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Na het Rijksmuseum en het Stedelijk museum kon het Zaans Museum (ZM) niet achterblijven: er wordt hard gewerkt aan een nieuwe museumpresentatie en bovenstaande
citaten vormen nog altijd onze inspiratiebron. Natuurlijk is het dezelfde collectie maar
door het succes van het Verkade Paviljoen hebben we gezien dat de bezoekers meer
willen. Beleving, zintuigen prikkelen en spelen met het publiek, dat is wat er moet
gebeuren. We hebben geen werkende machines, maar maken een Zaans spektakel
waarmee de presentatie tot leven komt. De molens, de fabrieken, het harde werken,
dat is wat de bezoeker zal gaan voelen. Geen games, maar wel samen spelen met de
vele draaiende molentjes. Het wordt een presentatie van Zaans industrieel erfgoed
om trots op te zijn.

automatisch abonnee.
Vereniging Zaans Erfgoed is op internet
te vinden op: www.zaanserfgoed.nl
Foto omslag: Het tegeltableau van houthandel
Endt. Foto Cor van Dongen.

Daarnaast presenteren we in een museale setting portretten van Zaankanters, die
lange tijd in het depot hebben gehangen. Enkelen zijn gerestaureerd en tonen de
rijkdom van de collectie van het Zaans Museum. Bekende Zaanse families komen
‘aan het woord’ zoals de familie Van Gelder, De Lange en Bom. Ook ondernemers,
bestuurders en het onderwerp ‘geest over geld’ komen ter sprake. De tekst ‘Ze houden
van werken, zijn spaarzaam, ijverig, nemen geen blad voor de mond en hebben een
groot rechtvaardigheidsgevoel’ van Petrus Opmeer uit 1625 blijkt voor de twintigsteeeuwse Zaankanter nog steeds van toepassing te zijn!
De indrukwekkende Verhalentafel geeft gelegenheid om elkaar te ontmoeten, de
database met alle objecten uit de gehele Zaans Museum collectie en on-line informatie
te raadplegen. Er worden daar ook films vertoond. Bovendien worden er speciale
actuele onderwerpen uitgelicht. Als eerste is dat het project Monumenten Spreken.

Het copyright van de artikelen in dit blad berust
bij de auteurs. Niets uit deze uitgave mag worden

Beslist verrassend wordt de presentatie over de tentoonstelling Zaanlandsche Oudheden en Merkwaardigheden uit 1874 die in de Burcht in Zaandam plaats vond. Die tentoonstelling is gebruikt als inspiratie voor ‘een museum in een museum’! Wij maken
een remake van die beroemde tentoonstelling. In deze vorm presenteren we de ZOV
collectie in al zijn glorie. De foto’s uit de catalogus gaven ons heel veel informatie over
de wijze waarop die toen werd gepresenteerd. Dat maken wij na, maar dan met een
hedendaagse touch.

verveelvoudigd of worden opgenomen in een
elektronisch databestand zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever.
De uitgever streeft ernaar de rechten met
betrekking tot illustraties volgens de wettelijke
bepalingen te regelen. Wie desondanks meent

Herinrichting kost veel geld. In deze moeilijke tijd hebben gelukkig veel geldschieters
laten zien dat zij in ons geloofden en zij zullen tevreden zijn: het ZM maakt het waar.
Het kan niet anders dan dat de vele Zaankanters, die ons ZM kenden in zijn oude vorm,
verrast zullen zijn over die prachtige Zaanse collectie, gepresenteerd op een wijze die
nog decennia de tand des tijds zal kunnen doorstaan. Komt dat zien!

rechten te kunnen doen gelden wordt verzocht zich
tot de uitgever te wenden.
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RECTIFICATIE
In het artikel ‘De sterfdag van Jan Bonekamp’ in Zaans
Erfgoed 48, p. 8-11 staat, dat politieman Jan van der Schaaf
lid was van de SS en de NSB. Van der Schaaf werd na de
oorlog weliswaar gestraft wegens collaboratie, maar hij is
geen lid geweest van een nazistische organisatie.
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Een donderslag bij heldere hemel
De Zaanse industrie in 1914

Aan het begin van 1914 stond de Zaanse economie er goed voor. Aan het eind van dat jaar was de
situatie totaal omgeslagen: van meet af aan was duidelijk dat ‘De grote oorlog’ grote nadelen had voor de
internationaal georiënteerde handel en industrie.
door Jur Kingma
Illustraties: Gemeentearchief Zaanstad

BEGIN VAN DE OORLOG
Op 27 en 28 juni 1914 werd in het Wilhelminapark in Wormerveer een groot muziekfeest gehouden vanwege het 10-jarig
bestaan van de harmonie ‘Ons Genoegen’. Op zondag 28
juni werd in het verre Sarajewo de Habsburgse aartshertog
Franz Ferdinand vermoord. Dit veroorzaakte een keten van
onbeheersbare gebeurtenissen. In juli brak een heftige politieke
crisis uit in Europa. In Nederland leidde die eind juli tot een
run op de banken en op de levensmiddelenzaken. Op 28 juli
verklaarde het Oostenrijks-Hongaarse Keizerrijk de oorlog aan
Servië. Op die dag sloot de effectenbeurs van Amsterdam omdat
de aandelen in een vrije val waren gekomen. Op 7 augustus gaf
de Nederlandse regering noodgeld uit in de vorm van zilverbons
omdat al het zilvergeld uit de circulatie was verdwenen, waardoor de weeklonen niet konden worden uitbetaald. Op 22
augustus moesten Zaanse cacaofabrieken personeel ontslaan
wegens ‘slapte’ in de handel.1
In korte tijd stond de wereld in brand en miljoenen mensen
over de hele wereld zouden de gevolgen ondervinden, ook in
de Zaanstreek.

OORLOG EN INDUSTRIALISATIE
In de Eerste Wereldoorlog vond een massaslachting plaats
waarin techniek en industrialisatie een belangrijke rol speelden.
Zonder de zware industrie in Sheffield, Le Creusot, Donbass,
Pilzen of het Ruhrgebied was oorlogvoering op deze schaal niet
mogelijk geweest. Door spoorwegen en stoomschepen waren
de legers veel mobieler geworden. Militaire communicatie
kreeg door telegrafie en radio een heel andere dimensie. Gifgas,
munitie en springstoffen als dynamiet waren producten van
de sterk expanderende chemische industrie. De geïndustrialiseerde voedselvoorziening in de vorm van meel- en melkfabrieken kon worden ingezet voor de bevoorrading van de
legers. Bederfelijke etenswaren konden tijdens een militaire
opmars in blikverpakking worden meegenomen.
Behalve een frontenoorlog was de Eerste Wereldoorlog ook een
belegeringsoorlog. Door een zeeblokkade werden Duitsland
en Oostenrijk-Hongarije afgesloten van de wereldhandel. De
Britse vlootbasis Scapa Flow op de Orkney eilanden vormde ‘de
kurk op de fles die Noordzee heette’. De hongersnood die door
deze blokkade in Duitsland ontstond, zou in 1918 het land mede
op de knieën dwingen. Maar van deze zeeblokkade heeft ook
Nederland veel last gehad.
4

BLOEI AAN DE VOORAVOND VAN DE EERSTE WERELDOORLOG
Op 13 januari 1914 hield de voorzitter van de Zaanlandse Kamer
van Koophandel zijn gebruikelijke nieuwjaarsrede. Hij zag met
spanning uit naar twee nieuwe projecten: het uitdiepen van de
Zaan, zodat rijnschepen via de nieuwe Wilhelminasluis de Zaan
op konden varen en de elektrificatie van de Zaanstreek. Tussen
1907 en 1912 was het aantal fabrieken in de Zaanstreek met 40%
gestegen en het totale opgestelde vermogen (de stoommachines
en gasmotoren) met 50%. De havengelden hadden in 1912 voor
een recordopbrengst gezorgd. De Werf Conrad was van Haarlem
naar de Voorzaan gekomen, waardoor er voor het eerst in
bijna driekwart eeuw weer een zeeschip in de Zaanstreek was
gebouwd. Ook andere cijfers lieten een geweldige groei zien.
In 1907 maakten 719.097 personen gebruik van het station
Zaandam. Dat aantal was in 1912 1.117.334. De houthandel was
een van de kurken waarop de Zaanse nijverheid dreef. In 1900
werden 34.872 tults balken aangevoerd en in 1913 was dit 59.487
tults.2 Een andere belangrijke industrie was de olieslagerij. In
1912 bedroeg de uitvoer van lijnolie 35.000 ton. Door de slechte
hooioogst moesten de oliefabrieken op topcapaciteit werken
vanwege de grote vraag naar veekoeken. Een aantal besloot om
in 1913 en 1914 uit te breiden. De nieuwe smaakstoffenfabriek van
Polak & Schwartz had geen reden tot klagen. De papierindustrie
kon zich door het toepassen van de nieuwste vindingen handhaven. De rijstindustrie ondervond tegenslagen door de Balkanoorlogen. Na aanvankelijke groei in de nieuwe eeuw – in 1900
werden in de zeehaven van Zaandam 600.368 balen rijst van 100
kg aangevoerd en in 1908 werd een top bereikt met 1.266.979
balen – daalde de aanvoer in 1913 naar 1.044.497 balen, die bijna
allemaal uit Brits-Indië (Birma) afkomstig waren.3

