten en wij rekenen daarbij op de 
steun van allen die onze prachtige molens in de Zaanstreek en onze vereniging een 
warm hart toedragen…..
 
André Drost, voorzitter Vereniging Zaansche Molen

Column

4 Laocoön met een Zaans tintje: Frits Scholten ontdekte dat 
een afgietsel van een van de beroemdste beeldhouwwerken 
uit de klassieke oudheid, nu te bewonderen in het Rijks-
museum, ooit eigendom was van een steenrijke Zaan-
kanter. 

8  De val van Babylon: Piet Kleij legt uit wat een bijzondere 
Bijbelse voorstelling op een in Oostzaan opgegraven bier-
pul betekent. 

10 Fenix uit de as: Cor van Dongen zocht uit hoe en waarom 
het nieuwe pand van de DEKA op een van de oudste plekjes 
van Krommenie de herinnering aan dat verleden levend 
houdt. 

14 Bittere suiker: George Slieker staat naar aanleiding van 
150 jaar bevrijding van de slavernij in Suriname stil bij 
een Zaanse koopman-ondernemer die belangen had in 
de plantage-economie van Suriname. 

18 Fabrikantendochter Titia van Gelder: George Slieker be-
schrijft hoe zij haar leven in dienst stelde van de talenten 
van haar echtgenoot, de Haarlemse (toneel)schrijver en 
schilder Jac. van Looy. 

22 Jan Willem de Boer: Winnie de Wit sprak eind 2011 uit-
gebreid met de in september 2013 overleden nestor van de 
Zaanse Schans en de Stichting Zaans Schoon, de voorloper 
van Zaans Erfgoed.

26 Op schaal gemaakt: Cor van Dongen sprak met twee 
enthou  siaste modelbouwers en leerde en passant wat 
‘spat        zuiver’, een vakterm uit de houtzagerij, betekent. 

30 Bijzonder object in het Zaans Museum: Jaap Kerkhof ont -
mythologiseert het bezoek van tsaar Peter aan de Zaan-
streek aan de hand van een levensgrote vaas, die ook zijn 
prominente plek verloor. 

34 Redding voor de Zaandijker kerk: George Slieker sprak met 
de architecten die een plan voor een woonbestemming 
voor dit monument ontwierpen.

36 Monumenten spreken: verhalen bij het monument voor 
Pieter Slooten in Neck en de plaquette in het Zaanlands 
Lyceum. 

38 Boekennieuws: archeologie in Oostzaan, alles over hout 
en nieuwe Zaanse molenverhalen. 

41 Verenigingsnieuws. 
43 Kroniek: Jaap de Koning hield het Zaanse nieuws van juli 

t/m september bij.
46 Agenda: wat is er te doen in de komende drie maanden. 

Inhoud

26 | Op schaal gemaakt 22 | Jan Willem de Boer

30 | Bijzonder object 

         in het Zaans  Museum

Excuus!
De ‘drukproeven’ van Zaans Erfgoed zijn tegenwoordig 
digitaal en in het vorig nummer gaven we hoog op van het 
gemak daarvan. Maar dan moeten we wel opletten dat we de 
aanwijzingen voor de vormgeving niet zomaar laten staan. 
Op pag. 3 van nr. 46 ging dat mis. Onze excuses. 
En het tankstation dat op pag. 7 van nr. 46 is afgebeeld be
vindt zich niet aan de Provincialeweg in Zaandam, maar aan 
de Savornin Lohmanstraat in Zaandam. Ook voor die fout 
onze welgemeende excuses. 
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de lOden beelden van righetti in het rijksmuseum
Tot 2005 bevonden zich in het park rondom het 18de-eeuwse 
Paviljoen Welgelegen in Haarlem, tegenwoordig de zetel van 
de Provincie Noord-Holland, zeven grote, grijze beelden.1 
Verrassend genoeg waren zij niet gemaakt uit steen of brons, 
maar van lood. Bezoekers van Welgelegen stonden tot 2005 aan 
de monumentale voorzijde van het neoclassicistische paleisje 
oog in oog met een loden versie van de Laocoön, een van de 
beroemdste beelden uit de klassieke oudheid. In de binnentuin 
aan de achterzijde van Welgelegen konden ze, her en der ver-
spreid, de overige zes beelden aantreffen. Met uitzondering 
van de Laocoön zijn ze het werk van een in zijn tijd beroemde 
beelden  gieter in Rome, Francesco Righetti (1749-1819).2

Dit zevental beelden werd in 2007 door de provincie definitief 
overgedragen aan het Rijksmuseum in Amsterdam, omdat hun 
conditie in de buitenlucht zienderogen verslechterde. Niets 
doen betekende een onherroepelijk verlies van de bijzondere 
beelden, een van de zeer zeldzame ensembles van monumentale 
loodsculptuur die nog bewaard zijn in Europa. De zeven achter-
gebleven lege sokkels in Haarlem werden voorzien van exacte 
kopieën in brons, een materiaal dat beter dan lood bestand is 
tegen het Nederlandse klimaat. De originele loden beelden 
werden in 2010 gerestaureerd en staan nu opgesteld op een  
van de meest prominente plaatsen van het Rijksmuseum – het 
grote atrium – waar ze dagelijks honderden bezoekers ver-
welkomen. 

huiZe welgelegen in haarlem
Welgelegen werd in de jaren 1786-1789 gebouwd als buitenhuis 
door de Nederlands-Engelse bankier Henry Hope (1735-1811), 
sinds 1762 medefirmant van het Amsterdamse handelshuis 
Hope & Co. Het elegante gebouw was vooral bedoeld voor 
representatie èn om de omvangrijke kunstcollectie van Hope 
onder te brengen.3 Behalve een grote schilderijenverzameling, 
waarvoor op de beletage drie grote kunstzalen waren gereser -
veerd, kreeg ook sculptuur een prominente plek in en rond 
Welgelegen. Sommige werken zijn speciaal voor het buiten huis 
vervaardigd, andere bezat Hope reeds en vroegen om een wat 
onafhankelijker plek, waardoor ze een schakel konden vormen 
tussen de kunsttempel en zijn landelijke omgeving. Het waren 
dertien grote, loden sculpturen, meren  deels afgegoten van 
beroemde werken uit de klassieke oud heid. Twaalf ervan had 

Hope in 1781 in Rome besteld bij de gerenom  meerde beelden-
gieter Righetti. Vier beelden uit dit ensemble werden, vanwege 
hun slechte staat, eind 1803 of iets later afgedankt. Eén is sinds 
1920 spoorloos, een ander kwam terecht in de tuin van het 
Drents Museum in Assen. De overige zeven doorstonden de tand 
des tijds en be landden uiteindelijk in 2007 in het Rijksmuseum. 
Op de voet  stukken van zes van de zeven loden beelden heeft 
de beeld  houwer zijn signatuur in ingegoten blokletters aan ge-
bracht: FRANCISCUS RIGHETTI FECIT ROMAE gevolgd door het 
jaar van vervaardiging (1781, 1782 en in één geval 1802).

herinneringen aan de grand tOur
In de 18de eeuw had het reproduceren van sculptuur in Italië 
een grote vlucht genomen en Righetti was geenszins de enige 
die zich met deze tak van beeldhouwkunst bezighield. Het 
kopiëren van beroemde klassieke beelden was weliswaar al in de 
renaissance begonnen, maar de vraag naar dergelijke replica’s 
was in de loop van de achttiende eeuw enorm gegroeid. Een reis 
door Italië, immers de bakermat van de Europese cultuur, was 
voor veel welgestelde jongeren een verplicht onderdeel van hun 
Grand Tour, de educatiereis ter afronding van hun op  voeding. 
Omstreeks 1760 maakte de toen nog jonge Henry Hope zeer 
waarschijnlijk ook zo’n reis.4 Ongeveer twintig jaar later volgde 
zijn bestelling bij Righetti, bestemd voor zijn buiten  huis, dat 
in die jaren aan de rand van Haarlem verrees. Righetti stond 
toen nog aan het begin van zijn carrière5 en het is waarschijn-
lijk dat dankzij deze grote opdracht uit Nederland de basis 
werd gelegd voor diens latere successen. In de jaren erna kon 
Righetti belangrijke Europese vorsten en ook het Vaticaan tot 
zijn clientèle rekenen. Zowel Righetti als zijn concurrent Zoffoli 
gaven gedrukte prijslijsten uit.6 Die van Righetti dateert uit 
1794 en is, vanwege zijn internationale klantenkring, uit ge-
geven in het Frans. De lijst omvat bijna 80 beelden, 25 beelden -
groepen, 46 bustes en daarnaast nog diverse vazen en andere 
decoratieve bronzen. Zoffoli’s aanbod besloeg ongeveer een 
derde daarvan. Righetti bood afgietsels op ware grootte aan van 
kleinere en grotere originele beelden in marmer, uiteraard met 
navenante prijsverschillen. Een opdracht voor beelden van het 
monumentale formaat zoals Hope die bestelde, was echter heel 
zeldzaam en mogelijk was het zelfs Righetti’s enige opdracht 
in deze categorie. Dat maakt de overgebleven set van zeven 
beelden, ook in internationale context, extra bijzonder. Over de 

de Laocoön van het 
rijksmuseum

De ‘Zaanse’ herkomst van een beroemd beeld 
Het Rijksmuseum bezit een zevental levensgrote kopieën van beroemde antieke beelden in lood.  

Een daarvan, de Laocoön, was ooit eigendom van een van de rijkste Zaankanters uit de achttiende eeuw. 

door Frits Scholten 
Illustraties: auteur

Bacchus en Ampelos van Righetti, in de tuin 

van Welgelegen (kopie in brons naar het loden 

origineel dat nu in het Rijksmuseum staat).

De Laocoön van lood in het atrium van het 

Rijksmuseum, vervaardigd in Rome, ca. 1699.

Het landhuis Polanen dat Nicolaas Calff in Halfweg bij Haarlem liet 

bouwen als kunsttempel voor o.a. zijn loden kopie van de Laocoön

(GAZ/coll.ZOV, Zaanlandia Illustrata 453-1, beeldbank nr. 11.400).

4 nr. 47 | Winter 2013 | 5



zaandam, was, so wy wel onderregt zyn, in vroegere Jaren bezitter 
van dit fraay en kostbaar stuk; het geen hy, te Rome zynde, gekogt en 
van daar naar zyn Hofstede Polanen, by Halfweg, hadde doen voeren. 
Na hem wierd de Heer Braamkamp, te Amsterdam, door aan koop 
eigenaar deser Group. Men heeft er telkens ene aanzienlyke somme 
gelds voor betaald.7 
Met de oudheid en Kunstminnende Hr. N. Kalf, van West zaan dam 
is de rijke doopsgezinde Zaankanter Nicolaas Calff (1677-1734) 
bedoeld. Deze kleurrijke en succesvolle koopman behoorde 
tot de vrienden van tsaar Peter de Grote toen deze in Zaandam 
verbleef.8 Niet gehinderd door zijn doopsgezinde achter-
grond mat Calff zich een vorstelijke levensstijl aan; volgens 
Diderot noemde hij zich tijdens een verblijf in Parijs in 1713-
1714 zelfs Comte de Veau (‘graaf Kalf ’) en later ook Marquis 
des Vaux. In Halfweg bouwde Calff de buitenplaats Polanen, 
[af b. 6] waarbij hij een beeldentuin aanlegde die in de wijde 
omtrek bekendheid genoot: … Deze laatste plaats, welke mede 
Polanen ge  noemd werd, was in vroeger tijd beroemd door een groot 
aan  tal kostbare en keurige afgietsels van antieken, die de toen  malige 
bezitter Klaas of Nicolaas Calf, van WestZaandam geboortig, op zijne 
reize in Italie, waar hij Marquis des Vaux werd genoemd, had doen 
vervaardigen.9 In de jaren 1698-1700 ondernam Calff een Grand 
Tour door Engeland, Frankrijk en Italië, waarbij hij driftig kunst 
verzamelde en ook beelden kocht voor zijn buitenplaats. Als het 
bericht in de Algemeene Konst en Letterbode juist is, moet Calff 
de Laocoön tijdens zijn verblijf in Rome, in of kort voor 1700, 
hebben besteld. Daarmee behoort Calffs loden beeldengroep tot 
de acht oudste, nog bewaard gebleven levensgrote kopieën naar 
het originele van marmer in het Vaticaan.10 Polanen was door 
Calff bedoeld om er zijn kunstschatten te etaleren, net zoals een 
kleine eeuw later Welgelegen de kunsttempel van Hope werd. 
De beeldentuin van Polanen kan zelfs een directe voorloper zijn 
geweest voor die van Welgelegen. 

zes overgebleven beelden van Righetti valt nog veel te vertellen, 
maar dat gaat voor het Zaanse kader van dit verhaal wat ver. 
Hier wordt uitgebreider ingegaan op het zevende overgebleven 
beeld, de Laocoön. Het is ook afkomstig van Welgelegen, maar 
Hope kocht het niet bij Righetti, maar verwierf het kolossale 
beeld langs andere weg. 

de laOcOön
In 1789 werd de Laocoön, het grootste van Hopes loden beelden, 
op het voorplein van Welgelegen tussen de twee gebogen 
opgangen geplaatst, zoals uit een gravure van dat jaar valt op te 
maken. Deze prominente plek werd niet alleen gerechtvaardigd 
door het formaat van het beeld, maar evenzeer door zijn repu-
tatie. De oorspronkelijke marmeren groep werd op 14 januari 
1506 in Rome opgegraven en onmiddellijk herkend als een 
bekend beeld uit de oudheid dat door Plinius was bezongen als 
een voorstelling van de Trojaanse hogepriester Laocoön met zijn 
beide zoons in hun strijd op leven en dood met twee enorme 
zeeslangen. Het marmer werd door paus Julius II gekocht en 
in de beeldenhof van het Vaticaan geplaatst, waar het zich nog 
steeds bevindt. 

nicOlaas calff, de eerste eigenaar
Ofschoon de loden Laocoön niet wordt genoemd in de bestelling 
aan Righetti van 1781 en het beeld evenmin de signatuur van 
de beeldengieter draagt, werd het tot dusver wel steeds als 
een werk van Righetti beschouwd. De herkomstgeschiedenis 
van de groep maakt echter duidelijk, dat dat onjuist is. Hope 
verwierf de Laocoön pas nadat Welgelegen was voltooid, zoals 
blijkt uit een passage in de Algemeene Konst en Letterbode van 1 
januari 1790: Een Afgietzel of Copy, in ‘t lood, van deze allerschoonste 
Group, versierd, sedert den laatsten Zomer, het voorplein van het 
pragtig Landhuis des Heren Hope, even buiten deze stad (Haerlem). 
De overledene oudheid en Kunstminnende Hr. N. Kalf, van West

antique schoorsteenmantel”’, Bulletin van het Rijksmuseum 38 (1990) 

324-335; M. Schreuder, ‘De kunstverzameling van Henry Hope’ in: 

F.W.A. Beelaerts van Blokland e.a., Paviljoen Welgelegen 17891989. Van 

buitenplaats van de bankier Hope tot zetel van de provincie NoordHolland 

(Haarlem 1989) 93-121.

4 Schreuder 1989, op. cit. (noot 3) 96.

5 Art in Rome in the eighteenth century, Cat. Tent. Philadelphia Museum  

of Art 2000 (Philadelphia,) 276-277. 

6 Haskell & Penny 1981, op. cit. (noot 1) 342-343 (appendix).

7 Algemene Konst en Letterbode voor meer en mingeoefenden 79  

(vrijdag 1 januari 1790) 6, eerste kolom. 

8 R. Couwenhoven, ‘De familie Calff, vrienden van de Czaar, Met stoom 

24/Anno 139 (september 1996) 6-10/1130-1134.

9 A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden IX 

(Gorinchem 1847) 224-225 (onder Polanen). Zie ook J. Kok, Vaderlandsch 

Woordenboek deel XXIV (Amsterdam 1791) 30, 31. 

10 Baccio Bandinelli hakte een marmeren kopie op ware grootte in 1523 

(Uffizi, Florence); een bronzen afgietsel werd voor Fontainebleau 

gegoten; de Franse beeldhouwer Jean-Baptiste Tuby hakte een 

marmeren kopie voor Versailles in 1684 -1696 (nu bij de ingang naar 

de Tapis Vert, Versailles, Alexandre Maral, Parcours mythologique 

dans les jardins de Versailles (Parijs 2012) 103-105) en een bronzen 

exemplaar door François Girardon bevindt zich op Houghton in 

Norfolk (Haskell & Penny 1981 op. cit. (noot 1) 244). Voorts bestaat er 

een zestiende-eeuwse kopie in de Biblioteca Ambriosiana in Milaan 

en een zeventiende-eeuwse bronzen versie in de Skulpturengalerie in 

Dresden. Tenslotte zijn twee zeventiende-eeuwse versies in Zweden 

beland: een marmeren uit 1650 in bezit van koningin Christina, dat 

waarschijnlijk in 1697 door brand werd vernietigd, en een gipsen 

exemplaar dat door de architect Nicodemus Tessin de Jongere een 

jaar later naar Zweden werd gebracht en in Parijs was gegoten met 

mallen uit het bezit van Lodewijk XIV. Tessins exemplaar bevindt zich 

nog in de Academy of Fine Arts in Stockholm, J. Zahle, ‘Laocoön in 

Scandinavia, uses and workshops 1587 onwards’ in: R. Frederiksen & 

E. Marchand (eds.), Plaster Casts: Making, Collecting and Displaying from 

Classical Antiquity to the Present (Berlin & New York 2010) 143-162, aldaar 

vooral 148, 149.

11 R. van Stipriaan, Een land om bij te huilen (Amsterdam 2001) 125. 

12 Het is niet uitgesloten dat de twee loden beelden in het koetshuis 

van Museum Van Loon (Keizersgracht 672 in Amsterdam) – een 

Flora Farnese en een Silenus met de jonge Bacchus op de arm – 

oorspronkelijk ook uit Calffs bezit stammen.

13 C. Bille, De tempel der kunst of het kabinet van den heer Braamcamp 

(Amsterdam 1961) 80.

14 A.M. Koldeweij in: Herinneringen aan Italië, kunst en toerisme in de 

18de eeuw Cat. Tent. ‘s-Hertogenbosch, Noordbrabants Museum, 

Haarlem, Frans Halsmuseum & Heino, Kasteel Het Nijenhuis (Zwolle 

1984) 188,189 no. 123. Deze ‘Falk’ was waarschijnlijk George Tammo 

Falck (1715- in of na 1783) of zijn broer Karel Gustaaf Falck (1716-1785). 

Beiden hadden, zoals zovele leden van de familie Falck, in VOC-dienst 

carrière gemaakt in de Oost. Mogelijk was de Laocoön bedoeld voor 

hun buitenplaats Sandbergen bij Zeist; George Tammo kocht het 

huis in 1754 en liet het verbouwen, zijn broer werd later ‘heer van 

Sandbergen’ genoemd.

15 Geciteerd naar Koldeweij 1983 op. cit. (noot 1) 1.

de laOcOön naar amsterdam en haarlem
Na Nicolaas Calffs dood verviel de buitenplaats Polanen aan 
zijn neef Pieter Jansz. Calff om uiteindelijk bijna dertig jaar 
later, op 3 en 4 juni 1763, te worden verkocht. Een deel van de 
beelden van Polanen belandde in een kleine tuin in Zaandijk 
–tegen  woordig de beeldentuin bij het Weefhuis aan de Lagedijk 
waar vijf ervan nog steeds te vinden zijn. Met milde spot en 
over drijving beschreef Aldous Huxley ze in zijn beschrijving 
van de Zaanstreek: De huizen zijn klein ... met tuinen zo groot als 
tafel  kleden, mooi onderhouden en vol ... pluizige begonia’s. In een 
ervan, dit keer zo groot als twee tafellakens, stonden niet minder dan 
veertien grote beeldengroepen.11 
Zeven andere Polanen-beelden, waaronder de Laocoön, kwamen 
in 1763 in bezit van de vermaarde Amsterdamse kunst ver zame -
laar Gerrit Braamcamp (1699-1771), die ze opstelde in de tuin 
van zijn huis Sweedenrijk (Herengracht 462).12 In 1772, een jaar 
na Braamcamps overlijden, werd diens collectie voor grote 
be  dragen geveild. Volgens de verkoopcatalogus waren zijn 
beelden alle van harde compositie gegooten en af komstig van de 
Buitenplaats Polaanen, gelegen op Halfwegen, tussen Amsterdam 
en Haarlem, weleer toebehoord hebbende aan de Heere Kalf; en zyn 
altyd beroemd geweest voor de fraaiste en kunstigste Beelden, die 
men in Holland gezien heeft. De Laocoön bracht bij deze verkoping 
1025,-- gulden op.13 De nieuwe eigenaar van het kolossale beeld 
werd waarschijnlijk een zekere ‘Falk’, die elders als bezitter 
wordt genoemd en via wie het beeld in 1789 op Welgelegen zal 
zijn beland.14 
In Haarlem moet de Laocoön op het voorplein van Hopes im-
posante buitenplaats al snel bekijks hebben getrokken. Een 
illustratie van de publieke belangstelling voor het beeld is 
het gesprekje tussen twee Haarlemmers dat Adriaan Loosjes – 
misschien niet geheel toevallig ook de executeur-testamen tair 
van Nicolaas Calff – in zijn Hollands Arkadia of Wande lingen in 
de Omstreken van Haarlem (1804) opvoert. Ene Adriaan vraagt: 
Hoe heet dit groote beeld dat op het plein staat?, waarop zijn maat 
Cornelis antwoordt: ‘t Is Laökoön met slangen worstelende, een 
afgietsel naar een antiek, waarom het zeker hier een plaats gekregen 
heeft....15 Om diezelfde reden had Nicolaas Calff het beeld waar-
schijnlijk een kleine eeuw daar voor in Rome aangeschaft. 

Prof. dr. Frits Scholten is senior conservator beeldhouwkunst bij 
het Rijksmuseum te Amsterdam en bijzonder hoogleraar kunst
geschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Noten:

1 Dit artikel is een sterk verkorte, Nederlandse versie van mijn artikel 

‘Francesco Righetti and Henry Hope. The Welgelegen Lead Statues’, 

The Rijksmuseum Bulletin 61 (2013) nr. 1, 2-23.

