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HET HEMBRUGMUSEUM ZOEKT
BESTUURDERS, NETWERKERS
EN ADVISEURS
Iedere lezer van dit mooie tijdschrift kent het Hembrugterrein, sommigen zullen
daar het Hembrugmuseum bezocht hebben, ontstaan uit de particuliere ver zameling van oud-Eurometaal medewerker Peter de Vries. Ik ben blij met de kans om hier
als bestuurslid van het Hembrugmuseum een oproep te mogen doen voor bestuurders,
netwerkers, meedenkers en doeners (ook die laatsten zijn welkom!).
Ook in de toekomst willen we – meer dan nu – op eigentijdse wijze het verhaal vertellen
van de ontstaansgeschiedenis van het Hembrugterrein, de Artillerie Inrichtingen,
Eurometaal, van de veranderende tijden, politiek-maatschappelijke veranderingen en
de weerslag daarvan op de productie, de bedrijfscultuur en de directe omgeving. Het
verhaal van de mensen die er werkten en er om andere redenen bij betrokken waren.
Badinerende opmerkingen als ‘Het Hembrugmuseum is slechts een verzameling oude
hulzen en munitiekisten’, getuigen mijn inziens van weinig visie.
Als het historisch vitale hart van het Hembrugterrein, willen we straks vertellen over
haar wortels, als inspiratiebron voor de culturele hotspot-in-ontwikkeling aan het
Noordzeekanaal, zodat ook de culturele ondernemers en bezoekers van morgen weten
hoe het allemaal begon.
We willen het verhaal vertellen van het Hembrugterrein als het centrum van het
algemeen verdedigingspark van de Stelling van Amsterdam. De waardes en waarden
uitdragen van vrede en vrijheid, voor jong en oud. We willen nieuwe kansen onderzoeken, keuzes maken, een toekomstvisie ontwikkelen als culturele ondernemer.
We zijn verheugd met de recente toezeggingen van ondersteuning en de goodwill
van het RVOB (Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf) en het Zaans Museum, als
basis om ons verder te kunnen professionaliseren. Het Zaans Museum denkt aan
een constructie als satellietmuseum zoals het Tsaar Peter-huisje, aangepast aan het
karakter, de dynamiek van het Hembrugterrein. Een mogelijk scenario.
Het streven is om binnen twee jaar een kleine maar geprofessionaliseerde vrijwilligersorganisatie te realiseren. Dat is de periode die we als ‘bewaarnemer’ op de huidige
locatie mogen blijven zitten.
Binnen die tijd moet de recent opgerichte stichting Hembrugmuseum zich ontwikkelen
tot een levensvatbare organisatie die beantwoordt aan de eisen van deze tijd, met een
visie die staat als een huis, open minded en gastvrij, waarin mensen en ideeën welkom
zijn en samenwerking en cross-overs leidende motieven.
Onze wens is een plek – misschien heet het straks wel geen ‘museum’ – waar het verhaal
van het Hembrugterrein als onderdeel van de collectie Zaanstad, het Zaans DNA en
erfgoed, verteld wordt, op een nog nader te bepalen locatie op het Hembrugterrein,
daar waar het verhaal hoort. Het begrip Eco-museum en het ‘Zaans Erfgoed als merk’
zoals in het vorige Zaans Erfgoed-nummer besproken, spreekt mij erg aan. Daarvoor
moet het toekomstige bestuur straks fundamentele keuzes maken.
Voor dat bestuur zoeken wij mensen met verstand van zaken, betrokken, realistisch en
creatief, netwerkers in politiek, bestuur en samenleving die mee willen bouwen aan
een toekomstbestendige organisatie.
Zaans Erfgoed is ongetwijfeld een vruchtbare omgeving voor deze oproep. Ik hoop
dat u zowel bij u zelf te rade gaat, alsook in uw eigen netwerk wilt rondkijken of daar
potentiële bestuursleden, adviseurs, denkers en anderszins betrokkenen te vinden zijn.
Reacties, vragen en voorstellen lezen we graag via HMbestuur@gmail.com

rechten te kunnen doen gelden wordt verzocht zich
tot de uitgever te wenden.
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Lean van ’t Hooft, bestuurslid stichting Hembrugmuseum www.hembrugmuseum.nl
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Strijd om pakhuizen gewonnen
De laatste monumentale pakhuizen aan de
Veerdijk toch niet gesloopt?

Nadat het grootste deel van de oude pakhuizen aan de Veerdijk in Wormer was gesloopt konden Pakhuis
Wormerveer en Maas, Waal en Het Schepel op het nippertje worden gered, dankzij inspanningen van de
vereniging Zaans Erfgoed en de gemeente Wormerland.
door Cees Kingma
Foto’s auteur, tenzij anders vermeld

MULTINATIONALS NEMEN BEZIT VAN DE VEERDIJK
Pakhuis Wormerveer werd in 1882 gebouwd voor de Wormerveerse ondernemersfamilie H. Pieper en Zonen, maar de
laatste decennia was het steeds eigendom van buitenlandse
multinationals. Het laatste Nederlandse bedrijf dat er nog in
produceerde, was Storm, Van Bentem & Kluyver (SBK) Lakchemie.1 Deze oude Koger verffabriek werd in 1903 opgekocht
door de firma Jan Dekker. In de jaren zestig van de vorige eeuw
voegde H. Stuurman SBK samen met zijn kleinere verffabriek
van de firma Peereboom aan de Veerdijk in Wormer, gevestigd
in pakhuis De Beer. De handelsnaam bleef SBK Lakchemie.
Op haar beurt werd SBK Lakchemie in 1986 overgenomen door
W.R. Grace & Company, een chemieconcern uit de Verenigde
Staten.2 Dit bedrijf was al langer actief in de Zaanstreek; in 1964
had het Cacaofabriek ‘De Zaan’ gekocht.3 Grace ging in 1988
een samenwerking aan met de Engelse multinational S&W
Berisford, dat in 1980 een meerderheidsbelang had gekocht in
Cacaofabriek ‘De Moriaan’ van Wessanen Cacao. 4
In 1995 verkocht Grace & Comp. zijn cacaoactiviteiten en SBK –
Grace Coatings aan een andere Amerikaanse multinational:
ADM. De productie in pakhuis Wormerveer werd toen gestaakt.
Het Amerikaanse ADM uit 1902 is een van de grootste multinationals in de voedselindustrie. Het hoofdkantoor staat in
Decatur, Illinois, in de Verenigde Staten. Met zijn aankoop in
1995 in de Zaanstreek kreeg ADM ruim 500 m kademuur en
industrieterrein langs de Zaan in Wormer in handen, vanaf
pak huis Waal tot aan pakhuis De Beer. De panden werden toegevoegd aan de cacaofabriek.
In juni 2013 bleek dat ADM zijn cacaodivisie van de hand wilde
doen. Het concern trok zich terug op de markten waarin het
vanaf de oprichting actief was: granen en oliën uit zaden. De
Amerikaanse multinational Cargill, ook met een cacaofabriek
in Wormer vertegenwoordigd, lijkt de meest serieuze kandidaat
om de divisie over te nemen.5

SLOOPVERGUNNING VOOR PAKHUIS WORMERVEER
Op 2 juni 2004 vroeg ADM Cocoa een sloopvergunning aan voor
‘Verffabriek Wormerveer’. De ‘aanvraag sloopvergunning’ is
een eenvoudig formulier waarop slechts enkele korte vragen
moeten worden beantwoord. Vraag 6 luidt: ‘Voor welk doel
werd het bouwwerk, c.q. het te slopen gedeelte van het bouwwerk het laatst gebruikt?’. De aanvrager heeft ingevuld: ‘leeg4

staand voormalig fabrieksgebouw’.6 Hieruit valt niet op te
maken of hij wist welke emotionele reacties hij zou losmaken
bij de Zaankanters. Je kunt hem ook niets kwalijk nemen, het
gebouw was tenslotte niet formeel beschermd door een monumentenstatus.
De eerste begrijpelijke reactie op deze aanvraag voor een sloopvergunning was: die kille Amerikaanse saneerders hebben
geen enkel benul van historisch erfgoed, het enige wat telt
is winstmaximalisatie. Toch ligt het iets genuanceerder. Het
bedrijf staat onder scherp toezicht van de Amerikaanse Food
and Drug Administration (een onderdeel van het ministerie
van Volksgezondheid). De FDA is o.a. verantwoordelijk voor
de bescherming en bevordering van de volksgezondheid door
regulering en toezicht op de voedselveiligheid. De productieeenheden moeten aan zeer gedetailleerde voorschriften voldoen. Bovendien werd ADM in 2003 geconfronteerd met een
enorme brand in cacaofabriek De Moriaan. Houten bedrijfspanden werden uitgesloten voor een moderne bedrijfsvoering.

BESCHERMING ALS MONUMENT?
Wethouder Peter Roos kreeg van de gemeenteraad van Wormerland de opdracht zich hard te maken voor het behoud van het
potentiële gemeentelijke monument. Hij nam contact op met
ADM om de mogelijkheden van een verplaatsing op het terrein
te bespreken. De reden waarom ADM het plan liet afketsen, gaf
de directie aan in een brief aan Roos. Het bedrijf was bang dat
er in het verplaatste pakhuis Wormerveer activiteiten zouden
worden ontplooid die ADM zouden kunnen schaden als het zou
willen uitbreiden.7
De Vereniging Zaans Erfgoed deed in juli 2004 een dringend
beroep op het college van B en W van Wormerland om geen
sloopvergunning af te geven. De vereniging constateerde dat
het pand ten onrechte geen enkele monumentenbescherming
had: ‘Dit pand uit 1882 met een dragend houtskelet en een
stenen ombouw vertegenwoordigt in de bouwgeschiedenis van
bedrijfspanden in de Zaanstreek een belangrijke overgangsvorm tussen de traditionele houtskelet houtbouw en de voor
die tijd ‘moderne’ fabrieksbouw. Het is het laatste bestaande
model van een zgn. Gorterfabriek. Van aannemer Gorter uit
Wormerveer zijn geen andere panden meer behouden. Gorter
had voor de zich snel ontwikkelende industrie een standaardmodel stoomfabriek ontworpen, dat in meerdere maten kon

Ansichtkaart uit de tijd dat de Wormerringdijk
nog vol stond met houten pakhuizen met o.a.
van links naar rechts oliemolens de Jonge Wolf
(1650, gesloopt 1908) en het Fortuin (gesloopt
1911). Helemaal rechts de pakhuizen Waal, Maas
en Schepel. Links op de achtergrond zijn nog de
rijstpellerijen bij de Zaanbrug te zien.
(GAZ 41.06540; uitgave Spaander NV, Wormerveer).

worden geleverd en op eenvoudige wijze was uit te breiden of
voor verschillende productieprocessen geschikt kon worden
gemaakt’.8

POSITIEF ADVIES VAN DESKUNDIGEN
Al eerder, op 11 maart 2004, onderzochten Jan Goedhart, de
huidige voorzitter van de monumentencommissie Wormerland, en Piet Kleij, stadsarcheoloog van Zaanstad, op verzoek
van het college van B en W, pakhuis Wormerveer op monumentwaardigheid. Zij adviseerden het pand te beschermen. Tijdens
het bezoek aan het gebouw bood ADM aan het pand te demonteren en een bijdrage te leveren aan herbouw elders aan de
Veerdijk.9 Voorwaarde was wel dat het dan niet op de gemeentelijke monumentenlijst zou komen. Gezien de ligging van het
pand, midden op het terrein van ADM, was exploitatie door een
ander bedrijf geen optie. ADM vreesde door eventuele nieuwe
gebruikers van het pand belemmerd te worden in toekomstige
bedrijfsuitbreiding. Beide rapporteurs oordeelden negatief over
de verplaatsing van het pand.

diend: ‘Het pand zou door ADM niet te gebruiken zijn voor een
bedrijfs- of kantoorfunctie, het staat in de weg en belemmert het
overzicht. Daardoor zou ook de veiligheid in gedrang komen’.
In maart 2007 besloot het college van B en W van Wormerland
op advies van de gemeentelijke monumentencommissie van
Wormerland pakhuis Wormerveer alsnog een bescherming te
geven volgens de Monumentenverordening Wormerland 2004.
ADM tekende in oktober 2008 bezwaar aan tegen dit besluit;
het vond de gemeentelijke monumentenverordening in strijd
met de Monumentenwet. De bestuursrechter verklaarde echter
in januari 2009 deze bezwaren ongegrond. Omdat ADM geen
hoger beroep instelde, is de status van gemeentelijk monument
in 2009 onherroepelijk geworden.

Het verwaarloosde pakhuis Wormerveer tijdens de langdurige

GEEN RIJKSMONUMENT, WEL GEMEENTELIJK
In maart 2006 diende Zaans Erfgoed een verzoek tot ‘bescherming als rijksmonument als bedoeld in artikel 3, zesde
lid, van de Monumentenwet 1988’ in bij de Rijksdienst voor
archeologie, cultuurlandschap en monumenten. In april 2007
wees minister H.A. Plasterk dat verzoek echter af. Als belangrijkste reden voerde hij het bezwaar aan dat ADM had inge-

procedure voor het behoud ervan. Aan de buitenkant is
nauwelijks te zien dat het hier om een zeer waardevol monument
gaat met een bijzondere bouwkundige structuur.
Interieur van pakhuis Wormerveer, een overgangsvorm daterend
uit de periode voor het gebruik van gietijzer en beton als
draagconstructie in de Zaanse stenen fabrieken en pakhuizen.
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Pakhuis Wormerveer
omstreeks 1900 kort voor
de sloop van de in 1897
onttakelde oliemolen
De Beer. (GAZ 21.36201)

VERWAARLOZING VAN RIJKSMONUMENTEN MAAS,
WAAL EN HET SCHEPEL
Sinds 2003 hebben restauratiebedrijven en projectontwikkelaars
twaalf plannen ingediend voor verplaatsing, restauratie en
hergebruik van de rijksmonumenten de pakhuizen Maas,
Waal en Het Schepel. Eigenaar ADM Cocoa had laten weten
dat ‘de panden niet meer binnen de moderne bedrijfsvoering
pasten en dat ze gesitueerd zijn bij hun hoofdentree waardoor
ze een belemmering/beperking vormden’. Het liefste wilde
ADM de panden van zijn terrein hebben; al sinds 2003 voerde
de gemeente Wormerland overleg met het bedrijf over een
mogelijke verplaatsing. De meeste van deze plannen gingen
uit van een verplaatsing van de panden naar een nieuwe plek
aan de Veerdijk in de buurt van de huidige locatie. Een aantal
plannen zou resulteren in een plek verder weg van de Veerdijk.
Wethouder Peter Roos vroeg de monumentencommissie van
Wormerland advies over de alternatieve locaties. Ook de Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten
bracht advies uit. De algemene conclusie, voorjaar 2009, luidde
echter ‘dat er geen verplaatsing mogelijk is naar de voorhanden
alternatieve locaties voor de pakhuizen’.

EEN ALLES OMVATTEND PLAN VOOR DE REDDING
Voor de redding van de pakhuizen Maas, Waal en Het Schepel
werd voorgesteld een deel van de toegangsweg tot het ADM
Cocoa terrein te verleggen. Het eerste stuk op de Veerdijk
voorbij de hoek van de Spekhuisstraat wordt volgens dit plan
rechtgetrokken en ernaast komt een wandel- en fietspad.
De gemeente stelde een grondruil voor waarbij de hoofdtoegangs weg wordt aangepast. De gemeente Wormerland zou
daarbij eigenares worden van de drie pakhuizen plus de ondergrond en een kade langs de oevers van de Zaan. De gemeente
verplichtte zich bovendien om de nieuwe toegangsweg aan te
passen. Met de PWN moest een overeenkomst worden gesloten
over een hoofdwaterleiding onder het nieuwe aangepaste stuk
weg. Bovendien moest het Hoogheemraadschap een aantal
vergunningen verlenen, o.a. omdat het hier een waterkerende
dijk betreft en omdat er waarschijnlijk een bepaald oppervlak
aan polderwater moet worden gecompenseerd.
6

De beoogde nieuwe bestemming voor de pakhuizen wordt opslag voor historische bouwmaterialen en een werkplaats c.q.
opleidingsplaats voor restauratiewerkzaamheden.
Pakhuis Wormerveer zou in deze gecombineerde oplossing
verhuizen naar de rand van het terrein van ADM Cocoa, tegen
het terrein van De Rietvink. ADM maakte hiertegen bezwaar,
omdat de weg over het talud van de vroegere Veerdijk wordt
gebruikt als vluchtroute in geval van calamiteiten op het terrein. De gemeente stelde daarom voor een nieuwe ontsluiting
te maken vanaf het ADM Cocoa-terrein naar de Papiermakersstraat.
Voor beide oplossingen waren dus grondtransacties nodig en
dienden de bestemmingsplannen te worden aangepast. Om
ADM Cacao verder tegemoet te komen moest de milieucategorie
voor het voormalige bedrijfsterrein van SBK van 3 worden aangepast naar 5 en een aansluitend terreingedeelte een bouwhoogte
van 25 m worden.
In juni 2009 stuurde het college van B en W een positief advies
met de genoemde voorstellen naar de gemeenteraad van
Wormerland en in de zomer van dat jaar werd het complete
voorstel ook naar ADM Cocoa gestuurd.

DE UITVOERING VAN HET REDDINGSPLAN
ADM Cocoa kreeg de gevraagde milieucategorie voor het bedrijfsterrein van SBK en de gevraagde bouwhoogte toen op
31 oktober 2013 het Bestemmingsplan Bedrijventerreinen gemeente Wormerland in werking trad.
In 2010 had de eigenaar van de exclusieve modeketen Vanilia
laten weten het pakhuis Wormerveer onder bepaalde voorwaarden te willen kopen. In een eerder persbericht stelde het
concern al: ‘Alle 16 Vanilia-winkels zijn gehuisvest in unieke
panden met een eigen historie, stuk voor stuk door Vanilia
gerestaureerd met respect voor de vormen en materialen van
weleer. Puur en stijlvol, net als de kleding van Vanilia.’ Het
bedrijf heeft dus een voorliefde voor gerestaureerde panden;
het hoofdkantoor is gevestigd in de voormalige zeepfabriek
De Adelaar, recht tegenover de nieuwe locatie van pakhuis
Wormerveer.