HEEL HET ECONOMISCH RADERWERK LIEP VAST
Op 7 augustus 1914 belegden de directie en commissarissen
van de Zaanlandsche Scheepsbouw Maatschappij (ZSM) een
extra vergadering wegens de slechte algemene financiële
toestand door de Europese oorlog. Het bedrijf was financieel
gezond, maar er was gebrek aan kasgeld. Directeur Brouwer
schoot veel voor uit eigen zak. Hij wilde graag meer zekerheid
van de commissarissen. Die kreeg hij door een hypotheek van
ƒ 1800,- op de dekschuit Czaar Peter II. Om gedwongen ontslagen
te voorkomen ging de werkdag van 10 naar 8 uur. Men wilde
‘armoede’ voorkomen. IJzer werd schaars en was alleen à contant
te koop. De ZSM had de werf Achter de Kerk in Zaandijk en de

Harmonie ‘Ons Genoegen’ in optocht
langs de Zaanweg in Wormerveer
ter gelegenheid van haar 10-jarig
bestaan. Zij gaf op 27 en 28 juni 1914
feestconcerten in het Wilhelminapark
in Wormerveer. In dat weekend werd
de Habsburgse kroonprins Franz
Ferdinand in het verre Sarajewo
vermoord. Binnen enkele weken
zouden de levens van deze muzikanten
ingrijpend worden beïnvloed door
de moord op deze prins, van wie de
meeste Zaankanters waarschijnlijk
nooit hadden gehoord.
(GAZ 22.07854)

Aanvankelijk leek alles ongestoord door te gaan.
Op 24 juli 1914 ondertekende aannemer Gebr.
Gorter in Wormerveer deze tekening voor de
uitbreiding van de olieslagerij De Vrede in West
Knollendam. Een paar dagen later zou wegens
paniek de beurs van Amsterdam worden gesloten.
(GAZ 50.0841)
De arbeiders van de Zaanlandsche Scheepsbouw
Maatschappij zouden al spoedig de gevolgen van
de grote oorlog ondervinden, want het geld om
hun lonen te kunnen betalen verdween wegens
een financiële paniek uit de omloop. Een aantal
mannen houdt hun klinkhamer vast. De jongens
op de grond waren waarschijnlijk nageljongens,
die de roodgloeiende klinknagels aan de klinkers
moesten aangeven. (GAZ 22.17117)
In juli van dit jaar lag de Bregetta aan de wal in
Wormerveer. Ondanks de malaise door de oorlog
werd dit schip in 1914 nog bij de ZSM gebouwd.
(foto auteur)
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gaf sommigen den uitspraak in den mond, dat men beter zou
doen, de industrie voortaan elders te vestigen.’ Het waren met
name de meelfabriek, de pellerijen en de olieslagerijen die
veekoeken maakten, die te maken hadden met aanwijzingen
van het militaire bestuur van de stelling Amsterdam. Zaandam
was in 1914 geëlektrificeerd, maar de oorlog had de aansluiting
van de andere Zaangemeenten vertraagd. Ook het uitdiepen van
de Zaan was vertraagd.6

AFGESNEDEN VAN DE WERELDHANDEL

De Zaandamse haven, de kurk waarop een groot deel van de Zaanse
economie dreef, was spoedig verlaten. Een enkel schip slaagde erin
door de blokkade te komen. Deze schoener, die waarschijnlijk hout
uit Scandinavië bracht, had de vlag van een neutraal land op de
scheepswand geschilderd. (GAZ 21.07636)

werf Czaar Peter op het Kalf. 4 Aan de Voorzaan was in 1912 de
nieuwe scheepswerf Conrad gebouwd. Zij gaven zelf kasbonnen
als noodgeld uit.5 Deze ervaring met een gebrek aan kasgeld om
lonen en leveranciers te betalen hadden veel bedrijven.
Hoe anders was dus de toon van de voorzitter van de Kamer van
Koophandel op 12 januari 1915. ‘Weinig hebben wij zeker gedacht,
toen we in 1ste vergadering van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken in het vorig jaar den wensch uitten, dat het jaar ’14 een
voorspoedig jaar voor onze streek zou zijn, dat juist dit jaar voor
geheel Europa, ja voor de geheele wereld, van zóó ontzettende
gebeurtenissen zou getuigen, dat dezen onze geheele aandacht
zouden vragen, en de belangstelling voor de kleinere omgeving
geheel op den achtergrond zou geraken.’ Voorzitter E.G. Duyvis
ging verder: ‘Er was een wereldbrand ontstaan! De geschiedenis
kan daarvan ter nauwernood een tweede voorbeeld aanwijzen.
Alle verkeer stond stil. Goederen- en geldbeursen werden
gesloten; heel het economische raderwerk liep vast, wat men
te voren niet voor mogelijk zou hebben gehouden.’
Nadat duidelijk was geworden dat Nederland niet in de oorlog
werd betrokken, begon het economische leven geleidelijk
weer zijn gewone loop te nemen. De economische toestand
aan de Zaan was betrekkelijk gunstig. Een uitzondering was
de houtzagerij. Er was geen geld beschikbaar voor de bouw van
nieuwe woningen, dus de behoefte aan gezaagd hout was gering.
De prijzen gingen iets omhoog omdat de aanvoer van ongezaagd
hout ook sterk terug liep. Het aantal schepen in de haven van
Zaandam was in 1914 meer dan gehalveerd. In alle takken van
industrie stegen de prijzen. De regering zag zich gedwongen
om voor de levensbehoeften vaste prijzen vast te stellen. ‘Dat
de Zaanstreek binnen de stelling Amsterdam gelegen is, had
voor menige tak van nijverheid ernstige bezwaren, waarvan
de Nederl. Industrie buiten de stelling gelegen, vrij bleef. Dit
6

In de Zaanstreek was op 1 april 1914 een grote staking onder
de houtwerkers uitgebroken. Deze werd op 10 augustus geëindigd. Vanwege toenemende werkeloosheid werd gezocht
naar objecten voor werkverschaffing. In Koog aan de Zaan
en Zaandijk besloot men om delen van de wegsloot te gaan
dempen.7 In november kwam er in de Zaanstreek een verbod
op het bakken van wittebrood. Zaanse bedrijven kregen al snel
met problemen te maken. Verblifa, dat in 1912 was ontstaan uit
twee blikfabrieken in Krommenie, had aan het begin van de
oorlog grote partijen blik gekocht in Groot-Brittannië en de
Verenigde Staten.8 Vervoer naar Nederland bleek onmogelijk,
maar de partijen konden met grote winst in Groot-Brittannië
worden verkocht.9
Nederland was onderdeel van het wereldwijde handelsnetwerk
dat in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog zijn hoogtepunt
kende. ‘De zeildoek- en linoleumfabrieken verwerkten eveneens linnen-, hennep-, katoenen-, en jutegarens. De bloei der
weefindustrie met afzetgebied, was inderdaad een Nederlands
belang. Bloeiend waren ook de bedrijven der voedings- en genotmiddelen – verscheidene steunend voor hun grondstoffen op
invoer uit overzeesche, meest tropische landen: de chocolade
en cacaofabrieken, hun voltooide voortbrengselen verzendend
over de gehele wereld. De rijstpellerijen (Zaanstreek), de beschuit fabrieken, de gist-, likeur- en bierfabrieken zij allen
werkten voor uitvoer.’ Aldus Charlotte van Maanen in haar
geschiedenis van de Nederlands Overzee Trustmaatschappij.10

CONTRABANDE EN ECONOMISCHE OORLOGSVOERING
Volgens het geldende zeerecht hadden oorlogvoerende landen
het recht om schepen onder neutrale vlag te onderzoeken op
contrabande, goederen die voor de tegenstander van militaire
waarde konden zijn. Al op 20 augustus 1914 publiceerde de
Britse regering een lijst van conditionele contrabande, goederen
die indirect voor de oorlogsvoering van belang waren zoals
voedingsmiddelen. Daarbij verviel het onderscheid tussen
absolute contrabande, zoals wapens en andere goederen, zoals
voedingsmiddelen, waarvan niet vaststond dat ze bestemd
waren voor doorvoer naar Duitsland. 11 Dat betekende dat
alle voedingsmiddelen die via de havens van Rotterdam of
Amsterdam werden aangevoerd werden beschouwd als mogelijk bestemd voor Duitsland. Daarmee kwam ook de graan invoer naar Nederland, en dus de voedselvoorziening, in
acuut gevaar. Er was een tijdelijke oplossing door alle graanimporten te adresseren aan de Nederlandse regering. Ook de
rijstaanvoer naar de haven van Zaandam viel onder de conditionele contrabande. Duitsland was voor zijn aanvoer van
graan en ertsen afhankelijk van de wereldhandel. Deze invoer

In de Eerste Wereldoorlog werden belangrijke infrastructurele werken

Om armoede te bestrijden werd her en der

vertraagd uitgevoerd. Een ervan was het uitdiepen van de Zaan, zodat

overgegaan tot werkverschaffingsprojecten.