2 De belangrijkste literatuur over de beelden is: F. Haskell & N. Penny, 

Taste and the Antique. The lure of classical sculpture 15001900 (New 

Haven & Londen 1981) 93; A.M. Koldeweij, ‘De loden beelden van 

Francesco Righetti voor Welgelegen te Haarlem’, Bulletin KNOB, 

Tijdschrift van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 82 (1983) 

1-24 en nr. 9, af b. 12, 13.

3 J.W. Niemeijer, ‘De kunstverzameling van John Hope (1737-1784)’, 

Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 32 (1981) 127-232, aldaar vooral 133, 

134, 157, 208 (af b. 22), 209 (af b. 370); M.D. Haga,‘”Een ongemeen schone 

De Laocoön voor Welgelegen 

(bronzen kopie, vervaardigd 

door Willem Noyons te Utrecht 

en gegoten door de firma 

Steijlaart te Tiel). 

De originele marmeren Laocoön in de Vaticaanse Musea. Bij de opgraving 

in 1506 bleek het beeld beschadigd en zijn er restauraties uitgevoerd. 

Toen in de twintigste eeuw nieuwe fragmenten werden gevonden zijn die 

ongedaan gemaakt. Het loden afgietsel is gemaakt van de gerestaureerde 

versie, vandaar de verschillen met het origineel. 
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de val van Babylon 
of drink met mate

Oostzaanse drinkebroers werden gewaarschuwd
Al bijna vijftien jaar wordt in het centrum van Oostzaan archeologisch onderzoek verricht.  

De resultaten daarvan zijn gepubliceerd in een boek dat in het najaar is gepresenteerd (zie ook elders in dit 
blad). Er zijn in die vijftien jaar zeer veel vondsten gedaan. Hier het verhaal van een grote bierkan die oproept 

tot drinken met mate (afb. 1). Hij is in 2008 door archeologen aangetroffen bij het uitgraven van grond  
uit een dichtgegooide sloot bij de Kerkbuurtschool.

door Piet Kleij
Illustraties Gemeente Zaanstad, afdeling Ruimtelijke Kwaliteit

steengOed
De kan is van steengoed, een bepaalde soort ceramiek. Steen-
goed wordt niet in Nederland gemaakt omdat er geen geschikte 
klei voorhanden is. Het dichtstbijzijnde gebied waar die wel is 
te vinden, ligt bij Keulen. Van die klei maken de pottenbakkers 
daar voorwerpen die op zeer hoge temperatuur, meer dan 1200 
graden, worden gebakken. De Nederlandse klei gaat bij deze 
hitte scheuren en kromtrekken, maar de Keulse klei niet. Die 
gaat sinteren, wordt waterdicht en hard als steen – vandaar de 
naam: steen goed. Vanwege de waterdichtheid wordt steengoed 
vooral gebruikt voor het maken van kruiken, kannen, bekers, 
bier  pullen en andere voorwerpen waarin vloeistoffen worden 
bewaard. Door de grote hardheid is het ook goed bestand tegen 
zout. Er worden dan ook potten voor zoute bonen (de bekende 
donkerbruine ‘Keulse potten’) en zoutvaatjes van gedraaid. 
Die laatste zijn vaak van grijze klei met blauwe beschildering 
(afb. 2). Steengoed-zoutvaatjes zijn tot op de dag van vandaag 
gewoon in gebruik. Je ziet ze nog wel eens in winkels of op rom-
mel markten.

baardmankruiken
De kleur van steengoed is donkerbruin, geelbruin, roodbruin 
of grijs. Het grijze steengoed komt uit het stadje Siegburg en 
omgeving. Dat is dus ook de plek waar de Oostzaanse bier kan 
is vervaardigd. Soms is steengoed voor de sier bedekt met gla -
zuur. Vooral na 1550 brachten de pottenbakkers ver sie ringen 
van gestempelde klei aan, waarvan de bekendste de baard  -
manmaskers zijn. Kruiken met deze maskers zijn de zoge    -
naamde ’baardmankruiken’. Regelmatig worden bij het uit-
bag  geren van sloten en het graven in de grond fragmenten van 
baardmankruiken gevonden. Soms vinden mensen zelfs hele 
baardmankruiken. 

de OOstZaanse schnelle
Veel zeldzamer dan baardmankruiken zijn de zogenaamde 
Schnellen. Een Schnelle (een Duits woord) is een ronde, smalle, 
hoge kan met één oor waaruit bier werd gedronken. 
De bij de Kerkbuurtschool gevonden bierkan of Schnelle dateert 
uit de late zestiende of de vroege zeventiende eeuw. Op de wand 

zijn driemaal drie dezelfde medaillons gestempeld. Op het 
bovenste medaillon (af b. 3) is zeer gedetailleerd een stad aan 
het water te zien. Op het middelste (afb. 4) staat de stad in brand 
en is boven de stad een vrouw op een zevenkoppig monster 
zichtbaar. Bij de vrouw staat de tekst Der Horen.. en dan iets 
onleesbaars als Dormon A… of Demon A….. Bij de brandende stad 
is duidelijk te lezen Der Fal Babelon. Op het onderste medaillon 
ten slotte (af b. 5) valt de vrouw met het monster in een groot 
vuur. 
De teksten in het middelste medaillon geven aan waar de af-
beeldingen betrekking op hebben. Ze slaan op de Val van Baby-
lon (Der Fal Babelon), zoals beschreven in het laatste boek van 
de Bijbel, de Openbaringen van Johannes, ook wel de Apocalyps 
genoemd. De hoofdstukken 12 tot 18 gaan over de ondergang van 
de stad Babylon, gelegen aan de rivier de Eufraat. De stad aan het 
water (de Eufraat) in het bovenste medaillon is Babylon. Deze 
stad zal volgens Johannes in vlammen ten onder gaan wanneer 
er een vrouw in de hemel boven de stad verschijnt en een draak 
met zeven koppen en tien horens (middelste medaillon). Baby-
lon wordt de moeder van alle hoeren genoemd, zoals deels op 
de tekst in dit middelste medaillon is te lezen (Der Ho(e)ren..). 
De aartsengel Michael bindt samen met de engelen de strijd 
aan met het monster. Dat wordt uiteindelijk verslagen en in een 
vuurpoel van brandende zwavel gegooid. Dit laatste is afgebeeld 
op het onderste medaillon.

een waarschuwing Op de verpakking? 
Een dergelijke heftige af beelding op een wijn- of bierkan 
komt op het eerste gezicht nogal vreemd over. Wie wil er nu, 
ter  wijl hij gezellig aan het drinken is in de herberg, aan een 
derge  lijk verhaal worden herinnerd? De reden voor juist deze 
af beeldingen op een Schnelle staat misschien in hoofdstuk 17, 
vers 1-5 van de Apocalyps. Hierin vertelt Johannes dat koningen 
en mensen ‘zich bedronken hebben aan de wijn van haar 
ontucht’ en daar zullen zij uiteindelijk voor worden gestraft. 
De drie afbeeldingen op de Schnelle moesten de drinker daarom 
misschien wel waarschuwen tegen te veel drinken en dan in 
beschonken toestand verkeerde dingen te doen. Omdat veel 
mensen nog niet konden lezen of schrijven waren plaatjes op 

een bierkan de beste methode om de kroegtijgers hieraan te 
herinneren. Maar of het uiteindelijk ook heeft geholpen, dát 
kon door de archeologen niet worden vastgesteld.

Literatuur: 

 Piet Kleij, Het land van de zeerover en de kruidenier. Archeologisch 

onderzoek naar het ontstaan en de ontwikkeling van een dorp in het  

NoordHollandse veen (Hoorn, Uniepers b.v. 2013).

Af b. 1. Deze met driemaal drie dezelfde stempels 

versierde hoge drink kan, een ‘Schnelle’, is gevonden aan 

de Kerkbuurt in Oostzaan. Hij dateert uit het einde van 

de zestiende of het begin van de zeventiende eeuw.

Af b. 2. Een twintigste-eeuwse 

zoutpot van blauw beschilderd 

grijs steengoed (wwwopac.

ashx).

Af b. 3. Het bovenste 

stempel met de stad 

Babylon.

Af b. 4. Het middelste 

stempel met het 

zevenkoppige monster 

met de vrouw erop dat 

boven de stad zweeft.

Af b. 5. Het onderste 

stempel, het 

zevenkoppige monster 

verdwijnt in het vuur.
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een van de Oudste stukjes krOmmenie
De geschiedenis van dit stukje Krommenie voert ons terug tot 
de veertiende eeuw, toen de Heiligeweg de verbinding vormde 
tussen Krommenie en Uitgeest, de plaats waar de Kromme-
nieërs ter kerke gingen, omdat Krommenie toentertijd nog niet 
over een eigen parochie beschikte. Die zelfstandige kerkelijke 
gemeente kwam er pas in 1399. Uit een pauselijk geschrift van 25 
oktober 1399 blijkt dat op de plaats van de huidige Nicolaaskerk, 
aan het kerkplein, een kapel stond met de naam Sint Nicolaas, 
de beschermheilige van de zeevarenden. Bewoningssporen, 
blootgelegd via archeologisch onderzoek, toonden aan dat de 
eerste huisjes die hier werden gebouwd, naar alle waarschijn-
lijkheid dateren uit de zestiende en zeven tiende eeuw. 

knus wOOnbuurtje
Van oorsprong was de Heiligeweg een smal paadje dat aan de 
noordzijde werd begrensd door een brede sloot, de Kerksloot. 
Aan de ene kant van het water, de zuidkant, liep dus het pad, aan 
de andere kant, de noordzijde, troffen we de knusse buurtschap 
het Mad. Het Mad, een woonbuurtje dat, zo vermoedt men, zijn 
naam te danken heeft aan een mad, een oude oppervlaktemaat, 
verwant aan het Engelse woord meadow. Een mad land was 
50 are groot, een halve hectare. Archeologisch onderzoek in 
2011, voorafgaand aan de nieuwbouw van De Fenix, heeft aan-
getoond, dat daar in de eerste helft van de zeventiende eeuw 
modern aandoende nieuwbouw heeft plaatsgevonden, be-
doeld voor nieuwkomers die werk vonden in de opkomende 
zeildoekindustrie van Krommenie. De schatting is dat het op 
z’n minst tien woningen betrof, elk met een familie van zo’n vijf 
à zes personen. Deze (minimale) toestroom van vijftig à zestig 
mensen in kort tijdsbestek vereiste een planmatige huisvesting. 
De gevonden huisraad uit die periode getuigt van een be-
scheiden welstand. Echter, de achteruitgang van Krommenie in 
de tweede helft van de achttiende eeuw veranderde het buurtje 
in een achterstandswijk, waar zelfs huizen werden afgebroken.1 
Uit de volkstelling van 1839, zo lezen we in Het Mad, een vrijwel 
verdwenen buurtschap van Jan Rem, blijkt dat er op dat moment 
72 personen op het Mad woonden.2

Aan het westelijk einde van de Heiligeweg, dicht bij de Militaire-
weg, stond meelmolen De Palmboom, die in de volksmond de 
‘Molen van Terra’ werd genoemd, naar de laatste molenaar die 
de molen bewoonde. Vlak voor de Eerste Wereldoorlog werd 
begonnen met de onttakeling van de molen; in 1924 werd de 
sloop van de molen afgerond.

uitslaande brand
Halverwege de vijftiger jaren van de vorige eeuw ging de dem -
ping van de Kerksloot gepaard met de afbraak van (het meren-
deel van) de woningen op het Mad. De Zaanse huisjes maakten 
uiteindelijk plaats voor bejaardenhuis De Durghorst en een 
winkelgalerij met daarboven gelegen appartementen. Eind zes-
tiger jaren verdwenen de laatste huisjes van het Mad op de hoek 
Heiligeweg – Eikelaan voor de bouw van een nieuwe gerefor -
meerde kerk, de Vredekerk.
Op 29 januari 2006 legde een felle uitslaande brand het winkel -
centrum in de as. Waarschijnlijk begon het vuur in het winkel-
magazijn van de Blokker-vestiging; brandstichting werd niet 
uitgesloten. De brandweer had de grootste moeite om het 
vuur onder controle te krijgen, omdat het zich razendsnel ver-
spreidde via de ruimtes tussen de plafonds, onbereikbaar voor 
het bluswater. 
Gelukkig konden alle bewoners van de flats boven de winkel-
galerij tijdig in veiligheid worden gebracht. Zij werden in het op 
een steenworp afstand gelegen bejaardentehuis opgevangen. 
Het complex moest als afgeschreven worden beschouwd; de 
bewoners konden niet naar hun huizen terugkeren. Met de 
sloop van de woon-winkelgalerij vielen ook de muurreliëfs 
van beeldend kunstenaar Frans Cox (1917-1997) op de zijkanten 
van de flat aan de sloophamer ten prooi… men was vergeten de 
slopers in te lichten.

slOOp en nieuwbOuw
Ook de Vredekerk, op de hoek van de Eikelaan en de Heiligeweg, 
amper vijftig meter van de winkelgalerij verwijderd, mocht 
niet behouden blijven. Reden: nadat de Hervormde Kerk van 
Krommenie en Krommeniedijk en de gereformeerde Vredekerk 
via Samen op Weg in 2006 fuseerden tot de Protestante Ge meente 
Krommenie werd besloten om met één kerkgebouw verder te 
gaan. Dat werd de monumentale hervormde kerk aan het Kerk-
plein, waarmee de Vredekerk ‘overbodig’ werd. (Ter gelegen  -
heid van die gebeurtenis kreeg de kerk aan het Kerk plein de 
historische naam Nicolaaskerk. 
Op zondag 17 augustus 2008 hield de Protestantse Gemeente 
te Krommenie voor het laatst een kerkdienst in de Vredekerk. 
Het kerkgebouw, neergezet in 1967, is daarmee geen lang leven 
be schoren geweest. Eind 2008, begin 2009 werd het markante 
ge bouw met het opvallende, schuine dak, gesloopt, om – thans – 
plaats te maken voor de appartementswoningen van Het Icoon 
en de enorme ondergrondse parkeergarage die onder beide 

de feniks uit de as herrezen
Nieuwe Deka-supermarkt met gevoel voor historie

Eind januari 2006 legde een felle brand het winkelcentrum met de daarboven gelegen appartementen aan de 
Heiligeweg in Krommenie in de as. Afgelopen voorjaar, zeven jaar nadien, kreeg op dezelfde plek de bouw van 

appartementencomplex De Feniks zijn beslag. Grootste blikvanger van het complex vormen de grote ramen 
van de DekaMarkt die beplakt zijn met prachtige historische foto’s van Krommenie op kloek formaat. 

door Cor van Dongen

De Feniks ter hoogte van appartement nr. 30, op de 

plek van ‘t Mad (foto auteur). Op de historische foto 

links van het boompje – toepasselijk – ‘t Mad, zie de 

foto hieronder.

De Heiligeweg, de kerksloot en ‘t Mad gezien vanaf 

de Nederlands hervormde kerk in Krommenie in 

1910 (foto GAZ 25.094.05845).

Buurtbewoners poseren voor de fotograaf links op de foto ‘t Mad, 

rond 1910 een knus buurtje. Rechts op de foto zien we de Nederlandse 

hervormde kerk aan de Heiligeweg. (foto GAZ 25_094_05601). 

Nagenoeg vanaf hetzelfde punt een foto uit 1989 met de winkel-

galerij en de erboven gelegen woningen. Het complex werd na de 

brand in 2006 gesloopt. (foto GAZ 22.18898). 
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histOrische herkenningspunten
‘De familie Kat was al eigenaar van enkele panden van het afge-
brande winkelcentrum. Kort na de brand speelden we reeds 
met de gedachte om op het terrein te gaan bouwen, een winkel 
met appartementen erboven. Voor ons een beproefd concept; 
een idee dat pas gerealiseerd kon worden toen de grond van de 
gesloopte Vredekerk (en van verenigingsgebouw ’t Heem, CvD) 
kon worden aangekocht. 
De bouw kon beginnen, en tja, per definitie is een supermarkt 
niet veel meer dan een vier meter hoog pand, met een kleine 
raampartij aan de achterzijde en grote raampartijen in de pui. 
In dit geval een enorme pui, van zo’n 50 meter lang. Natuurlijk 
kun je die ramen, zoals zo dikwijls gebeurt, dichtplakken met 
schreeuwerige reclamebiljetten.’ Veenis moet hard lachen: ‘Met 
teksten als: “Onze tomaten zijn ’t lekkerst!”. Of de ramen volhangen 
met lamellen tegen de zon. Maar toen kwam ik op het idee om 
de ramen te voorzien van historische beelden van Krommenie, 
foto’s van de Heiligeweg en van een aantal andere aantrekkelijke 
herkenningspunten van het dorp, zoals het oude postkantoor, 
de Noorder- en Zuiderhoofdstraat en linoleumfabriek de LUM.’    
Veenis maakte gebruik van (voor een groot deel) uniek foto-
materiaal, afkomstig uit de fotoalbums van aannemer Jaap ten 
Wolde uit Krommenie, schoonfamilie van Aldert. ‘Nadat ik een 
keuze uit het beeldmateriaal had gemaakt, zijn we ermee naar 
een lithograaf gegaan die met geavanceerde apparatuur de 
foto’s heeft bewerkt en “opgeblazen”, waarbij ze alle dezelfde 
kleur stelling kregen, en er tenslotte folie-printen van zijn ge-
maakt in hoge afdrukkwaliteit.’ 

talk Of the tOwn
Het resultaat mag er wezen; de gevelfoto’s zijn talk of the town. En 
mede vanwege die foto’s werd de DEKA in Krommenie onlangs 
uitgeroepen tot mooiste supermarkt van Nederland. Tja, de 
tijden van de melkzaak van Klaas Klijn, van de groente tuin en 
de aardappelschuren van groenteboer Diemeer op het Mad en 
van koekbakker Lambertus van Harlingen op het Mads-end 3 
liggen ver achter ons, maar met dit historische beeld  materiaal 
worden de herinneringen levend gehouden aan een verdwenen 
buurtschap, van waar je, en eigenlijk is dat nog niet eens zo lang 
geleden, een prachtig uitzicht had over de wei landen, tot aan 
Krommeniedijk aan toe… 

Bronnen: 

- Jan Rem, ‘Het Mad, een vrijwel verdwenen buurtschap’, Krom menieër 

Kroniek. 14 (juni 1999) 41-46.

- Gesprek met Aldert Veenis 

- Onderschriften bij oude foto’s van de Heiligeweg te Krommenie uit de 

beeldbank van het Gemeentearchief Zaanstad.

Noten:

1 Corrie van Sijl, ‘Zaankanters en hun wortels’ in: Corrie van Sijl  

en Eelco Beukers red., Geschiedenis van de Zaanstreek deel 1  

(Zwolle Zaandam 2012) 116-153, aldaar 122. 

2 Jan Rem, ‘Het Mad, een vrijwel verdwenen buurtschap’,  

Krommenieër Kroniek 14 (juni 1999) 41-46, aldaar 42.

3 Idem 45.

appartementencomplexen, De Feniks en Het Icoon, is aan-
gelegd. Waarmee we zijn aangeland in 2013, met de oplevering 
in maart van De Feniks en Het Icoon en de feestelijke opening 
van de spiksplinternieuwe DekaMarkt (met de opmerkelijke 
his  torische foto’s op de gevel) op dinsdag 7 mei jl.

100% Zelfbediening
Aldert Veenis (Wormerveer, 1952), voorheen woonachtig in 
Krommenie, maar thans in Assendelft, is al 37 jaar in dienst bij 
de DekaMarkt, waarvan de naam is afgeleid van de initialen van 
oprichter Dirk Kat. Veenis is verantwoordelijk voor de lay-out en 
de winkelinrichting van een groot deel van de vestigingen. Hij 
geeft een resumé van de geschiedenis van de supermarktketen 
en vertelt over het wordingsproces van de historische fotogalerij 
van de vestiging in Krommenie. 
‘In 1941 opende Dirk Kat zijn eerste winkel, een kruidenierszaakje 
in Velsen-Noord. Door de oorlog moest hij de winkel weer snel 
sluiten, maar na de bevrijding maakte hij een doorstart. Een 
jaar of vier later introduceerde hij onder de naam Kijkgrijp 
de allereerste zelf bedieningszaak, 100% zelf bediening, van 
Nederland! Om voor de klant een zo laag mogelijke prijs te 
garanderen, via gezamenlijke inkoop, richtte hij in 1950 de ZIKO 
op, de Zelfbediening Inkoop Kombinatie.’
De eerste vestiging in de Zaanstreek was een winkel op de Mark-
straat in Wormerveer, een soort cash and carry, Het antwoord 
op de vraag in welk jaar precies die werd geopend, moet Aldert 
schuldig blijven. ‘De tweede was een filiaal in het oude post-
kantoor van Zaandam. Velen herinneren zich dat niet meer, 
omdat de winkel al weer snel verhuisde naar het voormalige 
pand van de HEMA, schuin tegenover het postkantoor. 
Op dit ogenblik hebben we acht winkels in de Zaanstreek. 
Negen, als we de winkel in Wormer meetellen. In heel Nederland 
tellen we op dit moment 86 DekaMarkten. Op weg naar de 100!’ 
Leuke bijkomstigheid: de postcode van de jongste Deka-winkel 
op de Heiligeweg is…1561 DK.

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

Mooi Zaans
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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. 
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Meer info: 
Heijnis & Schipper Drukkerij bv,  
Lagedijk 158, Zaandijk  
www.heijnis-schipper.nl 
info@heijnis-schipper.nl 
tel. 075 - 6401730 

Een van beide verloren gegane wandreliëfs van 

de Limburgse kunstenaar Frans Cox op de kopse 

kanten van het winkelcentrum aan de Heiligeweg. 

Bij de sloop na de brand zijn die helaas vernietigd 

omdat men was vergeten de slopers in te lichten. 

(Noord-Hollands Dagblad 2 december 2008).  