V.l.n.r.: de houten pakhuizen Waal, Maas en Het Schepel aan de
Veerdijk in Wormer.
Een negentiende-eeuws pakhuis in de verdrukking gekomen op
een modern fabrieksterrein. Gelukkig kon het door een goede
samenwerking van alle betrokken partijen behouden blijven.

Op donderdag 1 augustus 2013 tekenden ADM Cocoa, De Adelaar
BV (kledingbedrijf Vanilia) en de gemeente Wormerland de
overeenkomst waarin de redding van de panden is vastgelegd.
Voor Wormerland tekende burgemeester P.J. Tange, voor ADM
Cocoa F.J.M. Jong en namens Adelaar BV M. Hulzebosch. De
gemeente, als nieuwe eigenares van de drie rijksmonumenten
Maas, Waal en Het Schepel zal het eigendom van de panden
overdragen aan de Stichting Zaanse Pakhuizen. Adelaar BV zal
een verplaatsingsplan voor pakhuis Wormerveer opstellen.
Op 11 februari 2014 ging de gemeenteraad van Wormerland
unaniem akkoord met een krediet voor het aanleggen van de
toegangsweg naar ADM Cocoa10. Impliciet werd zo de uitvoering
van ‘het reddingsplan’, zoals dat door het gemeentebestuur
in overleg met de monumentcommissie was opgesteld,
goedgekeurd.

Noten:
1

‘Storm van Bentem en Kluyver’ in: J.P. Woudt en Klaas Woudt,

2

‘Voorkom de sloop van “Wormerveer’’ ‘, Noordhollands Dagblad

3

‘ADM in de Zaanstreek’ http://www.werkenbijadm.nl/index.php/

Encyclopedie van de Zaanstreek deel 2 (Wormerveer 1991) 683.
11 augustus 2004.

CONCLUSIE
In de afgelopen eeuw zijn veel bijzondere bedrijfspanden
langs de Veerdijk verdwenen.11 Conform de archiefwet heeft
de gemeente Wormer(land) de sloopvergunningen na vijf jaar
vernietigd als panden zijn gesloopt. Dat maakt nader onderzoek
naar het einde van deze bedrijfspanden erg moeizaam. Als een
pand door brand is verwoest, zijn er een duidelijke datum en
een oorzaak. Ook wordt er soms in de bouwaanvraag vermeld
dat een ouder pand wordt geamoveerd voordat een nieuw pand
wordt gebouwd. Maar als panden zomaar verdwijnen en er niets
voor terugkomt, blijft het gissen. Met de huidige wet- en regelgeving en een goed geoutilleerde monumentencommissie
kunnen in de toekomst hopelijk meer panden worden behouden. De overeenkomst tussen de drie partijen laat zien dat
de gemeente door stug onderhandelen en een creatieve monumentencommissie, gesteund door een bevlogen wethouder, tot
grote daden in staat zijn.

adm-koog-wormer.html
4 'Enodis plc History’, http://www.fundinguniverse.com/companyhistories/enodis-plc-history/
5

‘Exclusive: Cargill on verge of buying ADM cocoa unit’, sources,
wed 2 oct 2013, www.reuters.com

6 Archief Monumentencommissie Wormerland.
7

‘Ontstemd door plan sloop “Wormerveer”’, Noordhollands Dagblad,

8

Brief van bestuur Zaans Erfgoed aan college van B&W, 21 juli 2004.

editie Zaanstreek 8 december 2005.
9 Verslag bezoek aan het pand op donderdag 11 maart 2004 door Piet
Kleij, gemeente Zaanstad.
10 Besluitenlijst Voorrondes Openbare Raadsavond Wormerland
dinsdag 11 februari 2014 .
11 Over welke panden het daarbij gaat is te lezen in : Cees Kingma, ‘Een
industriewand van houten pakhuizen aan de Veerdijk’ in: Historisch
Genootschap Wormer, Jaarboek 2013 (z.p. (Wormer) 2013) 9-21.
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De laatste land- en tuinbouwers
van Zaandam
Het geslacht Nugter, groentekwekers en akkerbouwers sinds
eind negentiende eeuw

In de eerste helft van de twintigste eeuw werden in Zaandam verse groenten gekweekt voor de lokale markt.
In de tweede helft van de twintigste eeuw kwam hierin verandering. Drie generaties van de familie Nugter
hebben vanaf eind negentiende eeuw tot het begin van de eenentwintigste eeuw in de behoefte aan betaalbaar
en vers voedsel voorzien.
door P. M. Nugter

DE EERSTE GENERATIE
Op 29 april 1875 trouwden Jacob Nugter (geb. 1851) en Antje
Paaij in Andijk. Zo rond 1883 verhuisden ze naar de Zaanstreek.
Jacob was een bedreven kweker van aardappelen, groenten en
fruit, gezien een fraai getuigschrift uit 1881 van de Maatschappij
voor Tuinbouw en Plantkunde. Hij begon zijn agrarisch bedrijf op het terrein bij de Hembrug. Toen de spoorlijn werd
ver plaatst en er een nieuwe Hembrug kwam, moest Jacob
wijken; hij begon opnieuw in de nabije Zaandammerpolder.
In 1908 overleed zijn vrouw Antje. Jacob hertrouwde en ging
terug naar zijn geboortestreek West-Friesland waar hij in 1934
op 82-jarige leeftijd overleed. Zijn vier zoons traden in zijn
voetsporen: Jan met een grootschalig akkerbouwbedrijf in de
Zaandammerpolder, de andere drie, Pieter, Niek en Cor, als
groentekwekers in het Oostzijderveld.

AKKERBOUWERS IN DE ZAANDAMMERPOLDER
Zoon Jan Nugter (Jzn., geb. 1887) werd akkerbouwer in de Zaandammerpolder, naast het bedrijf van zijn vader. Jan overleed in
1962 op 74-jarige leeftijd. Zijn zoons Jan, Jaap en Siem volgden
hun vader op in het vak. Zij teelden op grote schaal voedsel
zoals aardappelen, bieten en granen. Door uitbreidingen
van het Amsterdamse havengebied hebben zij hun bedrijf en
boerderijen enkele malen moeten verplaatsen. Ingeklemd
door de industrie is alleen de monumentale Mariahoeve, ge bouwd in 1890 aan de Kanaalkade, nog het bewijs van de akkerbouwgeschiedenis in het open polderlandschap van de Zaandammerpolder. Hier woont Siem Nugter nog, zoon van Jan en
kleinzoon van Jacob. Enkele jaren geleden heeft hij als laatste
akkerbouwer van Zaandam het bedrijf beëindigd. Door de
uitbreiding van de havens en de industrie was er geen plaats
meer voor de agrarische bedrijfsvoering.

DE TUINDERIJ VAN COR ACHTER OOSTZIJDE 370
Zoon Cor Nugter (Jzn., geb. 1889) begon een tuinderij achter
Oostzijde 370, nabij de Cornelis van Uitgeeststraat. Het bedrijf
was met een smalle sloot gescheiden van dat van zijn broer
Niek. Cor kweekte en verkocht vele soorten groenten tot
1957. Toen verkocht hij zijn grond aan de gemeente Zaandam.
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Er stonden stadsuitbreidingen op stapel in de omgeving van de
Noordervaldeursloot. Cor overleed in 1965 op 76-jarige leeftijd.
Jaap Nugter (de zoon van Cor) heeft het bedrijf nog korte tijd
voortgezet. Daarna is hij nog tot 1970 op het bedrijf blijven
wonen. De Noordervaldeursloot werd in 1960 gedicht. Oude
foto’s en prachtige schilderijen van Claude Monet laten zien
hoe mooi het hier ooit was. Het gebied werd ontwikkeld tot de
nieuwe woonwijk Kogerveld.

DE TUINDERIJ VAN NIEK
NAAST DE NOORDERVALDEURSLOOT
Niek Nugter (Jzn., geb. 1895) vestigde zich als groentekweker op
een tuinderij aan de noordzijde van de Noordervaldeursloot.
Eerst huurde hij een oud tochtig houten huisje op Oostzijde
368. Toen de zaken goed gingen liet hij op zijn grond een stenen
huis bouwen. Het adres, Oostzijde 356, lag eigenlijk zo’n 100 m
naar achteren, langs de Noordervaldeursloot. Van de groentekas
op zijn bedrijf is nog een tekening voor de aanvraag voor de
bouw vergunning teruggevonden. Niek werd opgevolgd door
zijn zoon Bertus Nugter (geb. 1925). De tuin van Niek en later
Bertus lag dicht bij de spoorlijn naar Purmerend en had uitzicht op de scheepswerf van Cammenga. In verband met het
toekomstige Kogerveld verkocht Niek de tuin in 1957 aan
de gemeente Zaandam. In 1961 overleed hij op 65-jarige leeftijd. Bertus pachtte de grond daarna nog tot 1961 en zette het
groenteteeltbedrijf tot die tijd voort. Hij bleef ook met zijn
gezin wonen in het ouderlijk huis aan Oostzijde 356. In 1961
verhuisde hij naar het Haaldersbroek. Precies op de grond van
deze voormalige tuinderij verrees later de r.k. St. Jozef- kerk op
de Veldbloemenweg nr. 4. Bertus Nugter was de laatste tuinder
die moest wijken voor het Kogerveld. In 2012 overleed hij op
87-jarige leeftijd.

HET FAMILIEBEDRIJF VAN PIETER EN ZIJN KINDEREN
Pieter Nugter (Jzn., geb. 1877) vestigde zich in het begin van de
twintigste eeuw met een tuinderij eerst aan het eind van de
Halstraat op nr. 30. In 1915 verhuisde hij naar het noorden van
de Oostzijde ter hoogte van de Noorderbrug. Daar kocht hij land
naast het latere slachthuisterrein. De acht kinderen van Pieter,

Jacob Nugter en Antje Paaij. (Archief fam. Nugter)

Getuigschrift Jacob Nugter met de vermelding:
‘Aan J. Nugter te Andijk, zijn de Eerste Prijzen toegekend voor Fijne Krulandijvie,
Broeiwortelen, Korte Roode Wortelen, Verzameling Aardappelen, Wintertafel,
Wilde Zoete en Wilde Zure Appelen.’ (Archief fam. Nugter)

Oostzijde 356 (gebouwd winter 1938-’39) lag wat verder naar
achteren in oostelijke richting in het land. Vanaf de Oostzijde
liep een pad naar het huis tot waar nu ongeveer de Cornelis
van Uitgeeststraat is, dicht bij de spoorbaan. De schuur is
waarschijnlijk in de oorlogsjaren aan het pand toegevoegd.
De molen op de achtergrond links is De Duinjager. In de
oorlogsjaren sliepen broers Jaap en Bertus en acht vrienden van
dezelfde riskante leeftijd geregeld in deze molen bij molenaar
Verdonk om razzia’s te ontlopen. Het schilderij van Piet Clijnk
dateert uit 1953. (Archief fam. Nugter)

vier jongens en vier meisjes, groeiden op in de buurt van het
Rad van Avontuurpad, waar de familie een groentewinkel had
op het adres Oostzijde 408 en waar ze ook woonde.
De zoons werkten alle vier op de groentekwekerij van hun vader
Pieter. Ze hadden daarnaast ook een ventwijk in Zaandam. De
dochters werkten mee in de groentewinkel. Op de tuinderij
werd al veel met platglas gewerkt, zoals op de foto goed is te
zien. De kwekerij van Pieter Nugter lag naast het slachthuis,

gescheiden door een sloot. De tuin liep van de Slachthuisstraat
tot aan de eerste dwarssloot, De Knie geheten. Die liep ten
noorden van de spoorlijn Zaandam-Enkhuizen, evenwijdig aan
de Gouw, die onder de spoorlijn doorliep. Nadat de dochters het
ouderlijk huis hadden verlaten, werd de winkel voortgezet door
zoon Siem en zijn vrouw. Pieter Nugter liet een huis bouwen
aan de Slachthuisstraat nr. 4 en ging daar met zijn gezin wonen.
Pieter overleed in 1949 op 72-jarige leeftijd.
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Tuinderij van Pieter Nugter met rechts het slachthuis en op de
achtergrond woningen aan de Slachthuisstraat eind dertiger
jaren. Links: Jaap en Siem, rechts: Vader Piet en Gerrit. In het
midden drie knechten. (Archief fam. Nugter)
Rechts: Jan (Pzn.) aan het werk bij het platglas (ca. 1935).
De oudere man is een van de knechten. (Archief fam. Nugter)

Zijn zoons begonnen op zeker moment voor zichzelf. Zo had
Gerrit Nugter een tuin aan de overzijde van De Knie. Op een
RAF-luchtfoto uit 1944 zijn de verschillende percelen aangegeven. Daar had ook de andere zoon Jaap Nugter een groentekwekerij.
Zoon Jan van Pieter (geb. 1919) zette de tuinderij van zijn vader
voort tot ca. 1955. Het vak leerde hij van zijn vader. Ook is hij
later met zijn gezin blijven wonen op het adres Slachthuisstraat
4. In de schuur werden het paard en de wagen gestald waarmee
de groenten van alle Nugters naar de veiling werden gereden.
Na het beëindigen van dit bedrijf heeft Jan zijn broers nog een
tijd geholpen met werkzaamheden en vervoer. De grond is net
als die van de andere Nugters uiteindelijk verdwenen onder de
stadsuitbreiding van het Kogerveld. Jan vond daarna werk in
de havens van Zaandam, waar hij in 1959 door een noodlottig
ongeluk om het leven is gekomen.
Zoon Jaap van Pieter (geb. 1908) had een kwekerij naast die van
zijn broer Gerrit aan de overzijde van De Knie. Hij woonde in
de Slachthuisstraat op nr. 25. Toen ook Jaap zijn bedrijf moest
beëindigen vanwege de stadsuitbreiding, was hij nog enkele
jaren werkzaam bij de Plantsoenendienst van de gemeente
Zaandam als grasmaaier. Jaap stierf kinderloos op 53-jarige
leeftijd.

DE TUINDERIJ VAN GERRIT BIJ ONS GENOEGEN
Gerrit Nugter (zoon van Pieter, geb. 1906) kweekte zijn groenten
eerst ‘over de Knie’. De erfenis van zijn vader gaf hem de
gelegenheid het stuk land te kopen waar ook volkstuincomplex
Ons Genoegen was gelegen. In december 1949 kreeg hij een
bouwvergunning voor een schuur op zijn tuin. Op de luchtfoto
van de RAF uit 1944 is het volkstuincomplex en een bloemisterij
(van Tom Teepe) te zien. Verder werd Gerrit ook eigenaar van de
toegangsbrug over de Gouw. Die brug was vroeger de verbinding
vanaf molen Het Honingvat naar molen William Rex, die al
lang daarvoor was gesloopt. De foto van de brug is genomen
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vanaf het punt waar nu in het Burg. in ’t Veldpark bij de heuvel
enkele molenstenen liggen. Daar staat nu een informatiebord.
Het Honingvat is in 1940 gesloopt. Achterin de tuin was een
hoek waar zijn kinderen pijpenkoppen en pijpenstelen in
molshopen vonden en ze verzamelden. Zeer waarschijnlijk
waren die afkomstig van de molenaar van molen William Rex
(Koning William), ook wel De Scheet genoemd.
De kwekerij van Gerrit Nugter stond midden in het volkstuincomplex. Op de foto van de ‘Koeienbrug’ is aan de overkant het
complex zichtbaar. Het was bereikbaar via de hoge en smalle
Koeienbrug. Omdat het lastig was de gewassen daar overheen
te transporteren werden zij per schuit naar een aanlegsteiger
ernaast geboomd. Daar werd alles overgeladen om dan met
paard en wagen naar de veiling te worden vervoerd. Later werd
een kleine DKW-vrachtauto aangeschaft.
In 1963 moest ook Gerrit zijn grond verkopen aan de gemeente
voor de stadsuitbreiding, maar nu van het Hoornseveld. Hiermee
verdween niet alleen een gewaardeerd volkstuincomplex, maar
ook de allerlaatste tuinder van Zaandam. In die tijd was van
bedrijfsverplaatsing nog geen sprake. Gerrit verhuisde naar
Oostzaan; hij overleed in 1987 op 81-jarige leeftijd.

DE HANDEL IN GROENTEN
Alle kwekers teelden een grote verscheidenheid aan groenten.
De Nugters hadden een naam hoog te houden in het kweken van
een moeilijk gewas als bloemkool. Ook alle bladgroenten zoals
andijvie, sla, raapstelen en postelein werden geteeld. Verder
werden er wortelen, bieten, allerlei koolsoorten, meloenen,
komkommers, tomaten, prei en uien verbouwd. De tuinders
Nugter slaagden erin om de seizoenen flink op te rekken met
hun ‘platglas’. Daarin werd de eerste zonnewarmte gevangen
voor een vroege teelt of koude buitengehouden met rietmatten.
Zaandam kon vrijwel alles eten van eigen bodem. Aanvankelijk
werden de aardappelen en groenten uitgevent in Zaandam of
verkocht op de markt en in de eigen winkel aan de Oostzijde
408.
De vierde zoon van Pieter Nugter, Siem, was de koopman van
de familie. Eerst hielp hij vader Pieter op het land. Later had hij
een ventwijk en stond hij op de markt. Verder vervoerde hij de
groenten van zijn familie naar de veiling. Ook heeft hij met zijn
vrouw de winkel van Oostzijde 408 overgenomen waar hij enige
tijd heeft gewoond. In 1952 emigreerde Siem met zijn gezin naar
Canada.