deze bevaarbaar werd voor grote schepen die via de nieuwe Wilhelmina-

In Koog aan de Zaan en Zaandijk werden in dat

sluis vanaf de Rijn kwamen. De bagger werd van bagger molens naar een

kader delen van de wegsloot gedempt. Op deze

bakkenzuiger aan de Veerdijk in Wormer vervoerd. Met de opgebaggerde

foto is te zien hoe de wegsloot in Zaandijk bij de

modder werd zo een deel van de Poel gedempt. Links op de foto de

Beeldentuin werd gedempt. (GAZ 91.001328)

meelfabriek van Wessanen. (GAZ 21 26552)

liep vooral via Rotterdam. De Britten en de Fransen lapten de
bestaande internationale conventies over de rechten van de
neutrale staten aan hun laars, want ze wilden ook economische
oorlogsvoering tegen Duitsland en het Habsburgse rijk.
De diplomatieke manoeuvreerruimte van de Nederlandse
regering was erg beperkt. Bij te veel aanpassen aan de Britse
eisen riskeerde men een oorlog met Duitsland en bij te veel
uitvoer naar Duitsland stond een oorlog met de geallieerden
op het spel. Naast deze ernstige handelsbelemmeringen was
er ook het gevaar van Duitse zeemijnen op de Noordzee, die
regelmatig tot scheepsrampen leidden. Ook navigatiebakens
zoals vuurtorens en lichtboeien werden gedoofd.12 Ondertussen
waren Duitse en Britse opkopers bezig de voorraden in Nederland op te kopen. Er werden grote winsten gemaakt op die voorraden. De regering reageerde met uitvoerverboden, zoals voor
rijst op 3 september 1914.13 Op 10 november 1914 werd besloten
tot de oprichting van de Nederlandsche Overzee Trust Maatschappij (N.O.T.). Alle goederen die naar Nederland zouden
worden verscheept, zouden geadresseerd moeten zijn aan
deze trust. Die garandeerde dat de Britse en Franse bepalingen
over contrabande nageleefd zouden worden. Rederijen en
importeurs moesten contracten sluiten met de N.O.T. 14 Deze
vennootschap nam in de Eerste Wereldoorlog een sleutelpositie
in de Nederlandse economie in. Heel lang is het ontstaan van
de N.O.T gepresenteerd als een actie van daadkrachtige mannen
uit de wereld van handel en scheepvaart. Recent onderzoek van
Samuel Kruizinga toonde de belangrijke rol aan van de Britse
commerciële attaché in Nederland, Sir Francis Oppenheimer
(1870-1961), en de ministers Treub en Loudon. De Nederlandse
neutraliteit vereiste dat deze bemoeienis uit de openbaarheid
bleef.15

CONCLUSIE
Hoewel Nederland de horror van een loopgravenoorlog werd
bespaard, was ons land vanaf het begin slachtoffer van de
economische oorlogsvoering. In volgende artikelen komen

de geleidelijk verslechterende omstandigheden, arm en rijk,
werken voor de oorlog en de effecten van de Vrede van Versailles
op de Zaanse economie aan de orde.
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Belgische vluchtelingen
in de Zaanstreek

Gastvrijheid in Zaandam, Krommenie en Wormerveer
Van de ongeveer 100.000 Belgische vluchtelingen die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Nederland verbleven,
vonden er rond de 150 onderdak in de Zaanstreek. Daarnaast werkten er bij Machinefabriek Duyvis
geïnterneerde Belgische soldaten.
door Corrie van Sijl

Vanaf de opmars van de Duitse legers door België (juli 1914) tot
de val van Antwerpen (half oktober) kwamen in totaal ongeveer
een miljoen Belgische vluchtelingen naar ons land, dat toen 6,2
miljoen inwoners telde. Dat leidde vooral in de grensprovincies
tot chaotische taferelen, vergelijkbaar met wat we nu op de
televisie zien als grote groepen mensen hals over kop op de
vlucht slaan voor oorlogsgeweld. Vanaf eind oktober bleek dat
velen weer veilig naar hun huizen terug konden. Maar tot aan
de wapenstilstand bood Nederland toch onderdak aan ongeveer
100.000 Belgische onderdanen. De Zaanstreek leverde daar een
bescheiden aandeel in.

HULPACTIES
In het hele land kwamen hulpacties op gang, gecoördineerd
door het Nederlandsch Comité tot Steun van Belgische en
andere Slachtoffers, kortweg het Amsterdamse Comité. Dat
zamelde geld en goederen in, die werden verdeeld onder de
plaatselijke hulpcomités. Daarnaast installeerde de regering
ook een hulporgaan: de Centrale commissie tot de behartiging
van de belangen van naar Nederland uitgeweken vluchtelingen,
ofwel de Centrale Commissie. Een van haar eerste taken was
registratie van alle vluchtelingen, o.a. om gezinshereniging
mogelijk te maken. Verder hield zij zich bezig met de uitvoering
van (geldelijke) steunmaatregelen die nogal ad hoc door de
regering werden bedacht.

OPVANG IN KAMPEN
Vanaf begin oktober werden de vluchtelingen gespreid over
het land. Op veel plaatsen werd gehoor gegeven aan de oproep
om mensen onderdak te verlenen, maar de opvangcapaciteit
van het particulier initiatief was toch maar beperkt, ook al
omdat volstrekt onduidelijk was voor hoe lang dat nodig zou
zijn. Besloten werd daarom tot de inrichting van vier tame lijk grote opvangcentra, o.a. een houten barakken kamp in
Nunspeet, waar in principe alle als armlastig aangemerkte
burgervluchtelingen werden ondergebracht. De omstandigheden in die opvangcentra waren tamelijk primitief. Wat in
de Nederlandse pers vooral verontwaardiging wekte, was
het feit dat aanvankelijk alle rangen en standen hier werden
samengebracht. In de persberichten van het Amsterdamse
Comité was de kwestie van stand ook een terugkerend punt.
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Op de plaatselijke comités werd een dringend beroep gedaan
vooral de mensen die voor de oorlog een behoorlijk bestaan
hadden gehad (lees: de min of meer gegoede middenklasse),
een verblijf in een van de grote opvangkampen te besparen.1
Velen van hen werden inderdaad door plaatselijke hulpcomités
ondergebracht in leegstaande woningen, goedkope pensions
of bij particulieren, soms tegen betaling uit de fondsen van
de comités en/of de uitkering die de regering al in een vroeg
stadium aan vluchtelingen had toegekend.

HET HULPCOMITÉ IN ZAANDAM
Ook in de Zaanstreek ontstonden plaatselijke hulpcomités. Het
Comité voor de Belgische vluchtelingen in Zaandam bestond
voornamelijk uit de vrouwen van een aantal belangrijke
Zaanse ondernemers, zoals de dames Blans en Keg. Spil van
de organisatie was Mevr. E. Veen, de secretaresse. In de derde
week van oktober kwamen er via Amsterdam in twee transporten rond de 400 Belgen aan, voor wie in allerijl op een
aantal adressen onderdak was geregeld. In het gebouw van de
RK Volksbond, het doopsgezind weeshuis aan de Oostzijde,
de doopsgezinde pastorie aan de Westzijde, drie adressen in
de Botenmakersstraat, het Nutsgebouw, twee panden in de
Stationsstraat en een huis aan de Hogendijk konden de mensen
na een lange reis wat op verhaal komen. De burgerij droeg
kleding, meubelen, beddengoed, kinderspeelgoed en wat dies
meer zij aan. Een paar zuigelingen kreeg onderdak in de woning
van mevr. Keg. De afdeling Zaandam van Het Witte Kruis stelde
in haar badhuis de tweede klasse gratis ter beschikking en
een week na hun aankomst werden de vreemdelingen door
de directeur van het Apollo-theater getrakteerd op een gratis
bioscoopvoorstelling.
Op een grote lijst hield mevr. Veen het reilen en zeilen van
de aan de zorgen van het Zaandamse comité toevertrouwde
vluchtelingen bij. Zij noteerde 318 namen, van wie 151 kinderen
onder de 16. Een kleine 100 mensen waren eind oktober en
begin november alweer vertrokken, voordat de lijst klaar was.
In december waren er van de 400 nog zo’n 80 á 90 mensen over.
Van iedereen is de geboortedatum, geboorteplaats en laatste
woonplaats in België genoteerd, hun verblijfplaats in Zaandam
en hoe het hen na hun aankomst verging. Een aantal vond elders
werk en een deel verhuisde naar kamp Nunspeet. Belgische

spoorbeambten werden door het Belgische gouvernement
opgeroepen om naar Frankrijk te komen om daar bij het spoor
te werken; via Engeland reisden zij met hun gezinnen daarheen. Van degenen die in Zaandam werk zochten, kwamen
de meesten terecht bij de Artillerie Inrichtingen, anderen
konden in hun eigen vak terecht bij particuliere werkgevers.
Er werden 15 kinderen geboren en er waren 12 sterfgevallen. Uit
de toon van haar vele kleine notities op de lijst blijkt dat mevr.
Veen van harte meeleefde met al die mensen. In haar archiefje
bevindt zich verder een aantal staatsiefoto’s van teruggekeerde
gezinnen, haar toegezonden als blijk van dankbaarheid.
In december 1918 konden de toen nog 70 tot 80 in Zaandam
overgebleven Belgen naar huis. Hun vertrek werd gemarkeerd
met een feestelijke afscheidsbijeenkomst waarop over en
weer woorden van dank en waardering werden gesproken.
Nu herinneren alleen een paar straatnamen in de toen nieuw
te bouwen Rosmolenbuurt nog aan hun aanwezigheid: de
Belgischestraat, de Luiksestraat en de Brusselsestraat.