(foto GAZ 21.44229). 
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schilderij
In het Honig Breethuis te Zaandijk hangt het voor regelmatige 
bezoekers bekende familieportret van Hermann Edmund 
Buhk (1815 - 1879) en zijn gezin. Afgebeeld zijn Hermann Buhk, 
zijn vrouw Elisabeth Johanna Albertina de Jager (1824 - 1886) 
en hun dochtertje Bartha Wilhelmina (‘Minna’, 1844 - 1867). 
Echtgenote Elisabeth is zittend afgebeeld, gekleed in een 
wijn rode fluwelen japon met een brede geplooide witkanten 
kraag. Ze houdt de hand vast van haar dochtertje, dat tegen 
haar knieën aangeleund staat. Hermann Buhk is gekleed in een 
donker kostuum met een wit geborduurd vest en daaronder een 
wit hemd, met een wit strikje om de opstaande boord. Achter 
het schilderstuk zit een bijzonder stukje Zaanse koloniale 
geschiedenis: Hermann Buhk was rumstoker op plantage ‘t 
Merveille in Suriname. Het ongesigneerde schilderij van circa 
1850 (ZOV-04305, olie verf op doek) werd in 1962 door de familie 
Evert Smit aan de Zaanlandsche Oudheidkundige Verzameling 
geschonken. Het was dit jaar als bruikleen onderdeel van de 
tentoonstelling Swart op de Gracht – Slavernij en de Grachtengordel 
in het Museum Geelvinck Hinlopen Huis in Amsterdam. 

de plantage
De plantage ’t Merveille (in het Sranantongo: Adjaka1) werd 
in 1700 door Albertus Abraham van Heist (1705 - 1754) aan de 
Suriname-rivier gesticht en genoemd naar zijn tweede vrouw, 
Pirna de Merveille. Van Heijst overleed kort na de stichting van 
de plantage, zodat zij het eigendom verwierf. Ze had weinig 
geluk met haar nieuwe echtgenoten; die overleden alle binnen 
korte tijd. De plantage lag tussen de Suriname-rivier en een 
zijrivier, de Paulus Kreek, en grensde aan plantage Maagden-
burg. ’t Merveille telde 1800 akkers en was ongeveer 775 ha groot. 
In 1744 werkten er 107 slaven die koffie en suiker verbouwden. 
’t Merveille werd later alleen suikerplantage; het werk van de 
slaven bestond uit het planten van het riet, het wieden van de 
velden, het oogsten en de feitelijke productie van suiker. Na 
ongeveer vijftien maanden werd er geoogst. In een door een 
getijdemolen aangedreven suikerpers werd het sap van de 
gekapte rietstengels tussen twee rollen uitgeperst. Dit was 
gevaarlijk werk; menig slaaf heeft hierbij een arm verloren! Het 
opgevangen sap werd in ketels ingekookt, de geproduceerde 
suiker werd tot een makkelijk te vervoeren kegel geperst (suiker -

brood). Rond 1845 leefden er 222 slaven op Merveille. De dage-
lijkse leiding over de slavengemeenschap hadden een blanke 
opzichter (‘blankofficier’2) en een slaaf, basja genoemd. Deze 
laatste genoot het vertrouwen van de blanken, maar moest 
ook de belangen van de slaven behartigen. Ten tijde van de 
afschaffing in 1863 leefden er 142 slaven op ’t Merveille. De 
plantage heeft na de slavenemancipatie van 1863 geen contract-
arbeiders aangeworven en is waarschijnlijk spoedig buiten 
gebruik gesteld. 

eigenaren
Naast Albertus Abraham van Heist had ’t Merveille meer eige-
naren. Een kaart met een overzicht van plantages van A. de 
Lavaux uit 1770 vermeldt Van Heijst & Comp. als eigenaren, 
maar ook Zaanse ondernemers zijn (mede)eigenaar geweest. 
De Koger koopman en olieslager Evert Cornelis Smit (1774 - 
1843) zette in 1797 een stap omhoog op de sociale ladder door 
zijn huwelijk met de rijke koopmansdochter Trijntje Claas 
Honig (1774 - 1823).Via de erfenis van zijn schoonvader kwam 
Evert in bezit van een aantal oliemolens, een koopmanshuis 
en een enorm vermogen. Hij belegde een deel van zijn kapitaal 
in plantages in Suriname. Daaronder was ook ’t Merveille. De 
Erven C. Stam waren hiervan voor 5/8 deel eigenaar, Smit bezat 
de overige 3/8 parten. Een achterneef, Jan de Jager, een neef van 
Trijntje, woonde als plantageadministrateur in Suriname en 
had zitting in de Koloniale Raad van Paramaribo. Het Jaarboekje 
(voor Suriname) voor 1857 noemt wijlen C. Stam Pieterson als 
eigenaar, terwijl E.C. Smit toen administrateur voor Europa was.

hermann buhk
De man die met zijn gezin op het schilderij in het Honig Breet-
huis is afgebeeld, Hermann Edmund Buhk, werd in 1815 in het 
Duitse Chemnitz (in de huidige deelstaat Saksen) geboren.3 
In 1834 was Hermanns broer Hendrik Adolph al actief in 
Paramaribo met een handelsfirma onder de naam H.A. Buhk & 
Co. Op 24 juni 1837 overleed Hendriks vrouw Adolphina Jacoba 
Marquard en twee maanden later, op 11 augustus 1837, arri-
veerde Hermann in Paramaribo. Na zijn toetreden in 1838 als 
medefirmant werd de firma voortgezet als Gebroeders Buhk. 
Behalve ondernemer en lid van de plaatselijke schutterij en 
Schuttersraad was Hermann rumstoker op ’t Merveille. Rum 

wordt gestookt uit de pulp die overblijft na het persen van het 
suikerriet. Net als zijn broer was Hermann eigenaar van slaven: 
beider namen komen regelmatig voor in krantenadvertenties 
uit die tijd. Daarin wordt zowel melding gemaakt van vrijkoop 
van slaven alsook van eigendomsoverdracht: op 1 maart 1841 
bijvoorbeeld werden beide broers elk voor 2/5 deel eigenaar van 
de slavin Majorin Elisabeth Buschmann. De volgende maand, 
op 22 april 1841, vertrok Hermann uit Suriname en in 1842 
trouwde hij in Amsterdam met Elisabeth Johanna Albertina 
de Jager. Ze was een nichtje van Grietje de Jager (1799 - 1837), echt-
genote van Jacob Cornelisz. Breet (1778 - 1847), papier  fabrikeur 
en bewoner van wat nu het Honig Breethuis is. Of Hermann 
Buhk daadwerkelijk eigenaar is geweest van ’t Merveille is 
onduidelijk; de Surinaamsche Almanak voor de jaren 1842 en  
1845 noemt als eigenaren de Erven S. van Heyst; de al genoemde 
Jan de Jager is dan administrateur. Eind maart 1843 keerde 
Hermann Buhk terug met zijn vrouw. Anderhalf jaar later ging hij  
weer naar Nederland en kreeg het echtpaar hun eerste en  
enige kind, want op 15 juli 1844 vermeldde de Utrechtse Provin
ciale en Stadscourant de aankomst in Den Helder van ‘de heer  

suiker, zoet met een bittere 
bijsmaak

Zaanse ondernemers en de slavernij
Op 1 juli van dit jaar was het 150 jaar geleden dat Nederland de slavernij afschafte.  

De plantages in Suriname – waar slaven het zware productiewerk verrichtten – leverden weliswaar een bijdrage 
aan de Nederlandse economie, maar het menselijk leed dat de prijs hiervoor was, is nog altijd niet te overzien. 

Ook in de Zaanstreek had men belangen in plantages.

door George Slieker

Schilderij Hermann Buhk met echtgenote Elisabeth Johanna 

Albertina de Jager en hun dochtertje (ZM, coll.ZOV-04305). 

Fragment van de kaart van A. Lavaux uit 1770, links met het nummer 

95 plantage Mervellie (’t Merveille). De nummers zijn kavelnummers 

(aangeleverd door auteur). 

Slaven op weg naar het werk. (Geheugen van Nederland,  

aangeleverd door auteur).

Gerrit Schouten: Diorama van plantage ’t Merveille. (Koninklijk 

Instituut voor de Tropen, Amsterdam. Inv. nr. 3290-281). 
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handtekeningen voor de afschaffing van de slavernij. Zo ver 
kwam het niet meteen, maar particulieren bleven actie voeren. 
Een in Amsterdam opgericht (dames)afschaffingcomité haalde 
met het verloten van handwerkjes f 9500 op waarmee in 1856 
negenenzeventig slaven werden vrijgekocht. Een druppel op de 
gloeiende plaat, maar een teken dat het lot van de slaven velen 
niet onberoerd liet. In zijn Camera Obscura voerde Nicolaas Beets 
(‘Hildebrand’) de patserige ex-plantagehouder Jan Adam Kegge 
ten tonele, overigens zonder een mening uit te spreken over 
slavernij. In 1856 was Beets blijkbaar ‘om’ en publiceerde hij 
een pamflet getiteld De bevrijding der slaven, de tekst van een 
redevoering, gehouden voor de Nederlandsche Maatschappij 
tot bevordering van de afschaffing der slavernij. 
In 1863 was het zo ver. In Paramaribo, op fort Zeelandia, werden 
de kanonnen afgeschoten om de bevrijding van 35.000 slaven 
aan te kondigen. Wel werden de ex-slaven gedwongen om nog 
tien jaar op de plantages te blijven werken voor een kleine 
vergoeding. De eigenaren werden gecompenseerd met een 
bedrag van f 300 per vrijgemaakte slaaf. Toen veel ex-slaven na 
tien jaar wegtrokken, zochten de plantagehouders naar nieuwe 
werkkrachten. Die werden gevonden in India en op Java; de 
nazaten van deze contractarbeiders vormen nu onderdeel van 
de Surinaamse bevolking.

Voor het leven op een Surinaamse plantage zie de historische 
roman van Cynthia McLeod, Hoe duur was de suiker? (1e druk; 
Paramaribo 1987). (Herziene Nederlandse druk; Schoorl 1999; 
sindsdien vele malen herdrukt). De film naar het boek door Jean 
van de Velde is op 26 september jl. in première gegaan.

Literatuur/bronnen:

- Lukas Meier, Plantage Merveille http://collectie.tropenmuseum.nl/

default.aspx?ccid=P44987. Ook te vinden via Google:  

Plantage Merveille. 

- Een zwarte bladzijde. De keerzijde van koopmansdrift en kapitaalzucht 

(v.a. 1774) www.openluchtmuseum.nl/usermedia/files/100331_

Koopmanswoning.pdf 

- Historische kranten http://kranten.kb.nl via de website van de 

Koninklijke Bibliotheek.

- Surinaamsche Almanak www.dbnl.org Digitale Bibliotheek voor de 

Nederlandse Letteren (DBNL).

Noten:

1 Sranantongo: De algemene taal die in Suriname wordt gesproken, 

bestaande uit Engelse, Spaanse, Portugese en West-Afrikaanse 

taalelementen.

2  Voor blankofficiers zie ook: Hildebrand, ‘De familie Kegge’, Camera 

Obscura. (Delta Editie, Amsterdam 1998) deel 1, 155-236, aldaar 176. 

(1e druk, Haarlem 1839). Het verhaal verscheen overigens pas in de 3e 

druk (Haarlem 1851).

3  Tot de opheffing van de DDR en de Duitse eenwording in 1990 heette 

Chemnitz Karl-Marx-Stadt. 

Met dank aan Majie Goedhart van Museum Geelvinck Hinlopen 
Huis, Amsterdam. 

H.E. Buhk, echtgenoot en kind’. Nauwelijks twee maanden 
daarna, op 17 september 1844, kwam het gezin weer terug in 
Paramaribo. Enkele jaren later, op 16 maart 1849, werden de 
ge broeders Buhk voor 1/5 deel eigenaar in de plantages La 
Singularité aan de Commewijne-rivier en Berthoudslust aan 
de Tapoeripakreek. Hoe het Hermann Buhk en zijn gezin daarna 
is vergaan is nog onduidelijk; in het kader van deze publicatie 
was het niet mogelijk uitgebreider op hun levensgeschiedenis 
in te gaan. Diepgaand onderzoek kan mogelijk meer informatie 
op leveren. Hermann Buhk overleed in 1879 in Wenen. 

diOrama
Het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam bezit 
een diorama van ’t Merveille, gemaakt door Gerrit Schouten 
(1779-1839). Hij werd in Paramaribo geboren als zoon van een 
Nederlander en een creoolse vrouw en was de eerste creool die 
naam maakte als kunstenaar. Te zien zijn de directeurswoning 
en twee kleinere huizen, een opslagplaats voor begasse (uit-
geperste rietstengels), een fabriek met getijdemolen, een 
kook  huis met schoorsteen, een destilleerderij, het plantage-
ziekenhuis en een botenhuis. In de destilleerderij werd de 
melasse gedestilleerd tot alcohol of rum, een bijproduct van 
de suikerproductie. 

afschaffing slavernij dOOr nederland
Aan het einde van de achttiende eeuw ontstond er in Engeland 
verzet tegen de slavernij. Grootste voorvechter was William 
Wilberforce (1759 -1833). In 1807 schafte Engeland de slaven-
handel af en in 1833 volgde de totale slavernij. Koning Willem I 
tekende in 1814 in Nederland voor de afschaffing van de handel 
in slaven, de eerste stap naar de totale afschaffing van slaver-
nij. In 1853 ontving koning Willem III een petitie met 670 

William Wilberforce (1759-1833), Engelse initiatiefnemer voor 

de afschaffing van de slavernij (aangeleverd door auteur).

Postbus 1178
1500 AD Zaandam
T  075 - 635 38 31
F  075 - 635 30 90
E  info@dbv-advocaten.nl
www.dbv-advocaten.nl
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jacObus van lOOy
Jacobus, meestal aangeduid als Jac. van Looy (1855 - 1930) is 
het bekendst geworden door zijn Jaapje-boeken waarin hij 
het leven in het Haarlemse Gereformeerde Weeshuis aan het 
Groot Heiligland (nu Frans Halsmuseum) tussen 1860 en 1875 
beschreef. Vanaf zijn vijfde jaar had hij daar zelf het schrale 
weeshuisleven meegemaakt. De kinderen leerden al vroeg zich 
voor te bereiden op een leven waarin zij zelf de kost konden 
verdienen. Jac. volgde een (parttime) tekenopleiding aan de 
Burgeravondschool en ging werken bij een Haarlemse huis- en 
rijtuigschilder. Daarna mocht hij – als inmiddels erkend talent – 
in Amsterdam de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten be-
zoeken. Hij leerde er kunstenaars kennen als Willem Witsen en 
ontdekte daar ook zijn literaire talent. Veel minder bekend is dat 
Van Looy getrouwd was met voordrachtskunstenares Titia van 
Gelder (1860 -1940), telg uit het bekende en wijdvertakte Zaanse 
geslacht van papiermakers. 

echtgenOte en vOOrdrachtskunstenares
De firma Van Gelder was de eerste Zaanse papiermakerij die 
van windkracht op stoom overging. Hieruit ontstond Van 
Gelder Papier in Wormer (in 1981 gesloten). Titia’s ouders waren 
Lambertus Jacobus van Gelder en Lubina Aurelia Endtz. Ze 
waren in 1857 met elkaar getrouwd. Ook H. Enno van Gelder (1876 
- 1960), kleinzoon van Nicolaas Beets (1814 - 1903) en bezorger van 
de eerste uitgave van de dagboekuittreksels van zijn grootvader, 
hoorde tot het geslacht. Zijn ouders waren Jeannette Agnes (1852 
- 1928) – kind uit het huwelijk van Beets met Aleide van Foreest –  
en Jan Gerrit van Gelder (1850 - 1917). Titia van Gelder had veel 
contacten in de wereld van de literatuur en voordrachtskunst –  
zoals de kring van De Nieuwe Gids – en correspondeerde met 
talloze kunstenaars. Op 23 oktober 1889 droeg zij in Amsterdam 
op een besloten bijeenkomst voor uit Herman Gorters ‘Mei’. 
Onder de toehoorders was onder andere Jac. van Looy en ook 
Gorter zelf zat naar verluidt in het gezelschap. Gorter had 
zijn stuk al eens aan Van Looy voorgelezen en hem gewezen 
op de kwaliteiten van Titia. Het was niet directe liefde op het 
eerste gezicht tussen de schuchtere schilder/schrijver en de 
ontwikkelde Zaanse fabrikantendochter, maar wel volgde er 
een uitgebreide briefwisseling en in 1890 droeg Titia Van Looy’s 
verhaal ‘De Dood van mijn Poes’ voor. Uiteindelijk kwam het in 
1891 tot hun verloving en trouwden Titia van Gelder en Jacobus 
van Looy in 1892. Na enige tijd in Soest te hebben gewoond 
vestigde het echtpaar zich in 1913 in Haarlem, waar ze een huis 
aan de Kleine Houtweg betrokken. 

titia en verkade 
Hoewel Tita van Looy-van Gelder na haar huwelijk geen bij-
zondere eigen carrière ambieerde, bleef ze betrokken bij de 
wereld van toneel en voordrachtskunst. Haar zuster Henriëtte 
Johanna Catharina was getrouwd met Ericus Verkade jr., 
direc teur van Verkade’s Fabrieken en verantwoordelijk voor 
de Verkade-albums, waarin de natuur een grote plaats had. 
Zo kwam Titia in contact met de latere toneelgrootheid (en 
broer van Ericus) Eduard Rutger Verkade (1878 - 1961), die ze 
voordrachtslessen gaf. Er ontstond een ware kruisbestuiving 
tussen het echtpaar Van Looy en Verkade en zijn kring. Op 
advies van dichter Willem Kloos was Jac. van Looy met hulp van 
Titia begonnen met het vertalen van stukken van Shakespeare 
als oefening om de Engelse taal te leren. Op zijn beurt droeg 
Verkade voor uit stukken als Hamlet en MacBeth in Van Looy ś 
vertaling. In 1903 bracht Verkade delen uit MacBeth in Hengelo 
op het toneel. Titia had het stuk voor hem uitgezocht. Ze gaf hem 
ook aanwijzingen: ‘Begin vooral heel langzaam in te studeren, 
de taal dwingt hier vanzelf tot breedheid en soberheid’. Het 
volgende jaar gaf Verkade een avond in het Amsterdamse 
Concertgebouw, waar hij opnieuw MacBeth bracht. In 1922 
trouwde Verkade met illustratrice Rie Cramer; via Verkade 
kreeg ze de gelegenheid een paar Shakespeare-vertalingen 
van Jac. van Looy te illustreren. In de Nederlandse kringen 
van toneel en voordrachtskunst werd Titia, samen met Willem 
Rooyaards, beschouwd als voorbeeld van de nieuwe stijl van 
voordrachtskunst. Titia werd in 1889 geroemd als ‘heraute van 
de revolutie-dichters, die voor de nieuwe poëzie betekende, wat 
de rederijkers voor de voorafgaande generatie hadden gedaan’. 
Door haar con tacten met Verkade heeft Titia (in elk geval voor 
een deel) bijgedragen aan zijn artistieke vorming. Op zijn 
beurt was Eduard Verkade vol van Jac. van Looy’s vertalingen: 
‘Bij mijn voor drachten gebruik ik de Shakespeare-vertalingen 
van Van Looy en dat vormt driekwart van mijn succes’, zei hij 
in een interview in 1950. Door zijn huwelijk met Titia kwam 
de altijd wat schuchtere Van Looy niet alleen in contact met 
een welgestelde Zaanse fabrikantenfamilie, maar ook met 
de Amsterdamse toneelwereld. Na haar huwelijk verzorgde 
Titia zelf nog regelmatig voordrachten, zoals op 7 april 1907 
in Antwerpen. Haar correspondentie, die bestaat uit talloze 
brieven en ansichtkaarten van en aan auteurs van toen, wordt 
in diverse collecties bewaard. Ook vergezelde ze haar man op 
zijn reizen en zij was daarbij vaak een sturende factor. Er wordt 
wel gezegd dat Titia haar man, die met een zeker pessimisme 
behept was, van zijn somberheid heeft bevrijd. 

Titia van Looy-van gelder
Een kunstenaarsvrouw met Zaans bloed

De Haarlemse schilder en schrijver Jac. van Looy was getrouwd met Titia van Gelder, dochter uit het bekende 
Zaanse geslacht van papiermakers. Zij speelde een belangrijke rol in de artistieke ontwikkeling van haar 

echtgenoot en maakte deel uit van een belangrijk literair en artistiek netwerk.

door George Slieker

Titia van Looy-van Gelder. Tekening door Jac. van Looy.  

(Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag).

Links boven: Ansichtkaart van Jac. van Looy (collectie auteur). 

Brief van Titia van Looy-van Gelder d.d. 17 november 1930  

aan D.A.M. Binnendijk (collectie auteur). 

J. van Looy (1855-1930) Twee appels aan tak voor de tuinmuur, paneel  

37 x 29 cm, gesign. Particuliere collectie, voorheen Collectie Simonis.
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17 november 1930 bedankte Titia hem voor ‘hetgeen u over 
Van Looy schreef’. Verder beijverde ze zich om zo veel moge-
lijk brieven van haar man weer in haar bezit te krijgen om 
voor het nageslacht te bewaren. In het huis aan de Haarlemse 
Kleine Houtweg richtte ze een museum in van tekeningen en 
schilderijen van haar man, maar ook van zijn manuscripten 
en correspondentie. Het is mede aan haar te danken dat veel 
kunstwerken, manuscripten en correspondentie van Van Looy 
niet verspreid zijn geraakt. Na Titia’s overlijden in 1940 bleek zij 
de literaire en artistieke erfenis van haar man aan de gemeente 
Haarlem te hebben nagelaten. Die wilde de verzame ling niet 
aanvaarden, zodat deze geveild werd. Een in de haast op  ge -
richte stichting (nu Stichting Jacobus van Looy) wist een deel 
van de nalatenschap te verwerven en beheert deze nog altijd. 
De collectie ligt nu in het depot van het Haarlemse Frans Hals-
museum. Er worden in Van Looy’s geboortestad met enige 
regelmaat exposities gehouden rond zijn nagelaten werk. 

Bronnen:

- Jac. van Looy, Jakob (Leiden 1930). Met inliggende brief van Titia van 

Looy-van Gelder aan Dick Binnendijk (collectie auteur).