DE GROENTEVEILING IN ZAANDAM

Brug over de Gouw, de zg. Koeienbrug, met op de
achtergrond volkstuincomplex Ons Genoegen in 1960.
(GAZ 22.10980)

Luchtfoto van de Royal Air Force uit september 1944
met daarin aangegeven de verschillende in het artikel
besproken tuinderijen.
(bron: Topografische ondergrond (c) Kadaster, 2014)
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Rond de vorige eeuwwisseling ontstonden in Nederland de
groenteveilingen. In 1915 verplichtte de regering alle tuinders
om zich aan te sluiten bij een veiling. In Zaandam werd toen een
veilingvereniging opgericht. De veiling was eerst gesitueerd op
de gemeentewerf, daarna kwam zij in de Beethovenstraat bij de
Burcht. Overlast door achtergelaten groenteresten, stank en
massa’s lege kisten zorgde ervoor dat de veiling moest worden
verplaatst. Maar in de Lijnbaanstraat waar een golfplaten
veilinghal werd gebouwd, herhaalde zich hetzelfde probleem.
Toch heeft deze veilinghal nog tot 1975 dienst gedaan voor de
groothandel en distributeurs. Gerrit Nugter was lange tijd voorzitter van de ‘Veiling Vereniging de Zaanstreek’.
De ca. 20 Zaanse tuinders brachten hun producten wekelijks
naar deze veiling en via de veilingklok werd de waar verkocht.
De lokale groentehandelaren konden via het indrukken van
een knop de ronddraaiende klok doen stoppen bij de voor
hen aantrekkelijkste prijs. Er waren ruim 20 groenteboeren.
Wanneer er geen of onvoldoende belangstelling was, ‘draaide de
aanvoer door’ en werden de groenten niet verkocht. De tuinders
kregen dan een kleine vergoeding en de waar werd afgevoerd
als veevoer of als afval gestort. In de crisisjaren werden de doorgedraaide groenten verdeeld onder de werkloze stempelaars.
In de tweede helft van de vorige eeuw kwamen er grote veranderingen. Nederland herstelde van de oorlog. De lokale
tuinderijen verdwenen bijna ongemerkt door de verschillende
stadsuitbreidingen. Veilingen fuseerden en de transportmoge lijk heden namen toe. Verse groenten en fruit werden en worden
van ver aangevoerd per schip, vrachtauto en vliegtuig uit verre
landen zoals Spanje, Egypte, Marokko en Kenia en zelfs van het
zuidelijk halfrond. De groothandel nam het over. Toen hierdoor de aanvoer stagneerde, is de veilingvereniging in 1968
opgeheven.
Peter M. Nugter is gepensioneerd leraar in het Middelbaar Land-en
Tuinbouwonderwijs.
Met dank aan Agaath Zwart-Nugter, Gerard Nugter en Henk Nugter,
evenals de auteur kinderen van Gerrit Nugter.
Meer informatie over de familie Nugter is te vinden op www.nugter.nl
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Weidemolentjes

Benjamin onder de poldermolens
Tussen alle nog bestaande en verdwenen productiemolens is er in de Zaanstreek en daarbuiten nog een
molentype te vinden dat door zijn mini-formaat nauwelijks opvalt: het weidemolentje.
door George Slieker

EEUWENOUDE HULP IN DE WATERHUISHOUDING
Weidemolentjes zijn een karakteristiek onderdeel van het
Noord-Hollandse landschap. Samen met het ruisende riet en
de geluiden van weidevogels zorgen het draaien en piepen van
de molentjes op de wind voor het ultieme Hollandse poldergevoel van wolken, wind en water. In februari 2013 werd het
boek Weidemolens in Noord-Holland van hout en van staal gepresenteerd. Het bevat veel wetenswaardigs over dit kleine,
maar ooit belangrijke onderdeel van de waterhuishouding in
onze provincie.
Volgens de auteurs zijn er hier nog 465 exemplaren van dit type
molen. Ooit stonden er in de Zaanstreek alleen al ongeveer 700.
De weidemolen wordt ook wel ‘aanbrengertje’ genoemd en was
(en is) net als de Friese spinnenkop 1 en de tjasker 2 vaak eigendom van de perceeleigenaar. Weidemolens werden ten onrechte
ook wel ‘petmolentjes’ genoemd, maar deze benaming wordt
gebruikt voor pompmolentjes die bij Zaanse witpapiermolens
zuiver, niet-ijzerhoudend water oppompten.
Vanaf de vijftiende eeuw werden windmolens ingezet om lagergelegen gebieden droog te houden en in de zestiende eeuw
werd er in Rijnland (omgeving Leiden) melding gemaakt van
kleine molens die laaggelegen stukken land binnen een polder
bemaalden. De Zaanse molenmakers Hendrik Verdonk (1803 1863) 3 en Cornelis Koeter ontwikkelden in 1846 een zelfkruiend
(houten) molentje voor het bemalen van kleine, laaggelegen
stukken weiland, de zogeheten onderbemaling. Het water
wordt opgevoerd door een zogeheten waaierpompje of ‘roerom’,
een eenvoudige houten centrifugaalpomp. De molentjes zijn
een zelfkruiende miniatuurversie van de wipmolen, die veel
voorkomt in Zuid-Holland. Ze hebben geen zeilen, maar forse
windborden, die voldoende wind vangen voor de aandrijving.
De Friese spinnenkop heeft wel zeilen. Met een weidemolentje
kan het overtollige water zo’n vijftig tot tachtig centimeter
omhoog worden gebracht. In natte natuurgebieden worden
weidemolentjes soms gebruikt als inmaler om het vereiste peil
te handhaven.

WEIDEMOLENTJES: ZAANSE BOUWERS
Eén van de oudst bekende makers van houten weidemolentjes
in de Zaanstreek was molen- en schuitenmakersfirma C. Rem te
Wormer. In 1840 begon Cornelis Rem (1810 - 1867) zijn bedrijf.
Cornelis werd opgevolgd door zijn zoon Gerrit (1837 - 1914)
en verdere nazaten. Vanaf 1885 maakt het bedrijf ook houten
weidemolens. Het archief van de firma Rem is bewaard gebleven
en geeft een indruk van de gebruikte materialen en de prijzen
van destijds. Ondanks het traditionele uiterlijk van de molens
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ging de firma Rem met zijn tijd mee: vanaf de jaren vijftig van
de afgelopen eeuw kregen de molentjes een betonnen voet
en liepen de draaiende delen op kogellagers. Zo konden ze
goed concurreren met de inmiddels in zwang gekomen stalen
molentjes. De firma bestaat nog altijd, nu onder de naam
Fa. C. Rem Molen- en Schuitenmakerij. In Oostknollendam
houdt Cor Bus zich bezig met onderhoud en reparatie van
weidemolentjes; Arie Wagemakers uit Oostwoud was een
bekende naam in Westfriesland. In Neck is Stefan Witteman
actief met weidemolens.

HERSTEL IN HET WORMER- EN JISPERVELD
In de Zaanstreek zijn vooral in het Wormer- en Jisperveld nog
houten weidemolentjes te vinden. In april 2012 werd in de Poelboerderij in Wormer een plan voor herstel en onderhoud van
molentjes in dit gebied gepresenteerd. Kort daarvoor was een
molenploeg van acht vrijwilligers opgericht, die bijna direct
daarop aan de slag ging. Mede dankzij een financiële bijdrage
van € 20.000 van de gemeente Wormerland in het kader van
het Recreatieplan voor het Wormer- en Jisperveld kon veel werk
worden verricht. Er werden vijftien houten weidemolentjes in
het Wormer- en Jisperveld opgeknapt: twaalf ervan zijn draaien maalvaardig gerestaureerd en geteerd. Zij vervullen weer
hun traditionele functie in het kleinschalige waterbeheer. Twee
houten weidemolentjes zijn draaivaardig, maar niet maalvaardig
gerestaureerd en staan nu voor de sier in het landschap. Eén
houten weidemolentje is verplaatst en draai- en maalvaardig
gerestaureerd. Op de nieuwe plek krijgt het weer een functie in
het waterbeheer ter vervanging van een verdwenen molentje.
Verder is er veel achterstallig onderhoud verricht. Goed werkende weidemolens in dit gebied zijn van belang voor het leefgebied van hier verblijvende vogelsoorten. Het merendeel van
de molentjes staat langs vaar- en kanoroutes in het veld en is
goed zichtbaar voor recreanten als een fraai onderdeel van
het landschap. De Stichting Cultuurhistorie Wijdewormer
is in 2010 eigenares geworden van een nabij de Neckermolen
gelegen weidemolen, gebouwd op de fundamenten van een
verdwenen exemplaar. De molen heeft een vlucht van vijf meter
en is gebouwd door Wessel Rem in samenwerking met Stefan
Witteman. Ook een hier eveneens gelegen weidemolen uit circa
1880 is door Witteman gerestaureerd.

BOSMANMOLENTJES
De houten weidemolentjes waren onderhoudsgevoelig. Een
ander nadeel was de bediening: bij wind uit verschillende
richtingen moest men de molen handmatig op de wind zetten.

Weidemolentje midden in het nog
bijna ongerepte polderlandschap
van Westzaan, ca. 1910.
(GAZ, 21.27093)

Onder: Een idyllisch plaatje
uit 1910 van een gezin voor een
weidemolentje in de Kalverpolder.
(GAZ, 22.25088, collectie

Watermolentje in de Westzanerpolder, ca. 1950. Op de

Rein van Houten)

achtergrond enkele fabrieken. (GAZ, 21.15495)

Bij harde wind moest men de molen stilzetten om schade te
voorkomen, al kwamen er wel verbeterde types die zichzelf
bij harde wind uitschakelden. Uiteindelijk bleken de houten
constructie en de hoge onderhoudskosten als gevolg daarvan
praktische nadelen, zodat er een nieuw type molentje ontstond.
Dit molentje staat op een betonnen voet, is geheel van staal
en heeft metalen bladen die zeil en windbord inéén zijn. De
molentjes werden in Nederland vanaf de jaren dertig geïntroduceerd door Bas Bosman. Hij had in zijn smederij in het ZuidHollandse Piershil in 1929 een stalen weidemolentje ontwikkeld
dat nauwelijks bediening vroeg. De eerste molens waren half
automatisch: de molen draaide zich op de wind door middel
van het staartblad. Wanneer men dit met de hand horizontaal
draaide, ving de molen geen wind meer. Later werd de werking

volautomatisch; door middel van een trekveer die aan de
staart is bevestigd, klapt het staartblad bij harde wind om en
is de molen uitgeschakeld. Een vlotter zet hem afhankelijk
van de waterstand automatisch in werking. Bij de eerste types
Bosmanmolens werd de haakse overbrenging tussen de wiekenas en de staande spil vervaardigd uit de achteras van een T-Ford.
Later werden ook aandrijvingen van de A-Ford gebruikt. Vanaf
1977 maakt Bosman de overbrengingen zelf.
Door de stalen constructie en de betonnen onderbouw is
het molentje duurzamer dan een houten weidemolentje en
zijn de onderhoudskosten lager. Al deze voordelen zorgden
er voor dat veel houten molentjes uiteindelijk verdwenen.
Vanaf dat moment werd de Bosman-windwatermolen het
meest voorkomende molentje in het Nederlandse landschap.
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Stalen weidemolen, een zgn. Bosmanmolentje
nabij de Oudelandsdijk, Oostknollendam.
(foto auteur)
Doorsnede van een weidemolentje.
(aangeleverd door auteur)

geworden door ruilverkaveling of is de bemaling overgenomen
door een gemaaltje of een elektrische pomp. Zo verschijnen
er in de polder op de plaats van molentjes steeds vaker kleine
vierkante kastjes met daarin een elektrische pomp, vaak gevoed door accu’s, een zonnepaneel of door windenergie. Daarmee lijkt ook het inmiddels karakteristiek geworden bosmanmolentje met uitsterven te worden bedreigd.
Literatuur:
-

Bart Slooten e.a., Weidemolens in Noord-Holland van hout en staal
(Alkmaar, 2013).

Ondertussen zijn er duizenden geplaatst, waarvan er veel nog
steeds in gebruik zijn. Omdat ook andere bedrijven molentjes
van een vergelijkbaar type bouwen, is ‘bosmanmolentje’ nu
een soortnaam is geworden voor een automatisch opererend
stalen windmolentje. Nog altijd wordt het geleverd door het
bedrijf, nu Bosman Watermanagement BV geheten. Inmiddels
zijn ook deze molentjes tot het karakteristieke Hollandse
polderlandschap gaan horen.

-

Ed Dekker, ‘Weidemolens vallen met boek ineens op’, Noordhollands
Dagblad/Alkmaarsche Courant 14 februari 2013.

-

google> bosmanmolen> De Bosman poldermolen - A -Ford Club
Nederland

Noten:
1

Spinnenkop: Klein Fries type wipwatermolen met een vlucht van
zes tot acht meter. Het piramidevormige onderhuis is vaak met
dakpannen bekleed.

POMPEN IN PLAATS VAN MALEN
Ondertussen heeft de tijd niet stil gestaan: ook het bosmanmolentje wordt nu bedreigd in zijn bestaan. Hoewel de molentjes bijna volautomatisch hun werk doen, vragen ook zij onderhoud in de vorm van corrosiebestrijding en smering. Wanneer
noodzakelijk onderhoud achterwege blijft, vervallen ook deze
molentjes tot wrak. Bovendien zijn veel molentjes overbodig
14

2

Tjasker: Fries type tonmolen met vijzel, aangedreven door een schuin
liggend wiekenkruis. Het geheel ligt op een bok en kan ronddraaien
om op de wind te worden gezet.

3

Zie ook Jur Kingma, ‘De koning en de timmerman. Een goudmijn
onder het IJ’, Zaans Erfgoed 23 (winter 2007) 36-39 en George Slieker,
‘De Westzaanse torenval (1843): voorspelling ramp werd genegeerd’,
Zaans Erfgoed 33 (zomer 2010) 4-7.
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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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Beer uit Wormerveer

Het tonnenstelsel in Wormerveer: een aarzelend begin
‘Plus ça change, plus c’est la même chose’.
Jean-Baptiste Alphonse Karr (1808-1890), Les Guêpes 1849
Toen in ‘het rode dorp’ in Wormerveer in 1968 de laatste strontton werd verwijderd kwam er een eind aan een
manier van fecaliënafvoer die gedurende ruim tachtig jaar gebruikelijk was. Hoe is dit stelsel ooit begonnen?
door John Pasman
Illustraties: GAZ
Het Gemeentearchief Zaanstad bewaart documenten die een
reconstructie van de besluitvorming rondom de introductie
van het tonnenstelsel mogelijk maken. Wat opvalt, is het langdurig functioneren van dit systeem, ook nog toen er al hygiënischer alternatieven bekend waren. Bovendien blijkt uit
correspondentie van de gemeente Wormerveer dat het besluit
tot invoering van het stelsel veel tijd heeft gekost. Het trage
verloop zowel van de totstandkoming van het besluit om het
tonnenstelsel in te voeren, als van de geleidelijke afschaffing
van dit systeem van ‘mobiele beerputten’ roept vragen op. Ik
beperk mij hoofdzakelijk tot de tijd voorafgaand aan de feitelijke realisering van het stelsel. Een korte excursie naar het
ideeënklimaat van de Nederlandse negentiende eeuw brengt
ons daarbij tot een beter begrip van wat onder de noemer
‘fecaliënkwestie’ bekend is geworden.

1850-1900 UITBREIDING VAN OVERHEIDSTAKEN?
Nederland telde rond 1850 slechts 3,1 miljoen inwoners met
een gemiddelde leeftijd rond de 35 jaar.1 Armoedebestrijding
vormde geen deel van de overheidstaken. Ondervoeding en
epidemieën (cholera, tyfus) teisterden herhaaldelijk het land.
Toen Willem II koning werd in 1840 was ruim een kwart van de
inwoners van Amsterdam (250.000) afhankelijk van ‘bedeling’,
die merendeels door kerken werd georganiseerd.2
In dit klimaat domineerde de klassiek liberale opvatting dat
een overheid zich niet diende te bemoeien met het economisch
leven. Het bestaan van ‘paupers’, hoewel betreurenswaardig,
werd gezien als onvermijdelijk. In de tweede helft van de
negentiende eeuw kwam er geleidelijk een manier van denken
op gang die de doctrine van de liberale staatsonthouding afwees en armoede niet meer zag als uitsluitend het voorwerp
van liefdadigheid. Een belangrijke rol in dit proces speelden
de zogenaamde ‘hygiënisten’, medici en wetenschappers die
nadrukkelijk een overheidstaak bepleitten bij het bevorderen
van de gezondheidstoestand van de totale bevolking. Overigens
was dat niet een geïsoleerd Nederlands verschijnsel, maar
onderdeel van een bredere Europese stroming, met prominente
vertegenwoordigers in Engeland, Frankrijk en Duitsland.3 In
de nieuwe gemeentewet van 1851 werd voor het eerst officieel
erkend dat de gezondheid van de ingezetenen een verantwoordelijkheid inhield van het lokale bestuur. Zo droeg de wet
de gemeente op om verordeningen uit te vaardigen in het belang van de openbare orde, zedelijkheid en gezondheid.
16

1870-1871: BESTUURDERS NEMEN HET INITIATIEF
In een brief van 28 januari 1871 van het ‘Geneeskundig Staatstoezigt voor de provinciën Friesland en Groningen’ aan het
gemeentebestuur van Wormerveer antwoordt de geneeskundig
inspecteur uitvoerig op een verzoek om informatie van 17
december 1870. 4 Groningen was een goede informatiebron:
het tonnenstelsel aldaar was een langdurig succes gebleken. Al
sinds de achttiende eeuw was dit systeem van fecesinzameling
in de stad Groningen dankzij de verkoop van mest aan de omliggende veenkoloniën winstgevend: in 1878 f 112.500.5
Het tonnenstelsel ofwel het systeem van de ‘fosses mobiles’
(letterlijk: mobiele drekputten) werd aanbevolen en verschillende modellen passeerden de revue. De inspecteur stelde voor
om een aantal verschillende tonnen op zicht te zenden zodat
men zich te Wormerveer een oordeel kon vormen. Een conclusie
van de gedachtewisseling met ‘Groningen’ heb ik in de stukken
niet kunnen terugvinden.