OPVANG IN KROMMENIE
Ook in Krommenie werd een hulpcomité opgericht door enkele
dames en heren. In eerste instantie ving dit 91 mensen op; 53
van hen bleven tot maart 1915 in Krommenie. Bij aankomst
werden de mensen ondergebracht in twee openbare gebouwen
en een particulier huis. Dat laatste, een door sigarenfabrikant
Baars ter beschikking gestelde leegstaande woning aan de
Zuiderhoofdstraat, bleef in gebruik. Het comité hield een
collecte in de gemeente, die ongeveer ƒ 800,- opbracht; daarnaast zamelde de burgerij, net als in Zaandam, de nodige spullen in. Na december 1914 was het ingezamelde geld wel op.
In februari en maart 1915 vulde de gemeente formulieren in
waarop stond aangegeven hoeveel vluchtelingen nog ten laste
van de gemeente kwamen. Het rijk had van het begin af aan
uitkeringen toegezegd aan de vluchtelingen. De gemeenten
schoten die voor en konden die achteraf declareren bij de

Centrale Commissie, evenals de kosten van onderhoud. In
januari 1915 kwam het rijk met nadere richtlijnen daarvoor:
maximaal twee keer per week vlees en zo nu en dan een stukje
spek was voldoende, natuurboter, tot dan toe in Krommenie op
de namiddagboterham gesmeerd, was niet nodig en ook volle
melk was geen dagelijkse noodzaak. Bier en sigaren mochten
niet meer worden gedeclareerd, wel zou aan mannelijke
vluchtelingen zo nu en dan wat tabak kunnen worden verstrekt.
Kleding en schoeisel mochten de gemeenten niet meer op
eigen initiatief aanschaffen; indien nodig kon daarvoor een
aanvraag worden ingediend bij het Amsterdamse Comité. Het
huishoudelijk werk in de opvanghuizen konden de vluchtelingen heel goed zelf doen. In februari 1915 verbleven er 38 volwassenen en 15 kinderen onder de 16 in Krommenie voor wie
onderhoud werd gedeclareerd. De kinderen tussen de 6 en 12
jaar oud bezochten de katholieke lagere school.
In maart kwam er een abrupt einde aan het verblijf van de
Belgen in Krommenie. Een aantal mannen en jongens had
werk gevonden en het hulpcomité vond dat zij de helft van
hun verdiensten moesten afdragen als bijdrage in de kosten
van hun verblijf en onderhoud. Dat was tot daar aan toe, maar
het comité wilde hen daarnaast een kwart van hun verdiensten
laten storten in een spaarfonds, dat zou uitkeren bij hun vertrek.
Dat ging de Belgen te ver en daarop trok het hulpcomité zich
terug en regelde vertrek van de vluchtelingen uit Krommenie
naar het grote opvangkamp in Nunspeet.

EEN BELGISCHE SCHOOL IN WORMERVEER
In Wormerveer werd kort na het uitbreken van de oorlog een
commissie voor hulp aan slachtoffers opgericht onder voorzitterschap van dr. P.C. Korteweg. Op zijn initiatief werd in het
weeshuis onderwijs gegeven aan ongeveer 16 Belgische kinderen
door een Belgische onderwijzer, de heer Stroobouts, die met
vrouw en kind ook in het weeshuis verbleef en waarschijnlijk
ook een vluchteling was. Later werd het landelijk beleid om

School voor Belgische kinderen
in het weeshuis te Wormerveer,
gedateerd 22 augustus 1915.
Wie van de twee volwassenen
de onderwijzer is en wie de heer
Korteweg is niet duidelijk.
(Foto GAZ 21.33302)
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Bronnen en Literatuur

Literatuur:

Archieven:

-

-

GAZ OA-0036 Gemeentebestuur Krommenie inv. nr. 1018 Stukken
betreffende de Belgische vluchtelingen 1914-1915;

-

[Klaas Woudt], Honderd jaar machinebouw aan de Zaan. B.V. Machinefabriek P.M. Duyvis Koog aan de Zaan (Koog aan de Zaan,1985).

-

GAZ PA-0177 Comité Belgische Vluchtelingen Zaandam 1914-1918 inv.

Evelyn de Roodt, Oorlogsgasten: vluchtelingen en krijgsgevangenen in
Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog (Zaltbommel, 2000).

nr. 4 Lijst van Belgische vluchtelingen te Zaandam (met dank aan het
-

GAZ voor de toestemming tot inzage);

Noot:

Idem inv. nr. 5 Toespraak gehouden bij het vertrek van de Belgische

1

De jaargang 1914 van De Zaanlander ontbreekt helaas in de collectie

vluchtelingen uit Zaandam door dhr. E. Veen dinsdag 17 december 1918;

van het GAZ. Maar een blik in de krantencollectie van het Waterlands

-

Idem inv. nr. 6: Foto’s van de Belgische vluchtelingen;

Archief (online) en de collecties van het Nationaal Archief,

-

GAZ Beeldbank, bijschriften bij foto’s nr. 21.33302 en 22. 07969.

online te raadplegen via Delpher, leerde dat de berichten van het
Amsterdamsche Comité in heel veel plaatselijke kranten hebben

Kranten:
-

De Zaanlander 13 maart 1915;

-

De Zaanstreek, advertentieblad voor Wormerveer en omstreken zondag 25
oktober 1914; zondag 29 november 1914; zondag 27 februari 1916;

gestaan, dus vast ook wel in De Zaanlander.

Een groep Belgische vluchtelingen in de grote zaal van het
Nutsgebouw, waar zij van 9 tot 31 oktober 1914 verbleven. (GAZ PA
0177 inv. nr. 6 Foto’s Belgische vluchtelingen repro Wim de Jong)

Kinderen van Belgische vluchtelingen
op het stoepje van hun opvanghuis
Hogendijk 64, januari 1915. (GAZ PA 0177
inv. nr. 6 Foto’s Belgische vluchtelingen
repro Wim de Jong)

Belgische vluchtelingen met bagage, vlak na hun aankomst in

Belgische vluchtelingen op de stoep van hun opvanghuis

Zaandam. (GAZ PA 0177 inv. nr. 6 Foto’s Belgische vluchtelingen

Hogendijk 64, januari 1915 (GAZ PA 0177 inv. nr. 6 Foto’s

repro Wim de Jong)

Belgische vluchtelingen repro Wim de Jong)
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Zaans Museum in een nieuw jasje
Moderne presentatie van de Zaanse industriegeschiedenis

Het grote succes van het Verkade Paviljoen, dat 5 jaar geleden werd geopend, was de aanleiding voor een
grootscheepse modernisering van de presentatie van de (andere) collecties van het Zaans Museum.
Dat vergde veel denkwerk en er moesten sponsors worden gevonden. Op 8 oktober 2014 gaat het eerste deel van
de vernieuwing open voor het publiek. Over de tweede fase meer in het volgende nummer van Zaans Erfgoed.
door Wikje van Ritbergen
Foto’s: Zaans Museum

DE ZAANSTREEK MAAKT ‘T
Het Zaans Museum heeft in de loop der tijd verschillende
interessante collecties verworven, die na de herinrichting
van het museum nog beter tot hun recht zullen komen. In het
Verkade Paviljoen wordt de omvangrijke Verkade-collectie al
op een bijzondere wijze getoond. Deze presentatie trekt veel
mensen die hun eigen nostalgische herinneringen hebben,
soms omdat ze bij Verkade werkten, maar vooral ook omdat
iedereen de producten kent. Deze beleving en interactie zijn
vanaf begin oktober ook terug te vinden in het hoofdgebouw
van het Zaans Museum zelf. Hier gaat de bezoeker terug in de
tijd aan de hand van de collectie en de erbij horende verhalen.
Onder de titel ‘De Zaanstreek maakt ‘t’ laat de industriële
collectie, waarvan de wortels al liggen in het molentijdperk,
het belangrijke verhaal van nationaal bekende bedrijven zien.
Zes ‘typisch Zaanse’ producten, zoals hout, papier, rijst, stijfsel,
olie en cacao, spelen hierin de hoofdrol. Verpakkingen in allerlei
vormen en maten, films, kleine machines en archieffoto’s
brengen je terug in de tijd.