- Esther Scheepers en Chriss Will (red.), Looy met den noorderzon, weg! 

(Zutphen 1998).

- Edmond Visser, Eduard Verkade (Amsterdam z.j).

- Dr. E.F. Verkade-Cartier van Dissel, Eduard Verkade en zijn strijd voor  

een nieuw toneel (Zutphen 1978).

- Johan van der Woude, Eduard Verkade en het toneel  

(‘s-Gravenhage 1962).

beschermster 
In haar huwelijk was Titia altijd sterk betrokken bij het werk van 
haar man. Zo had zij in de tuin van hun huis aan de Haarlemse 
Kleine Houtweg (tot 1967 Museum Van Looy) een kleine lusthof 
aangelegd. Van Looy schilderde regelmatig naar planten, 
bloemen en struiken in deze tuin. Eén zo’n schilderijtje, Twee 
appels aan tak voor de tuinmuur, kwam op zeker moment in het 
bezit van Titia’s ouders, die het weer schonken aan hun andere 
dochter, Henriëtte Johanna Catharina Verkade-van Gelder. 
Het is nog enige tijd onderdeel geweest van de collectie van 
kunsthandel Simonis & Buunk, maar is thans (weer) in parti-
culier bezit.
Na kritieken op een tentoonstelling van zijn schilderijen besloot 
Van Looy in 1901 niet meer te exposeren en alleen nog maar voor 
zichzelf en Titia te schilderen. Daarnaast ging hij zich op het 
schrijven toeleggen.

beheer nalatenschap
Na het overlijden in 1930 van Van Looy bleef Titia zich beijveren 
voor zijn werk. Ze was verantwoordelijk voor de (postume) 
uitgave van Jakob, het laatste deel van de Jaapje-cyclus en voor 
een bundel gedichten, die in 1932 verscheen. Titia schonk 
een exemplaar van Jakob aan D.A.M. (‘Dick’) Binnendijk (1902 
- 1984). Binnendijk onderhield in de jaren twintig en dertig 
contacten met tal van literatoren. Hij was docent aan het 
Amster  damse Vossius Gymnasium, poëzierecensent voor De 
Groene Amsterdammer en NRC en had aan het graf van Van Looy 
ge sproken. In een in het presentexemplaar gevoegde brief van 

www.heerlijckslaapen.nlwww.heerlijckslaapen.nl

Culinair genieten
aan de Zaan

De Hoop op
d’Swarte
Walvis

Kalverringdijk 15, 1509 BT Zaandam
(075) 616 56 29  •  info@dewalvis.nl  

www.dewalvis.nl

Restaurant - brasserie - (huwelijks-/vergader-)arrangementen - Heerlijck 
Slaapen. Naast lunch of diner bent u natuurlijk ook van harte welkom 
voor koffi e met gebak op een van onze terrassen aan de Zaan.

• De Hoop op d’Swarte Walvis is gelegen op de Zaanse Schans, 
 10 minuten van Amsterdam
• Openingstijden 7 dagen per week, vanaf 10.00 uur
• Parkeren gratis

Damsluisweg 6
1332 EC  Almere
Postbus 1145 
1300 BC  Almere
 
t 036  751  53  00
f 036  751  53  99
info@admercurius.nl
www.admercurius.nl

Een jubileum of andere mijlpaal om bij stil te staan? Wel eens 
gedacht aan een boek als stijlvol, tastbaar en blijvend aandenken?
 
Een boek dat uitnodigt tot bladeren, kijken, lezen…een 
boek waarin u laat weten wat u doet, waar uw accenten en 
speerpunten liggen …een boek dat beschrijft hoe het zo gekomen 
is en misschien ook waar u naar toe wilt…
 
Een boek dat indruk maakt. Zo’n boek? Bel ons voor een afspraak 
dan leggen we graag uit hoe we dat voor u kunnen verzorgen: van 
schrijver, ontwerp, lay-out tot en met drukwerk en verzending.

Iets te vieren?

Hard werken 
en niet zeuren

•
1911-2011

familie Van het Kaar 
te Westzaan

Peter Roggeveen

Hard werken 
en niet zeuren

•
1911-2011

familie Van het Kaar 
te Westzaan

Jubileumboeken

 

De beroemde acteur Eduard Verkade, met 

wie een hartelijke vriendschapsband was.

Illustratie door Rie Cramer bij de door Jac. 

van Looy vertaalde MacBeth van William 

Shakespeare (collectie auteur).

Het echtpaar van Van Looy-Van Gelder in 

hun woning in Soest.
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gebOren kOger
‘Ik ben een Koger, altijd geweest. Ik ben geboren op de Stations-
straat, waar het kantoor van Cacao De Zaan staat, en naderhand 
heb ik gewoond in het eerste huis naast het station. Dat was 
vroeger het stationskoffiehuis, met een grote tuin. Die tuin 
was van de Spoorwegen en die huurde mijn vader. Nou dat was 
schitterend! We woonden zo buiten… dit (wijst) was allemaal 
weiland hier, waar ik nou woon (Boschjesstraat, red.). Ja, dat 
is allemaal geschiedenis… Ik heb ook nog in Haarlem bij een 
tante gewoond, daar ging ik naar de HTS. Ik heb werktuigbouw 
gedaan, maar achter een tekenbord bij Werkspoor, daar had 
ik geen zin in. Mijn vader had die jutezakken zaak, de Zaan-
landsche Zakkenhandel en die had geen opvolger en toen ben 
ik toch bij hem gaan werken. Dat heb ik 52 jaar gedaan, van mijn 
twintigste tot mijn tweeënzeventigste. Ik ben na mijn vijfen-
zestigste wel minder gaan werken, maar ik deed het samen met 
mijn schoonzoon Tom Verkade. Dan deed ik kas, bank, giro 
en pakte ik de telefoon aan als het zo uitkwam. Mijn schoon-
zoon is mij opgevolgd, maar het bedrijf bestaat nu niet meer, 
is verkocht.’ 

van Zaans schOOn naar Zaanse schans
U was bestuurslid van de Stichting Zaans Schoon?
‘Ja, penningmeester, ja, en dat ben ik van het begin af aan ge-
weest. Het was zo dat eh ... er was natuurlijk helemaal geen kas, 
dat wij ermee begonnen. Dus wat wij kochten, dat moest je zelf 
betalen (lacht). We kochten van een sloop wat en dat sloegen we 
dan op bij ons op de fabriek. Maar die hele gedachte is eigen lijk 
ontstaan samen met mijn boezemvriend Evert Smit – van De 
Zaanlander – en met Job Duyvis. Met z’n drietjes hadden we het 
er al over in de oorlog, en in de nadagen daarvan.’ 

U sloeg delen van panden op in de fabriek?
‘Nou ja, wij waren er door getroffen dat het zo jammer was, dat 
al die Zaanse cultuur in die houtbouw eigenlijk verdween. Dat is 
lang gebleven: het was verboden om in hout te bouwen, vanwege 
het brandgevaar; dat was toen gewoon de wet. Wij, Evert, Job en 
ik, kwamen met z’n drieën bij elkaar om die bedreiging die er 
toen was te trachten te voorkomen. En er kwamen al heel gauw 
ook anderen bij, onder anderen Jo Groesbeek de oudste zoon 
van Groesbeek de apotheker die archivaris van de Provincie 
Noord-Holland was .

de nestor van Zaans erfgoed 
en de Zaanse schans

Jan Willem de Boer
 (2841917 Koog aan de Zaan 892013)

Jan Willem de Boer stond, als oprichter van de Stichting Zaans Schoon, indirect aan de wieg van de  
Vereniging Zaans Erfgoed. Ook was hij lang bestuurslid van de Zaanlandsche Oudheidkamer, de voorloper 
van het Honig Breethuis en het Zaans Museum. In december 2011, kort na ons jubileum, had Zaans Erfgoed-

bestuurslid Winnie de Wit een lang gesprek met hem. Het volledige interview vindt u op onze website.

We vonden: er moest wat gebeuren. En toen hebben we het 
Comité tot beschermen en documenteren van Zaans Schoon opge-
richt en kwamen we steeds bij elkaar. Het idee kwam op: we 
moeten er een beschermde buurt van zien te maken. En dat is 
tenslotte de Zaanse Schans geworden.
We zijn op audiëntie geweest bij de minister, dat was toen toe-
vallig In ’t Veld die hier ook burgemeester was geweest. Dus 
dat kwam heel leuk uit en hij stond er sympathiek tegenover. 
Jan Trouw was hoofd van de Afdeling Stadsontwikkeling van 
Amsterdam en die kende weer een van de mensen die bij ons 
zat en hij heeft ons op weg geholpen hoe je dat bij de over-
heid aanhangig moest maken. Hij was ook een man van stads-
bescherming en hij was er reuze enthousiast over en dus wilde 
hij ons daar graag mee helpen. Dus bijvoorbeeld met kaarten, 
tekeningen en met voorstellen naar de minister, en hoe we dat 
moesten aanpakken.
’Theo van der Koogh is er ook bijgekomen, zijn grootvader 
werkte op de afdeling bouwkunde van de gemeente Zaandam, 
die was geloof ik ook architect en die had in de loop der jaren 
een hele fotocollectie verzameld van oude Zaanse panden die hij 
interessant vond. En Theo is dus ook belangrijk geweest.

jaap schipper
En hoe kwam de heer Schipper, de architect, in beeld?
‘Nou, wij waren dus eerst met z’n drieën, toen kwam Groesbeek 
erbij en daarna mijn vriend Jan Coen Honing, een Zaandijker 
van de Gortershoek. En hij had ook weer een vriend en die was 
op dat ogenblik bezig met zijn eindexamen bouwkunde HTS. Hij 
dacht dat het misschien ook wel wat voor hem zou zijn. En dat 
was Jaap Schipper. Die won toen de Prix de Rome en daardoor 
mocht hij een reis maken naar Noord-Afrika, daar heeft hij 
toen bouwstijlen bestudeerd. Toen hij terugkwam, kwam hij 
bij ons langs en hebben wij hem enthousiast weten te maken 
voor de Zaanse houtbouw. En toevallig werkte zijn vader op de 
bouwafdeling van de gemeente Zaandam, en die was daar ook 
voor in. En zo kwam van het een het ander. We moesten een stuk 
grond hebben, waarop we dat zouden kunnen realiseren en toen 
viel ons oog op dat terrein aan de overkant van de Zaan. En daar 
waren verschillende eigenaren, Stuurman Cacao onder andere 
en die kende ik weer. Dus daar hebben we ook mee gepraat, 
en zo hebben we langzamerhand de mensen allemaal met de 
gezichten dezelfde kant op laten kijken.’

Personeel van de Zaanlandsche Zakken -

handel tijdens de voor het bedrijf 

moeilijke oorlogsjaren op een dek-

schuit vol zakken bij pakhuis Asia naast 

De Waakzaamheid in Koog aan de Zaan. 

Links met hoed staat Wim de Boer  

(foto archief fam. Verkade-de Boer).

1952 - leden van Zaans Schoon staan voor het atelier van Frans Mars 

’de Roerdomp’ in het Guisveld. v.l.n.r. J. Touw, Wim de Boer, Martha 

Mars-de Boer, Frans Mars, H. Los, W.A. van Gogh en Jaap Schipper 

(foto GAZ 21.27671).

Wim de Boer in de tijd dat hij zich 

intensief begon in te zetten voor de 

Zaanse houtbouw (foto archief fam. 

Verkade-de Boer).

22 nr. 47 | Winter 2013 | 23



U bent nog wel steeds lid van Zaans Erfgoed. 
‘Ja, het is goed dat het nog bestaat en dat jullie, de jonge garde, 
je daar nu mee bezighouden. Je begint zoiets net na de oorlog, 
maar je weet eigenlijk niet waar het uiteindelijk naar toe gaat. 
Maar het stelt nu wel wat voor met zoveel leden. Ik hoop dat ze 
het vol kunnen houden, want het is natuurlijk heel belangrijk!’ 

woon zo gegroeid. Want het was eigenlijk alleen om die panden 
te be waren en nou, dat is gewoon echt goed gelukt! We hadden 
echt de bedoeling om daar een woonbuurt te stichten, maar ja 
omdat het natuurlijk toch exceptioneel is qua bouwstijl, gaat 
men er naar kijken. En het is voor onszelf ook mooi. Mijn vrouw 
en ik liepen er ’s avonds na het eten ook vaak even, zo een rondje.’

En wat vindt u van Inverdan, het nieuwe stadscentrum van Zaandam?
‘Vreselijk. Ik kom er nooit. Het is kitsch. Het is wel mooi be-
dacht, maar het is allemaal plastic, ik vind het niks. Hout is wel 
duurder in onderhoud, maar ja, dat plastic verhardt ook hoor, ik 
denk niet dat dat het eeuwige leven heeft. Ik kom er bij voorkeur 
niet. Ik rij er wel eens doorheen als ik, somber gezegd (lacht) 
naar een crematie moet, dan kom ik er langs.’

trOts Op het resultaat
En wat vindt u van het beleid van de gemeente omtrent het be houd 
van panden?
‘Ik moet zeggen dat ik me daar niet zo zwaar meer in verdiep. 
Want ik ben er nu uit, uit die beweging, en dan moet je het ook 
over geven. Maar toch: het eerste exemplaar van het boek van 
Peter Roggeveen, Monumentaal Zaandam, dat is nog aan mij 
uitgereikt in De Walvisch. Dat was een soort huldiging, met een 
man of veertig waren we daar en dat was erg leuk.’

ging slopen, dat er lood in die goten lag, van een enorme dikte. 
Dat was net in de tijd van de Korea-crisis toen die loodprijs zo 
hoog was en dat bracht die twaalfhonderdvijftig gulden op. 
Dus toen kregen wij dat pand met gesloten beurs. Het werd 
niet direct herbouwd, het werd opgeslagen op een stuk land 
bij Beudeker Scheepswerven op Zaandijk. Dus daar gingen de 
stenen heen en de kozijnen. Die moesten uiteindelijk allemaal 
opnieuw gemaakt worden, maar wel naar de modellen die we 
daar hadden. Er was natuurlijk een hoop verrot, maar goed, 
we hadden de deuren en de stenen en er was een tekening van 
gemaakt.’

een wOOnbuurt als tOeristische attractie
Heeft u ook rechtszaken moeten voeren om Zaanse gebouwen te 
behouden?
‘Nee, gelukkig niet. Wij hadden bouwvergaderingen in Zaan-
dam, op de Dam in het gebouw van mijnheer Zuurmond, en toen 
kwamen er afgevaardigden uit de dorpen, oude wet houders 
of zo, onder aanvoering van wethouder Plooijer en naderhand 
Metselaar. Plooijer had al eens gezegd: “Nou, dat wordt niks, dat 
kost veel te veel geld, dus ik denk dat het niet doorgaat.” Maar 
het is gelukkig niet gegaan zoals hij dacht dat het gaan zou. 
Maar ja, het was natuurlijk een zorgelijke tijd toen, het was de 
Wederopbouw. Maar het is aardig gelukt, en de stemming is er 
dus ingekomen. En het is nu een wereldobject.’

Ja, als je nu al die toeristen daar ziet lopen, dat hadden jullie nooit 
kunnen vermoeden!
‘Nee, en dat was ook helemaal onze bedoeling niet. Dat is ge-

het eerste pand Op de schans
Nou, dat is een knap staaltje werk.
‘Ja, nou is het wel eventjes eenvoudig verteld, maar er zit een 
heleboel energie in en een heleboel jaren ook. Want je deed 
het allemaal buiten je werk. We moesten bij het Ministerie 
natuurlijk subsidie zien te krijgen, en dat kregen we tenslotte 
ook wel, maar dat was pas later, hoor. Tegelijkertijd was Zaandam 
zich gaan ontwikkelen. Tegenover de Gedempte Gracht was er 
bijvoorbeeld de Beatrixbrug gekomen en daarvoor moesten 
de huizen die daar aan de Zaan stonden gesloopt worden. Daar 
was onder andere de apotheek van Van Sante bij, dat was een 
monumentaal huis.
Het kostte veel gepraat, maar we wisten daar het Ministerie voor 
warm te krijgen, en omdat het een monumentaal pand was, 
moest het dus herbouwd worden. En Zaandam moest het kwijt, 
dus wij kwamen met het idee om het daar weer op te bouwen. De 
gemeente heeft dat gedaan, en heeft dat ook moeten betalen. En 
toen waren we blij, want toen stond het eerste huis er en moest 
er gauw gas, water en elektriciteit worden aangesloten. En toen 
dat er eenmaal was, waren er zoveel kosten gemaakt, dan kun je 
eigenlijk niet meer terug. En dan komt van het een het ander...’

met lOOd gered van de slOOp
‘Lambert Melisz, het bejaardenhuis in Westzaan, het oude wees-
huis moest gesloopt worden, want daar wilden ze nieuw bouw 
plegen. Nou, dat kon wel, maar er moest wel een ver goeding 
bij komen. En toen was er een sloper geëngageerd, en die zei: 
“Je kan het wel kopen, maar dan kost het twaalfhonderd vijftig 
gulden.” En dat hadden we niet. Maar toen bleek, toen hij het 

ZaansErf128x174_november2013.indd   3 11-11-13   16:18

A D V E R T E N T I E

De apotheek van Van 

Sante, Westzijde 10 in 

Zaandam, klaar voor 

transport naar de Zaanse 

Schans. De theekoepel 

rechts, die nog door Monet 

werd geschilderd, staat 

nog steeds op dezelfde 

plaats. (foto GAZ/coll.ZOV 

21.00066).

Wim de Boer in mei van 

dit jaar (foto archief fam. 

Verkade-de Boer).
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Een kwarteeuw werkte Peter Hoveling (Koog aan de Zaan, 
1946) in de aannemerij, bij Ab Engel van de firma C. Woudt. 
Tijdens zijn dienstbetrekking bij deze onderneming werd hij 
gedetacheerd bij molenmakersbedrijf Saendijck. ‘Ik had al 
ervaring met de bouw van een nieuwe schuur voor molen De 
Koker en met het onderhoud aan huizen in de Gortershoek 
in Zaandijk en daar kwam nu de fundering van de pakkamer 
van papiermolen De Schoolmeester bij. Later gevolgd door de 
restauratie van paltrokmolen Mijn Genoegen op het terrein van 
het Openluchtmuseum in Arnhem. Een genot om aan te werken, 
vooral aan die houten constructies met hun schitterende 
details! Ik verdiepte me in de materie, kocht boeken en maakte 
me de juiste benamingen uit het molenjargon eigen.’ En dan, 
lekker op z’n Zaans: ‘Want elk ballekie hep z’n eigen naam, hè?’

hOut met een verhaal
Vanwege de expertise die hij opdeed, werd Peter gevraagd om 
deel uit te maken van de TAC, de Technische Advies Commissie 
van Vereniging De Zaansche Molen, die zich bezighoudt met 
het technisch onderhoud, adviezen uitbrengt en prijsopgaven 
maakt. Waarbij Hoveling de hoogste mate van originaliteit 
nastreeft. ‘Ja, ik ben daar vreselijk precies in. Je kunt een ver-
rotte balk natuurlijk vervangen door een nieuwe, maar je kunt 
ook proberen alleen de rotte plek te vervangen. Ik kies dan – 
uiteraard – voor het laatste, daarbij het liefst gebruikmakend 
van oude toognagels, duimdikke houten nagels die je voor de 
borging gebruikt bij pen-en-gatverbindingen. Verwijderde 
nagels bewaar ik allemaal; die hebben historische waarde.’ 
Peter toont een 300 jaar oud exemplaar dat afkomstig is uit het 
gebouw van De Waakzaamheid. ‘Kijk, dit hout heeft gelééfd, 
en geleden, het is helemaal krom getrokken, want hout blijft 
werken. Ik probeer me in te leven in de geschiedenis van zo’n 
simpel stukje hout, tracht te determineren welk instrumen-
tarium men er destijds bij gebruikt heeft. Zo krijgt ieder stuk 
gereedschap, ieder onderdeel, zijn eigen verhaal!’

brandende mOlen
En voor verhalen uit de oude doos zijn we bij Hoveling aan het 
juiste adres. ‘Vanaf de tijd dat ik de timmermansopleiding op 
de ambachtsschool volgde, later gevolgd door de UTS, heb ik 
boeken over molens verzameld. Tja, dat kwam vast door mijn 
overgrootvader, die molenaar was op pelmolen De Grootvorst, 
op de plek waar tegenwoordig De Poelenburg staat. Een hard 

op schaal gemaakt
Van een hulplijntje tussen twee modelbouwers

De een, Henk Bierdrager uit Oostzaan, beschikt over een indrukwekkende verzameling oude gereedschappen. 
Voor de ander, Peter Hoveling uit Zaandijk, geldt: wat zijn ogen zien, dat maken zijn handen. Tot voor kort 

kenden de twee elkaar niet, maar een antiek instrument om een spatlijn mee te trekken, bracht ze bij elkaar. 
Een dubbelinterview, waarin de passie voor het edele ambachtswerk centraal staat.

door Cor van Dongen
Illustraties: auteur

bestaan, dag en nacht werken, voor een habbekrats. Zijn 
zoon, mijn opa dus, moest er dan steeds heen om hem eten 
te brengen. Het gezinsleven stond totaal in het teken van de 
molen en later zou mijn opa verzuchten: “de mooiste molen is 
een brandende molen”, vanwege alle ellende die de molenarbeid 
met zich meebracht. Nooit was overgrootvader thuis en in 
zijn schaarse vrije tijd stortte hij zich dan vol overgave in het 
verenigingsleven, hetgeen hem de bijnaam “de Burgemeester 
van Haaldersbroek” opleverde.’

blikvanger
De laatste jaren van zijn werkzame leven was Peter Hoveling 
in dienst bij bouwbedrijf Somass, de specialist in restauraties 
van Zaanse huizen en de bouw van replica’s. Werk dat hem op 
het lijf was geschreven, bij grote projecten zoals de restauratie 
van pakhuizen De Vrede op de Zaanse Schans en De Klok in 
Wormerveer. ‘Alles in stijl! Dat is het fijne aan replica-bouw: 
je maakt gebruik van eeuwenoude constructies, maar zorgt 
er tegelijkertijd voor dat moderniteiten, bijvoorbeeld op het 
ge bied van isolatie en brandwerendheid, onzichtbaar blijven.’
Na zijn pensionering in 2005 kon Hoveling zich volledig gaan 
wijden aan zijn grootste hobby: de modelbouw. ‘Ik werk het 
liefst met een schaal van 1 op 10, en dan voornamelijk aan “Zaans 
spul”, molens, pakhuizen, dat soort werk. Ja, ik ben een enorme 
liefhebber van houtbouw uit de periode 1750-1850.’
Dat laatste ontgaat de bezoeker niet. Overal in de woonkamer 
van – vrijgezel – Peter komen we voortbrengselen tegen van 
zijn liefhebberij. Van kleine houtsculpturen, zoals een replica-
in-miniatuur van het oudste deurkalf in de Zaanstreek, op het 
bijzettafeltje, tot een stuk of tien Zaanse gevels plus makelaars 
aan een van de wanden. Boven is de grootste slaapkamer om-
ge bouwd tot studio, een werkplaats vol machinerieën en open-
gewerkte modellen van oude (Zaanse) gebouwen. Blik vanger is 
een houten skelet van De Waakzaamheid, waar hij er twee van 
maakte. Het andere exemplaar staat opgesteld in het kantoor 
van het architectenbureau dat indertijd belast was met de 
renovatie van het voormalige hotel-café-restaurant, zodat, zoals 
Peter zelf zegt, ‘men een visuele indruk van het gebouw kan 
krijgen’. De kleinste slaapkamer, de bibliotheek, met tientallen 
boeken over houtbouw op de planken, wordt voor een groot 
gedeelte in beslag genomen door een manshoog model van 
oliemolen De Koperslager.