1880-1881: BESTUURDERS BEZINNEN ZICH
NOG OP MAATREGELEN
Het spoor van ‘fosses mobiles’ keert terug in de vorm van een
indirecte aanwijzing in de brief aan het gemeentebestuur van de
geneeskundig adjunct-inspecteur voor Noord-Holland, Teixeira
de Mattos, gedateerd 25 februari 1881.6 Hij verwijst naar ‘…het
rapport der commissie uit uwen raad over de vraag welk stelsel
van afvoer van faecaliën in uwe gemeente het doelmatigst te
achten is’.
De langdurige fase van informatie verzamelen en meningsvorming (circa 10 jaar) duidt erop dat men niet over een nacht
ijs ging voordat er een besluit over de invoering tot stand kwam.
Scepsis en twijfel t.a.v. de haalbaarheid, effectiviteit en het
rendement van de ‘fosses mobiles’ voeren in de teruggevonden
correspondentie de boventoon. Zo bestond er de nodige twijfel
of de armoedige klasse wel in staat zou zijn om het topmodel
ton (met koker en klep) op de juiste wijze te gebruiken, d.w.z.
zonder te knoeien.
Het plaatsen van het eenvoudigste basismodel ton in de openbare ruimte van de armenbuurt, i.p.v. elke woning van een eigen
ton te voorzien, is ernstig overwogen. Ook het regelmatige
bezoek van onwelriekende ruwe lieden aan de huizen van
de nette burgerij voor het omwisselen van de tonnen stuitte
op bezwaar. Deze aarzelingen mogen in moderne ogen een
paternalistische en irrelevante indruk maken, in het licht van

De vaatjesmannen van de reinigingsdienst met hun zogenoemde
‘Boldootkar’ in 1927. (GAZ, 2202868)
Brief uit 1881 van Dr. J. Teixeira de Mattos (1822-1904), in 1868
benoemd tot adjunct-inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht
Noord-Holland. (GAZ, OA-0051 228)

het ‘prebacteriologische’ tijdperk met hevige wetenschappelijke
twisten over de oorzaak van besmettelijke ziekten wordt
de twijfel over het belang voor de volksgezondheid van een
gesloten systeem van fecesinzameling beter voorstelbaar. Zoveel te meer, als we ons realiseren dat de overvloedige aanwezigheid van oppervlaktewater genoeg mogelijkheden bood
om op relatief eenvoudige wijze vervuilde delen door te spoelen
(‘spuien’).

1882: BETROKKEN BURGERS SLAAN ALARM
De afdeling Wormerveer van de ‘Noord-Hollandsche Vereeniging Het Witte Kruis’ publiceerde in 1882 een rapport Inrichting
en werking van het Tonnenstelsel.7
Het Witte Kruis, levensbeschouwelijk neutraal en opgericht
in 1875 te Amsterdam, kende verschillende afdelingen in
Noord-Hollandse gemeenten. Het oorspronkelijke doel, hulp
bij epidemieën, had zich in de loop der jaren verbreed tot hulp
bij ziekten zondermeer, vooral die van ‘minvermogenden’. Het
rapport bevat een kwantitatief onderbouwde inventarisatie
van de op dat moment in Wormerveer gebruikelijke wijze
van fecaliënafvoer, en bestempelde het stelsel van slootjes
langs de huizen als een open riool. Men suggereerde met de
nodige voorzichtigheid dat invoering van het tonnenstelsel
in combinatie met demping van enkele sloten, mogelijk een
gunstig effect zou kunnen hebben op het voorkomen van tyfus
(75 gevallen in de voorafgaande 2,5 jaar).8 Bovendien achtte men
het waarschijnlijk dat in geval van een nieuwe cholera-epidemie
het tonnenstelsel voordelen zou bieden, nl. vroegtijdige desinfectie en gescheiden afvoer van gemerkte tonnen. Ook de
financiële onderbouwing van het plan werd in het rapport in
detail behandeld, met als uiteindelijke conclusie dat op zijn
minst een deel van de onkosten voor rekening van de gemeente
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kon komen. Het is opmerkelijk dat bijna een decennium voor
de start (1891) van de getuigenverhoren voor de parlementaire
enquête inzake de sociale en arbeidsomstandigheden in de
Zaanstreek9 op initiatief van burgers zo’n onverhuld kritisch
rapport over het leefmilieu verscheen. In alle bescheidenheid
ten aanzien van de haalbaarheid van meer ambitieuze maatregelen, zoals de aanleg van een goede drinkwaterleiding,
schroomde men niet om gesignaleerde misstanden aan de kaak
te stellen. Dit alles onder het motto ‘Waar men intusschen het
beste niet bereiken kan, is toch elke stap tot het goede eene
winst’.

1884: DE TONNEN EEN FEIT
In de notulen van het college van Burgemeester en Wethouders
van Wormerveer10 zijn ook na 1882 verschillende opmerkingen
te vinden die duidelijk maken dat de fecaliënkwestie de aandacht had, en dat men zich nog niet had gecommitteerd aan
een concrete aanpak.
Zo besloot men op 28 december 1882 het gemeentebestuur van
Zaandam te verzoeken ‘…wel te willen mededeelen het resultaat
der werking van het tonnenstelsel gedurende 1882.’ Opnieuw
een verzoek om informatie, dit keer gericht aan buurgemeente
Zaandam, ruim tien jaar na de Groninger briefwisseling. Nog in
augustus 1883 vestigde het gemeentebestuur zijn hoop op andere
maatregelen dan de invoering van het tonnenstelsel. De oproep
van Gedeputeerde Staten om maatregelen ter voorkoming van
de Aziatische cholera kenbaar te maken, beantwoordde het
college met een lofprijzing op de voortreffelijk organisatie in
het plaatselijke ziekenhuis. Men besloot om het bestuur van de

18

polder Westzaan dringend te verzoeken het waterpeil hoog te
houden met een beroep op de eerder gebleken gunstige effecten
daarvan op de kans van een epidemie. Tenslotte, nadat eerst nog
op 27 september 1883 een verzoek van R. Pieper tot invoering van
het tonnenstelsel voor kennisgeving was aangenomen, besloot
de gemeente op 14 februari 1884 ’…den Gemeente Opzichter
te machtigen tot het doen vervaardigen van tonnen voor de
invoering van het tonnenstelsel alhier in den dubbele buurt
a f 1,75 per stuk.’

CONCLUSIE
Het besef van nut en noodzaak van overheidsbemoeienis met
de feitelijke leefomstandigheden van burgers is slechts heel
geleidelijk tot ontwikkeling gekomen. De invoering van het
tonnenstelsel in Wormerveer laat zien hoe, te midden van
onzekerheid en eenvoudiger oplossingen, na langdurig wikken
en wegen een besluit tot stand kwam. De discussie over de juiste
begrenzing van overheidstaken is sedert het midden van de
voorvorige eeuw een blijvend fenomeen. Deze polemiek zal
zich in andere gedaanten dan de fecaliënkwestie ongetwijfeld
blijven voortzetten.
Met dank aan de medewerkers van het Gemeentearchief Zaanstad,
in het bijzonder Rob Lengers.

Ontwerptekening ton (aan welk model ton men
uiteindelijk de voorkeur gaf, heb ik niet kunnen
achterhalen). (GAZ, OA-0051 217)

Noten:
1

J.G.S.J. van Maarseveen en P. Doorn (red), Nederland een eeuw geteld.

2

J.G. Kikkert, De misstappen van een koning. Willem II 1792-1849

3

E. S. Houwaart, De hygiënisten. Artsen, staat & volksgezondheid in

Een terugblik op de samenleving rond 1900 (Amsterdam 2001).
(Soesterberg 2002).
Nederland 1840-1890 (Groningen 1991).
4 GAZ OA-0051 217.
5

Auke van der Woud, Koninkrijk vol Sloppen: achterbuurten en vuil in de
negentiende eeuw (Amsterdam 2010) 322.

6 GAZ OA-0051 228.
7

Inrichting en Werking van het Tonnenstelsel. Rapport eener Commissie uit
de afdeeling Wormerveer van de Noord-Hollandsche Vereeniging “Het Witte
Kruis” (Wormerveer 1882).

8

Bij een bevolkingsaantal van 3.883 (volkstelling 1879, zie
www.volkstellingen.nl) is dit circa 2 %.

9 Enquête, gehouden door de Staatcommissie, benoemd krachtens de wet
van 19 Januari 1890 (Staatsblad no. 1) (Derde Afdeeling.) De Zaankant
[getuigen-verhooren].
10 GAZ AO-0051 125 (Notulen van de vergaderingen 1882-1892).
Brochure Tonnenstelsel uit 1882. De onderzoekscommissie die de
brochure publiceerde bestond uit J.K. Vegelin van Claerbergen, I.H.
Boeke, dr. P.C. Korteweg, H. de Lang. Eerstgenoemde was van 1879 tot
1887 burgemeester van Wormerveer. Dr. P.C. Korteweg praktiseerde als
huisarts te Wormerveer. (Bibliotheek GAZ, 00.205)

ADVERTENTIE
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Wandelen over walvissen
Hoe komen bewerkte walvisbotten
op een rijtje in een sloot terecht?

Bij baggerwerk in oud cultuurlandschap moet je altijd opletten op wat er tevoorschijn kan komen.
In het Wormer- en Jisperveld waren dat in september 2013 walvisbotten die door de manier waarop zij bewerkt
waren, veel vertelden over wat onze voorvaderen allemaal met walvisbotten deden.
door Piet Kleij

De afgelopen jaren is in opdracht van Natuurmonumenten, het
Hoogheemraadschap, de provincie en de gemeente Wormerland, het Wormer- en Jisperveld uitgebaggerd. In september
2013 legden de baggeraars op een groot eiland in de buurt
van de Merken een baggerdepot aan. De bovengrond werd
afgegraven en als een dijkje op de randen van het perceel gelegd. Omdat tijdens dit soort werkzaamheden archeologische
vondsten tevoorschijn kunnen komen, was de kraandrijvers
gevraagd op te letten. Dat was maar goed ook, want op en
klein stukje van ongeveer 10 bij 10 m kwamen walvisbotten tevoorschijn. De projectleider waarschuwde de gemeentelijk archeoloog die, samen met medewerkers van onderzoeksbureau
Hollandia uit Zaandijk, in totaal honderd walvisbotten en
walvisbotfragmenten opgroef.

ONDERZOEK VAN DE BOTTEN
Dr. Erwin Kompanje van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam heeft in april 2014 de botten bekeken. Tien bot frag menten
konden niet worden gedetermineerd omdat ze te beschadigd
waren. Van de overige negentig waren er vierenzestig staartwervels en vijftien epifysen. Epifysen zijn platte, ronde schijven
van bot die tegen de wervel aan zitten. Bij jonge dieren zijn de
wervel en de epifyse nog twee aparte botten, maar in de loop
der jaren groeien ze aan elkaar vast. Bij een volwassen dier (20
jaar of ouder) is het één bot – een wervel – geworden.
De elf andere botten zijn twee schedelfragmenten, drie onderkaak fragmenten, een ellepijp, een spaakbeen, de kop van een
spaakbeen, een fragment van een schouderblad, een handwortelbeentje en een chevronbot (een driehoekig botje dat
boven de wervel zit). Alle botten waren van Groenlandse walvissen (Balaena mysticetus).
Vijftig van de staartwervels/epifysen zijn van volwassen dieren,
de overige van dieren jonger dan 20 jaar. Eén zeer kleine epifyse
(doorsnede 6 cm) is van een ongeboren jong. Ook de twee
schedelfragmenten, de ellepijp, het spaakbeen en de kop van het
spaakbeen zijn van een ongeboren kalf, waarschijnlijk allemaal
van hetzelfde dier.
Dat meer dan driekwart van de gevonden botten uit wervels
bestond, is opvallend. In Oostzaan, waar in één keer 18 walvisbotten zijn opgegraven, was minder dan de helft van de botten
een wervel.
20

TRAAN EN OLIE
De botten zijn ongetwijfeld afkomstig uit één van de traankokerijen die in het Wormer- en Jisperveld stonden. Duidelijk
is dat de Zaanse walvisvaarders allerlei onderdelen van de door
hen aan de Noordpool geschoten walvissen meenamen naar
huis, onder meer de in stukken gehakte staarten waar de botten
nog in zaten. Af en toe schoten ze ook een hoogzwanger wijfje en
bij het opensnijden van het dier troffen ze dan een ongeboren
kalf aan, dat ook aan stukken werd gehakt en meegenomen. Dat
de walvisvaart niet geschikt was voor mensen met een tere ziel
of een zwakke maag, moge duidelijk zijn.
In de Zaanstreek aangekomen, kookten ze het spek om daaruit
de walvistraan te winnen, die verkocht werd als lampolie of
bakolie. Het grootste deel van de staartwervels was met een bijl
vierkant gekapt. Dit is vermoedelijk gedaan om de zeer fijne olie
die in de botten zat, eruit te laten lekken en op te vangen. Deze
zogenaamde knokenolie gebruikte men voor het smeren van
medische instrumenten, microscopen, telescopen en klokken.
Knokenolie was kostbaar en vormde voor de walvisjagers een
aardige bijverdienste.

GEBRUIK VAN GEKAPTE WERVELS
Om de knokenolie te winnen is het voldoende om van de wervels
één stuk af te kappen. Het helemaal vierkant kappen is daarvoor
niet nodig en zelfs meer werk. Dat moet dus om een andere
reden zijn gedaan. Waarschijnlijk heeft het te maken met het
tweede leven dat de wervels kregen. Wat dat was, kan worden
afgeleid uit de plek waar de botten zijn gevonden. Nadere
bestudering van de vindplaats wees uit dat het grote eiland
vroeger uit twee kleinere eilanden bestond en dat tussen beide
landjes een sloot heeft gelopen. De walviswervels lagen precies
in deze voormalige sloot, tussen beide landjes in. Het lijkt er op
dat iemand ooit de twee stukken land door een dammetje met
elkaar heeft verbonden. Omdat over het dammetje natuurlijk
koeien moesten kunnen lopen, is er een soort bestrating op aangebracht van vierkant bekapte walviswervels. Wanneer de bekapte wervels namelijk tegen elkaar aan worden gelegd, lijkt het
net een klinkerpaadje (zie afb. 2). Dit verklaart waarschijnlijk
ook het hoge aantal wervels in de vondst bij de Merken; de
wervels zijn speciaal geselecteerd omdat ze vanwege hun vorm
goed geschikt waren om bestrating van te maken. In Oost zaan

Afb. 2. Een reconstructie van de bestrating van walvisbotten.
(foto C. Scheffer-Mud, gemeente Zaanstad)

zijn allerlei soorten botten ongeselecteerd in de sloot gegooid
waardoor er in die vondst meer andere botten tussen zitten. In
later tijd is de sloot gedempt, waardoor het dammetje, met de
walvisbotten erin, midden in het nieuwe, grote perceel kwam
te liggen.

DATERING DOOR AARDEWERK
Tussen de botten zijn scherven gevonden van blauw-wit aardewerk uit de achttiende eeuw. Dat is de periode waarin de botten
moeten zijn gestort. Dit komt overeen met de periode waarin
vanuit de Zaanstreek op walvissen werd gejaagd. Nu, ruim 200
jaar later, is het Wormer- en Jisperveld een vreedzaam natuurgebied en alleen de walvisbotten die soms worden gevonden,
herinneren nog aan de bloedige bedrijfstak die hier zoveel
welvaart bracht.

Afb. 1. Het schoonspuiten van de walvisbotten.
(Foto G. Graas, Wormerveer)

Literatuur:
-

P. 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 (Hoorn, 2013) 103 – 105.
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De bedrijfsbezetting van
De Bijenkorf in 1978

Een vergeten actie uit de economische crisis van de zeventiger
en tachtiger jaren
Tussen 1975 en 1985 ging in de Zaanstreek veel industriële werkgelegenheid verloren, net als in de rest van
Nederland. De vakbonden probeerden het tij te keren door bedrijven te bezetten. Bij De Bijenkorf had dat succes.
Wat ging daaraan vooraf en waarom slaagde deze actie wel, en een soortgelijke poging bij Van Gelder niet?
door Jur Kingma

Op zondag 5 maart 1978 deelden bedrijfsbezetters van de stijfselfabriek De Bijenkorf in Koog aan de Zaan een pamflet van de
industriebonden aan de voorbijgangers uit. ‘Vandaag – zondag –
begint het personeel van de KSH-bedrijven in Koog aan de Zaan
aan de derde dag van de bezetting van de KSH-fabrieken. Zoals u
uit de kranten, de radio en TV zult weten, hebben de werknemers
van KSH hun bedrijf bezet om HUN WERKGELEGENHEID te
redden.’ De Kerken in de Zaanstreek schaarden zich achter de
actie en lazen de verklaring van de industriebonden voor vanaf
de kansels. De bezettingsactie was spontaan ontstaan en na
enige uren door de vakbonden overgenomen.