OPEN PRESENTATIERUIMTE
Bij binnenkomst in het verbouwde gedeelte valt meteen op
hoeveel er is veranderd. De grote open presentatieruimte met
de plateaus en het diepblauwe plafond roept een ruimtelijk
effect op, zodat de oorspronkelijke structuur van het gebouw
weer tot haar recht komt. De loopplank is verplaatst naar de
andere kant, langs de raamkant naast de galerij. Het houten
hek van de galerij werd vervangen door staaldraden, waardoor
de galerij meer bij de totale presentatie wordt betrokken. Hier
komen de bijzondere tegeltableaus te hangen, herinneringen
aan bedrijfsjubilea en andere belangrijke gebeurtenissen.
Elk half uur beleeft de bezoeker een ‘Zaans spektakel’ over de
bloeiperiodes van de Zaanse industrie. Op grote schermen
geven projecties met daarbij een licht- en geluidshow een
indrukwekkend beeld hiervan, beginnend met windkracht,
via stoomfabrieken tot grootschalige productie.
Het Zaanse landschap wordt in de presentatie verbeeld in de
vorm van vitrine-eilanden, die het veenweidegebied symboliseren. Hier staat ook een molenpark met 250 op windkracht
draaiende molentjes met informatie over de soorten molens en
hun enorme aantallen in voorbije tijden.
De Zaan heeft kunstenaars altijd geïnspireerd. Meer dan dertig
schilderijen getuigen daarvan. De presentatie toont waar de
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schildersezel stond langs de rivier en wat daar tegenwoordig
is te zien.
In de portrettengalerij op het voormalige ‘houtplein’ staat de
Zaankanter zelf centraal. De geschilderde portretten geven
een beeld van de bewoners van de Zaanstreek vroeger en nu.
Aan de Verhalentafel is veel informatie over de collectie en
de verhalen in tekst en beeld terug te vinden. Hier is ook een
plek voor semipermanente presentaties. De eerste is die van
‘Monumenten Spreken’, over de geschiedenis achter de Zaanse
oorlogsmonumenten.

UITDAGING VOOR ERVAREN COLLECTIEMEDEWERKERS
Deze herinrichting waarbij van een totaal nieuw concept
wordt uitgegaan, gaf het vaste team Ellen van Veen (conservatrice), Hester Wandel (conservatrice), Inge Commandeur (collectiebeheerster) en Claire Hart de Ruyter (collectieregistrator)
veel extra werk, maar vormde ook een nieuwe uitdaging. Ze
werden hierin tijdelijk bijgestaan door stagiaire Dewi Broerse
van de Reinwardt Academie, die alle poppen huisprojecten
onder haar hoede nam en Hadewych van Heugten, die vanuit
eerdere registratieprojecten van het museum de collectie goed
kent. Ook een aantal andere museummedewerksters droeg zijn
steentje bij.

MUSEUM BLEEF OPEN TIJDENS VERBOUWING
In de laatste week van april 2014 werd begonnen met het
uitruimen van de vaste opstelling in die delen van het museum
waar de eerste fase van de herinrichting zou plaatsvinden. Het
vaste team werd niet voor de eerste keer met zo’n ingrijpende
operatie geconfronteerd. Eerder al werd hun deskundigheid
ingezet bij de restauratie van het Czaar Peterhuisje in 2012,
evenals in 2013 bij de uitruiming en herinrichting van het Honig
Breethuis vanwege groot onderhoud en een verbouwing. De
daar opgedane ervaring konden ze nu goed gebruiken bij deze
derde keer op rij van een verhuizing van museale stukken in
samenwerking met Imming Logistics Kunsttransporteurs.
Omdat van het begin af vaststond dat de rest van het museum
open zou blijven, heeft dit heel wat logistieke voorbereidingen
en onderling overleg gekost over wat toch voor het publiek
zichtbaar moest blijven, want de topstukken van het museum,
zoals Stiers Wreedheid, kun je niet lange tijd achter de schermen
laten verblijven. Directrice Fokelien Renckens stelt achteraf
vast dat ze niet verwacht had dat de bezoekers zó inschikkelijk

Onder goedkeurend oog van
een medewerker van Imming
halen collectiemedewerkers Inge
Commandeur en Claire Hart
de Ruyter voorzichtig ‘Stiers
Wreedheid’ van de wand.

De verbouwing nog in volle gang. Grote borden verwijzen
naar de producten waar de Zaanstreek als producent van
voedingsmiddelen zijn bekendheid aan ontleent.

De nieuwe balie voor informatie over het museum en de Zaanse

De verbouwde entreehal met een lange zitbank voor wachtende

Schans is een ware blikvanger en biedt veel meer ruimte om

bezoekers, een vergroot museumcafé en op de achtergrond de

iedereen op een efficiënte manier te helpen.

nieuwe informatiebalie.

zouden zijn. Niemand heeft geklaagd en men was alleen maar
heel belangstellend wanneer de nieuwe presentatie open zou
gaan.

TIJDELIJKE DEPOT
Ook het depot, waarin zich de museumstukken bevinden die
niet in de vaste collectie zijn geplaatst, moest toegankelijk
blijven; daar kun je niet zomaar alles vol zetten. Veel stukken
verhuisden daarom naar een tijdelijk depot, in afwachting van
hun plaatsing op nieuwe locaties in het museum. De taak van de
collectiemedewerkers tijdens de verhuizing was vooral er zorg
voor te dragen dat alles op een verantwoorde manier gebeurde.
Een groot object als het molenpanorama van Courtens kun je
niet zomaar ergens neerzetten; de kostbare, fragiele gouden lijst
zou eronder lijden. Van alle objecten werd voor het verplaatsen
in het registratiesysteem vastgelegd waar het heen ging, zodat
het herinrichten soepel zou kunnen plaatsvinden.

UPDATE VAN REGISTRATIE
Aan al het extra werk dat dit met zich meebracht, zit ook een
nuttige kant: de medewerkers kregen een goed totaalbeeld
van de hele collectie en de staat ervan. Daar kon dan weer een
restauratieplan voor worden opgesteld. Stukken die al jaren

vast stonden opgesteld, werden nu goed digitaal geregistreerd
voor zover dat nog niet was gebeurd. Ook werden zoveel mogelijk collectiestukken gefotografeerd. Het opruimen en de
uitwerking van alle gegevens in het registratiesysteem hield
de collectiemedewerkers achter de schermen een flink aantal
maanden bezig. Inmiddels zijn ze druk bezig met de her inrichting, opnieuw bijgestaan door Hadewych van Heugten.

TEXTIELCOLLECTIE
Het Zaans Museum bezit ook een uitgebreide textielcollectie
met o.a. veel mooie, oude kledingstukken. Juist textiel is kwetsbaar en stelt speciale eisen aan de conservering. Het kan niet
voortdurend aan daglicht worden blootgesteld, maar toch is
het de moeite waard om het te tonen. In de nieuwe opstelling
komt dit dan ook zeker terug, maar er zal mogelijk vaker worden
gewisseld.
In de ruimte onder de vide bij het huidige industrieplein wordt
plaats gemaakt voor tijdelijke exposities. Hier kunnen ook
objecten, die in het depot worden bewaard, afwisselend worden
getoond. De collectiemedewerkers geven aan het belangrijk te
vinden dat in de nieuwe invulling van de museumopstelling
voldoende ruimte is voor bijzondere objecten die het verhaal
dat de presentatie vertelt, rijkelijk zullen illustreren.
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Begin september werd er nog hard gewerkt door de mensen van
Kloosterboer decor, maar de ruimtelijke werking van de eilanden
in de grote oplopende expositieruimte, vroeger verdeeld in
verschillende compartimenten, wordt al goed zichtbaar. Op de
witte schermen worden digitale presentaties getoond en links is
een deel van de galerij met de tegeltableaus te zien.

NIEUWE VORMEN VAN INFORMATIE VOOR
(BUITENLANDSE) BEZOEKERS
De digitalisering van de museumteksten, die vroeger op gedrukte bordjes stonden, biedt de tekstschrijvers meer vrijheid. Met name conservatrice Ellen van Veen houdt zich hiermee bezig. Zij is nu bij de te geven informatie niet meer zo
sterk gebonden aan tekstlengtes en ook is het mogelijk veel
flexibeler te werk te gaan bij het toevoegen van nieuwe of
aanvullende informatie, het tonen van historische foto’s bij
objecten en het verbeteren van fouten. De teksten komen allemaal in een digitaal tekstsysteem, dat wordt gepresenteerd op
een scherm en kan worden bediend d.m.v. een touchscreen.
Daarnaast worden de themateksten gewoon in het Nederlands
en Engels gedrukt op bordjes of met plakletters op de vitrines
aangebracht.
Voor de vele buitenlandse bezoekers is er een audiotour door
het museum. Deze is in acht talen verkrijgbaar.

SPECIALE KINDERTOUR
Ook voor kinderen wordt een museumbezoek spannender met
de speciale Kindertour. Dit is een route langs 15 hoogtepunten,
waarbij vaste museumillustratrice Lilian ter Horst tekeningen
maakte. Er zijn zeven tekeningen voor de presentatie ‘De Zaanstreek maakt ‘t’, één bij de portretten van de Zaankanters en
zeven bij de nog in te richten tentoonstelling ‘Typisch Zaans’
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over de expositie van ‘Zaanlandsche Oudheden en Merkwaardig heden in 1874’. In elk onderdeel staat een karakter
centraal, vergelijkbaar met Mia Muis bij Verkade. In ‘De Zaanstreek maakt ‘t’ is dat Antje de Mier. Antje werkt in de verschillende Zaanse fabrieken en laat dan steeds een ander aspect zien
van het werken in zo’n fabriek, net als in de tentoonstelling.
Bij rijst gaat het bijvoorbeeld over logistiek en transport en
bij stijfsel over lekkere dingen als lolly’s en pudding. De teken ingen zitten in het digitale tekstsysteem en als kinderen
daar op klikken krijgen ze over de objecten informatie op hun
niveau. Daarnaast is het hierdoor mogelijk routes over speciale
onderwerpen en educatieve programma’s te koppelen, maar dat
moet in de toekomst verder worden uitgewerkt.