Peter Hoveling aan het werk in een van zijn als werkplaats ingerichte slaapkamers.

Maart 1928: brand in de uit 1697 daterende molen De Grootvorst, waar volgens de over -

levering Czaar Peter nog aan heeft meegebouwd. De brand ontstond door een houtmeel-

explosie in een verderop gelegen fabriek, het vuur sloeg over en de molen brandde volledig 

af. Op deze plek staat nu molen De Poelenburg ( ZOV-Honigcollectie, GAZ nr. 21.08335).

Het felbegeerde, originele spatlijntje uit de 

verzameling van Henk Bierdrager en door Peter 

Hoveling nagemaakt voor Theo Hallingse. 

Hallingse over Bierdrager: ‘Jeempie, hoe kan een 

mens dat in een leven bij elkaar krijgen?’

Hallingse over Hoveling: ‘Jeempie, hoe kan een 

mens zo veel mooie spulletjes maken?’
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de modelbouw, waarbij de een zich specialiseerde in molens en 
pakhuizen, de ander in boten. Voor de modelbouwliefhebberij 
beschikken de twee over een uitgebreid instrumentarium. 
Daarnaast is de één een groot verzamelaar van gereedschap, 
terwijl de ander het graag vervaardigt, het liefst in miniatuur. 
Ondanks al die overeenkomsten hadden ze tot voor kort geen 
weet van elkaar. Totdat Theo Hallingse, oud-directeur van 
PontMeyer en een leven lang werkzaam geweest in het hout, 
een wederzijdse kennis van de twee, zijn oog liet vallen op een 
fraai houten, beetje mysterieus voorwerp uit de verzameling 
van Henk, die daar echter geen afstand van wilde doen. Theo 
kan het mooi verwoorden. Gekscherend: ‘Dat instrumentje 
hoorde natuurlijk in mijn verzameling thuis, ha, ha! Maar hoe 
ik Henk ook aan zijn hoofd zeurde, hij wilde het onder geen 
beding van de hand doen. Toen moest ik aan Peter denken. 
Mag ik er een foto van nemen, vroeg ik aan Henk. Dat mocht 
en, om een lang verhaal kort te maken, ik bracht de twee met 
elkaar in contact. Peter kreeg het doosje in bruikleen en maakte 
er een schitterende replica van voor mijn collectie van het 
Houtmuseum in pakhuis De Klok.’
En dat houten doosje, wat is dat nou precies? 
‘Dat gebruiken de zaagmannen bij het zagen van grote boom -
stammen. Over een katrolletje wordt een lange draad ge-
spannen die met zwart poeder wordt bestrooid. Als je nu de 
strakke draad een stukje omhoog tilt en dan loslaat, in de 
langs  richting van de boomstam, dan krijg je een kaarsrechte 
lijn op de stam waarlangs je kunt zagen. Ook voor de kopse kant 
kun je zo’n spatlijntje gebruiken, dat dan voorzien is van een 
schietloodje.’

En nu, beste lezer, begrijpen we ook waar de uitdrukkingen 
spatrecht en spatzuiver vandaan komen…  

eerder over een duizendtal hebben dan over enkele honderden. 
Het oudste stuk is een kruisbeitel van rond 1700, een ongeveer 
één meter lange ijzeren staaf om gaten mee te steken. 
‘Of ik nog wensen heb? Ik ben een trouw bezoeker van de club-
dagen van de Vereniging Ambacht en Gereedschap. En ach, 
elke zaterdag struin ik antiekmarkten af, zeg maar in het rayon 
Alkmaar-Haarlem-Amsterdam, maar ik mag blij zijn als ik eens 
in de maand met wat thuiskom. Ja, de Stanley 1 en de Stanley 8, 
dat zijn stalen blokschaven, die ontbreken nog. Daar kun je me 
erg blij mee maken.’

waterlandse melkschuit
Na het overlijden van zijn vrouw in 1996 blies Bierdrager een 
oude lief hebberij nieuw leven in. ‘Modelbouw. Mijn eerste 
bouw  doos kocht ik destijds, als jongen, bij de firma Merkelbach 
& Co in de Kalverstraat. Maar het leukste is natuurlijk om alles 
zelf te vervaardigen, te tekenen, te bedenken. Op een oude 
schets, ik geloof van Rembrandt, zag ik een afbeelding van een 
Water landse melkschuit, zo’n bootje waarmee de boeren uit 
Lands meer en omstreken gezamenlijk hun melk naar de markt 
op de Prins Hendrikkade in Amsterdam brachten. Een jaar lang 
ben ik er mee in de weer geweest, tekenen op karton, dat uit-
knippen, enzovoorts, enzovoorts. Het resultaat is een uniek 
model. Daar is ‘r maar één van!’
Boten, botters en bovenal de beroemde Oostzaner jollen, zijn 
Henks specialiteit. Hij moet vast en zeker een groot zeil- en 
watersportliefhebber zijn. ‘Water? Varen? Ik houd helemaal 
niet van varen. M’n keuf moet droog blijven!’

een begeerd spatlijntje
Henk Bierdrager en Peter Hoveling: tussen de twee bestaan 
tal van overeenkomsten. Wat scholing betreft hebben beiden 
een gelijke achtergrond, de timmermansopleiding op de am-
bachtsschool. Beiden groeiden uit tot vaklieden ‘in het hout’ 
en ontwikkelden, vooral na hun pensionering, dezelfde hobby, 

een blokschaaf, vier steekbeitels, een houten hamer en meer 
van dat soort werk. Zo’n gereedschapskist was een soort cv: als 
je ging solliciteren, dan moest je je kist laten zien. Als die d’r 
goed uitzag, dan was het met jou ook wel oké!’  

OtjemedOr
Na zijn schooltijd ging Henk als machinaal houtbewerker aan 
de slag bij een timmerfabriekje in Amsterdam-Noord. ‘Ik werkte 
48 uur in de week en begon met een weekloon van 25 gulden. 
Maar met kerst kreeg ik er een rijksdaalder bij!’ Bierdrager werd 
een gewaardeerd werknemer, niet alleen bij de timmerfabriek, 
maar in later jaren ook als (machinaal) kozijnenmaker bij de 
grote timmerfabriek van Baart de Vries. Mede door zijn des-
kundigheid draaide het bedrijf als een tierelier. Op het am -
bachte lijke vlak groeide Henk uit tot de grote man, de Otje-
medor. Toen hij in 2003 met pensioen ging, calculeerde hij het 
werk en gaf hij leiding aan zeven man personeel.

verZameldrift
Was het zijn eerste gereedschapskistje of wellicht toch dat eerste 
zaagje uit zijn kleutertijd, dat de aanzet heeft gegeven tot de 
verzameldrift van Bierdrager? ‘Eigenlijk mijn hele leven, zolang 
ik me kan herinneren, heb ik gereedschap verzameld. In 1961 
trouwde ik met Hennie en gelukkig had die d’r ook schik in. Zij 
was mijn toegewijde bondgenoot bij mijn verzamelhobby. Als 
ik had overgewerkt, stopten we het extra geld in een potje, om 
er later gereedschap voor de collectie van te kunnen kopen.’ 
De meest recente aankoop van Henk ligt op tafel, uitgestald 
op het Perzische tafelkleed. ‘Dat is een zogenaamd kruishout, 
een instrument waarmee je maten, afmetingen, door met een 
scherpe punt in het hout te krassen, kunt aftekenen.’
En zo groeide en groeit het arsenaal aan gereedschap. Zelf houdt 
hij het – bescheiden – op zo’n 500 stuks, maar een enkele blik op 
de wanden van de slaapkamers, die hij net als Peter Hoveling als 
studio annex museumpje heeft ingericht, laat zien dat we het 

spinnetjes
‘Hoe ik aan mijn materialen kom? Ach ja, ik vis wel ‘ns wat uit 
een container.’ (Een goede kennis van hem formuleert het aldus: 
‘Peter ziet de diamantjes liggen.’) 
‘Weet je wat mooi is? Grenenhout, met van die heel fijne jaar-
ringen. Liefst rift gezaagd. Dat is hout dat loodrecht op de jaar-
ringen is gezaagd. Mijn schuur ligt vol met mooie stukjes; ik 
heb ook heel wat cederhout gespaard, maar helaas ben ik de 
laatste jaren allergisch geworden voor het zaagsel en het stof 
van cederhout. Een soort van hooikoorts.’
We lopen naar buiten. In de achtertuin staan diverse op schaal 
gemaakte molens. Aan de voorzijde, langs de rijweg, poseert 
de molenliefhebber bij een spinnetje. ‘Spinnetjes worden door 
de molenaar gebruikt om de windrichting te bepalen. Onder-
tussen zal ik er wel zo’n stuk of veertig hebben ver vaardigd, voor 
vrienden en bekenden. Leuk werk. Maar wel allemaal liefdewerk 
oud papier, hoor!’ 

een trOggie als cv
Henk Bierdrager (1939) is geboren en getogen Oostzaner, en dat 
valt onmiskenbaar aan zijn tongval te horen. ‘Van kind af aan 
ben ik altijd met hout in de weer geweest. Ken ik niet verklaren, 
nee, van m’n vader had ik ’t niet, die was pakhuisknecht in de 
eieren. Als kleuter al was ik niet weg te slaan bij een buurman die 
timmerman was. Van hem heb ik mijn eerste zaagje gekregen. 
Een oom die op de NDSM-werf werkte, nam wel ‘ns een stukkie 
teak mee, waar ik dan een schoenenpoetsdoos van maakte.’
Geen wonder dus dat Henk, hoewel hij de capaciteiten bezat om 
naar de ULO/MULO te gaan, voor de timmermansopleiding van 
de ambachtsschool koos, op de Jedelooschool aan de Westzijde 
te Zaandam. ‘Elke dag op de fiets naar school. Het eerste, voor-
bereidende jaar mocht ik overslaan, vooral omdat mij toen al 
haarscherp voor ogen stond dat ik timmerman wilde worden. 
Vanaf die tijd begon ik te sparen voor mijn eerste troggie, mijn 
gereedschapskist. Vijftig gulden kostte-ie, inclusief winkelhaak, 

Peter Hoveling naast het manshoge 

opengewerkte model van oliemolen 

De Kopermolen.

Henk Bierdrager in een van de slaapkamers 

waarvan de wanden bekleed zijn met honderden 

stuks gereedschap.

Beide mannen worden in het zonnetje gezet, met op tafel: 

de Waterlandse Melkschuit (linksboven), een botter 

(rechtsboven) en een Oostzaner jol (midden-onder).

De stalen Stanley-blokschaven 1 en 8 ontbreken nog in de collectie. 

Otjemedor Henk: ‘Daar kun je me erg blij mee maken!’
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Tsaar Peter nam zijn intrek in dit nederige huis en verbaasde 
iedereen door in werkmanskleren aan de slag te gaan als 
scheeps timmer man. Acht dagen later was hij alweer weg. Deze 
feiten staan wel vast, maar zijn verkleefd geraakt met een vracht 
aan interpretatie uit de tijd van die vaas. Grote mannen staan 
voor grote mythen, en de historische statuur van Peter is niet 
veel minder dan die van Napoleon. 

scheepsbOuw
De tsaar maakte van jongs af plannen voor modernisering 
van zijn rijk. In de haven van Archangelsk raakte hij onder de 
indruk van de Hollandse schepen. Andrei Winius, zoon van 
een genaturaliseerde Hollander, hielp hem in 1694 aan een 
fregat in samenwerking met Nicolaas Witsen, auteur van een 
boek over scheepsbouw en burgemeester van Amsterdam. 
Witsen zond aansluitend zijn boek. Peter zocht daarin naar 
de maatvoering van de schepen. Vergeefs, want in Holland 
werkten scheepsbouwers op het oog. Drie jaar later kwam hij 
naar Zaandam. 

het beZOek krijgt mythische prOpOrties
Na 1815 is het verhaal over dit bezoek grondig geëxploiteerd. Het 
huisje had zich toen al ontwikkeld tot een reliek. Het was in 1781 
bezocht door de Oostenrijkse keizer Joseph II, in 1782 door tsaar 
Alexander I, en in 1811 door Napoleon. Drie jaar daarna kwam 
nogmaals tsaar Alexander I en in 1839 troonopvolger Alexander 
II. Zijn leermeester schreef bij die gelegenheid op de muren 
(vertaling K. van het Reve): ‘Hier is de wieg van uw rijk, / Hier is 
het grote Rusland geboren.’ Wat een prachtrol voor het verzwakte 
Nederland en daarbinnen voor de Zaanstreek met zijn oude 
economische dynamiek. Niet alleen Rusland had belang bij de 
verafgoding van Peter. 

de werkelijkheid in Zaandam
Ooggetuigen hadden een andere kijk op Peters bezoek. Volgens 
stoffenwinkelier Jan Nomen stelde hij zich vrij dwaeselick aan. 
Hij zat vol grillen en wonderlike bedrijven. Hij ging over straat 
met een hoed vol pruimen en vroeg aan kinderen: ‘Mannetie 

wil u een pruijmpie?’ Maar hij weigerde het aan andere kinderen: 
het scheen wel, dat hij daer sijn vermaeck in nam, eenige kinderen te 
verblijden en andere so wat onrustigh te maken. Dat is hem goed 
gelukt. De misdeelde jongens joegen hem na met verrot fruit, 
graspollen en stenen. Een paar dagen na dit straattoneel was de 
tsaar weg, naar een stageplaats op de afgesloten VOC-werven 
in Amsterdam. 

de rOl van witsen
De berichten uit de Zaanstreek moeten Witsen in Amsterdam 
hogelijk hebben verbaasd. Dertig jaar eerder had hij een reis 
door Rusland gemaakt. Hij probeerde met de bevolking in 
gesprek te komen en praatte ook met Perzen en andere vreemde-
lingen. Toch had hij een standaardbeeld van de Russen als 
barbaren die onderworpen waren aan hun heerser. Van op-
standen tegen het verlies van de vrijheid had hij geen weet – 
de grootste zou kort daarna uitbreken – en taai verzet tegen 
ingrepen in de kerkelijke liturgie schatte hij niet naar waarde. 
Wel schreef hij in zijn reisdagboek dat wie spelfouten maakte 
met naam en titels van de tsaar daarvoor betaalde met een 
afgehakte hand, en dat alles wat van de tsaar kwam, genade 
was, zelfs een veroordeling tot de galg. En nu liep dan een tsaar 
door Zaandam en kreeg graspollen in zijn nek. Witsen regelde 
de verplaatsing van de cursus scheepsbouw naar Amsterdam. 

bOtsingen tussen burgerlijke en autOcratische 
cultuur

Witsen begeleidde de tsaar ook op reis naar Den Haag en fun-
geerde daarbij als makelaar tussen twee culturen. Peter wilde 
onderweg een buitenverblijf bezoeken en verlangde dat de 
eigenaren naar buiten gingen voordat hij naar binnen liep. 
Een soortgelijke situatie leidde tot een incident met de Staten-
Generaal. De tsaar had vanuit een kamertje hun vergadering 
gadegeslagen, maar toen hij er genoeg van had, bleek hij alleen 
weg te kunnen via de vergaderruimte. Hij eiste dat de heren met 
hun rug naar hem toe gingen staan, zodat hij ongehinderd kon 
ver  trekken. Dit liep uit op een weigering: die heren beslisten 
over oorlog en vrede. Straatjongens en Hoogmogenden leer-

onbekende objecten uit het 
Zaans Museum

De porseleinen vaas met het Czaar Peterhuisje, hoogtepunt 
en einde van een mythe

Het Zaans Museum bezit een reusachtige vaas, uitgevoerd door de Keizerlijke Porseleinfabriek Sint Petersburg 
in 1842. Afgebeeld staat het Czaar Peterhuisje. Het goud glanst je tegemoet. De vaas figureert in ‘Acht 

fantastische dagen’, een expositie in het Zaans Museum over Peters bezoek van 1697 waarin het draait om 
beeldvorming.

door Jaap Kerkhoven
Illustraties: collectie Zaans Museum

den de tsaar Hollandse mores. Ook de regenten van het door 
hem bewonderde Amsterdam droegen daartoe bij. Toen 
Peters gedrag ongenoegen opwekte bij zijn gevolg verlangde 
hij tevergeefs de executie van twee van hen. 

theater van de angst
Moderne biografen vertellen dat Peter zijn leven lang, in zijn 
jongensjaren, maar ook lang daarna, theaterachtige situaties 
opriep. Als elfjarige oefende hij met een fantasieregiment 
en een houten fort in de rol van artillerist. Een adellijke heer 
speel  de voor tsaar en Peter poseerde als zijn loyale onderdaan. 
Tijdens Peters Europese reis in 1697-98 berustte de militaire 
macht bij deze Fjedor Romodanovskii. Hij sloeg een opstand van 
persoon  lijke troepen van de tsaar neer en het fantasieregiment 
bleek daarbij een reële macht. Na de slag bij Poltava (1709), een 
keerpunt in de oorlog tegen Zweden, was Peter bij over winnings-
plechtigheden aanwezig als eenvoudig kapitein. Krijgsgevangen 
troepen werden voorgeleid aan namaak-tsaar Fjedor. In 1698, pal 
na de reis naar Holland en Engeland, werden heren die nog met 
een baard – teken van vroomheid – rondliepen, op hoffeesten 
onder handen genomen door een nar. Hoe grappig was het niet 
als die na zo’n scheerbeurt nog even het mes op de keel van het 
slachtoffer drukte! Met zulke grillen en wonderlike bedrijven 
ondermijnde Peter bestaande verhoudingen. Hij deed dat al voor 
zijn reis naar Holland. In Moskou zetelde toen Peters halfbroer 
en mede-tsaar Iwan. Hij nam in traditionele gewaden deel aan 
de eredienst tezamen met de patriarch van de Russische kerk. 
Maar Peters entourage luisterde in kostuums met staarten van 
dieren gespeelde huwelijksceremonies op. Zo werd lang voor de 
bouw van Sint Petersburg de Byzantijnse sfeer van heiligheid 
rond Moskou onherstelbaar aangetast. Elders in Europa werd 
carnaval gevreesd als parodie op heersers en priesters die 

kon omslaan in aantasting van de maatschappelijke orde; in 
Rusland belichaamde tsaar Peter die parodie. 

van relatiegeschenk tOt afdankertje
‘Timmerman Pieterbaas’ is een rol van een autocraat die zijn 
doelen meedogenloos nastreefde. De thematiek van de sympa-
thieke tsaar is na 1815 aangegrepen om de betrekkingen tussen 
Nederland en Rusland te voorzien van een nobel fundament. 
Sindsdien heeft zulke verheerlijking van de staat aan zeggings-
kracht ingeboet. De carrière van de porseleinen vaas uit 1842 
is navenant. Die begon als relatiegeschenk van Nicolaas I aan 
bankier Adriaan van der Hoop (tevens beheerder van het 
Czaar Peterhuisje) en eindigde in het Zaans Museum via de 
koffiekamer van een theatertje in het afgedankte gemeente-
huis van Zaandam. Als icoon van vaderlandse ge schiedenis zijn 
de acht dagen versleten. Ook hun betekenis voor identificatie 
met de Zaanse nijverheid is verleden tijd. De Zaanse elite die 
zichzelf er mee in het zonnetje zette, is verdwenen.

het innerlijk van de hOllandse samenleving
Onze tijd zoekt morele inhouden niet in relaties tussen staten, 
maar in intiemere kring. Peter vormde in Amsterdam en Zaan-
dam levenslange vriendschappen. Witsen leerde de tsaar aan 
de hand van zijn eigen collecties de kunst van het ver  zamelen. 
Hij stond zo aan de wieg van Russische collecties oud  heden 
uit Siberië. Tijdens zijn tweede Europese reis in 1717 was Peter 
aanwezig bij Witsens sterf bed, zo vertelde hij zijn vrienden 
Cornelis en Nicolaas Calff. Met hen bezocht hij de Vermaning 
in Zaandam. Koopman Cornelis Calff was hier leraar. De tsaar 
wilde horen hoe men er preekte, maar zei niet van lange ver-
handelingen te houden. Calff betrad de kansel en sprak: ‘Denk 
wel, spreek wel en doe wel. Amen.’ De tekst is uit de derde hand, 

Keizerlijke Porseleinfabriek Sint Petersburg, Vaas met Tsaar Peterhuisje
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maar zekerder is dat Peter de bondigheid loofde en zijn priester 
toevoegde: ‘Soo most gij oock doen.’
In het Zaans Museum hangen de portretten van Nicolaas Calff 
en van zijn vrouw Aafje. Calff voerde een luisterrijke staat. 
Maar in het portret van Aafje staat natuurlijke bekoorlijkheid 
voorop. Het bloementuiltje in haar schoot accentueert dat 
nog. Aafje is mogelijk nooit gastvrouw van de tsaar geweest, 
maar de portretten zeggen iets belangwekkends over de 
privésfeer waarmee hij in aanraking kwam. Zijn kennis van 
het Nederlands verschafte Peter toegang tot het innerlijk van 
de Hollandse samenleving. Schilderijen die hij later aankocht, 
getuigen van zijn liefde voor ons land: een huwelijksscène 
van Jan Steen, een veer met vee, een naaister. Andere Russen – 
vooralsnog een enkeling – kwamen elders in Europa in contact 
met de bevolking. Hoe diep ging daarvan de invloed? 

westerse hervOrmingen met 
autOcratische middelen

Door de positieve houding jegens Europa geldt Peters reis naar 
Holland en Engeland van 1697 als keerpunt in de Russische 
relaties met het Westen. Maar weer thuis nam Peter direct en 
eigenhandig deel aan het executeren van rebellen. Hij bouwde 
Ruslands venster op het Westen, Sint-Petersburg, met een sy-
steem van gedwongen arbeid dat volgens een historicus van 
de Russische kampen nog bewondering afdwong bij Goelag-
meester Stalin. Nu is het uitreiken van rapportcijfers voor 
ge drag geen bijzondere competentie van de historicus. Wel 
bevatten de ‘Acht fantastische dagen’ wereldgeschiedenis in 
een notendop. De burgerlijke omgang aan de Zaan was voor 
de rücksichstlose statenbouwer Peter een onbereikbare wereld.  