DE BEZETTING VAN DAG TOT DAG EN UUR TOT UUR
Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)
in Amsterdam bewaart een bescheiden archief over de bedrijfsbezetting van Koninklijke Scholten-Honig N.V. met wat
verslagen van vergaderingen in Foxhol1 , muurkranten en adhesiebetuigingen. Van de acties in de fabriek in Koog aan de
Zaan zijn er een kopie van het logboek, wat pers- en telexberichten en krantenknipsels over de bedrijfsbezetting.2
De bezetting begon op vrijdag 3 maart. Het logboek van de
bedrijfsbezetters vermeldt:

En onder aan de bladzijde staat het privételefoonnummer van
minister Fons van der Stee!
Men pakte het werk serieus aan en het logboek werd goed bijgehouden:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
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21.50 Een bedrijfsauto continu tot onze beschikking Opel
Ascona 11 ES 54
22.00 De heer Honig komt foto’s maken voor N.R.C.
Handelsblad. Om te laten zien dat er doorgewerkt wordt.
22.00 stroopwagen H.S. voor Italië door poort gelaten.
22.10 P.S.P. Zaanstreek stuurt solidariteitsbetuiging
22.20 tankauto’s indien noodzakelijk kunnen vertrekken.
22.20 B.L.G. Utrecht3 meldt dat zij tot beperkte bezetting
overgaat.
22.25 Gesprek van der Stee. 4 Boedelkrediet komt er. Zou
afspraak zijn bij surseance; automatisch boedelkrediet.
Situatie bedrijf zorgwekkend. Planning is door surseance
niet veranderd. Faillissement buitenland; mensen hoeven
zich geen zorgen te maken.
22.40 Koeman heeft politie op de hoogte gesteld; dienstdoende wachtcommandant.
Koffiemunten bij J. Ramake.

01.00 uur Ronde Veem terug alles rustig.5
01.20 uur Ronde de Boer alles rustig.
02.00 W. Kruize (CNV) Foxhol belt en informeert naar de
stand van zaken.
02.45 ongeveer 15 ton maiszetmeel in balen omgevallen
bij poederloods, door dak van schaftlokaal heen gevallen,
koffie automaat wordt uitgegraven.
04.25 Alb. Keyzer stroop laden voor Baasrode.6
04.40 auto Ancliff W. Friesl. poeder laden voor Market
Harborough.
04.40 Ronde Veem terug.
05.10 ronde Zakkenhandel de Boer goed.
05.30 Hendriks maisgluten voedermeel pellets laden voor
Boxmeer.7
05.30 mensen van NOS gearriveerd voor reportage maken.
05.40 Wacht overgegaan voor ronde Veem. De nieuwe
ploeg, is ronde gaan doen.
06.00 ploegwisseling. Praatje 30 man. Brandpunt TV aanwezig.

Verslag van 4 maart 1978: ‘De eerste actie dag goed verlopen.
korte vergaderingen om 6 uur, 14 uur en 22 uur. Actiecentrum
in QR hok dag en nacht bemand door mensen van de bedrijfsledengroepen en door tenminste een bestuurder van de vakorganisaties. Behalve in Koog aan de Zaan is nu ook bedrijfsbezetting in Foxhol. De Tweede Kamerleden Ad Kosto8 en Arie
van der Zwan kwamen op bezoek.’
Op 7 maart werd een petitie verzonden: ‘Op 4 maart 1978
werd opgericht het actiecomité ‘Behoud werkgelegenheid De
Bijenkorf’. Aan de Nederlandse regering en fractievoorzitters
van politieke partijen in de Tweede Kamer. Het kabinet moet
voor financiën zorgen zodat salarissen en leveranciers betaald
kunnen worden. Er dienen gelden te komen om te zorgen dat
buitenlandse vestigingen niet failliet gaan. Er moet voorlopig
niet worden gesproken over opsplitsing van het concern. Voor-

De Bijenkorf was royaal voorzien van spandoeken om het

Actievoerders op 4 maart 1978 onder een spandoek met een

doel van de bedrijfsbezetting kenbaar te maken.

oproep aan de minister van Landbouw Fons van der Stee.

(foto Rob C. Froes, Anefo, Nationaal Archief, 2.24.01.05 913-

(foto Koen Suyk, Anefo, Nationaal Archief, 2.24.01.05 913-3359,

3359, licentie CC-BY-SA)

licentie CC-BY-SA)

raden grondstoffen en producten mogen niet uit het bedrijf
verdwijnen.’
Reeds na enkele dagen kwam er een telex van de industriebonden van NVV, NKV, CNV en de voedingsbond FNV.9 ‘Aan
de werknemers in de KSH-bedrijven, 3500 werknemers van
de Nederlandse KSH bedrijven hebben met succes druk uitgeoefend. 34 miljoen boedelkrediet. Het bedrijf kan 14 dagen
vooruit en de lonen kunnen worden betaald.’

DE STIJFSELFABRIEK DE BIJENKORF
Klaas Honig Czn. kocht op 9 mei 1867 het stijfselhuis ‘De Troffel’
ten behoeve van zijn 21-jarige zoon Meindert. Stijfselbereiding
was al eeuwenlang een Zaanse bedrijfstak. Het bedrijf kreeg
de naam Claas Honig en Zoon. De Troffel werd op 26 april 1873
overgedragen aan Meindert, die een jaar later zijn fabriek van
stoomkracht voorzag. Stijfsel werd toen gemaakt van tarwe.
Meindert Honig ging experimenteren met stijfsel van mais.
Aanvankelijk importeerde hij deze uit de Verenigde Staten.
Het was veel goedkoper dan tarwestijfsel en net zo goed. In
1895 werd de N.V. Stijfselfabriek De Bijenkorf opgericht. Een
paar jaar later produceerde men ook maizena en pudding. In
1914 nam Honig de concurrent Stam in Nijmegen over, die werd
voortgezet als stijfselfabriek Hollandia. Vanaf 1922 maakte men
er vermicelli en macaroni. In 1925 nam Honig de stijfselfabriek
Latenstein in Oostzaan over. Toen dit bedrijf in 1927 afbrandde,
werd het in Nijmegen herbouwd. In 1965 fuseerde Honig met de
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Werknemers van De Bijenkorf, bij KSH zetmeelgroep West genaamd,

De verschillende ploegen, die gewoon doorwerkten tijdens de bedrijfs-

leggen op 6 maart een rijnaak met mais aan de ketting, zodat de

bezetting, werden regelmatig van de ontwikkelingen op de hoogte

grondstoffentoevoer tijdens de bedrijfsbezetting is gegarandeerd.

gehouden. Op 8 maart was er met het boedelkrediet weer wat uitstel

(foto Koen Suyk, Anefo, Nationaal Archief, 2.24.01.05 913-3359, licentie

gekregen. (foto Koen Suyk, Anefo, Nationaal Archief, 2.24.01.05 913-3359,

CC-BY-SA)

licentie CC-BY-SA)

firma Scholten in Foxhol, die sinds 1839 aardappelmeel maakte
en in de loop van de jaren talloze andere zetmeelproducten
aan het assortiment toevoegde. Het bedrijf ging verder onder
de naam Koninklijke Scholten-Honig N.V. (KSH). Het bedrijf
bleef groeien door uitbreiding en overnames. In 1968 werd de
tarwestijfselfabriek Jacob Duyvis in Koog aan de Zaan overgenomen. In 1973 volgde de meelfabriek van CO-OP in Rotterdam evenals de CO-OP bakkerijen.10

dit stil. De fabriek in Tilbury stond in de etalage. Bij De Bijenkorf
werkten in 1978 600 man.12
Op 15 september 1978 werd het faillissement uitgesproken
over het KSH-concern. De merkartikelenafdeling werd overgenomen door de Centrale Suiker Maatschappij (CSM). De
tarweactiviteiten in Nijmegen en Rotterdam werden overgenomen door Wessanen. De maiszetmeelfabriek in Koog aan de
Zaan werd door het rijk samen met Wessanen, de CSM en het
aardappelmeelconcern AVEBE voortgezet als ZBB, ‘Zetmeelbedrijven De Bijenkorf’. Het rijk was voor 40% aandeelhouder.
De coöperatie AVEBE nam ook de activiteiten in Foxhol over.13
In 1981 was ZBB uit de rode cijfers. In 1987 werden de aandelen
overgenomen door het Belgische Amylum, dat later op zijn
beurt in handen kwam van de Britse suikermultinational Tate
& Lyle.

OORZAKEN VAN DE PROBLEMEN
Het conglomeraat KSH werd gekenmerkt door een moeizame
relatie tussen de Groningers en de Zaankanters. Verschillende
topmannen sneuvelden. Er waren mislukte pogingen tot
samenwerking met het aardappelmeelconcern AVEBE en met
het voedingsmiddelenconcern Van Nelle. Later deed KSH
overnames van bedrijven die consumentenproducten maakten.
Het zetmeelbedrijf had te maken met hoge kosten voor de
zuivering van afvalwater. In 1973 was er een biedingenstrijd om
aandelen CSM (Centrale Suiker Maatschappij) die in 1977 met
34 miljoen verlies werden verkocht. KSH kocht een licentie van
het Amerikaanse voedingsconcern Reynolds om isomerose,
maissuiker, voor onder andere frisdranken te gaan maken. Het
bleek moeilijk om te concurreren met bietsuiker, waarvan er
een overschot was in Nederland. De eerste isomerosefabriek
kwam in Tilbury bij London. Wegens een wereldsuikertekort
was de suikerprijs enorm gestegen. Europese suikerbietentelers
begonnen toen een lobby tegen maissuiker en dit leidde tot een
heffing van ƒ 12,- per 100 kg. Daardoor viel het businessmodel
onder het maissuiker-project van KSH weg.
Bovendien was de fabriek De Bijenkorf sterk verouderd. Topman Hoefnagels sprak van een houtje-touwtje fabriek. Wiel
Hoefnagels (1929-1978) was voor de KVP staatssecretaris van
belastingen geweest in het kabinet Cals-Vondeling. Hij moest in
1977 het veld ruimen als voorzitter van de raad van bestuur van
KSH.11 Er was wel een investeringsplan van ƒ 50 miljoen, maar
door problemen met de nieuwe maissuikerfabriek in Tilbury lag
24

BEDRIJFSBEZETTINGEN IN NEDERLAND
Het succes van de bedrijfsbezetting van De Bijenkorf vormde
twee jaar later de inspiratie voor de werknemers van de met
sluiting bedreigde papierfabriek van Van Gelder in Wormer.
Bedrijfsbezettingen waren in Nederland een nieuw actiemiddel
om arbeidsconflicten te beslechten. De eerste Nederlandse
bedrijfsbezetting vond in 1969 plaats bij Werkspoor Utrecht,
waar 2000 mensen in de fabriek voor spoorwegrijtuigen hun
baan dreigden te verliezen. Uiteindelijk zou het bedrijf in 1972
worden gesloten. Landelijk bekend werd de bezetting van de
ENKA-kunststoffabriek in Breda in 1972. Hier bereikten de
werk nemers wel succes: de sluiting van de fabriek ging toen
niet door.14 In 1982 zou ENKA alsnog worden gesloten. Tussen
1970 en 1991 waren er in Nederland 213 bedrijfsbezettingen.15

BESLUIT
Het heeft er alle schijn van dat de economische crisis van de
jaren 1975-1985 in de Zaanstreek een veel grotere weerslag had
dan die van de beruchte jaren dertig. In 1960 werkte 56% van de
werknemers in de Zaanstreek in de industrie, in 1971 was dit 50%

Er waren tijdens de actie veel vormen van solidariteit. Op 4 maart boden
collega-bezetters van een KSH-koekjesfabriek in Utrecht de bezetters van
De Bijenkorf koekjes aan. De CPN Zaanstreek bracht rode erwtensoep.
(foto Rob C. Froes, Anefo, Nationaal Archief, 2.24.01.05 913-3359, licentie
CC-BY-SA)

en in 1985 36%. Vanaf 1975 verdwenen er in tien jaar tijd ongeveer
10.000 banen in de Zaanse industrie. De werkeloosheid in de
Zaanstreek liep in 1984 op naar 15,5%. Ook het aantal mensen dat
een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AAW/WAO) kreeg, was
flink gestegen, tot 6,3%.16 In veel gevallen was dat een verkapte
werkloosheidsuitkering.
De bedrijfsbezettingen in de Zaanstreek zijn relatief onbekend.
Die van De Bijenkorf was in zoverre succesvol dat de werkgelegenheid in Koog aan de Zaan werd behouden. Het faillissement van het KSH-concern maakte het mogelijk om bedrijfsonderdelen met gezonde vooruitzichten een doorstart te
geven. Dat gold dus voor het bedrijf in Koog aan de Zaan. Het
feit dat de overheid met haar maissuikerheffing gedeeltelijk
ook verantwoordelijk was voor de problemen van KSH heeft
misschien meegespeeld. Wat zeker een rol speelde, was dat de
Brabantse boerenzoon Fons van der Stee, die bekend stond als
‘soepele Fons’, de tegenspeler was van de vakbeweging.
Twee jaar later lieten de werknemers bij Van Gelder in Wormer
zich inspireren door het succes van hun collega’s bij De Bijenkorf. Maar zij hadden te maken met de veel strengere minister
Gijs van Ardenne van Economische Zaken en een economische
situatie die verder was verslechterd. Zij boekten met hun
actie geen succes. De papierfabriek van Van Gelder in Wormer
verdween van de aardbodem, terwijl de fabriek in Koog aan de
Zaan nog steeds in bedrijf is.

In het jubileumboek van 1967 stond een overzicht van het Honigconcern in 1966 met bedrijven in Nederland (Koog aan de Zaan en
Nijmegen), Engeland en Zuid-Afrika. Na de fusie met Koninklijke
Scholten zou het een ingewikkeld voedselconglomeraat worden.
(verzameling Jur Kingma)

5

Zaanse fabrieken hadden ‘wakers’ in dienst die ’s nachts en in het
weekend hun controlerondes door de fabrieken maakten. Dit systeem
werd overgenomen door de bedrijfsbezetters.

6 Albert Keyzer was een transporteur uit Zaandam die in dit geval een
van de producten naar een Belgische fabriek bracht.
7

De firma Hendrikx in Boxmeer was een bekende fabriek van voeders

8

Bedoeld is natuurlijk het Tweede Kamerlid Aad Kosto.

voor de intensieve veehouderij.
9 Een telex was de voorloper van de fax.
10 AVEBE Latenstein 75 jaar Nijmegen 1926-2001 11-21.
11 http://www.parlement.com/id/vg09llh8wwxc/w_l_g_s_wiel_
hoefnagels
12 G. van Dongen in Dagblad voor de Zaanstreek De Typhoon 1 maart 1978.
13 Dorien A. Knaap, ‘Voor geld is altijd wel een plaats te vinden’: de firma
W.A. Scholten (1841-1892) : de eerste Nederlandse industriële multinational

Noten:

(proefschrift R.U.G.) (Assen 2004) 345.

1

Hoofdvestiging KSH, plaats waar Scholten aardappelmeelfabriek was
gevestigd in 1839.

Geschiedenis van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen 1906-1981

2

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Collectie

(Amsterdam 1983) 350-353.

Bedrijfsbezettingen Koninklijke Scholten-Hong N.V. (KSH) in 1978
1975-1981.
3

Dochterbedrijf KSH

4 Minister van Landbouw in het kabinet Den Uyl en later in het eerste
kabinet Van Agt. In 1980 werd hij minister van financiën.

14 Ernest Hueting, Frits de Jong Edz., Rob Neij, Naar groter eenheid. De

15 Sjaak van der Velden, Werknemers in Actie. Twee eeuwen stakingen,
bedrijfsbezettingen en andere acties in Nederland (Amsterdam 2004) 147.
16 Jan Pieter Woudt, De bedding voor morgen. Vijf honderd jaar Zaanse
Nijverheid en Handel toegespitst op de jaren 1950 tot 2000
(z.p. (Wormerveer) 2000) 137-142.
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Een ratjetoe van gebouwen
De Marvelo-fabriek aan de Oostzijde

De geschiedenis van supermarktconcern Albert Heijn is voor een groot deel die van het fabriekscomplex
aan de Oostzijde in Zaandam, de Marvelo-fabriek. Wat begon als een herenhuis met een groot fornuis in
de achterkamer, groeide uit tot een fascinerend conglomeraat van gebouwen waar een groot assortiment
levensmiddelen werd geproduceerd. Tot 1993, toen een nieuwe, moderne fabriek werd betrokken op
industrieterrein Westerspoor.
door Cor van Dongen
Illustraties: GAZ
Hoewel bij velen bekend, blijft het een mooi verhaal: dat van de
eerste schreden van de jonge Albert Heijn in de wereld van de
kleinhandel. In 1887 nam Albert het nauwelijks twaalf vierkante
meters tellende kruidenierszaakje in Oostzaan van zijn vader
over. Een piepklein winkeltje, waarin naast levensmiddelen
ook klompen, sterke drank, baggermatten, turf en teer aan
de man werden gebracht. Neeltje, de echtgenote van Albert,
stond achter de toonbank, terwijl haar man met de hondenkar
bij klanten langsging om bestellingen op te nemen. Niet lang
na de overname van het winkeltje begon de jonge Albert in het
washok met het branden van pinda’s en koffie. Dit kunnen we
beschouwen als het begin van het in eigen beheer produceren
van levensmiddelen.

EERSTE OPSLAG AAN DE ZAAN
De welvaartsgroei aan het einde van de negentiende eeuw
was voor Albert Heijn aanleiding om ‘in het groot te gaan
denken’. Van kleine middenstander tot ‘grootgrutter’, zo
zou later blijken. In 1899 beschikte Albert over zes filialen en
moest hij op zoek naar een beter bereikbare plek. Die vond
hij in Zaandam: Westzijde 30, een groot pand met een lapje
grond. Een goedgekozen plek. Door de uitstekende scheepvaart verbindingen, die te danken waren aan het uitdiepen
van de Zaan en het in 1876 geopende Noordzeekanaal, konden
overzeese grondstoffen als rijst, koffiebonen, thee en cacao
makkelijk worden aangevoerd. Aan de oever van de Zaan liet
Albert een opslagplaats bouwen: Pakhuis Neeltje, genoemd
naar zijn vrouw.