OPENING INFORMATIECENTRUM
Aansluitend aan de herinrichting van het museum werd in de
hiervoor verbouwde hal in april jl. door burgemeester Geke
Faber het nieuwe bezoekerscentrum van de Zaanse Schans
geopend. Hier kwam een modern vormgegeven balie waar de
bezoekers informatie kunnen krijgen over hoe ze een interessante dag op de Zaanse Schans en in het museum kunnen doorbrengen. Er worden entreekaartjes voor het Zaans Museum en
de Zaanse Schans Card verkocht en er is divers foldermateriaal
beschikbaar. Voor wie zelf iets wil opzoeken of nog meer achtergrondinformatie wil, zijn er ook twee interactieve informatiezuilen en een gratis wifi-verbinding.
De vergroting van de ontvangsthal maakte het ook mogelijk
het museumcafé uit te breiden. De tafels staan nu in een andere
opstelling, zodat alle bezoekers kunnen genieten van het weergaloze uitzicht op de molens en het veenweidegebied van de
Kalverpolder.

Hier had
uw
advertentie
kunnen
staan

Maandag t/m zondag
geopend voor lunch,
diner of een borrel!

DE-BATAAF.NL

ALLES IS ER AL,
HET WACHT
OM GEZIEN
TE WORDEN

Instagram marjolein_zaandam

EVERYTHING
IS THERE,
WAITING
TO BE SEEN

Marjolein Lensink-Neijzing

250 pagina’s
full colour
150 x 150 mm

Altijd gezellig en
heerlijk eten aan
de zaan.

KENNISCENTRUM
TRANSFORMATIE & RESTAURATIE

12,50
Meer info:
Heijnis & Schipper Drukkerij bv,
Lagedijk 158, Zaandijk
www.heijnis-schipper.nl
info@heijnis-schipper.nl
tel. 075 - 6401730

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.

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

Noordeinde
16
1521 PA Wormerveer
t
075-6220441
f
075-6219941
www.hooyschuur.nl
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Van plank naar plaat naar boot
De geboorte van de zeilboot de Valk,
in 1939 nog een gedurfd concept

75 jaar geleden bracht Bruynzeel een nieuw materiaal voor de jachtbouw op de markt: hechthout. Voor
buitenstaanders was dat een verrassing, maar watersportliefhebbers, die de Bruynzelen kenden, waren
minder verbaasd. Maar van deuren en keukens naar een bootje? Dat ging als volgt.
door Henk Elzenga
Illustraties: archief Bruynzeel, tenzij anders vermeld.

Nadat in 1919 zijn stoomtimmerfabriek ‘De Arend’ in Rotterdam
vrijwel volledig in de as was gelegd, vestigde Bruynzeel senior in
1920 een bedrijf in Zaandam. In de jaren twintig en dertig van
de vorige eeuw ontstond er in Zaandam een moderne deuren-,
vloeren- en fineerfabriek. In 1939, het jaar van het ontstaan van
de knikspant open zeilboot Valk, had zoon Cees de leiding over
de fineerfabriek en broer Willem over de deuren- en vloerenfabriek. De keukenfabriek, die net in 1938 was gestart, viel ook
onder Willem.

HECHTHOUT
Bij de Bruynzeel-fineerfabriek werd een nieuw materiaal voor
de jachtbouw geïntroduceerd onder de naam hechthout. Dit
was gemaakt van houtlagen, waarvan de houtdraden elkaar
kruisten. Met hechthout – de naam werd door Titia, de vrouw van
Cees Bruynzeel bedacht – wilde men van het slechte imago van
triplex af. In het nieuwe hechthout was volgens Bruynzeel een
lijmsoort verwerkt, die watervast en kookvast was. In november
1939, toen er in de Waterkampioen melding van werd gemaakt,
was dit voor de buitenwereld een volkomen verrassing. Voor de
watersporters, die de Bruynzelen kenden, echter niet.
Cees Bruynzeel had al enkele jaren een van fineer gelijmde deur
bij zijn huis in het water liggen. Kennelijk kwam hij op het idee
om dit materiaal toe te passen bij het bouwen van zeilboten.
Eind jaren dertig voorzagen ze bij Bruynzeel een krimpende
bouw markt en zochten ze naar een nieuw product. Naast de
fabricage van een keuken kwam wellicht nu ook een zeilboot
in het zicht.

HET PLAN VOOR EEN EIGEN BOOT
De gebroeders Bruynzeel waren beide fervente zeilers. Cees was
de bekendste van de twee: hij won met zijn jacht ‘ Zeearend’ in
1937 de Fastnet Race. Een van de vaste bemanningsleden was
Ricus (E.G.) van de Stadt, een botenbouwer uit Zaandam. Ricus,
die samen met zijn vrouw Liesje in 1933 een werf was begonnen,
bouwde niet alleen houten zeilschepen zoals ‘O-jollen’ en
‘Draken’, maar was ook een zeer verdienstelijk wedstrijdzeiler.
Zo won hij bijvoorbeeld tweemaal de Holland-Belgiërace in de
‘12-Voetsjollen’.
In de zomer van 1939 kwam Cees Bruynzeel bij Van de Stadt
met het idee om van gelijmd fineerplaat boten te bouwen.
Hij legde hem een concreet plan voor. Per 1 september zou
16

Ricus gedurende een half jaar voor halve dagen bij Bruynzeel
in dienst treden om een ontwerp te tekenen en de productie
hiervan voor te bereiden. Het moest een open jachtje worden
dat in serie geproduceerd kon worden; een jachtje zowel voor
familiegebruik als voor wedstrijdzeilen. Verder moest het
niet groter worden dan 6.50 m, dan kon het net uit drie platen
hechthout worden gebouwd. Zelfs de bouwtijd kreeg Ricus mee,
in 150 uur moest het scheepje klaar zijn! Zou dit de start worden
van de industriële jachtbouw?

VAN TEKENTAFEL VIA MODEL NAAR PROTOTYPE
Van de Stadt nam de uitdaging aan en ging aan de slag. De eerste
tekeningen maakte hij op zijn eigen werf en hij verdiepte zich
ook in de productielijn bij de fabriek. Het was de bedoeling dat
de machines van de keukenfabriek zouden worden gebruikt. De
aanpassingen van de zaag- en de freesmachines moesten door
Van de Stadt zelf worden uitgedacht.
Een ontwerp van de Valk was geboren en werd aan Cees Bruynzeel voorgelegd. Maar Bruynzeel kon zich vanaf de tekening
het concrete schip niet zo goed voorstellen. Hij verzocht Van
de Stadt een schaalmodel te bouwen. Van afvalhout werd een
model gemaakt, waarop toestemming kwam een prototype te
bouwen. Met dit prototype werd onder soms barre winterse
omstandigheden op het Noordzeekanaal proefgevaren. Het
was inmiddels december 1939 en het ijs in de balkenhaven in
Zaandam moest worden gebroken om op het Noordzeekanaal
te komen. Cees Bruynzeel probeerde zelf tezamen met twee
bemanningsleden het scheepje uit. Bram van der Linden
(hoofd orderbevestiging) en Henk Meyn (tekenaar) waren de
‘gelukkigen’! Beiden waren niet bepaald geoefende wedstrijdzeilers en kregen behalve najaarsstormen ook af en toe de wind
van voren van hun baas en schipper. Henk Meyn, die als tekenaar
in de fabriek Van de Stadt assisteerde, was met z’n zeventien jaar
zelfs bang dat hij na zo’n zeiltocht ontslagen zou worden. Naar
zijn idee had hij, gezien de reacties van de schipper, bijna alles
fout gedaan. Op de wal legde Bruynzeel in alle rust uit wat er
niet goed was gegaan en hoe het eigenlijk moest.

AANPASSINGEN
Het prototype kreeg een grote aanpassing. Het midzwaard werd
vervangen door een vaste kiel. Hierdoor ontstond er niet alleen
ruimte in de kuip, maar bleef de bouwtijd binnen 150 uur. Het

Een technische
tekening van Ricus
van de Stadt uit
december 1939. Het
ovaal bij de mast
geeft de plaats van
de los bij te leveren
spinaker aan.

DE EIGENSCHAPPEN
De boot is sloepgetuigd met een gaffeltuig en voert een
grootzeil van 12 m2 . De wedstrijduitvoering van hechthout
heeft een genua van 6.5 m2 en een spinnaker van 14.5 m2 . Het
roer is meestal opgehangen en er zijn ook exemplaren met een
doorgestoken roer. Voor recreatief gebruik is de boot groot
genoeg om er met vier personen in te toeren en er (met enige
inschikkelijkheid) ook in te slapen. De boot buist weinig en
de mast is eenvoudig te strijken. Hij heeft een diepgang van
ongeveer 85 cm, maar is door zijn lage boeg niet geschikt voor
het IJsselmeer of op zee.