Wat overblijft van de beeldvorming over de innemende timmer-
man-tsaar zijn de contacten over culturele grenzen heen. Sinds-
dien bleven die grenzen, maar ook de contacten.

De tentoonstelling ‘Acht fantastische dagen’ is nog te zien tot 
6 januari 2014.
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Dr. Jaap Kerkhoven is zelfstandig gevestigd historicus. Hij richtte 
voor het Zuiderzeemuseum het pand van de familie Vis van Zaandijk 
in en begeleidde de publiekspresentatie ‘Help de historicus’ over het 
inrichten van dit pand. Voor de tentoonstelling ‘Acht fantastische 
dagen’ in het Zaans Museum deed hij het historisch onderzoek. 
Hij maakte deel uit van de beeldredactie van Geschiedenis van de 
Zaanstreek. In 2013 verzorgde hij voor de Stichting Familie Vis van 
Zaandijk een lezing over Dirk Vis, geschiedschrijver en genealoog, 
te vinden op: www.jaapkerkhoven.nl. Momenteel werkt hij aan een 
dorpsgeschiedenis van Kolhorn. 

Centsprent met scènes van het verblijf van Tsaar Peter in Zaandam.  

Op de tweede rij midden de stenen gooiende jongetjes. (Foto GAZ).

Anoniem, Portret van Nicolaas Calff Anoniem, Portret Aafje van der Leij, echtgenote van Nicolaas Calff 
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geschiedenis
De Nederlandse hervormde kerk in Zaandijk leidt al enige tijd 
een kommervol bestaan, maar heeft een lange geschiedenis 
achter de rug. De eerste kerk hier werd in 1638 gevestigd in 
een houten stolp; in 1641-1642 verrees een stenen kerk voor de 
Zaandijkers die voorheen in Westzaan ter kerke moesten gaan. 
In 1878 brandde het gebouw af en werd op de oude fundamenten 
een nieuwe kerk gebouwd. Bij archeologisch onderzoek in 
1976 werden er nog delen van de oude zeventiende-eeuwse 
fundering aangetroffen en waren er nog graven uit die tijd 
aanwezig. Tijdens de watersnood van 1916 rond de toenmalige 
Zuiderzee werd de Zaandijker kerk, zoals veel andere Zaanse 
kerken, ingericht als noodhospitaal. Honderd jaar na de brand 
van 1878 kwam de kerk leeg te staan. Het gebouw deed daarna 
onder meer dienst als jeugdsoos en lasergamecentrum en werd 
zelfs met sloop bedreigd. In 2009 werd de kerk als voorlopig 
gemeentelijk monument aangewezen. Enkele jaren later, in mei 
2012, brak er brand uit, maar de gemeente weigerde in november 
van dat jaar een sloopvergunning te verstrekken.

nieuwe bestemming
Het Zaanse architectenbureau Nunc Architecten, ontwerpers 
van onder meer het Fietsenpakhuis in Zaandam, heeft een 
plan ontwikkeld om de Zaandijker kerk als kerkgebouw te 
conserveren en geschikt te maken voor bewoning. In de binnen-
ruimte kunnen tien houten appartementen voor starters 
worden gebouwd die bestaan uit een woonkamer, slaapkamer, 
keuken en toilet- en badruimte. De opzet is zo flexibel dat de 
units te verwijderen zijn, waardoor er weer een kerkinterieur 
ontstaat. In het plan behoudt de kerk op de begane grond rond 
het binnenplein een openbare functie. Daar is ruimte voor een 
winkel of andere voorziening die voor iedereen toegankelijk is. 
Al eerder werd in Nederland een dergelijk concept toegepast: 
in de Maastrichtse Dominicanerkerk is sinds 2006 boekhandel 
Selexyz Dominicanen (inmiddels Polare Maastricht geheten) 
gevestigd. In de dertiende-eeuwse kerk werd een stalen en 
altijd te verwijderen winkelinterieur gebouwd met twee etages 
uitstalruimte, een kassa- en informatiecentrum en een koffie-
hoek. Ook hier stond behoud van het oorspronkelijke bouw-
volume op de eerste plaats. 

uniek dak
De Zaandijker kerk heeft een unieke dakconstructie. Nunc-
partners Steven Brunsmann en Johan Krol kijken met respect 

naar deze zogeheten steekbalkconstructie. De ronde bogen 
die het dak dragen, steunen op korte balken die uit de muur 
steken (in Engeland heet deze dakvorm een hammerbeam 
roof ). Het beschilderde schrotenplafond en de neogotische 
hammerbeamconstructie horen tot de waardevolle elementen 
van de kerk. Niet alleen de constructie, maar ook de kleur is 
nog origineel. Deze houtconstructie verkeert volgens Johan 
Krol grotendeels nog in goede staat. Jammer genoeg is het 
hout het slechtst op de plek waar de krachten overgaan naar 
het metselwerk. 

stalen hulpframe
Het bureau Nunc Architecten heeft een oplossing bedacht 
om de kerk de nodige stabiliteit voor bewoning te geven. De 
ruimte achter het kerkplafond biedt de mogelijkheid om het 
gebouw stevig te verankeren aan een stalen draagconstructie, 
die onzichtbaar blijft. Voordeel van deze aanpak is dat de 
bestaande houten draagconstructie daardoor ontlast wordt en 
goed bewaard kan blijven voor de toekomst. Volgens Johan Krol 
is deze aanpak gezien de affiniteit en de ervaring van het bureau 
met de Zaanse houtbouw een waardevol onderdeel van de ont-
wikkeling van het project. De kerk krijgt in de visie van Krol en 
Brunsmann de functie van een paraplu voor starterswoningen. 
Met passen en meten kan de nieuwbouw zo aangebracht 
worden dat het kerkinterieur zichtbaar blijft. Karakteristieke 
trap pen, onderdeel van het ontwerp, zijn gebaseerd op de 
vormgeving van houten preekgestoelten. Een andere eis is dat 
de nieuwbouw ongedaan gemaakt moet kunnen worden. Mocht 
het kerkbezoek weer toenemen, dan kan de kerk zijn functie als 
godshuis terugkrijgen. 

restauratie Of herbestemming
Naar de mening van Steven Brunsmann bestaan er bij de restau-
ratie van oude gebouwen twee mogelijkheden. De eerste is 
natuurlijk volledige restauratie om het gebouw helemaal in 
de oude staat terug te brengen. Maar dat kost veel tijd en heel 
veel geld. Bij de Zaandijker kerk is er gekozen voor de tweede 
optie, een combinatie van herstel van het oude gebouw en het 
binnen de oude schil creëren van een nieuwe en eigentijdse 
bestemming die past bij de kerk. Dit principe is in feite toe te 
passen op elk gebouw dat als erfgoed dient te worden bewaard. 
Steven Brunsmann zegt daarover: ‘Op deze manier respecteer je 
wat in het verleden is gebouwd en handhaaf je dat. Je voegt daar 
alleen iets nieuws aan toe wat van deze tijd is. Wij voegen met 

een nieuw hart voor de 
Zaandijker kerk

Kerk als paraplu voor tien starterwoningen
De Zaandijker kerk staat er treurig bij, maar nu ligt er een plan om het gebouw een nieuwe bestemming  

te geven met behoud van zijn monumentale uiterlijk en constructie.1 

door George Slieker

ons ontwerp een nieuw hoofdstuk toe aan de geschiedenis van 
de Zaandijker kerk. Wij vinden dat je de nieuwbouw openlijk 
moet tonen en niet proberen te verbergen’. 

mOnument
Dat de Zaandijker kerk het behouden waard is, meende eerder 
René Prins in 2009. In een bijdrage in dit blad beschreef hij 
uitgebreid de geschiedenis van de kerk en een aantal nog 
aan wezige waardevolle interieurelementen. Hij noemde de 
kerk met toren en consistorie ‘architectuurhistorisch van 
waarde als voorbeeld van een neoromaanse kerk met een neo-
gotisch interieur uit het oeuvre van W.G.J. van der Koogh, de 
voormalig gemeente-architect van Zaandam’.2 Een aantal 
elementen, zoals het gekleurde glas in lood, wijzen er volgens 
hem op dat er veel zorg aan de vormgeving is besteed. Ook 
de hammerbeamspanten hebben volgens Prins een hoge 
monumentenwaarde vanwege de uniciteit. 

Literatuur:

- René Prins e.a. , ‘Een bouwhistorische opname. De Nederlands-

hervormde kerk van Zaandijk’, Zaans Erfgoed 30 (najaar 2009) 20 - 24. 

- Nunc Architecten, Schetsontwerp Zaandijker kerk 2012. 

Noten:

1 Voor deze bijdrage heb ik gebruik gemaakt van een tekst die ons ter 

beschikking werd gesteld door Jaap de Jong teksten, journalistieke 

producties, bladconcepten. 

2 René Prins e.a., ‘Een bouwhistorische opname. De Nederlands-

hervormde kerk van Zaandijk’, Zaans Erfgoed 30 (najaar 2009) 20-24, 

aldaar 24.

Appartement in de Zaandijker kerk, artist’s 

impression (Nunc Architecten).

Zaandijk. Langepad. Gezicht op de Domineestuin. Buurtje achter de 

Nederlandse hervormde kerk (1900)  

(Beeldbank GAZ: ZOV-Honig collectie 91.000224).

Kerkstraat te Zaandijk. De Nederlandse hervormde kerk aan 

het einde van de Kerkstraat (1910), (Beeldbank GAZ, ZOV-Honig 

collectie 91.002267).

Concept Zaandijker kerk (Nunc Architecten).
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tOm segers. mOnument vOOr pieter slOOten in neck. 
‘Het is als de dag van gisteren. Ik ben door het oog van de naald 
gekropen.’ Tom Segers rolt in de BS-groep van Pieter Slooten. 
‘Mond houden, niks vragen. Zorgen dat je de wapens goed kon 
hanteren.’ De boerderij van Kramer aan de Kanaaldijk is hun 
hoofdkwartier. In de hooiberg maken ze een ruimte. ‘Er kon tien 
man slapen.’ 28 februari 1945 gaat het mis. ‘Ik kwam aanfietsen 
met Jaap. We zien zeventien Duitsers met de karabijn op de rug, 
die omsingelen de boerderij. Ik zeg: “Jaap, dat is goed fout.” Ik 
wist dat er tien of elf jongens waren daarbinnen. Ik zeg: “Wij 
moeten doorfietsen.’’’ Onderweg waarschuwt hij de broers 
Konijn. ‘“Jongens, zie weg te komen, ga er voorbij!” Deden ze 
niet. Stom. Een mof gaat naar hen toe. “Ausweis!” Ze hadden niks 
bij zich. “Mitkommen!” Die jongens moesten mee naar de boer-
derij. En die zijn er niet meer.’
 

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 heeft bij al die monumenten verhalen van 

mensen die in hun jonge jaren op de een of andere manier bij die feiten waren betrokken op film vastgelegd.  
Elk kwartaal stellen we er twee aan u voor. 

door Merel Kan 
Foto’s: Anjo Kan

Monument voor Pieter Slooten in Neck:
Op 8 februari 1945 worden elf van de opgepakte mannen gefusil-
leerd als onderdeel van de represaille voor de aanslag op Höhere 
SS  und Polizeiführer Hanns Albin Rauter. Pieter Slooten uit 
Wijdewormer is één van hen. Hij werd 26 jaar. 

 
 

Boven: Plaquette in het Zaanlands Lyceum in Zaandam: 
Op de plaquette staan de namen van zevenentwintig leraren en 
(oud)leerlingen die de Tweede Wereldoorlog niet overleefden.

Voor verdere informatie zie www.monumentenspreken.nl

els  kOlff- nOlst trenité. plaquette Zaanlands lyceum 
‘Na Koninginnedag op 31 augustus 1940 kwam ik in brugklas 
1A.’ Els leert graag, al is het een rauwdouwschool. Ze voelt zich 
betrokken bij haar joodse schoolgenootjes. ‘Ik had ook donkere 
haren, verder waren het bijna allemaal blonde kinderen. Ik ging 
naar de gymnasiumafdeling. In die periode moesten de joodse 
kinderen naar Amsterdam. Dat merkten we niet. Dat was zo 
gewiekst van die nazi’s, dat ze dat geruisloos deden.’ Alles werd 
slechter, de voedseltoestand, de kleding…ijskoude winters. ‘Ik 
had een rood winterjasje op mijn twaalfde, dat had ik op mijn 
achttiende nog aan. Meneer Polak… aardrijkskunde. Hij zei: 
“zoek in je atlas de stad Maagdenburg, pak je passer, zet de punt 
van je passer op die stad, maak een cirkel van zoveel centimeter, 
geef het rondje twee oren en een dekseltje en het is de suikerpot 
van heel Duitsland.” Ik weet het nog steeds. Maar hij verdween 
dus ook. Ongemerkt.’ 
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historische figuren zijn twee Oostzaners 
uit een latere episode uitgelicht: de 
zeerover (Claes Compaen, 1587-1660), en 
de kruidenier (Albert Heijn, 1865-1945) 
uit de titel, bien étonnés de se trouver 
ensemble! Beiden vertegenwoordigen 
uitzonderlijke figuren die tot onze 
verbeelding spreken. Compaen als de 
wonder boven wonder als eerzaam 
en welvarend burger in zijn eigen 
bed overleden piratenkapitein, die 
nog in 1930 aanleiding gaf om rond 
de Oostzijderkerk in Zaandam te 
gaan schatgraven. En Albert Heijn, 
wiens uiterst bescheiden winkeltje 
in Oostzaan (circa 14 m2) de start was 
van een internationaal opererend 
concern. Piet Kleij en uitgeverij Uniepers 
verdienen alle lof voor dit toegankelijk 
geschreven en prachtig geïllustreerde 
overzicht van de Oostzaanse 
geschiedenis.
Piet Kleij, Het land van de zeerover en 
de kruidenier. Archeologisch onderzoek 
naar het ontstaan en de ontwikkeling van 
Oostzaan, een dorp in het NoordHollandse 
veen. Archeologie in NoordHolland 4 
(Hoorn, Uniepers Uitgevers 2013) ISBN 
9789087410285 (John Pasman) 

de grOOtvOrst
In het Ruslandjaar is de bundel Zaanse 
Verhalen van Ron Couwenhoven gewijd 
aan de molen De Tsaar van Moskoviën, 
in de wandeling De Grootvorst, en de 
koopmansfamilies die er in de loop van 
pakweg 230 jaar eigenaar van waren. Hij 
werd gebouwd door Cornelis Cornelisz. 
Calff, zoon van Cornelis Michielsz. Calff, 
in 1699 of 1700; de windbrief is van 1 
april 1700. Dat tsaar Peter er zelf nog 
een paar plankjes aan heeft getimmerd 
verwijst Couwenhoven naar het rijk der 
fabelen. Net als andere molenbedrijven 
werden ook de pelmolens vaak in 
partenrederijen in bedrijf gehouden 
met een gaandehouder of directeur in 
dienst van de gezamenlijke eigenaren. 

archeOlOgie in OOstZaan
In de afgelopen decennia zijn op diverse 
plaatsen in Oostzaan archeo logische 
opgravingen verricht, waar aan ook 
de vereniging van Zaanse amateur-
archeologen meewerkte. Zij leidden 
tot nieuwe inzichten in de vroegste 
geschiedenis van het Noord-Hollandse 
veengebied. De voorbereiding voor 
het zogenaamde Centrumplan (2008-
2012) leverde een aantal interessante 
bodemvondsten op, die deden 
vermoeden dat de archeologische 
waarde van het terrein aanzienlijk 
was. De nieuwe vondsten, tezamen 
met gegevens uit eerder onderzoek, 
zijn nu door Piet KLeij beschreven 
en geïnter preteerd in deel 4 van de 
reeks Archeologie in NoordHolland. 
Kleij laat zien hoe archeologen stukje 
bij beetje een samenhangend geheel 
reconstrueren door gegevens uit 
historisch geografisch onderzoek, 
bodemvondsten, schriftelijke bronnen, 
en verschillende dateringtechnieken 
te combineren. In een achttal ruim 
geïllustreerde hoofdstukken beschrijft 
hij de wordingsgeschiedenis van het 
tegenwoordige Oostzaan en omgeving, 
waarbij hij eerdere opvattingen door 
toevoeging van de nieuwste onderzoeks-
gegevens nuanceert.
De traditionele opvatting, dat vooraf-
gaand aan de grote ontginning in de 

middeleeuwen (1000-1250) het Noord-
Hollands veenmoeras een woest en leeg 
gebied was, komt op losse schroeven te 
staan door verspreide vondsten uit de 
ijzertijd (circa 700 v. C.) en Romeinse 
tijd (tot circa 250 n. C.). Er is veeleer 
sprake van een geleidelijke ontginnings -
geschiedenis, waarbij aanvankelijk 
mensen tijdelijk als vissers, jagers, later 
ook boeren, in het gebied verbleven 
– de vakterm voor dergelijk gebruik 
van niet verder ontgonnen land is 
trans  humance – om dit uiteindelijk 
geschikt te maken voor permanente 
bewoning. Aan de hand van kaartjes 
laat Kleij zien hoe de ontginning door 
de pioniers werd aangepakt. Zij legden 
het land droog door slootjes te graven 
en bouwden boerderijen op hun eigen 
grond, verspreid in het veld. Later kozen 
ze voor wonen bij en naast elkaar en 
ontstond, net als elders in Hollandse 
veenontginningen, een lintdorp. 
Tegelijk bleek het veen in te klinken 
en moest men om tenminste droog 
te kunnen wonen terpen aanleggen. 
Soms konden zelfs drie woonlagen, elk 
met hun eigen geschiedenis, worden 
blootgelegd. 
Opvallend is het internationale 
karakter van Oostzaan gedurende de 
bloeiperiode in de zestiende en zeven-
tiende eeuw. Dankzij de expertise van 
de auteur op het gebied van aardewerk 
valt een internationaal handelsnetwerk 
te reconstrueren aan de hand van de 
herkomst van scherven uit Denemarken, 
Noord-Duitsland, Frankrijk, Italië, 
Portugal en Spanje. De handel met 
Zuid-Europa begon in Oostzaan al 
rond 1500, getuige de vondst van een 
zeldzame kan van zogenaamd Spaans 
goudlustermajolica. De identiteit 
van deze ondernemende Oostzaanse 
handelaar uit de Kerkbuurt is helaas 
niet bekend. Omdat geschiedenis 
altijd een stuk boeiender wordt aan de 
hand van de persoonlijke biografie van 

Boekennieuws
Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek belicht

Coördinatie: Corrie van Sijl
Illustraties: de uitgevers 

Pont was een zagerij en houthandel, 
Bruynzeel ontwikkelde zich tot de 
grootste houtverwerkende industrie in 
Nederland. Na deze inleiding is hoofd-
stuk 1 gewijd aan de twaalf houthandels 
in het Westzijderveld. Naarmate de 
twintigste eeuw vorderde, de handel 
verschoof van balken die eerst een 
paar jaar moesten wateren voordat zij 
verzaagd konden worden naar die in 
gezaagd hout en het transport naar de 
afnemers steeds meer over de weg ging, 
werd het Westzijderveld een ongunstige 
plek voor de houthandel. Tegelijk voltrok 
zich een proces van reorganisaties 
en krimp; de overblijvers verhuisden 
naar de nieuwe faciliteiten van de 
Isaac Baardhaven en het Houtcentrum 
in de Achtersluispolder. In het West-
zijder  veld verrees een woonwijk. In 
hoofdstuk 2, over de houthandels in 
het Oostzijderveld, is naast de twee 
bedrijven die daar gevestigd waren, 
ruimte voor bespreking van de Oude 
Haven als houtcentrum, de rol van de 
scheeps-en bootwerkersvereniging 
Eens gezind heid, het bonkieshuis, en de 
grote staking van 1929. Dat die eigenlijk 
een voortzetting was van die van 1914, 
mist de auteur. Wel is er het mooie 
verhaal van de door burgemeester Ter 
Laan teruggestuurde Duitse onder-
kruipers. Verder staat in deze afdeling 
ook de kleurrijke geschiedenis van het 
beeld van de houtwerker van Miletiç 
en iets over de organisatie van de 
houtkopers. Deel 3 bespreekt de vijf 
houthandels in de rest van Zaandam, 
deel 4 is voor de houthandel in West-
zaan, deel 5 voor die in Zaandijk en in 
deel 6 vinden we naast de ene hout -
handel van Wormerveer de drie overge-
bleven houtbewerkingsbedrijven in de 

Die had echter andere ambities en 
ver  kocht de molen aan zijn achterneef 
Cornelis Wildschut uit Jisp. In 1859 
verkochten de erven Wildschut De 
Grootvorst aan de Wormerveerse peller 
Willem Aten. In 1888 liet Willem Aten jr. 
De Grootvorst veilen; de koper was Pieter 
Jansz. Couwenhoven; daarmee was hij 
weer terug bij het peldersbedrijf van de 
Couwenhovens. Nog één keer schitterde 
De Grootvorst in vol ornaat, bij de Tsaar 
Peterfeesten van 1897, maar de glorietijd 
van de windpellerij liep op zijn eind. 
Pieter jr. (grootvader van de auteur) deed 
verwoede pogingen om met behulp van 
Rijksmonumentenzorg, Vereniging De 
Hollandsche Molen en Vereniging De 
Zaansche Molen de Grootvorst in bedrijf 
te houden, of tenminste voor sloop te 
behoeden, met weinig succes. In 1928 
was het definitief uit: De Grootvorst 
brandde tot de grond toe af. Wat vooral 
duidelijk wordt uit deze Zaanse Verhalen, 
is hoe ongelooflijk familie-verknoopt 
dat Zaanse windmolenbedrijf in de 
achttiende en negentiende eeuw was en 
hoe wijd vertakt de zakelijke belangen 
waren. Soms valt nauwelijks bij te 
houden wie wie is; maar goed dat Ron 
Couwenhoven zijn bundels voorziet van 
een goed registerapparaat. 
Ron Couwenhoven, Zaanse Verhalen 2013. 
Pelmolen De Grootvorst Kooplieden in de 
Zaanstreek (Zaandam, Stichting Archief 
Ron Couwenhoven 2013)  
ISBN 978 94 90492 052 (CvS).

hOut aan de Zaan
Hoofdmoot van het kloeke boekwerk 
Hout aan de Zaan is een bespreking 
van de houthandels en de zagerijen 
die vanaf halverwege de negentiende 
eeuw beeldbepalend zijn geweest voor 
het Zaanse industriële landschap, ook 
en vooral in fysieke zin. Want ruimte 
had al dat hout wel nodig, zoals uit het 
fotomateriaal blijkt. De auteur koos 
voor een geografische indeling bij de 
bespreking van alle bedrijven die een 
rol hebben gespeeld in deze bedrijfstak. 
De twee staan in de inleiding: William 
Pont, later Pont-Meyer, dat in 1888 vanuit 
Edam naar de Zaanstreek verhuisde en 
vanaf 1896 op het (Pont) Eiland in de 
Voorzaan was gevestigd, en Bruynzeel, 
dat in 1923 de vanuit Rotterdam naar 
de Zaanse Pieter Ghijsenlaan kwam. 