UITBREIDING AAN DE OOSTZIJDE
Het ging Albert Heijn voor de wind. Omstreeks 1910 had hij acht
personeelsleden in dienst voor het branden van de koffie in de
inmiddels op cokes gestookte trommels, het roken van spek, het
spoelen van flessen en het vullen van zakjes met thee, koffie,
vanillesuiker en pinda’s. Met 23 vestigingen was het aantal
filialen in korte tijd bijna verviervoudigd.,
Albert stelde zich een nieuw doel: zelf levensmiddelen fabriceren. Hij kocht een statig herenhuis aan de overzijde van de
Zaan, aan de Oostzijde, op dat moment een woon- en winkelstraat met veel cafés, waar schippers en sjouwers graag een borreltje kwamen drinken. Oostzijde nr. 81 was een wit woonhuis,
met een grote tuin met kastanjebomen, essen en meidoorns,
aan de zijkant grenzend aan de Zuidervaldeurstraat.
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In de keuken van het herenhuis werd een heteluchtoven geplaatst, waar in 1911 een bescheiden begin werd gemaakt met
het bakken van koekjes onder leiding van Johan Hille, zoon
van beschuit- en koekfabrikant G. Hille, bekend van de albumplaatjes. De voorkamer deed dienst als opslagruimte voor
suiker en stroop; uit Arnhem werd een ervaren suikerbakker
aangetrokken. In de achterkamer werd een fornuis geïnstalleerd
waarop met de productie van zuurballen, kokosbrokken, toffees,
anijssnoepjes en ulevellen (ambachtelijke snoepjes van gestolde
suiker) werd begonnen.

STEEDS MEER FABRIEKSRUIMTE AAN DE ZAAN
De producten van Heijn, van eigen makelij, sloegen aan. Gestaag
breidde het bedrijf zich uit. Het herenhuis werd gesloopt en
vervangen door een grote fabrieksruimte. Aan het water werd
een steiger gebouwd, de Zaan werd op die plek uitgediept. Er
werden nieuwe fabricageprocessen bedacht.
De schaarste aan grondstoffen, gecombineerd met de mobilisatie van een aantal van de werknemers tijdens de Eerste
Wereldoorlog, zorgde voor een tijdelijke terugslag. Toch, met
de nodige inventiviteit (gebruik maken van sloophout en oude
ijzeren balken), lukte het in 1916 de fabriek verder uit te breiden.
Stukje bij beetje werd het fabrieksterrein volgebouwd; nu eens
werd een nieuw deel tegen het oude gebouw aangezet, dan
weer kwam er een stuk bovenop. In volgende jaren dijde het
complex uit via de aankoop van aangrenzende terreinen en
panden. Resultaat: een conglomeraat van steen, beton en staal,
een ratjetoe van oude en nieuwe gebouwen, met daartussen
kruip-door-sluip-door-paadjes. Wél was de nieuwbouw voorzien
van de laatste snufjes, zoals elektrische hijslieren en liften.
In de twintiger en dertiger jaren werd flink uitgebreid met
een nieuwe cacao- en chocoladefabriek (1925), biscuitbakkerij
(1931), beschuitbakkerij (1934) en vermicellifabriek (1938).
Telde het bedrijf in 1920 nog 70 werknemers, eind jaren dertig
waren dat er ruim 500. Als geschenk aan al die medewerkers
liet Albert in 1937 aan het Klamperspad, schuin tegenover het
fabriekscomplex, het Ontspanningsgebouw bouwen, dat zou
uitgroeien tot een bloeiend cultureel en verenigingscentrum.

KRIMP EN AANPASSING IN DE TWEEDE WERELDOORLOG
Ondanks een groot tekort aan grondstoffen (die door de bezetter werden gevorderd) bleef de fabriek tijdens de Tweede
Wereldoorlog in beperkte mate in bedrijf. Toen stookolie niet

Schoolplaat uit 1930 met zicht op de Zaan met haar fabrieken en op de
voorgrond nog een deel van de ingang van de Wilhelminasluis.
Rechts de fabrieken van de firma Pieter Schoen en Zoon N.V. en Albert

Het pontje bij het Ruiterveer waarmee iedere dag de ‘Meisjes van Albert

Heijn. Links de fabrieken van onder andere Teun Sabel, Simon de Wit en

Heijn’, de inpaksters, werden overgezet op weg van of naar het station

Verkade aan de Westzijde. In de verte de gashouders van de gasfabriek.

van Zaandam. Op de achtergrond – aan de overzijde van de Zaan – de

(uitgave J.B.Wolters, Groningen) (GAZ 14.0012)

fabrieken van Albert Heijn. (GAZ 41.07279)

De fabrieken van Albert Heijn, gezien vanaf de Achterzaan, met links op
de achtergrond één van de gashouders. (GAZ 92.00620)
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De Oostzijde bij het Zuidervaldeurspad, een buurt die onherkenbaar
is veranderd nadat de fabriekspanden van Albert Heijn hier zijn
gebouwd. Na de brand bij grutter Barend Aten is zijn huis gesloopt
en zijn de huizen links op de ansichtkaart daarvoor in de plaats
gekomen. Rechts zijn de huizen ook alle gesloopt. (GAZ 41.02962,
collectie R.van Houten)

van minder rendabele producten; tijd voor een nieuwe koers,
hoogste tijd voor een reorganisatie! We praten met Ab Gal
(Zaandam, 1941), die van 1979 tot 1989 bij het bedrijf werkte
en verantwoordelijk was voor het machinepark en de huishoudelijke dienst.

MARVELO
langer verkrijgbaar was, werden de ovens omgebouwd voor
gas; toen de gastoevoer stopte, ging men over op cokes. Het
assortiment werd ingekrompen, waarbij men gebruik maakte
van surrogaten.1 De leiding werd gedwongen om bonbons en
macaroni aan de Duitsers te leveren. Zware tijden, waarin de
familie Heijn zoveel mogelijk mensen aan het werk probeerde
te houden, mensen die elke dag een warme maaltijd in het
Ontspanningshuis kregen voorgeschoteld en groente, vis en
stookhout mee naar huis kregen. Voor kinderen werd de dagelijkse pap bereid uit voedingssuiker.

GASTARBEIDERS UIT BINNEN- EN BUITENLAND
Door de groeiende productie in de jaren vijftig ontstond een
personeelstekort; zelfs in Drenthe en Friesland werden arbeidskrachten geronseld om in de fabriek in Zaandam te komen
werken. Rond 1960 werden daar zo’n 800 artikelen gemaakt en
waren er ongeveer 700 personeelsleden werkzaam. Niet veel
later liet men arbeidskrachten instromen uit landen als Spanje,
Portugal, Turkije en Marokko.

HERINNERINGEN VAN EEN OUD-MEDEWERKER
De omzetstijging vroeg om verbeterde productiemethodes,
waarmee het handwerk – en daarmee de romantiek – verloren
ging. Stijgende lonen, een verouderd machinepark, afstoten
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‘Marvelo werd de nieuwe naam van het productiebedrijf, met
een knipoog naar het Engelse marvellous (wonderbaarlijk). Het
doel was om de producten ook aan afnemers buiten Albert Heijn
te verkopen. Daarnaast werd Marvelo huisbaas voor een aantal
onderhuurders op het fabrieksterrein, zoals de kantoren voor de
AC-restaurants en de levensmiddelenindustrie. De toename van
productie en omzet leverde capaciteitsproblemen op; minder
rendabele producten als limonade, pepermunt, beschuit,
vermicelli en ontbijtkoek werden afgestoten.’
Ondanks de instroom van buitenlandse werknemers bleef
Marvelo een typisch Zaans bedrijf waar werd samengewerkt
en meegedacht. Dat laatste illustreert Ab Gal met een slimme
vondst, afkomstig uit de ideeënbus: ‘Pakken koffie moesten 250
gram koffie bevatten. Het gewicht werd gecontroleerd door
het vacuüm-gezogen pak te wegen en daar het gewicht van het
verpakkingsmateriaal van af te trekken. Maar… vacuüm is lichter dan lucht; er ontstaat bij een vacuüm-gezogen pak als het
ware een opwaartse kracht, te vergelijken met de werking van
een ballon. Voordat je gaat wegen gewoon een gaatje in het pak
prikken! Dat scheelt 0,3 gram per pak, op jaarbasis een enorm
bedrag.’
Toch waren er ook nieuwe ontwikkelingen die niet goed uitpakten. Gal herinnert zich de export van chocoladerepen
naar de Verenigde Staten, waar Ahold een grote supermarkt-

Ab Gal, die aan dit artikel zijn medewerking verleende, bedacht voor Marvelo
een productielijn voor de fabricage van
hagelslag.

De bijna legendarische koffie-expert
IJskes aan het werk bij een smaaktest 1993.
(GAZ 21.20732)

keten had overgenomen. ‘Chocoladerepen kregen een nieuw
wikkel, prachtig schilderwerk gebaseerd op de zeventiendeeeuwse Hollandse meesters. Een prima product, maar de
Amerikanen kochten ze niet: de repen zagen er te mooi en te
duur uit voor deze goedkope supermarktketen. De uitkomst
was dat de fabricage van chocolade werd overgedaan aan
Verkade, de grote concurrent.’ Een klap in het gezicht van veel
medewerkers, maar gelukkig zagen zij de fabricage van andere
producten meer dan verdubbelen: pindakaas, wijn, hagelslag.
Koploper was de koffie; uitbreiding met een nieuwe branderij
en twee inpaklijnen bleek noodzakelijk. Gal: ‘Bij de koffie en
thee werkten twee smaakmakers: IJskes en Sijpkens, een stel
apart. ’s Morgens waren zij in dienst van Marvelo, ’s middags
als inkoper van de supermarkt. Dat werkte perfect, ze kenden
alle ins en outs, zaten als een spin in het web. Al met al draaide
Marvelo als een tierelier.’

Noten:
1

Tijdens WO II, bij gebrek aan koffiebonen, werd overgestapt op het
surrogaat cichorei, onder de naam Smalsko, afgeleid van ‘smaakt als
koffie’.

2

Rolf Smid, Koffiebranden in het washok: de geschiedenis van Marvelo
(Zaandam, Amsterdam 1993). Dit boekje werd ter gelegenheid van de
opening van de nieuwe fabriek op het industrieterrein Westerspoor
cadeau gedaan aan alle (ex-)medewerkers en Marvelo-relaties.
Voor dit artikel heb ik er dankbaar uit geput.
Sfeerbeeld van de Marvelo-fabriek in de Oostzijde,
Zaandam 1982. (GAZ, 21.40890)

VERHUIZING NAAR WESTERSPOOR
Het verouderde complex aan de Oostzijde werd na 82 jaar verlaten. De 40.000 m2 vloeroppervlakte voldeed niet meer aan de
moderne eisen, de buurt had last van het zware vrachtverkeer
en Zaanstad had voor de plek ambitieuze plannen: het Zaanoeverproject. In de zomer van 1993 was de verhuizing naar
bedrijventerrein Westerspoor een feit, met een nieuwe fabriek
met goede werkomstandigheden en een geavanceerd vuilscheidingsstation.
Slechts de Ahold Coffee Company en de wijnbottelafdeling zijn
nog van het oude Marvelo overgebleven en menigeen zal, zo
lezen we ook aan het slot van Koffiebranden in het washok2 , nog
wel eens met weemoed terugdenken aan die goeie ouwe tijd
aan de Oostzijde.
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Onbekende objecten uit het
Zaans Museum en de
ZOV-collectie
Een schooltas

Wie nu naar school gaat, neemt een schouder- of rugtas mee. Maar tot eind negentiende eeuw hadden kinderen
een houten schooltas (of schoolbord). Het Zaans Museum bezit in de ZOV-collectie een aantal van deze
schooltassen. Eén daarvan (ZOV-01493) wil ik hier nader bespreken.
door George Slieker
Illustraties: Zaans Museum, foto Ruud van Ritbergen

SCHOOLTAS EN SCHRIJFTAFEL
De schooltassen waar het hier om gaat waren rechthoekige
houten bakken met een bovendeksel, dat kon worden uitgeschoven. Het onderpaneel was verlengd en in het uitstekende
deel was een opening aangebracht als handvat. Kinderen namen
hun tas aan het begin van het schooljaar mee, waarna deze op
school werd gelaten. Lei, griffel en andere benodigdheden
werden in de tas bewaard. Scholen hadden tot ver in de negentiende eeuw geen lessenaars; de kinderen zaten op banken en
namen hun schooltas op schoot bij wijze van tafel. Er werd
geschreven met griffel en lei; pennen, inkt en papier waren
duur. Alleen op de ‘betere’ scholen werd schrijfonderwijs met
pen en papier gegeven. Pennen waren gemaakt van de slag pennen (veren) van ganzen. De onderwijzer had altijd een scherp
(pennen)mesje op zak om aan de ganzenveer een nieuwe punt
te snijden.

DE TAS, DE FAMILIE GIJSEN EN ZAAGMOLENS
De tas waar het hier om gaat, is gemaakt van eikenhout, heeft
koperen accenten en stamt uit 1758. De afmetingen zijn 44,3 bij
25,4 bij 9 cm. Hij is roodbruin geverfd met een houtnerf imitatie.
Het deksel is ongeveer 1,5 cm dik, loopt in een groef en is uit te
schuiven; het is voorzien van keepjes en heeft een koperen oogje
aan de onderkant. De onderdelen zijn zonder verbindingen
tegen elkaar gespijkerd. De versiering op het deksel bestaat
uit een donkergroen kader, voorzien van blauwe, witte en
rode bloemen. Daarop staat in wit de tekst: G. M. Gijse ANNO
1758. De naam staat voor Gerrit Meyndertsz. Gijsen. Hij stamde
uit een geslacht van Zaanse houtzagers en -kopers. Binnen
een ovaal kader is een paltrokzaagmolen met een houtloods
afgebeeld. Waarschijnlijk gaat het hier om De IJsvogel of De
(Grauwe) Kieft, één van de molens die in bezit waren van de
familie Gijsen. De laatste molen stond in Westzaandam bij de
vroegere Blauwepadsloot en is in 1881 gesloopt. Verder is er in
het midden een gekerfde rozet aangebracht. In het interieur zit
aan de onderzijde een klein vakje, een griffelbak. Het handvat is
een ovale opening. De tas is een schenking van de familie Salm.
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EEN HOUTZAGERSFAMILIE
Deze schooltas is dus ooit bezit geweest van Gerrit Meyndertsz.
Gijsen. Zijn ouders waren Meyndert Meyndertsz. Gijsen en
Trijntje Blauw en hij was een broer van Aafje Gijsen, schrijfster
van het bekende Zaanse dagverhaal uit de jaren 1773 – 1775.
Daarmee heeft deze tas meteen al een bijzondere plaats in
de Zaanse geschiedenis. Gerrit komt een aantal malen in het
dagverhaal voor. Ook Aafjes schooltas wordt in het Zaans
Museum bewaard.
Gerrit werd op 3 mei 1754 geboren. Hij was de vijfde generatie
in een doopsgezinde familie van molen-houtzagers. Overovergrootvader Dirck Jansz. Gijsen, overgrootvader Jan Dircksz.
Gijsen, grootvader Cornelis Jansz. Gijsen, vader Meyndert
Cornelisz. Gijse en Gerrit Meyndertsz. Gijse zelf bezaten een
aantal molens waarmee ze het houtzagersbedrijf uitoefenden.
De zaagmolens zijn De IJsvogel (gesloopt 1879), vijf generaties
in bezit van de familie, De Groote Arend (rond 1760 gesloopt) en
De Grauwe Kieft, die elk drie generaties in familiebezit waren.
De Grauwe Kieft was een balkenzager, De Groote Arend en De
IJsvogel waren wagenschotzagers. Gezien de houttuin (een
bundel rechtopstaand gezaagd hout) rechts met wagenschot
moet de afbeelding op de schooltas volgens Hans Piena van het
Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem De IJsvogel of De
Groote Arend verbeelden. Later in de achttiende eeuw is ook
De IJsvogel verbouwd tot balkenzager. In 1793 trouwde Gerrit
met Grietje Rogge en daarbij kreeg hij de wagenschotzagers De
IJsvogel en De Kieft mee. Hij overleed in 1814.
Met dank aan het Zaans Museum.

Literatuur:
-

J.W. van Sante (toel. en aantek.), Het dagverhaal van Aafje Gijsen 1773 - 1775
(Wormerveer 1986).

-

Website: www.molendatabase.nl
Een deel van de informatie is afkomstig van Hans Piena, Nederlands
Openluchtmuseum, Arnhem.

Detail van de beschildering met een
houtzaagmolen. Stelt deze afbeelding
mogelijk De Groote Arend voor die
gesloopt werd in het jaar dat Gerrit
voor het eerst naar school ging?

De houten schootlas van Gerrit
Meyndertsz. Gijsen. (ZOV-01493)
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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

AREND DE BOER. GEDENKSTEEN NEDERLANDSE HERVORMDE
KERK KROMMENIE
‘’s Ochtends werd er op de voordeur gebonsd. Ik dacht “dat gaat
mis.” Binnen een uur moest ik me melden, anders gebeurden
er vreemde dingen. Ik vluchtte naar de familie Hondema. Een
kwartier later kwam moeder vertellen dat ze vader hadden.
Die lieten ze los toen ik me meldde. Aan de Vaartdijk lag een
binnenvaartschip. Daar werden we ingeladen, in het pikdonkere
ruim met 56 man.’
Arend belandde via Amsterdam, Kampen en Hamburg in
Glogau. ‘In een oude trein waar geen ramen inzaten. Het vroor
16 graden. Die ijzel kwam nog aardig uit om vocht binnen te
krijgen.’ Toen hij door de Russen werd bevrijd, begon de terugtocht via Odessa naar Marseille. ‘Daar stond een enorm orkest
aan de kade. Ze speelden het Wilhelmus. Gek hè? Dan ben je
emotioneel.’ Op 12 juni 1945 bereikte hij Krommenie.
‘’s Morgens om 6 uur stond ik voor de deur. Was ik thuis.’
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ANNIE ALLAN-GROOT. GEDENKSTEEN TATE & LYLE
KOOG AAN DE ZAAN
Jan Groot was hoofdboekhouder bij De Bijenkorf. Met directeur
Evert Honig startte hij – na het uitbreken van de oorlog – de
‘nachtveiligheidsdienst’ om mannen aan het werk te helpen,
zodat deze niet naar Duitsland moesten. Na die keuze voor
verzet nam hij meer taken op zich. Totdat hij april 1941 werd
gearresteerd wegens spionage en sabotage. Annie was zes. ‘We
hadden bezoek, als er bezoek was mochten wij niet uit bed. Toen
hoorden we luid gepraat in de gang. Mijn zusje en ik gingen
op de bovenste traptree zitten. We zagen vader zijn jekkertje
aantrekken en zijn hoed opzetten, hij moest met vreemde
mannen mee.’ Jan ging via het Oranjehotel in Scheveningen
naar Berlijn. ‘Hij zat in de gevangenis, maar ik wist wel dat het
geen boef was.’ 4 juni 1943 werd haar vader geëxecuteerd. ‘…
maar soms als er zo’n trein kwam dacht ik toch even kijken of
vader erbij is.’