Test met het optuigen van een nieuwe serie Valken in het kanaal bij villa

ontwerp zat vol nieuwe snufjes, zoals de maststrijkinrichting
en de kastjes zonder hang en sluitwerk, dus zonder deurtjes.
De naam Valk kwam uit de koker van de familie Bruynzeel en
reflecteerde aan de jachten van Bruynzeel, de ‘Zeevalk’ en de
‘Arend’, alsook aan het logo van de oude stoomtimmerfabriek
dat het bedrijf nog altijd voerde.
Ricus van de Stadt werd geassisteerd door Albert Borgart.
Borgart kwam met een tekening van een kromme gaffel, zoals
gebruikelijk was bij platbodems. Van de Stadt vond die in eerste
instantie niet bij de Valk horen, maar stemde uiteindelijk toe.

Windhoek van de familie Bruynzeel. Op de achtergrond is nog de lange
hal van de fabriek te zien.

DE VALK VEROVERT DE ZEILWERELD
Op 12 december 1939 werden bij het octrooibureau in Den Haag
de naam en het zeilteken van het ‘Valkjacht’ ingeschreven. De
productie kwam in januari 1940 op gang. Het was Van de Stadt
gelukt de bestaande machines geschikt te maken voor de
jachtbouw. Aanvankelijk was de productie vier stuks per week.
Dit werden er later vijf. Maar … nu moesten ze ook nog aan de
man worden gebracht!

Valken in aanbouw in de hal van Bruynzeel.
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Elke valk werd door de fabriek van een naamschild met een uniek
nummer voorzien.
Een Valk met spinaker tijdens de Sneekweek. (Valkenkring Grou)
Met uitgekiende advertenties die de zeilers opmerkzaam maakten
op de grote voordelen van de Valk werden toekomstige kopers
benaderd.

In de Waterkampioen waren er al eerder artikelen aan het
nieuwe jachtje en het materiaal gewijd. Vanaf maart 1940
waren er in het weekend ook demonstraties. Hierbij raakte Wim
Ritman, een bekende Olympiajolzeiler, betrokken. Hij was nu
niet alleen bemanningslid van de ‘Zeearend’, maar werd ook
‘tussen de bedrijven door’ vertegenwoordiger/promotor van
de Valkjachtjes.
Op 10 maart 1940 vond de eerste promotie bij een vereniging
plaats, bij ‘De Kaag’. Daar was men enerzijds vol lof over het
scheepje, maar anderzijds sceptisch over de duurzaamheid
van het materiaal. Men twijfelde vooral aan de watervaste
lijm. Niettemin werden er toch gelijk vijf Valken verkocht.
Demonstraties waren er in het voorjaar van 1940 verder in
Reeuwijk, Loosdrecht en Grouw. Vooral de demonstratie in
Grouw was zeer belangrijk, want hierbij waren zowel het
bestuur van de KVNWV als de NNWB 1 aanwezig.

RECLAMECAMPAGNE
Met slogans als ‘laat je oliegoed vandaag maar thuis Jan’
werd duidelijk gemaakt dat de boot niet buisde. Ook niet bij
woelig water! Met de kreet ‘Zwalk met de Valk’ werd duidelijk
gemaakt dat de boot heel geschikt was voor zeilvakanties. In
de advertenties sprak men zelfs van ‘Valkjacht’. Ook kon men
na ‘voorafgaand bericht’ op zaterdagmiddag (zaterdagmorgen
werd nog gewerkt) en zondag bij Bruynzeel’s Deurenfabriek een
demonstratiejacht bezichtigen.
De Valk werd met complete uitrusting aangeboden voor
ƒ 595,-. De eerste 25 stuks werden echter geleverd voor de
introductieprijs van ƒ 525,-. De uitrusting bestond uit een
grootzeil en een fok van Egyptisch katoen, twee kurkzakken en
katoenen schoten. Voor ƒ 65,- meer kon een wedstrijduitvoering
worden geleverd, bestaande uit o.a. een genuafok en een parachutespinnaker met spinnakerboom.

DE VALK EEN WEDSTRIJDKLASSE
Natuurlijk was Bruynzeel er veel aan gelegen om de Valk als
officiële wedstrijdklasse erkend te krijgen. Daartoe werd de
strijd aangegaan met de 16 m 2 - en de 30 m 2 -klasse. Bruynzeel
18

verzekerde zich daarbij van de assistentie van ervaren zeilers als
Van de Stadt en jachtonwerper H. Lemstra. Met ruim verschil
werden de andere klassen verslagen. Maar tekortkomingen
werden ook ontdekt. Zo sneuvelde op de Kaag een mastspoor.
Deze werd later zwaarder uitgevoerd.
Intussen was in Nederland de mobilisatie ingegaan en moesten
zeezeilers ‘binnengaats’ blijven. Cees Bruynzeel trachtte een
aantal collega-zeezeilers geïnteresseerd te krijgen voor zijn
nieuwe vinding. Belangrijk was ook dat zeilverenigingen de
Valk zouden opnemen in hun wedstrijdprogramma. ‘De Kaag’
was de eerste, die op 28 en 29 april 1940, net voor het uitbreken
van de oorlog op 10 mei, een onderlinge wedstrijd voor Valken
organiseerde. Ook in Friesland kreeg de Valk een wedstrijd met
de status van ‘invitatieklasse’. De Firma De Moedt in Sneek kocht
een aantal Valken voor de verhuur en werd vertegenwoordiger
voor de Bruynzeelvalken in Friesland.
Opposanten waren er ook. Zij vonden het materiaal van de
Valk te licht en te gevoelig voor schade. Hun vrees was dat de
duimnagels van de steigers het zachte plaatmateriaal van de
Valk zouden beschadigen. Het bezwaar werd mede veroorzaakt
door de angst dat de Sharpy-klasse veel zeilers aan de Valk zou
verliezen. Er werd zelfs gesproken over een monopoliepositie
van een groot concern als Bruynzeel.
Cees Bruynzeel voer echter ‘tegen de stroom’ in. Hij wist als
tegenzet de technische commissies van beide watersport verenigingen op 31 maart 1940 aan de rand van het Pikmeer te

Einde van het seizoen, het zeilscheepje gaat in de winterstalling,

krijgen. Op 21 december 1940 was het zover dat de Valk werd
erkend als ‘Nationale klasse’.
Uiteindelijk heeft Bruynzeel er in de beginjaren van de oorlog
zelf zo’n 250 stuks gebouwd, waarvan 100 in 1940 en in 1941
nog eens 150. Deze fabricage stopte in 1942, omdat in de latere
oorlogsjaren het materiaal voor het hechthout en de zeilen niet
meer beschikbaar was. De latere boten zijn door verschillende
jachtbouwers en door zeer ervaren zelfbouwers gebouwd. In
totaal zijn er rond 900 boten vervaardigd.

maar de Valken zijn nog lang niet uitgezeild. (foto auteur)

BESLUIT
De Valk is na 75 jaar nog steeds populair. Ondanks dat veel
Nederlanders zijn overgegaan naar kunststof boten (er is ook
een poly-valk) varen er in Nederland nog heel veel hechthouten
Valken en worden er nog diverse gerestaureerd.
In Grouw in Friesland bestaat een actieve club van valkzeilers
onder de naam ‘Valkenkring Grou’. Deze vereniging organiseerde in het kader ’75-jaar Valk’ festiviteiten in het afgelopen
voorjaar en in het weekend van 20 – 21 september waren er
jubileumwedstrijden op het Pikmeer. De commissaris van de
koning in Friesland nam vanaf het Friese statenjacht Friso een
vlootschouw af! De Valkenklasse Organisatie presenteerde op
de HISWA van dit jaar een jubileum-glossy onder de titel 75 Jaar
Valk Magazine. Ook kleinere clubs, zoals de Watersportvereniging
Wormer, besteedden aandacht aan 75 jaar Valk.

Altijd een mooi gezicht, zeilende Valken op
het Alkmaardermeer. (foto auteur)

Bronnen:
-

Peter Albers, ed., 50 Jaar Valk (z.p. 1989);

-

Website ‘Valkenkring Grou’ (www.valkenklasse.nl);

-

‘Jachtbouwer Ericus Gerhardus van de Stadt’ op
www.familievandestadt.nl/verhalen, oorspronkelijk verschenen in
Met Stoom, mei 2007;

-

Technische details ontleend aan: http://www.valkenklasse.nl/index.
php/boot/valkboeken/boek-jan-van-wijngaarden

Noot:
1

Resp. Koninklijke Verbonden Nederlandsche Watersportverenigingen
en Noord-Nederlandsche Watersport Bond.
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Sierkunst in het hout

Een roemrijk verleden, vastgelegd op tegeltableaus
Tegenwoordig is het soberheid troef in de Zaanse houthandel. Maar op de wanden van kantoren en kantines
treffen we de memorabilia van een welvarend verleden aan, in de vorm van kleurrijke tegeltableaus.
door Cor van Dongen.
Illustraties: auteur, tenzij anders vermeld

Vroeger werden gedenkwaardige momenten, jubilea, openingen en festiviteiten van bedrijven, vaak vastgelegd op wandborden of tegeltableaus. Prachtige sierkunst, veelal voorzien
van de tekst ‘door het personeel aangeboden’, af komstig van
gerenommeerde plateelbakkerijen. In dit artikel kiezen we voor
vijf tegeltableaus van – een vijftal – Zaanse houthandels. Achter
ieder tableau gaan mooie verhalen schuil, over de historie van
het bedrijf, over de mensen die er werkten, over de afbeeldingen,
over de fabricage van het beschilderde aardewerk. Verhalen
en gebeurtenissen uit de Zaanse houtwereld die er om vragen
geboekstaafd te worden.