In 1719 sloot een aantal van hen een 
onder linge verzekering tegen brand, 
het pelders contract. De Grootvorst 
stond in later jaren vaak ingeschreven 
bij het papiermakerscontract, omdat 
toenmalige eigenaren ook grote 
belangen hadden in de papiermakerij, 
en hun onderlinge verzekering de 
inschrijving van andere molens toe-
stond. Couwenhoven doet buiten-
gewoon grondig en uitputtend ver slag 
van zijn zoektochten in het archief -
materiaal waar hij zich op baseert. 
Geen detail ontgaat hem uit boedel -
beschrijvingen, uit de admini straties 
van de brandver zekerings  contracten 
en die van de belastingen. De spraak-
makendste eigenaren waren Cornelis 
Michielsz. Calff en zijn tweede zoon, 
de puissant-rijke Nicolaas Calff. Hun 
relatie met Tsaar Peter wordt uitvoerig 
belicht. Het langst is De Grootvorst in 
bezit geweest van leden van de familie 
Couwenhoven, van 1785 tot 1922, met 
een onderbreking in de jaren 1845 -1888. 
Het pellersbedrijf van Pieter Jansz. 
Couwenhoven maakte fortuin met de 
molens De Dijkgraaf en De Grootvorst. 
Van dit bedrijf is veel bekend omdat 
de boekhouding bewaard is gebleven. 
Pieter Couwenhoven nam De Grootvorst 
in 1785 over van zijn zwager Gerrit 
Cornelisz. Honig. Tegen de economische 
trend in redde hij het rond 1800 
aardig in de pellerij. Het bedrijf kende 
geen parten  houders; de opbrengsten 
hoef den dus niet te worden gedeeld. 
Zijn opvolger Jan boerde in de eerste 
decennia van de negentiende eeuw ook 
opper  best en zocht uitbreiding van 
zaken in de olieslagerij. Na zijn dood in 
1845 werd De Grootvorst toegewezen aan 
zoon Jan uit zijn eerste huwelijk.  
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is wel doorgegaan. Tegelijk werd de 
organisatie van KMZ professioneler. 
De geschiedenis van veertig jaar KMZ 
biedt een mooi overzicht van hoe een 
klein clubje dankzij taaie volharding 
kan uitgroeien tot een professionele 
medespeler van overheden als dat kan, 
en tot een professionele tegenspeler op 
de momenten dat dat moet. Kees Keijzer 
was vanaf 1994 de vaste illustrator van 
de KMZ-Milieukrant die met scherpe 
cartoon-achtige tekeningen op zijn 
eigen wijze commentaar leverde bij de 
gebeurtenissen. 26 van zijn mooiste 
werken zijn in een apart katerntje bij 
de jubileumuitgave gevoegd. En zoals 
het KMZ betaamt, is het geheel sober 
uitgegeven: twee A-vier brochures 
samen in een mooi mapje. 
40 jaar Kontakt Milieubeheer Zaanstreek 
(Kontakt Milieubeheer Zaanstreek z.p. 
(Zaandijk) 2013). Map met twee brochures: 
De 40jarige geschiedenis van Kontakt 
Milieubeheer Zaanstreek (tekst) (2012) en 
40 jaar Kontakt Milieubeheer Zaanstreek 
in tekeningen van Kees Keijzer uit de 
periode van 1994 2012. (2013) Geen ISBN 
(CvS)

OOk verschenen: 
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan 
van de Rotary Zaandam verschijnt een 
fotoboek met een indrukwekkende 
verzameling historische lucht  foto’s 
van de Zaanstreek, uit de dertiger en 
veertiger jaren, gebundeld en voorzien 
van informatie. Ron Baltussen (red.), 
Historische luchtfoto’s Zaanstreek 
(Wormer, Stichting Uitgeverij Noord
Holland in samenwerking met Rotary 
Zaandam, 2013) ISBN 978 90 78381 68 6.

in 1970 om samen met een aantal andere 
natuurclubs tegenwicht te bieden aan 
al te voortvarende overheden. Zaandam 
was vast begonnen een deel van het 
Houtveld op te spuiten. Terwijl geld 
bij elkaar werd gesprokkeld om dat 
juridisch aan te vechten, een strijd die 
uiteindelijk werd gewonnen, kwam in 
april 1971 de Stichting KMZ tot stand, 
een samenwerkingsverband van 29 
uiteenlopende organisaties die alle 
gegrepen waren door het ene ideaal: 
behoud van de leefbaarheid van de 
omgeving, voor nu en de verre toekomst. 
Terwijl de praktische organisatie nog 
een beetje houtje-touwtje was legde de 
werkgroep ruimtelijke ordening zich 
toe op de bestudering van structuur-, 
streek- en bestemmingsplannen en 
de bijbehorende procedures. Milieu-
hygiëne hield alle mogelijke vervuiling 
in de gaten, de Studiegroep bestudeerde 
de economische en maatschappelijke 
achtergronden daarvan, de zgn. 
‘Stikgroep’ trok de scholen in met 
diverse onderwerpen en de werkgroep 
Kommunikatie verzorgde de uitgave 
van de KMZ-Milieukrant. In de loop 
der jaren kwam het nodige tot stand, 
maar doemden ook steeds nieuwe 
bedreigingen op. KMZ werd een 
vaste waarde in het Zaanse speelveld 
van gemeentelijk, provinciaal en 
landelijk beleid op het gebied van 
ruimtelijke ordening en milieu. Waar 
nodig werden ad hoc-actiegroepen 
georganiseerd die beslagen ten ijs 
kwamen bij inspraakrondes en op tijd 
bezwaarschriften konden indienen. 
Van uitstel kwam het daardoor 
vaak tot afstel, in de eerste plaats de 
bebouwing van het Guisveld. Soms 
mislukte er iets: de tweede Coentunnel 

Zaanstreek, één op het industrie terrein 
Zuiderhout en twee in de Achter -
sluis  polder. Het overgrote deel van 
de besproken bedrijven wortelt in de 
molenzagerij. Tot ver in de negentiende 
eeuw werden de zaagmolens nog 
door  ont wikkeld. Soms is een stichter 
een ondernemende nieuweling van 
nederige komaf. Bijna alle bedrijven 
bleven tamelijk lang familiebedrijven. 
Zagerij en handel gingen heel lang 
hand in hand, totdat in de loop van de 
twintigste eeuw het accent steeds meer 
verschoof naar de import van gezaagd 
hout. Intussen is het verschil in hoofd- 
en bijzaken in dit boek vaak minder 
duidelijk, ondanks de grafische poging 
daartoe. Verder komen de structurele 
kanten van het houtbedrijf er een beetje 
bekaaid van af. Wat was het economisch 
belang van de houtindustrie voor 
de Zaanstreek en voor Nederland? 
Hoeveel mensen verdienden er hun 
boterham? De bootwerkersvereniging 
komt wel aan bod, maar hoe zat het 
met de vakorganisatie in de zagerij 
en de houtbewerking? Hoe waren de 
werkgevers georganiseerd? Hier en 
daar staan aanzetten van antwoorden, 
maar een systematische bespreking 
mis ik. En de afgezaagde (!) bewering 
in de inleiding dat Amsterdam rond 
1600 de windzagerij aan zich voorbij 
liet gaan, omdat het houtzagersgilde er 
niet aan wilde, is achterhaald. Herman 
Kaptein toont in de Geschiedenis van 
de Zaanstreek overtuigend aan dat het 
zo simpel niet lag. Er blijven dus nog 
wel wat vragen over, maar zo hoort het 
ook: belangrijke boeken nodigen uit tot 
verder onderzoek. 
Peter Roggeveen, Hout aan de Zaan. De 
rijke historie van de Zaanse houthandel. 
(Wormer, Stichting Uitgeverij Noord
Holland 2013) ISBN 978 90 78381 67 9 (CvS)

40 jaar kOntakt 
milieubeheer Zaanstreek

Zonder Kontakt Milieubeheer Zaan-
streek zou het nieuwe gemeente huis 
met het archief er wellicht niet zijn. 
Maar de acties voor het behoud van 
het Guisveld, waardoor het misschien 
wel zijn grootste bekendheid geniet, 
waren toch niet het begin van het 
KMZ. Dat was het initiatief van de 
Vogelbeschermingswacht Zaanstreek  

in herinnering maarten gOrter 
Op donderdag 14 november bereikte 
ons het bericht van het overlijden van 
Maarten Gorter.
Maarten was al jaren actief binnen de  
PR-groep van de Vereniging Zaans 
Erfgoed. Hij was een doe-mens; bij een 
‘komt wel goed’ wisten wij dat hij een 
locatie, de inrichting en de apparatuur 
regelde. Ook de zaterdag voor zijn over -
lijden was Maarten nog actief betrokken 
bij de organisatie van de najaars ver-
gadering van de vereniging. Bij hem 
thuis, waar periodiek werd vergaderd, 
was er altijd een warm welkom. 
Wij gaan Maarten missen als een fijn, 
warm en betrokken mens. Dankbaar zijn 
wij ervoor dat wij hem hebben mogen 
kennen. Wij wensen Willemien en de 
kinderen veel sterkte met het verwerken 
van dit verlies! Dag Maarten…  
Ank Berkhout, PR.groep  VZE 

Zaans erfgOed 
heeft eigen website

Bij een vereniging als Zaans Erfgoed 
hoort een moderne website die je kunt 
raadplegen op tablets en smartphones. 
Met een overzichtelijke navigeerfunctie 
en de mogelijkheid om binnen de site te 
zoeken.
Ook leefde binnen de werkgroep PR de 
behoefte om via de website een nieuws-
brief te kunnen maken en wel zo, dat 
mensen zich daar zelf voor kunnen aan- 
èn afmelden.

Jan Lapère maakte vervolgens een ont-
werp, dat zich automatisch aanpast 
aan het soort apparaat waarmee je de 
website bezoekt. Het navigeren via een 
smartphone lijkt misschien lastig, maar 
dat zal snel wennen. 
De openingspagina van de site geeft 
allerlei actuele nieuwtjes die met 
erfgoed in het algemeen, of met de 
ver  eniging in het bijzonder te maken 
hebben. Verder werkt het navigatie-
systeem redelijk makkelijk en oogt de 
vormgeving fris. Er moet volgens Jan 
Lapère nog wel het een ander gebeuren. 
Zo moet de website goed laten zien waar 
de Vereniging Zaans Erfgoed voor staat 
en bijvoorbeeld haar successen tonen op 
het gebied van behoud van historische 
panden. Met name het vele werk van 
de werkgroep Advies en Documentatie 
hiervoor, verdient meer aandacht. Ook 
kan er doorgelinkt worden naar andere 
erfgoedorganisaties.
De nieuwe en overzichtelijke website 
telt inmiddels al een behoorlijk aantal 
bezoekers. Belangstellenden voor de 
nieuwsbrief kunnen onder het desbetref-
fende kopje hun e-mailadres achter  laten 
en krijgen dan een bevestigingsmail.
Naast deze nieuwe, op de actualiteit 
gerichte website, blijft de website 
www.zaans-industrieel-erfgoed.nl, 
beheerd en bijgehouden door Cees 
Kingma, bestaan. Die zouden we niet 
graag missen, want behalve nieuws vindt 
u daar allerlei achtergrondinformatie 
over alles wat met Zaans (industrieel) 
erfgoed te maken heeft, en bijvoorbeeld 
ook de artikelen uit Met Stoom.
Misschien nog niet zo bekend, maar 
er is sinds de jubileumvergadering 
van oktober 2011 ook een Facebook-
pagina van Zaans Erfgoed. Deze pagina 
brengt eveneens regelmatig nieuwtjes 
op erfgoed- en verenigingsgebied en 
verwijst zo mogelijk naar de nieuwe 
website. Op deze manier blijft het 
belang  rijke werk van de Vereniging 
Zaans Erfgoed goed zichtbaar op 
internet.

vereniging Zaans erfgOed geeft 
stichting mOnet in Zaandam 
de Zaans erfgOedprijs 2013

De Stichting Monet in Zaandam kreeg 
zaterdag 9 november jl. de Zaans 
Erfgoedprijs uitgereikt. De twee-
jaarlijkse prijs, in 2011 ingesteld door 
de vereniging, wordt uitgereikt aan 
een persoon of rechtspersoon die zich 
verdienstelijk heeft gemaakt voor het 
behoud, beschermen, restaureren 
van of documenteren en publiceren 
over Zaans Erfgoed. De prijs, een 
kunstwerk, gemaakt door de Spaans/
Zaanse kunstenaar Enric Adsera Riba, 
is een zogenaamd ‘kamerobject’ van 
cortenstaal.
De inspiratiebron is de ‘makelaar’ als 
sluitstuk en als hoogtepunt. Maar ook 
als bekroning, als het ware als een 
beloning voor een geleverde prestatie.
Het juryrapport roemt de vele activi-
teiten van deze stichting zoals het 
gebruik van digitale en analoge 
middelen om Monet op de kaart van 
Zaandam te zetten en Zaandam op de 
kaart van Monet. De jury heeft veel lof 
voor het enthousiasme en de gedreven-
heid van deze Monet-lief  hebbers: ‘In 
ruimere zin brengt de Stichting Monet 
in Zaandam meer kleur in de gebouwde 
omgeving en scherpt zij het oog voor een 
cultuurhistorisch perspectief. Voorbeelden 
hiervan zijn o.a. het organiseren van 
wande lingen langs de locaties die Monet 
in beeld bracht, het terugbrengen van 

Verenigingsnieuws 
Zaans erfgoed

Maarten op zijn boot tijdens een vaartocht  

met de PR-groep (zomer 2012).

Bestuursleden van de Stichting Monet aan 

de Zaan nemen hun prijs in ontvangst.
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de blauwe kleur op Het Blauwe Huis op 
de Hogendijk, de samenwerking met 
de eveneens aan de Hogendijk gelegen 
Monettuin, de inspanning om een nieuw 
luchthuis aan de Zaan te realiseren en 
het beschermen van een verwaar  loosd 
luchthuis aan diezelfde Zaan.’
De uitreiking vond plaats tijdens de 
goed bezochte najaars ledenvergadering 
van Vereniging Zaans Erfgoed in 
het historische kerkgebouw van het 
Apostolisch Genootschap in de Oost zijde 
te Zaandam. De vergadering stond verder 
– naast het bestuurlijk deel – in het teken 
van de geschiedenis van Van Gelder 
Zonen en het monument De Prop bij het 
terrein van de voormalige papierfabriek 
in Wormer. Bestuurslid Cees Kruit van 
Zaans Erfgoed en projectleider voor de 
realisatie van dit monument waarin 
onderdelen uit de voormalige fabriek 
zijn verwerkt, gaf een presentatie over 
de voorgeschiedenis van De Prop en 
de reden waarom kunste naar Herbert 
Nouwens uit Slochteren was gekozen 
om het monument te ver  wezenlijken. 
Nouwens liet in een boeiend filmpje zien 
hoe hij de kolos sale roestvrij stalen prop 
voor het monu ment had gemaakt. Deze 
film is op youtube te zien via  
www.youtube.com/watch?v=R857tOo23UE.

mOnument de prOp Onder grOte 
belangstelling Onthuld

De Prop werd donderdag 11 september 
2013 door burgemeester Peter Tange 
en leerlingen van school De Eendracht 
(genoemd naar de eerste papier  molen 
van Van Gelder) op het Evene menten-
terrein bij het gemeentehuis in Wormer 
onthuld. 
Het kunstwerk is een herdenkings-
monument voor de werknemers van 
de Van Gelder Papierfabriek. Het 
initiatief voor het monument komt 
van de Vereniging Zaans Erfgoed, 
die de geschiedenis van deze grote 
papierindustrie in de herinnering wil 
laten voortleven. Veel inwoners van 
Wormer werkten in de fabriek, tot deze 
in 1980 gesloten werd. De zes gietijzeren 
zuilen die bij de sloop aan de vereniging 
werden geschonken, zijn in het ontwerp 
verwerkt. Het beeld De Prop staat volgens 
de maker ‘symbool voor iets dat ooit was, 
wat is vernietigd en is weg geworpen als 
een prop papier. Deze prop wordt nu als 

symbool van weemoed weer tevoorschijn 
gehaald en op een voetstuk geplaatst.’ 

ledenwerfactie Zaans erfgOed
In de najaars ledenvergadering van de 
vereniging werd de begroting voor 2014 
goedgekeurd. De financiële stukken 
van deze vergadering kunnen alsnog 
door leden worden opgevraagd. Voor 
het jaar 2014 blijft de contributie € 22,50 
per jaar. Wie ingaande 2014 een lid voor 

de vereniging aanbrengt, krijgt een 
cadeautje naar keuze. Het nieuwe lid 
ontvangt zolang de voorraad strekt als 
extraatje de laatste twee tijdschriften 
van 2013, dus zes bladen voor de prijs 
van vier. Ook zijn er aantrekkelijke 
geschenkkokers beschikbaar met daarin 
alvast een tijdschrift en informatie 
over het geschenklidmaatschap. Meer 
informatie op de website of telefonisch 
bij het secretariaat.

4 juli
De kers op de taart noemt wethouder 
Jeroen Olthof de komst van de nieuw-
bouwwijk Kreekrijk bij Saendelft in 
Assendelft. ‘Klimaatneutraal, een wijk 
voor de toekomst’, aldus Zaanstads 
wethouder, die gistermorgen samen 
met de ontwikkelaars zijn handtekening 
zette onder een overeenkomst die moet 
leiden tot de bouw van 920 woningen. 
De eerste paal wordt naar verwachting 
medio 2016 geslagen, als Saendelft-West 
af is. De nieuwbouwwijk, die een luxe 
uitstraling moet krijgen met veel dure 
woningen, komt in het verlengde van 
Saendelft richting Busch en Dam. Het 
deel waar de Brede School moet komen, 
wordt nu al bouwrijp gemaakt.

13 juli
Op de begraafplaatsen in Zaanstad 
en Wormerland worden geen gieters 
gestolen. Dat zeggen woordvoerders 
van beide gemeenten. Afgelopen week 
kwam aan het licht dat op het kerkhof in 
Oostzaan de gieters niet netjes werden 
teruggezet. Om diefstal tegen te gaan, 
heeft de gemeente de gieters achter slot 
en grendel geplaatst. Iemand die van de 

gieters gebruik wil maken, moet twee 
euro borg in het apparaat schuiven.

16 juli
De Bonifatiuskerk in Zaandam is driftig 
op zoek naar geld voor herstel van de 
kerkvloer en naar medegebruikers van 
het kerkgebouw. Eind van dit jaar moet 
duidelijk zijn hoe de toekomst van de 
rooms-katholieke kerk er uit ziet. Dat 
stelt Jan Vonk. Hij is penningmeester 
van het parochiebestuur van de 
monumentale kerk aan de Oostzijde. 
De kerk is sinds vorig jaar gesloten 
voor al het publiek. Dat heeft te maken 
met de slechte staat waarin de vloer 
van de kerk verkeert. Volgens bouw- 
en woningtoezicht van de gemeente 
Zaanstad is de situatie onveilig. Samen 
met het bisdom Haarlem-Amsterdam 
en een commissie bouw- en renovatie 
probeert het parochiebestuur in kaart 
te brengen wat herstel van de vloer 
en andere renovatiewerkzaamheden 
moeten kosten.