Gedenksteen Nederlandse hervormde kerk Krommenie
Eind 1944 leden de Duitsers grote verliezen aan het Oostfront.
Om het tekort aan arbeidskrachten in de oorlogsindustrie
te compenseren werden Nederlandse jongens en mannen
opgeroepen. In de vroege ochtend van 16 december werd in
Krommenie een pamf let verspreid: mannen van 17 tot 40
jaar moesten zich om 9 uur op de stoep van hun huis melden
met voedsel voor drie dagen. De razzia van 16 december 1944
illustreert de druk van de bezetting in Krommenie.

Gedenksteen Tate & Lyle Koog aan de Zaan
Op de steen staan drie namen: Evert Honig, Jan Groot en Pieter
Smit. Ze waren lid van de Stijkelgroep, mogelijk de eerste
verzetsgroep tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door verraad
werden ze gearresteerd. Op 4 juni 1943 werden in Berlijn-Tegel
32 leden van de groep met een tussenpauze van vijf minuten
geëxecuteerd. Naamgever Han Stijkel werd als eerste omgebracht.
De minidocumentaires komen, ingebed in lesmateriaal, in 2015
beschikbaar voor het onderwijs. Voor verdere informatie zie
www.monumentenspreken.nl
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De Hoop op

d’Swarte

Walvis

Culinair genieten
aan de Zaan
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www.dewalvis.nl
www.heerlijckslaapen.nl
HuigHaverlag.nl

De techniek
van de toekomst,
dankzij de
ambitie van nu

Zaans vakmanschap sinds 1902 HuigHaverlag is een vooruitstrevende
drukkerij, altijd al geweest. Neem onze ambitieuze ICT-afdeling. Hier vind je
professionals die weten dat publishing meer is dan inkt op papier. Resultaat:
innovaties op maat – oplossingen die het proces beter, sneller en goedkoper
maken. De basis onder al onze activiteiten is onze Zaanse herkomst. Niet
ingewikkeld doen, maar aan de slag gaan en altijd vooruit willen, dat kenmerkt
onze aanpak. Meer weten over ons vakmanschap of onze ambities? Kijk op
HuigHaverlag.nl of maak een afspraak, via (075) 612 73 73.
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Verenigingsnieuws

Berichten van Zaanse erfgoedorganisaties die ook voor
derden interessant zijn.
Coördinatie: Wikje van Ritbergen

VERENIGING ZAANS ERFGOED
Ledenvergadering op Hembrugterrein
Op de voorjaarsvergadering van
Zaans Erfgoed van 12 april 2014, in het
HollandRoute Huis op het Hembrugterrein, werd afscheid genomen van
penningmeester Jos Bezuijen, al sinds
2003 een gewaardeerd bestuurslid. Zijn
opvolger, Gerard Fokke, is een ‘door de
wol geverfde financiële man met een
groot erfgoed hart’, aldus voorzitter Piet
Oudega. Daarna bedankte de voorzitter
een aantal door onze vereniging
voorgedragen leden van de voormalige
Monumentencommissie Zaanstad voor
hun jarenlange inzet voor het behoud
van erfgoedpanden in de Zaanstreek.
Denkt u nog eraan het lidmaatschap/
abonnement te betalen als u van ons een
herinneringsbrief hebt gekregen?
Glaasje Erfgoed over de Zaanse houtbouw,
toen en nu
Tijdens het tweede Glaasje Erfgoed,
zondagmiddag 18 mei in De Vermaning
in Wormerveer, luisterde het publiek
geboeid naar de interessante lezingen en
werden er goede vragen gesteld. Ondanks
het mooie weer waren er toch nog zo’n
30 mensen op afgekomen. Spreker Gé

Sombroek van bouwbedrijf Somass is
al 30 jaar bezig met het restaureren van
oude Zaanse panden. Hij vertelde over
de bijzondere verhoudingen (3:4:5) die al
300 jaar bij de bouw worden gebruikt en
ook nu nog bij de historiserende Zaanse
houtbouw – voorzien van alle comfort
van deze tijd – worden toegepast. De
zware balken geven de bewoner vrijheid
om de indeling naar zijn hand te zetten,
en er kunnen makkelijk aanbouwtjes
aan worden gebouwd. Voor onze
slappe veengrond is de constructie,
hout bovenop een lage gemetselde
ondergrond, perfect. Deze functionele
bouwwijze ziet er ook nog eens goed uit
en kan mooi worden versierd.
Johan Krol van Nunc Architecten
vertelde over de nieuwe mogelijkheden
met hout in deze tijd. Dankzij de
computer kan hout in bijzondere
vormen worden gefreesd; ook kan er
met geperste en gelijmde grote delen
met messing en groef snel een gebouw
worden neergezet. Hij liet daarvan
mooie voorbeelden zien. Nunc is bekend
van het Fietsenpakhuis – waar veel
Zaanse houtbouwelementen in zijn
verwerkt – en van de negen houten

woningunits die zij in de Zaandijker
kerk gaan plaatsen.
Wilt u op de hoogte blijven van onze
activiteiten en lezingen? Meldt u dan
aan voor de digitale Nieuwsbrief.
www.zaanserfgoed.nl

OPROEP OM MEE TE DOEN
AAN ONDERZOEK
Van mevrouw Tessel Pollmann, oudredactrice Vrij Nederland, gepensioneerd ambtenaar bij de Rijksdienst
Cultureel Erfgoed en thans als onderzoekster geassocieerd bij het NIOD,
kregen wij de vraag mee te willen
werken aan haar onderzoek naar
wat vroeger ‘de kleine burgerij’ werd
genoemd. Daaronder verstaat zij kleine
ondernemers (zoals winkeliers en
zelfstandig werkende ambachtslieden),
maar ook lagere ambtenaren en andere
witteboordenwerkers. Om het door
sociologische en historische gegevens
onderbouwde onderzoek minder
abstract te maken is zij op zoek naar
mensen die hun levensverhalen willen
vertellen. Ook is zij geïnteresseerd
in hun kijk op de samenleving, de
kerk, de sportclub, schoolbesturen,
politieke partijen etc. Het gaat over
de periode tot ongeveer 1980. Meer
informatie vindt u op de website
http://tesselpollmannonderzoek.nl/
Rechtstreeks contact per e-mail kan ook
via tessel@tesselpollmannonderzoek.nl

HISTORISCHE VERENIGING
KOOG-ZAANDIJK
Hofje aan de Zuiderkerkstraat
Eind juni werd een tentoonstelling
gehouden en verscheen er een boek met
DVD over het eerste sociale woningbouw project van Woningbouw vereniging ‘De Woning’ te Koog aan de
Zaan, in de Zuiderkerkstraat. Veel
informatie, foto’s en filmmateriaal
werden hierin samengebracht.
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Auteur Diana van den Berg, bewonerscommissielid Lene Leck Jensen en
(ex)-bewoners leverden het materiaal
voor het boek en de tentoonstelling;
de filmploeg van de vereniging legde
de diverse bijeenkomsten rondom de
ontwikkelingen ter ere van het 100-jarig
jubileum en de inspanningen van de
bewonerscommissie voor het behoud
van de woningen vast.

Werktekeningen overhandigd
Op woensdag 23 april overhandigde Lene
Leck Jensen van de bewonerscommissie
van de Zuiderkerkstraat, samen met
architect Han van Leeuwen en Robin
Velthuis (plan-begeleidende stagiair
van Parteon), de werktekeningen van
de gevelmakelaars aan de heer Piet
Lindeman van de vakschool van het
Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw Zaanstad-Waterland.
Ook deze activiteit werd door de
filmploeg van de Historische Vereniging

De werktekening van de nieuw te maken
gevelmakelaars
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Koog-Zaandijk vastgelegd voor de film
over het 100-jarig bestaan van het hofje.
De gevelmakelaars zullen – dankzij de
vrijwillige bijdrage van architect Han
van Leeuwen – door de leerlingen van
het S.P.B. in detail worden vervaardigd
en nadat ze geschilderd zijn door
Parteon op de gevels worden geplaatst.

Een mooie bekroning van de 100-jarige
woningen!

Zuiderkerkstraatbewoners op de foto
12 april j.l. gingen 17 hoofdbewoners,
van wie sommige met partner en
(klein)kinderen gezamenlijk op de
foto. Uitgangspunt was de historische

De huidige bewoners vastgelegd (foto Arie Bezemer)
links: de groepsfoto uit de jaren twintig (GAZ 21.13326)

IN MEMORIAM ANNEMIEKE EMOND
foto die bijna 100 jaar geleden werd
genomen van de toenmalige bewoners.
En natuurlijk staat de foto in het boekje
over 100 jaar Zuiderkerkstraat.

Tentoonstelling en boekpresentatie over
scholen in Zaandijk
Tijdens het monumentenweekend van
13 en 14 september houdt de Historische
Vereniging Koog-Zaandijk in het
Weefhuis aan de Lagedijk te Zaandijk
een tentoonstelling over scholen.
Tezamen met de tentoonstelling
verschijnt er een boek met CD met
interviews met oud-leerlingen, onderwijzers, onderwijzeressen en conciërges.
Het boek van auteur Diana van den
Berg bevat naast de geschiedenis van
het (openbaar, christelijk, katholiek
en speciaal) onderwijs in Koog en
Zaandijk veel foto’s van scholen,
onderwijzers en leerlingen. www.
historischeverenigingkoogzaandijk.nl

Op 7 april jl. overleed ons vroegere redactielid Annemieke Emond.
Als secretaresse van Jan Pieter Woudt, onze toenmalige eindredacteur,
werd ze bij de start van ons tijdschrift automatisch bij de redactie
ingelijfd, ons stimulerend met haar enthousiasme en haar humor.
Zelf zei ze altijd dat ze door haar werk bij Jan Pieter het schrijven had
geleerd. In die jaren had ze de vaste rubrieken Agenda en Verenigingsnieuws onder haar hoede, waarbij haar grote netwerk op kunst- en
cultuurgebied goed van pas kwam. Na haar vertrek bij Jan Pieter, toen
ze zich zelfstandig vestigde, zette ze dat nog enige tijd voort totdat
andere werkzaamheden haar in de zomer van 2012 deden besluiten
bij Zaans Erfgoed te stoppen. Zijdelings hoorden we nog over haar
activiteiten bij de culturele Stichting Oeverloos, waarvan ze een van
de oprichters was en bij filmtheater de Fabriek, maar het contact
verwaterde. Toch kwam het bericht van haar ziekte en overlijden
als een schok. Annemieke hoorde tot de mensen die altijd zo intens
betrokken met allerlei projecten bezig zijn, dat je voor de Zaanstreek
had gewenst dat ze dat nog heel lang had kunnen voortzetten.
Op de rouwkaart stond deze foto van Annemiek op een
terrasje in Frankrijk: illustratief voor de relaxte manier
waarop ze in het leven stond.

Wilt u ook uw erfgoedbericht in deze
rubriek plaatsen: voor verslagen over
iets in het derde kwartaal van 2014, of
een aankondiging voor het vierde, is de
deadline 8 augustus, aanleveren bij het
secretariaat van onze redactie liefst met
een foto.
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Kroniek

Drie maanden (januari tot en met maart 2014)
Nieuws uit de Zaanstreek, samengesteld uit Dagblad Zaanstreek
door Jaap de Koning
Foto’s: Wim de Jong, Gemeentearchief Zaanstad

8 JANUARI
Omwonenden horen de heipalen voor de
bouw van het Zaans Medisch centrum
(ZMC) al een paar weken dreunen. Een
echte start van de nieuwbouw van het
Zaanse ziekenhuis was het gistermiddag
dus niet. Wel een feestelijke. ‘Ik ben al
jaren met dit project bezig, maar het
gebouw bestaat pas echt als je het deelt
met andere mensen. Dit is dus een erg
bijzonder moment voor mij’, vertelt
bestuursvoorzitter Rob Dillman, nadat
hij samen met burgemeester Geke
Faber van Zaanstad een symbolisch
betonvloertje heeft gelegd als start van
de bouw.

Veertig jaar zwaaide hij als conservator
de scepter over het museum aan de
Museumlaan.

24 JANUARI
De komst van woningen voor autistische
jongeren in Fort bij Krommeniedijk is
voorlopig van de baan. Het probleem
ligt bij de financiering van de zorg.
Door de nieuwe regelgeving van het
rijk is er onvoldoende geld om de
plannen te realiseren, waardoor er een
gat in de exploitatierekening ontstaat.
Zolang daar geen oplossing voor is,
zal de gemeenteraad van Uitgeest zich
niet uitspreken over de noodzakelijke
wijziging van het bestemmingsplan.

17 JANUARI
Wethouder Dennis Straat (Infrastructuur) wilde niet dreigen, maar deed
het gisteravond toch bij het Zaanstad
Beraad. Daar stond de mogelijke
heroverweging van de locatie van de
Zaanbrug op de agenda. Volgens de
wethouder kan het zo maar zijn, dat,
als er opnieuw gekeken wordt naar de
locaties, de provincie en het Rijk het
project zullen laten sneuvelen en het
verder aan de gemeenten Zaanstad en
Wormerland overlaten. ‘Want het gaat
niet om een provinciale brug, het is geen
provinciale weg en er zit Rijkssubsidie
onder. Ik hoop niet dat uitstel dan
afstel betekent.’ Punt van discussie nu
is dat sommige partijen, op voorzet van
ondernemers uit Zaanstad Noord, een
heroverweging willen van de locatie.

24 JANUARI
Op de bewonersavond in partycentrum
De Bun in Westzaan over de komst van
de gevangenis op Hoog-Tij ging het er
gisteravond soms luidruchtig aan toe.
Een zware delegatie van medewerkers
van de Rijksgebouwendienst, de Bijlmerbajes, de gemeente Zaanstad en het
ministerie van Veiligheid en Justitie
gaf tekst en uitleg over alle mogelijke
facetten van de Penitentiaire Inrichting
(PI) Zaanstad, zoals de gevangenis
officieel heet. De opkomst van
omwonenden was met enkele tientallen
bezoekers bescheiden. Het complex gaat
480 cellen omvatten, goed voor duizend
gedetineerden, waaronder 128 plaatsen
in een psychiatrische kliniek.

25 JANUARI
23 JANUARI
In verpleeghuis Guisveld te Zaandijk
overleed zondag Ton Neuhaus op
78-jarige leeftijd. Hij was al enige
maanden ziek. De Zaandijker was
met hart en ziel verknocht aan het
Molenmuseum in Koog aan de Zaan
en Vereniging De Zaansche Molen.
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Het Kerkepad in Zaandam wordt
maandag om 11 uur geopend. De
leerlingen van de basisscholen De Gouw,
Paus Joannes en Tamarinde in Zaandam
en de Korenaar in Oostzaan hebben
hiervoor 15 mozaïektegels ontworpen,
die ze dan met wethouder Corrie Noom
gaan onthullen. Het pad was in vroeger

eeuwen de enige verbinding tussen
Zaandam en de kerk in Oostzaan, toen
(Oost)zaandam nog geen eigen kerk had
en de bewoners waren aangewezen op
de kerk in Oostzaan.

1 FEBRUARI
De gemeenten die de sociale werkvoorziening hebben ondergebracht
bij Baanstede, reageren ‘verrast en
teleurgesteld’ op het faillissement
van detacheringsbedrijf Agens. Het
bedrijf had een voorlopige detacheringopdracht gekregen van het bestuur
van Baanstede. De portefeuillehouders
staken gisteren de hoofden bij elkaar
om te zien wat de gevolgen zijn voor de
beoogde overgang van medewerkers
van Baanstede naar een reguliere
baan buiten de muren van de sociale
werkvoorziening. De uitstaande
opdracht luidt om gedurende vier jaar
telkens 50 medewerkers te begeleiden
naar een baan buiten Baanstede.

4 FEBRUARI
In pakhuis Batavia komt in ieder geval
een wellness-centrum en vrijwel zeker
voor de zomer ook een nieuw grand café.
Dat zegt Corry van Amstel, directrice
van Krijco Vastgoed. ‘Wij hebben de
rechtszaak gewonnen’, vertelt ze aan
de telefoon. Krijco Vastgoed, dat de
eigenaar is van pakhuis Batavia in
Wormer, heeft daarmee de inventaris
terug die op last van een curator uit

27 FEBRUARI

het pand was gesloopt. Het meest
begrotelijk vond Corry van Amstel
destijds dat de keuken in containers
belandde. Want die had 1,5 ton gekost en
was er zonder pardon uit verwijderd.

mensen van huis en haard verdreven
en vielen op Marken zestien doden. De
ramp was de directe aanleiding voor de
regering om de Afsluitdijk aan te leggen.

De democratische school ‘Reuring aan
de Zaan’ in Zaandam kan voorlopig nog
niet starten. Sinds augustus 2013 bestaat
het plan om de school (basisonderwijs
en/of middelbaar onderwijs) op te richten. Democratisch onderwijs houdt in
dat scholieren vrij zijn te kiezen wat
ze doen, meebeslissen over regels en
afspraken en dat kinderen en volwassenen gelijkwaardig met elkaar omgaan.
Het ontbreekt echter nog aan ouders die
hun kind naar de school willen sturen.
Volgens Sandra Schonig, een leerkracht
die op de school gaat werken, is het
slechts een kwestie van tijd.

13 FEBRUARI
7 FEBRUARI
De bewonersbijeenkomst over de
nieuwe gevangenis op Hoogtij in
Westzaan vindt niet plaats op 13 februari
volgende week, maar is verplaatst naar
donderdag 6 maart. Bij de bijeenkomst
in Partycentrum de Bun in Westzaan
kunnen omwonenden meer te weten
komen over onder andere het ontwerp,
de luchtuitstoot, de brandveiligheid en
de externe veiligheid. De gevangenis
wordt de grootste van Nederland. De
Penitentiaire Inrichting vervangt onder
andere de Bijlmerbajes in Amsterdam.

De jenaplanschool De Bijenkorf uit
Assendelft is gisteren verkozen tot
Cultuurschool van Noord-Holland.
In het juryrapport werd Inge van de
Putte, cultuurcoördinatrice van de
school, geprezen voor de veelvuldige
samenwerking met kunstenaars en
vakdocenten. Ook had men waardering
voor het feit dat cultuur op de jenaplanschool een integraal onderdeel is van
alle leergebieden. Van de Putte ontving
de trofee uit handen van Elvira Sweet,
gedeputeerde voor cultuur van NoordHolland.

18 FEBRUARI

12 FEBRUARI
Tientallen organisaties in de regio
werken met elkaar samen bij de
herdenking van de watersnoodramp
van 1916 over twee jaar. Het gaat om
organisaties op allerlei terreinen, zoals
kunst en cultuur, toerisme, recreatie,
natuur en landschap. De instellingen
werken samen onder de paraplu van
de Stichting Een Dijk van een Kust, een
organisatie van het Intergemeentelijk
Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW).
In januari 1916 stroomde een groot
deel van de regio onder water, werden

De weilanden rond Fort bij Krommenie dijk worden vanaf morgen onder water
gezet. Voor deze ’inundatie’ is door
het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier een inlaatwerk onder
de Lagedijk gebouwd met een diameter
van 30 cm. Het schap stelt deze inlaat
morgen in werking. In de weken daarna
komen de weilanden onder water te
staan. Landschap Noord-Holland verwacht dat het gebied rond het fort dan
vogels zal trekken.

28 FEBRUARI
De sloop is achter de rug, het bouwen is
begonnen. Langzaam maar zeker krijgt
het voormalige Sportfondsenbad aan
de Mauvestraat in Zaandam hetzelfde
aanzien als de illustratie uit de brochure.
Projectontwikkelaar Jan Hein Bakker
heeft een eerste unit laten maken om
potentiële huurders te laten zien wat de
bedoeling is. Want dat was in het lege
zwembad lastig voor te stellen.
Dus lijkt er nu in het diepe, lege bad
een kantoorruimte te ‘zweven’. De units
worden aan beide lengtes van het bad
gebouwd, over drie verdiepingen. De
begane grond zal net zo laag liggen als
het bad diep is.
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8 MAART
De Bieb voor de Zaanstreek stoot de hele
collectie Turkstalige boeken af. Ze zijn
te koop in het filiaal Kleurrijk aan de
Martin Luther Kingweg, vanaf € 1,00 per
stuk. Een paar honderd Turkse romans,
thrillers, kookboeken, kinderboeken
enz. staan in de kasten voor wie ze wil
hebben. ‘Er zijn er al aardig wat verkocht’, zegt een bibliotheek medewerkster. De boeken gaan weg omdat ze de
afgelopen jaren nauwelijks werden
uitgeleend.

10 MAART
Het lijkt wel of het Zaankanters niet
kan schelen als hun fiets opeens van de
straat wordt geplukt. In het gemeentelijk
fietsendepot staan een paar honderd,
sommige behoorlijk mooie fietsen.
‘Zonde hè.’ De beheerder van het fietsendepot aan de Houtveldweg verbaast
zich erover wat er allemaal staat in de
enorme opslagruimte. Rek na rek vol
fietsen, bij elkaar zijn het er zo’n 450.
Bepaald niet alleen oud roest, maar ook
in goede staat verkerende merkfietsen,
mooie sportbikes en leuke omafietsen.

11 MAART
Het lijkt erop dat er eindelijk gebouwd
gaat worden bij de Poort van Wormer.
Woningcorporatie Parteon wil volgend
jaar op 21 maart de eerste paal slaan
van vijftig woningen op het terrein.
Parteondirecteur Cees van Boven
vertelde dat maandagochtend tijdens
een bezoek van Tweede Kamerlid
Barbara Visser aan Wormer. ‘We houden
nog wel een slag om de arm. Voor de
zomer gaan we in gesprek met een aantal
partijen zoals de gemeente Wormer en
aannemer BAM omdat het ontwerpplan
gewijzigd is.’
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13 MAART
Vervoerder Connexxion gaat een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar
een directe buslijn van Zaanstad-Noord
naar het Zaans Medisch Centrum (ZMC).
Hiertoe besloot de regioraad vorige week
naar aanleiding van een unanieme motie
van de gemeenteraad van Zaanstad. Nu
steeds meer verzorgingshuizen moeten
sluiten wordt een goede busverbinding
naar het ziekenhuis belangrijker.
Daarnaast wordt het verzorgingsgebied
van het ZMC almaar groter en moet het
voor patiënten uit het noordelijke deel
van de regio echt gemakkelijker worden
om bij het ziekenhuis of verpleeghuis
Oostergouw in Zaandam te komen.

Magdalenakerk in Wormer de Zwarte
Madonna onthuld. Aangenomen wordt
dat dit beeldje, dat uit een sloot achter de
kerk is opgebaggerd, stamt uit 1566, het
jaar van de beeldenstorm. Het beeldje is
toen uit de oude grote r.k. kerk geroofd.
De Maria Magdalenakerk krijgt het in
bruikleen van de gemeente. (Met dank
aan Henk Elzenga).

17 MAART
Elke dag belandt er ergens in Nederland
iemand op de Eerste Hulp die tegen een
fietspaaltje is gefietst. Ook Zaanstad
staat vol met die vaak overbodige
obstakels. De Fietsersbond Zaanstreek
heeft er deze week een gesprek over in
het stadhuis.

18 MAART
De Zaanstreek krijgt mogelijk op korte
termijn al een eigen Ecodorp. Een groep
Zaankanters is aan het zoeken naar
een geschikte locatie voor hun eigen
ecologisch verantwoorde gemeenschap:
Eco aan de Zaan. ‘Als het aan ons ligt
beginnen we morgen met bouwen’,
vertelt Jacob Spaander. Hij schetst een
beeld van wat de groep voor ogen heeft.
‘Een ecodorp is een gemeenschapsvorm
waarin je probeert in harmonie met
elkaar en de omgeving te leven. Dus
klimaatneutraal, maar ook in harmonie
op sociaal vlak: je doet en deelt veel met
elkaar.’

23 MAART
Op zondag 23 maart heeft burgemeester
Peter Tange van Wormerland in de Maria

27 MAART
In het gevecht om het jeugdcomplex
van AZ loopt Zaanstad een stevige tik
op. In een paginagrote advertentie
– die morgen in de Alkmaarsche
Courant verschijnt – geven de bedrijfsverenigingen uit Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk de voetbalclub
namelijk een ‘winstwaarschuwing’. Als
AZ met de jeugdopleiding uit Alkmaar
vertrekt (en dus naar het Zaanse
sportpark Kalverhoek verhuist), dan
verdwijnt, zo wordt duidelijk gemaakt,
de steun van het bedrijfsleven voor de
voetbalclub.

Agenda

Een greep uit de ‘Zaanse’ activiteiten in de zomer
Samenstelling: John Pasman

JISPER KERK

HET WEEFHUIS

Dorpsstraat 46, Jisp www.jisperkerk.nl
29 juni 15.00 uur Zomerconcert: Jeff
Heijne and friends. Flamencomuziek
voor gitaar, zang en dans.
20 september 20.15 uur Jeroen Kramer.
Miljoenen Idioten. Liedjes, verhalen en
virtuoos gitaarspel.
27 september 20.15 uur Start nieuwe
seizoen ‘Concerten bij kaarslicht’. Nino
Gvetadze, piano.

Lagedijk 39, Zaandijk
www.hetweefhuis.nl
5 en 6 juli 11.00-18.00 uur Earth, met
werk van Floor Rietkerk (fotografie),
Jan Stammes (fotografie), Marie-Anne
Jongmans (beeldend werk/keramiek)
en Marian Haringsma (fotografie).
Ondanks verschillende ideeën en
benaderingen vormt het gepresenteerde
werk een harmonieus geheel. http://
www.hetweefhuis.nl/earth-fotografieen-beelden/

MUZIEKPODIUM MENNO
SIMONS FLAES
Vermaning, Zaanweg 57 Wormerveer
www.mennosimonsflaes.doopsgezind.nl
Zondag 21 september 15.00 uur Tango’s,
Ballads, Wereldmuziek, en Klassiek met
Gerlieke Aartsen, hobo en Vasile Nedea,
cymbaal en accordeon. Naast het stuk
dat de Roemeen Nedea speciaal voor
Gerlieke Aartsen componeerde staan
werken van o.a. Piazolla en Bartók op
het programma. Voorverkoop (kaarten
€ 12,00) vanaf 2 weken tevoren bij
‘Saenkanter Men&Women’ Zaanweg 120,
Wormerveer. Tel. 075-6281555. Vrienden
van MSF: € 10.00

HISTORISCHE SCHEPEN
IN WORMERVEER (NOORDEINDE)
Van zaterdag 26 tot woensdag 30 juli
leggen voormalige bedrijfsvaartuigen,
zoals tjalken, beurtscheepjes, luxe motors
en zalmschouwen aan in Wormerveer, langs de kade bij het Noordeinde.
Woningcorporatie Parteon heeft deze
kaderuimte beschikbaar gesteld. Voor
de schippers, die uit alle delen van
het land komen, worden activiteiten
georganiseerd om hen kennis te laten
maken met de Zaanstreek.
Zaterdag 26 en zondag 27 juli
tentoonstelling van oude scheepsfoto’s
in de Knapzak, Noordeinde 18 (naast de
N.H. kerk), ingericht door Letty Swart en
de Historische Vereniging Wormerveer,
open voor publiek. Een mooie plek om
van de oude schepen en hun aankomst
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(foto Trudy Boom)

te genieten is het terras van ‘Bakkie
Leut aan de Zaan’ (op de hoek van de
Marktstraat). Deze koffiecorner, waar
medewerkers van Stichting Odion de
bediening voor hun rekening nemen,
draait deze zomer drie maanden op
proef.

HONIG BREETHUIS
Lagedijk 80 Zaandijk
www.honigbreethuis.nl
21 juni t/m 3 augustus do, vr, za en zo
13.00-17.00 u.
Joannes Saenredam (Zaandam ca. 1565
- Assendelft 1607) Meestergraveur van
het Maniërisme. Prenten uit de Collectie
‘Jacob Honig Jsz. Jr.’ Bij de expositie
verschijnt een catalogus met alle
getoonde prenten.

2 en 3 augustus 13.00-17.00 uur
Mathijs Emmink
9 en 10 augustus 12.00-19.00 uur.
ART4 (nog onbekende inhoud)
16 en 17 augustus 13.00-17.00 uur
Jaarmarkt Zaandijk (openstelling
Weefhuis nog onbekend)
23 en 24 augustus 12.00-17.00 uur
Thema expositie RIBW
30 en 31 augustus 12.00-17.00 uur
Anna Visser, fotografie en schilderijen
6 en 7 september 13.00-17.00 uur
Krommenieër Schilderskring, KSK.
Schilderijen en wellicht wat keramiek,
laat u verrassen!
13 en 14 september 12.00-19.00 uur
Historische Vereniging Koog a/d Zaan.
Scholenproject.

20 en 21 september 13.00-17.00 uur
Kijk Zaans! Jaarlijks terugkerend
evenement.
27 en 28 september 12.00-17.00
uur Kunstenaarsvereniging ‘De
Onafhankelijken’ met verschillende
disciplines.
Zodra er meer bekend is, is dit te lezen
op de site www.hetweefhuis.nl.

ZUIDER VERMANING
WESTZAAN
Zuideinde 233, Westzaan
www.zuidervermaning.nl
zaterdag 13 september Open
Monumentendag 2014. Thema: ‘Op reis’
Met reizen, vervoer, en transport verhaalt de Open Monumentendag 2014
over de dynamiek die daarmee gepaard
gaat, de invloed die reizen en vervoer
hebben gehad en nog steeds hebben
op het aanzien van Nederland. Elke
gemeente zal haar eigen invulling
aan het thema geven. Overal in Nederland zal dat in het weekend van 13 en
14 september 2014 verassende openstellingen en activiteiten opleveren.

WANDELEN IN DE ZAANSTREEK
www.wsvdelaatsteloodjes.nl
3 juli De Frans Mars route – 10 km
23 juli Rondje IJburg – 20 km
6 augustus Rondje Het Gooi – 22 km
16 augustus 6e Kalverpoldertocht,
4 routes
3 september Schaalsmeer bij avond
– 10 km
12 september De Wijde Vliet route
– 10 km
17 september Ankeveense Plassen route
– 22km

WANDELEN MET STICHTING
MONET IN ZAANDAM
20 juli, 17 augustus, 14 september
14.00 u. Kosten € 10,00 kinderen € 5,00.
Graag vooraf aanmelden via www.
monetinzaandam.nl, maar tot kort voor
aanvang melden en betalen bij de gids
kan ook. Verzamelen bij het beeld van
Czaar Peter op de Dam. De wandeling
voert langs een groot aantal locaties
waar Monet in de zomer van 1871 zijn
schildersezel heeft neergezet. Veel van
de gebouwen die Monet schilderde,
bestaan nog steeds. Kijkend door de
ogen van Monet komen bijzondere

kanten van Zaandam aan het licht,
Monet maakte 25 schilderijen in het
Zaandam van vlak voor de industriële
revolutie. Natuurlijk komen we ook
langs ‘het Blauwe Huis’, dat onlangs
opnieuw is geschilderd in de kleur die
Monet in 1871 heeft gezien.

NATUURMUSEUM
ZAANSTREEK
Thijssestraat 1, 1504 LB Zaandam
Tel. 075-6312020.
www.nme-zaanstreek.nl
Zondag 31 augustus, 13.15 uur Honingslingeren, toegang € 2,50. De imkers van
kinderboerderij Darwinpark oogsten de
nieuwe honing en geven uitleg over de
honingproductie en het leven van bijen.
Zondag 14 september, 13.00 uur
Ontdek de sloot, toegang € 2,50. Vanaf
13.00 uur staan de schepnetjes weer
klaar. Gidsen van het museum en de
KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuur
Vereniging) geven uitleg.

HEEMTUIN
Burg. In ’t Veldpark. Heijermansstraat,
Zaandam, tel. 075-6352185
Zondag 31 augustus, 11.00 tot 16.00 uur
Kunstmarkt, alweer de derde editie.
Kunstobjecten gaan een verbinding aan
met de omringende natuur.
Vrijdag 5 september, 20.30 uur
Avondwandeling, deelname gratis. In de
Heemtuin op zoek naar nachtvlinders en
vleermuizen.
Zondag 21 september, 11.00 uur ‘Open
Dam dag’, deelname gratis. Een gezellige
middag, gericht op de bezoekers van de
‘Dam tot Dam loop’. Voor kinderen is een
kikkerpad uitgezet. In de Heemtuin kan
iets gegeten en gedronken worden.

en oma’s. U bent van harte welkom op
Schoolwerktuincomplex Prud’homme
van Reine. Er is een bescheiden verkoop
van tuinproducten. Zie ook
www.nme-zaanstreek/schooltuinen

NIET IN DE ZAANSTREEK, WEL ZAANS
Rembrandthuis
Jodenbreestraat 4, Amsterdam.
Voor openingstijden enz. zie
www.rembrandthuis.nl.
12 juli tot 5 oktober Briljant getekend:
portretten van Johannes Thopas. Bij
de expositie verschijnt ook het eerste
standaardwerk over deze virtuoze
miniaturist, die zoveel fijnzinnig
raffinement en rake psychologie wist te
leggen in zijn portretten. De expositie
en de Engels/Duits/Nederlandstalige
oeuvrecatalogus (200 pagina’s, 100
afbeeldingen), getiteld Deaf, Dumb
& Brilliant: Johannes Thopas, Master
Draughtsman bieden eindelijk het
verdiende internationale podium
aan deze onterecht minder bekende
grootmeester van het miniatuurportret.
Voor de expositie is ook geput uit
de collectie ‘Jacob Honig Jsz. Jr.’. Een
absolute must en weldaad voor alle
liefhebbers van portretkunst uit de
Hollandse Gouden Eeuw!

KINDERBOERDERIJ DARWINPARK
De Weer 31, Zaandam, tel. 075-6166906
www.darwinpark.nl
Zondag 24 augustus, Zomerfeest op de
kinderboerderij met allerlei activiteiten.
Toegang gratis, voor deelname aan de
activiteiten wordt een bijdrage gevraagd.
Voor meer informatie:
www.nme-zaanstreek/kinderboerderij
Woensdag 3 september, 18.30 uur,
School(werk)tuinavond, toegang gratis.
Tijdens de open avond laten de kinderen
vol trots hun schooltuintje zien aan
vaders, moeders, ooms, tantes, opa’s

Het volgende nummer van Zaans Erfgoed
verschijnt eind september 2014. Wilt u uw
Zaanse activiteiten in de maanden oktober,
november en december in de agenda laten
opnemen, mailt u dan uw tekst, liefst met
foto, tot uiterlijk 23 augustus naar:
secretariaat@zaanserfgoed.nl
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