19 juli
‘Het is een zware klap die de Zaanse 
molens op termijn in gevaar brengt.’ Dat 

is de reactie van Martin Schaap, vice-
voorzitter van De Zaansche Molen, op de 
bezuinigingsplannen van de gemeente. 
Als die doorgaan moet de vereniging het 
vanaf 2015 stellen zonder de jaarlijkse 
subsidie van € 145.000. Vereniging De 
Zaansche Molen heeft 3700 leden en 
is eigenares van twaalf molens en het 
Molenmuseum in Koog aan de Zaan. 
Volgens Schaap is de vereniging sterk 
afhankelijk van de gemeentelijke 
subsidie. ‘Dat geld vormt een derde tot 
een kwart van onze inkomsten.’  
Het wordt niet gebruikt voor de  
molens zelf.

26 juli
Jarenlang staan ze al te verpieteren aan 
de oever van de Zaan. De monumentale 
pakhuizen Maas, Schepel en Waal en het 
gemeentelijke monument ‘Wormerveer’ 
op het terrein van ADM Cocoa in 
Wormer verkeren in slechte toestand. 
Maar de redding voor de historische ge-
bouwen is nabij. Donderdag 1 augustus 
tekenen gemeente, ADM en kleding -

Kroniek
Drie maanden ( juli tot en met september 2013)

Nieuws uit de Zaanstreek, samengesteld uit Dagblad Zaanstreek

door Jaap de Koning
Foto’s: Gemeentearchief Zaanstad

Burgemeester Tange, genodigden en leerlingen van De Eendracht bij het zojuist onthulde monument.
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vergaderen en houdt er twee keer per 
week een inloopmiddag. Nu heeft de 
club deze activiteiten nog bij de familie 
Mol, Zaanweg 4. De HVW moet er weg, 
omdat de familie Mol de ruimte zelf 
nodig heeft. Interim-voorzitter Dick 
Zwart benadrukt dat de verhuizing 
zo goed als rond is, maar dat de laatste 
puntjes nog op de i gezet moeten worden.

20 augustus
Gebinten, getrapte weeg, staand schot, 
korbelen, wagenschot, waterborden 
en windveren. Allemaal vaktermen uit 
de wereld van de Zaanse houtbouw die 
helder van uitleg werden voorzien door 
de gidsen Frank Bakker en Paul Kramer, 
zondag tijdens een stadswandeling 
door Zaandam, georganiseerd door de 
stichting Babel. Keurig op tijd meldde 
zich een dozijn belangstellenden bij het 
Czaar Peterhuisje, het startpunt van 
de route. ‘We zullen het begrip hout 
niet te letterlijk nemen’, leidde Frank 
Bakker zijn verhaal in, ‘want naast de 
echte Zaanse houtbouw eindigen we 
in het heden bij het Inntel hotel en het 
stadhuis en daar zit geen snippertje 
hout aan.’

22 augustus
Voor mensen die hun huwelijk vieren 
in De Horn in Krommeniedijk is com-
merciële horeca geen alternatief. Dat 
laat voorzitter Meijns van het dorpshuis 
weten aan de gemeenteraad. Die wordt 
vandaag geïnformeerd over de nieuwe 
drank- en horecaverordening. Een van de 
doelen is dat de horeca wordt beschermd 
tegen concurrentie van feestzalen en 
kantines met vrij willigers. Die zouden 
daarom tijdens huwelijksfeesten geen 
alcohol meer mogen schenken. Meijns 
zegt dat mensen die een feest vieren 
in De Horn, het dorpshuis zien als een 
verlengstuk van de huiskamer. Horeca is 
daarvoor geen alternatief.

10 augustus
Tegenstanders van het culturele beleid 
van het college van B. en W. van Zaan-
stad hebben een week langer de tijd 
gekregen om bezwaar te maken tegen 
de bezuinigingen. Het college heeft 
besloten om de inspraak te verlengen 
tot 4 september. Aanvankelijk was het 
college niet van plan om de inspraak-
termijn van de Toekomstagenda Cultuur 
te verlengen. Ondanks het feit dat er 
veel kritiek kwam op het tijdstip waar-
op de ingrijpende plannen werden 
gepresenteerd, nl. in de vakantie. De 
plannen behelzen het sluiten van de 
bibliotheekvestigingen in Koog aan 
de Zaan en in Zaandam-Zuidoost. 
Daarnaast worden andere instellingen 
zoals Fluxus, Vereniging De Zaansche 
Molen en het Museum van het Neder-
landse Uurwerk flink gekort of wordt de 
subsidie zelfs stopgezet.

12 augustus
Het parkeerleed in Saendelft-West 
is onverminderd groot. Niet alleen 
bewoners klagen, ook mensen die op 
bezoek gaan bij familie en vrienden 
hebben geen goed woord over voor 
de bonnenregen die regelmatig 
neerdaalt op de nieuwbouwwijk in 
Assendelft. ‘Een drama is het’, zegt 
Oostzaner F. Kuldery. Hij is wel eens 
op de bon geslingerd bij een bezoek 
aan zijn kinderen, die in de wijk 
wonen. ’Parkeerboetes worden door 
de gemeente Zaanstad gebruikt als 
een melkkoe. Het heeft niets met 
verkeersveiligheid te maken.’

14 augustus
De Historische Vereniging 
Wormerveer vestigt zich in een deel 
van het winkelpand van Bedden-
speciaalzaak Luyt, Zaanweg 124. De 
club brengt er het archief onder, gaat 
er archiefwerkzaamheden doen, 

bedrijf Vanilia een overeenkomst over 
de bijzondere panden. De rijks monu -
menten Maas, Schepel en Waal, die in 
bezit waren van ADM, worden eigendom 
van de gemeente. Wormer land zal ze in 
beheer geven aan de stichting Zaanse 
Pakhuizen. De drie gebouwen staan 
nu nog op grond van ADM. Het bedrijf 
draagt deze grond over aan de gemeente.

29 juli
Het zal nog wel eens langer kunnen 
duren voordat de gevangenis op Hoogtij 
open gaat. Tenminste dat vermoedt 
voor  zitter Hans Lalk van Belangengroep 
Nauerna die samen met de Belangen-
groep Westzaan beroep heeft aange-
tekend bij de bestuursrechter tegen 
de om  gevingsvergunning van de 
gevangenis. De nieuwe gevangenis langs 
het Noord  zeekanaal op Hoogtij moet 
plaats bieden aan 1000 gedetineerden 
en zal voor vijftig procent een hoogte 
krijgen van 18 m.

7 augustus
Het loopt nog niet storm bij het meld -
punt voor gevaarlijke paaltjes op fiets-
paden. Er zijn 34 paaltjes en obstakels 
gemeld. Op fietspaden.nl kunnen 
weggebruikers het deze maand nog 
aangeven, als zij vinden dat een paaltje 
op een gevaarlijke plek staat. Gebleken 
is dat nogal wat fietsers gewond raken 
omdat zij tegen een paaltje rijden. De 
grootste oogst komt uit Saendelft, maar 
daar wordt niet gevraagd om palen weg 
te halen, maar juist om ze te laten staan.

Van de zeven vestigingen blijven er 
drie over. Dat heeft de bank gisteren 
bekendgemaakt. Reden voor de ingreep 
zijn de crisis, het sterk afnemende bank-
bezoek en het toegenomen gebruik 
van internetbankieren, waardoor veel 
klanten nog nauwelijks het bankgebouw 
van binnen zien. Straks hebben alleen 
Zaandam (Ankersmidplein) en het 
noorden van Zaanstad een bankkantoor 
waar de klant voor alle bankzaken 
terecht kan.

28 september
De jury van de Zaanse Ondernemersdag 
is eruit. De drie kandidaten voor de 
Zaanse Ondernemingsprijs 2014 zijn: 
aannemings- en hoveniersbedrijf 
Germieco, Hiltex Technische Weefsels 
en kartonnage- en verpakkingsbedrijf 
Remmert Dekker. Alle gegadigden zijn 
gevestigd in Wormerveer. Voorzitter 
Ruud Keinemans spreekt van ‘drie hele 
goede kandidaten’. De jury heeft zeven 
bedrijven bezocht en de ondernemingen 
vanuit verschillende invalshoeken tegen 
het licht gehouden.

28 september
De schop gaat in de grond van de 
Wilhelminasluis in Zaandam. De 
capaciteit van de sluis voldoet niet 
meer aan de eisen van deze tijd. Toch is 
de Zaan de belangrijkste noord-zuid-
verbinding tussen het Noordzeekanaal 
en het Noordhollands kanaal. In januari 
start aannemer Heijmans met de 
renovatie: vergroting en verdieping van 
de Wilhelminasluis en de vernieuwing 
van de Beatrix- en Wilhelminabrug. 
Daarvoor gaat het sluiscomplex in de 
zomermaanden op slot.

‘Niemand hoort last te hebben van over-
last’, zei de burgemeester. Maar bijna in 
één adem zei Faber dat zij niet mensen 
zomaar uit een park kan wegsturen.

10 september
Verhuizen van sportclubs van 
Krommenie naar Saendelft gaat een 
half miljoen meer kosten dan voor-
zien. De rekening komt nu boven een 
miljoen. Tegenover het verhuizen van 
de sportclubs staat dat de vrijkomende 
velden gebruikt worden voor woning-
bouw. De tegenvaller die nu blijkt, komt 
uit de lagere opbrengst van de velden. 
Door de verslechterde woningmarkt 
levert het lege sportpark minder op 
dan in 2011 is berekend. Omdat eerder 
is afgesproken dat de grondexploitatie 
opnieuw vastgesteld moet worden als 
die flink zou verslechteren, moet de 
gemeenteraad nu opnieuw een besluit 
nemen over Provily, Slibkuil en het 
nieuwe sportpark in de Omzoom.

13 september
Afgelopen zondag overleed Wim de 
Boer op 96-jarige leeftijd. De geboren 
en getogen Koger was de laatste der 
Mohikanen van het allereerste bestuur 
van de Stichting Zaans Schoon, de 
wegbereidster van de Zaanse Schans.  
De basis voor Zaans Schoon werd gelegd 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat 
leidde in 1946 tot de oprichting van 
de ’Commissie voor het bevorderen 
en documenteren van Zaans Schoon’, 
waarbij ook Wim de Boer en architect 
Jaap Schipper waren betrokken.

14 september
Na jaren van geheimhouding zal in 
september of oktober het ontwerp van 
het consortium Pi2 voor de nieuwe 
gevangenis op Hoogtij worden getoond. 
Dat meldt wethouder Dennis Straat 
aan de gemeenteraad. Als alles volgens 
planning verloopt begint de bouw van 
de gevangenis in het eerste kwartaal 
van volgend jaar. In het eerste kwartaal 
van 2016 wordt er proefgedraaid in de 
gevangenis en in het tweede kwartaal 
moet deze ‘open’ gaan.

25 september
Het aantal Rabobankvestigingen in 
de Zaanstreek gaat flink op de schop. 

28 augustus
Alle harmonieorkesten en fanfares 
van Zaanstad houden morgenavond 
een protestmanifestatie in het 
stadhuis. Volgens hen slaat de 
gemeente in de nieuwe cultuurnota 
de plank volledig mis. Zaanstad wil 
amateurkunstverenigingen geen vaste 
subsidie meer geven. Alleen voor losse 
projecten kunnen ze nog geld krijgen. 
‘Dit betekent het einde van de helft 
van de culturele verenigingen. Ik heb 
het niet alleen over de harmonieën 
en fanfares. De zangkoren gaan het al 
helemaal niet redden’, voorspelt een 
bezorgde voorzitter van Soli Deo Gloria 
Zaandam, Patrick van Bakkum.

3 september
Poelenburg in Zaandam krijgt aan 
de hoofdweg een tuin waar kinderen 
kunnen spelen, mensen kunnen 
barbe  cueën, gewoon zitten praten 
of een rondje lopen. De ruimte is 
beschik  baar, omdat woningbouw er 
voor  lopig niet doorgaat. Samen met 
de klankbordgroep gaat het Bewoners-
bedrijf een plan maken voor de ‘buurt-
tuin’ en dat ook realiseren, zegt Erwin 
Stam van het Bewonersbedrijf. Het past 
in de strategie die Stam voorstaat. Niet 
vragen en wachten tot een instantie iets 
doet, maar zelf aan de slag.

7 september
Burgemeester van Zaanstad Geke Faber 
heeft Jolanda Willekes en 381 bewoners 
rondom het In ’t Veldpark donder  dag 
niet veel hoop geboden dat de ver-
slaafden en dealers uit het park worden 
weggestuurd. Willekes bood donderdag 
in de gemeenteraad een petitie aan met 
daarbij een lange lijst ondertekenaars. 
Faber zei begrip te hebben voor de actie 
en te weten wat zich in het park afspeelt. 
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t.e.m. 30 juni: tentoonstelling ‘Positief 
beeld, de Zaanse industrie in de jaren 
vijftig en zestig door de ogen van Peter 
Marcuse’. Na de Tweede Wereld oorlog 
was er sprake van een derde gouden 
periode van de Zaanse industrie. 
Nieuwe producten waren kant-en-klare 
soepen, snelkookrijst, keukens, parket-
vloeren, nieuwe linoleum soorten en 
talloze andere innovaties. Het was ook 
de tijd waarin de avant-garde kunst -
stromingen de reclame gingen beïn-
vloeden. Peter Marcuse was de eerste 
Zaanse beroepsfotograaf die zich op de 
industrie richtte. Zijn beelden tonen 
een tijd van optimisme en geloof in 
vooruitgang.

cOncerten hOnig breethuis
Honig Breethuis, Lagedijk 80 te 
Zaandijk, www.honigbreethuis.nl 
zondag 19 januari 16.00 uur: Equinox 
(de cyclus van het leven), concert door 
Trio d’Affaire: Caroline Erkelens (zang), 
Renate Jörg (accordeon), Anne Koene 
(harp). Trio D’Affaire brengt liederen 
uit alle windstreken ten gehore, een 
afwisselend programma, dat de balans 
weet te vinden tussen volks, folk en 
klassieke muziek.
zondag 16 februari 16.00 uur: Piano-
forte in de belangstelling, causerie.  
Dr. Olaf van Hees neemt de gasten mee 

geleefde gebruiksvoorwerpen. Het 
gaat om oude objecten met een ziel, die 
deze Zaanse kunstenares uitlicht en in 
een eigentijds jasje steekt. Het Honig 
Breethuis, Lagedijk 80, Zaandijk, toont 
een dertigtal van deze stillevens in 
directe wisselwerking tot het interieur 
van dit historische binnenhuis.

Zaans museum
Zaans Museum & Verkade Paviljoen, 
Schansend 7, Zaandam,  
www.zaansmuseum.nl 

de bieb
januari 2014: tentoonstelling van werk 
van kinderboekenillustratrice Jasmijn 
Paauwe in De Bieb Zaandam, Westzijde 
170a, Zaandam en De Bieb Krommenie, 
Heiligeweg 170, Krommenie.  
www.debieb.nl 

hOnig breethuis
12 december t.e.m. 23 maart 2014: 
‘Verstilde verbeelding’, stillevens van 
Annelies Jonkhart.
Annelies Jonkhart schildert bij voorkeur 

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

Samenstelling: Joke van der Stok

cOncerten 
in de Zuidervermaning

Zuidervermaning, Zuideinde 233, 
Westzaan.
zondag 19 januari 15.00 uur: world-
popgroep La Luna met het programma 
‘Cirkels’, kaarten via www.laluna.org
donderdag 27 februari 20.15 uur: 
ensemble Lucidarium met Eyn neue Lid, 
jiddische muziek uit de Renaissance. 
Organisatie: Stichting Oude Muziek 
Utrecht, kaarten via www.oudemuziek.nl
donderdag 3 april 20.15 uur: Viool 
versus stem. Mira Glodeaunu en Raquel 
Anduenza voeren muziek uit van Biber 
(een selectie uit de Rosenkranssonates) 
en Rosenmüler (Lamentaties). 
Organisatie: Stichting Oude Muziek 
Utrecht, kaarten via www.oudemuziek.nl
De concerten op donderdag zijn met 
kaarslicht en na afloop napraten met 
een drankje en een hapje. 

wandelen in de Zaanstreek
www.wsvdelaatsteloodjes.nl 
maandag 30 december 10.00-12.00 
Oliebollen/snerttocht, 
woensdag 15 januari 10.00-12.00 
Scheybeeck route (10 km),
donderdag 13 februari 10.00-12.00 
Valentijnsroute (10 km),
maandag 17 maart 10.00-12.00  
Kaaik route (10 km).

Het volgende nummer van Zaans Erfgoed 
verschijnt eind maart 2014. Wilt u uw 
Zaanse activiteiten in de maanden april, 
mei en juni in de agenda laten opnemen, 
mailt u dan uw tekst, liefst met foto, tot 
uiterlijk 8 maart naar: 
secretariaat@zaanserfgoed.nl 

Oplettende lezers hebben gezien dat 
in de Agenda in ons vorige nummer 
een verouderd bericht stond over een 
tentoonstelling over de Wilhelminasluis. 
Onze oprechte excuses. 

schuilkerkcOncerten
Oud-Katholieke schuilkerk, Noorder-
hoofdstraat 131, Krommenie,  
www.schuilkerk-krommenie.org 
zondag 12 januari 15.00 uur: Jesse Faer 
(basklarinet), Paloma de Beer (hobo), 
Rieneke Brink (fluit) met werken van 
Mozart, Bach en Piazolla.
zondag 16 februari 15.00 uur: Bjork 
Nielsdottir (sopraan) zingt Poulenc, 
Gluck en Händel met begeleiding van 
Misaki Yamada (piano).
zondag 16 maart 15.00 uur: EAR Trio Eva 
Traa (viool), Anne Korff de Gidts (cello), 
Richard Chang (piano) spelen werken 
van Brahms, Beethoven en Sjostakovich.

muZiekpOdium 
mennO simOns flaes

Vermaning, Zaanweg 57, Wormerveer, 
www.mennosimonsflaes.doopsgezind.nl 
zondag 19 januari 15.00 uur: Canja-
ensemble, opgericht in 2008 door Valerie 
Colen (hobo), Tom Wolfs (klarinet) en 
Erica Rasch (fagot), geeft een verrassend 
concert, een middag vol interactie en 
onverwachte muzikale pareltjes.
zondag 16 februari 15.00 uur: muziek 
voor orgel en trompet met in ieder geval 
Paul Waerts achter het orgel.
zondag 23 maart 15.00 uur: Popkoor de 
Limbeats.

naar de tijd en tijdgenoten van Joseph 
Haydn.
zondag 23 februari 16.00 uur: Café 
Haydn, concert in het kader van het 
Pianoforte Festival.

pianOfOrte festival Zaandijk
21, 22 en 23 maart: driedaags 
muziekfestival op verschillende locaties 
in Oud-Zaandijk: Honig Breethuis, 
Raad  huis, Weefhuis, Boschstraat 1, 
Zaandijk. Uitgebreide informatie over 
kaart  verkoop en alle bijzonderheden op 
http://pianofortefestival.nl/wordpress/

nieuwe huys cOncerten
Doopsgezinde Vermaning, Westzijde 80, 
Zaandam, www.nieuwehuysconcerten.nl 
zondag 19 januari 15.30 uur: Van 
Dingstee Kwartet, met in het voor-
programma kinderkwartet The Sunny 
Strings. Werken van Tsjaikovski en eerste 
van een serie met alle strijkkwartetten 
van Sjostakovich.
zondag 16 februari 15.30 uur: 
programma rond de kleine cantate 
‘Adieu’ van de productieve Fransman 
Darius Milhaud. Sabine Wüthrich 
(sopraan), Manja Smits (harp), Roel Stern 
(fluit) en Suzanne Dijkstra (altviool).
zondag 16 maart 15.30 uur: Beethoven 
en Schönberg door Joe Puglia (viool) en 
Ellen Corver (piano).
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A D V E R T E N T I E

 Z A A N s
e r f go edis geheel gewijd aan de 
Zaanse cultuurhistorie

NR 45 ZOMER 2013 € 6,50 | UITGAVE VAN DE STICHTING 
UITGEVERIJ ZAANS ERFGOED | VERSCHIJNT 4X PER JAAR

■	 EEN EEUW JOHANNA ELISABETH STICHTING IN KOOG
■	 EERSTE MISS HOLLAND WAS ZAANS

 Z A A N S
E R F GO EDBonifatiuskerk bouwvallig!

NR 44 vooRjaaR 2013 € 6,50 | UITGavE vaN DE STICHTING 
UITGEvERIj ZaaNS ERFGoED | vERSCHIjNT 4X PER jaaR

■	 Fort bij KrommeniedijK
■	 Sopraan jo HeKKert zong morgenrood

 Z A A N s
e r f go edDilemma voor verzetsgroep

NR 46 HERFST 2013 € 6,50 | UITGAVE VAN DE STICHTING 
UITGEVERIJ ZAANS ERFGOED | VERSCHIJNT 4X PER JAAR

■	 SPECIAL BIJ ‘POSITIEF BEELD’ IN HET ZAANS MUSEUM
■	 ZAANSE INDUSTRIE VAN WEDEROPBOUW NAAR WELVAART

 Z A A N S
E R F GO EDPeter Marcuse: industriefotograaf

NR 47 WINTER 2013 € 6,50 | UITGAVE VAN DE STICHTING 
UITGEVERIJ ZAANS ERFGOED | VERSCHIJNT 4X PER JAAR

■	 OOK ZAANKANTERS VERDIENDEN AAN SLAVERNIJ
■	 NIEUWE BLIK OP RUSSISCH RELATIEGESCHENK

 Z A A N S
E R F GO ED‘Zaanse’ Laocoön in het Rijksmuseum

Kortom alles wat met de cultuurhistorie van de Zaanstreek te 
maken heeft, kan een plaats vinden in Zaans Erfgoed. 
U kunt dit blad elk kwartaal ontvangen door lid te worden van 
de Vereniging Zaans Erfgoed voor 2 22,50 per jaar.

Stuur uw aanmelding in een gesloten envelop naar:

Vereniging Zaans Erfgoed
Antwoordnummer 1854, 
1544 ZX Zaandijk

verenigingsmailadres:
secretariaat@zaanserfgoed.nl

Het tijdschrift informeert zijn lezers over een 

breed scala aan onderwerpen, zoals archeologie, 

houtbouw, industrieel erfgoed, molens, musea, 

de geschiedenis van bedrijven, verenigingen en 

instellingen, het cultuur  landschap enzovoort.