AANGEBODEN DOOR HET PERSONEEL
We starten in de kantine van houthandel Van de Stadt, aan de
Noorder IJ- en Zeeweg in Zaandam. Een anderhalve meter breed
paneel siert de achterwand van het schaftlokaal. De beeltenis
zou zo van het palet van een van de schilders van de Haagse
School afkomstig kunnen zijn: een grijze wolkenhemel boven
een oer-Hollands polderlandschap, met sloten, houtloodsen
en een stoomzagerij. We kijken uit over het Westzijderveld, ten
westen van de spoorlijn, ter hoogte van het (oude) station van
Zaandam, met in de verte de skyline van Westzaan. Prominent
afgebeeld, fier overeind staand, de stenen pijp van stoomzagerij
De Engel. Met daarop duidelijk leesbaar, als de titel op de rug
van een boek, E. v.d. Stadt & Zoonen. Naar Engel van de Stadt, die
in 1767 als firmant toetrad tot het familiebedrijf (waarvan de
leden toen al ruim een halve eeuw actief waren als houtkoper).
Engel was – vooral door vererving – een vermogend man.
Naast de houtzagerijen die hij leidde, was hij handelsman en
reder. Eind achttiende eeuw kocht hij op de houtveilingen
in Amsterdam grote partijen hout. ‘Partijen Swols cromhout
(knietjes), Eijke Rijnse Roeden, Wezelse balken, Eijken Rijnse
– Hamburger balken, Eijken Hamburger Crommers, Eiken
planken en posten, Eijken overseese palen, Eijken Hamburger
planken, Eijken halve balken en clossen.’ Daarnaast was hij
actief in de politiek. In de woelige jaren aan het eind van de
achttiende eeuw, vlak voor het begin van de napoleontische
tijd, werd (de patriot) Engel diverse malen tot burgemeester
van Oostzaandam en Oostzaan benoemd.
Terug naar het tableau: van Engel naar Jan van de Stadt (18781973) is een stap van pakweg een en een kwarteeuw in de
familiegeschiedenis. Jan, in 1895 op 17-jarige leeftijd tot de firma
toegetreden, zette samen met zijn broer Huybert aan het begin
van de twintigste eeuw het bedrijf voort.
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Op 15 juli 1945, zo maken we uit de wimpel op het tableau op,
was Jan een halve eeuw werkzaam bij de firma. Het is hoogst
aannemelijk dat Jan tijdens de drukbezochte receptie ter
gelegenheid van dit 50-jarig dienstverband, op de jubileumdatum, het fraaie werk, aangeboden door het personeel, in ontvangst mocht nemen.

HOUT EN TROUW
Zo’n 400 m verderop, aan de Rijshoutweg, vinden we het pand
van houthandel en bouwmaterialenspecialist Jongeneel. Aan
een van de muren in het kantoor hangt, in bruikleen, een
tableau van de firma de Wed. Stadlander en Middelhoven, een
geschenk van het personeel ter gelegenheid van het 125-jarig
bestaan van de houtfirma in 1929. Piet W. Middelhoven, beheerder van het familiearchief en samen met zijn broer Jan de
laatste directeur van de firma (die uiteindelijk, na twee fusies
in 1981 en 1985, opging in Donker & Middelhoven), vertelt wat
er op het tableau is te zien: ‘Afgebeeld wordt houtzagerij De
Veldvlieger anno 1929 en daaronder de walvisvaarder Jonge
Agaatha. Dat was aan het eind van de achttiende eeuw, naast
schepen Middelhoven en Willem een van onze walvisvaarders.
Verder zien we de kustvaarder Lena die ten tijde van het jubileum in 1929 deel uitmaakte van onze rederij. Daaronder zien
we twee houtzaagmolens, links De Gekroonde Hoop (ook wel
Het Rasphuis genoemd) en rechts De Bijl.’
In Hout en Trouw, de geschiedenis van een familiebedrijf, de Wed.
Stadlander & Middelhoven, houthandel te Zaandam, van de hand
van Pieter J. Middelhoven, vader van Piet, lezen we over de
jubileumviering: ‘Op 1 februari 1929 wordt het 125-jarig bestaan
van S&M herdacht met een officiële bijeenkomst van directie en
personeel in “Het Wapen van Amsterdam”. In overeenstemming
met de weinige geneigdheid bij de directie van S&M om met
zaken naar buiten te treden, waarvan zij vindt, dat die alleen
de eigen medewerkers aangaan, is deze bijeenkomst strikt
besloten. Wel was de pers van gegevens voorzien omtrent het
bedrijf en zijn jubileum.’
Terug naar het S&M-herinneringstableau (dat lichtelijk ontsierd
wordt door enkele kruiskopschroeven in de lijst, om de boel
bijeen te houden). Linksboven herkennen we het voormalige
wapen van Zaandam, een combinatie van de wapens van de
dorpen West- en Oostzaandam. Maar aan wie behoort het
wapen in de rechterbovenhoek toe? Na enige naspeuringen
wordt duidelijk dat het gaat om het familiewapen van de familie
Middelhoven, dat teruggaat tot de zestiende eeuw!

Het sfeervolle tableau van houthandel Van de Stadt.

Detail van het tableau van Stadlander
& Middelhoven met het wapen van
de familie Middelhoven.

Het tegeltableau van houthandel
Stadlander & Middelhoven met
houtzagerij, molens en schepen
van de eigen rederij.

De speurtocht naar het onbekende wapen, rechtsboven op
het S&M-paneel, is vermeldenswaard. Een mailtje met een
af beelding van het wapen naar de Hoge Raad van Adel, het
adviesorgaan van de Nederlandse regering over adelszaken en
overheidsheraldiek, werd bijna onmiddellijk beantwoord: ‘Het
betreft het wapen van de familie Middelhoven’. Bijgevoegd was
een scan uit de zgn. ‘planches van Rietstap.’
Johannes Baptista Rietstap (1828-1891) was een Nederlands
ambtenaar, stenograaf, genealoog en heraldicus, bekend door
zijn monumentale werk op het gebied van heraldiek. Rietstaps
Armorial Général met wapens van 130.000 families is het compleetste overzicht van wapens. [Bron: Wikipedia.]
Een nu gerichtere rondgang op het internet bracht me in
contact met genealoog en heraldicus Walter Andreas Groen1
(1945) die een mooie af beelding van het familiewapen toezond. Het onderschrift luidt: ‘Michael van Middelhoven, contra-remonstrantsch predikant te Rotterdam en daarna te
Voor schoten. Hij was de gelukkige vader van zeven zonen, die
allen predikant werden. Geb. te Dordrecht 1562, † te Leiden 1638.
Wapen: doorsneden; 1 in goud een leeuw van keel; 2 in keel drie
naast elkander geplaatste leliën van zilver; over alles heen een
dwarsbalk van azuur, beladen met drie boomen van sinopel.’
Wapen en tekst komen uit het zegelalbum Nederlandse Gemeente wapens, uitgegeven door Koffie Hag Maatschappij,
Amsterdam 1924.
Piet Middelhoven vult aan: ‘Mijn oudoom heeft die afbeelding
aan HAG gestuurd. In een kopergravure van Jacob van de Velde,
naar een schilderij van Frans Hals betreffende de predikant
Michael Middelhoven, wordt het familiewapen voor het eerst
aangetroffen.’
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Het tableau van houthandel Gras met twee van hun molens die

Het tableau van houthandel Endt, thans te bezichtigen

op het Zaaneiland stonden.

in houtmuseum ‘De Klok’.

‘SCHONE’ KUNST
Het wapen van Zaandam komen we eveneens tegen op een
tableau van houthandel Gras, tussen twee afbeeldingen in van
molens van de zachthouthandel, die gesitueerd waren op Het
Eiland in de Voorzaan, pakweg een kilometer verwijderd van de
huidige locatie van Gras BV aan de Symon Spiersweg. Naast de
afgebeelde molens De Notenboom (onder) en De Roode Leeuw
(boven) had de firma nog diverse andere molens in bedrijf, zoals
De Grauwe Beer, De Juffer en De Tweelingen.
Het kleurige paneel hangt op een mooi plekje in het kantoorgebouw (uit 2009), in een historisch ingerichte kamer die vol
staat met antieke schrijfmachines, rekenmachines en bureaus
van het bedrijf. Ter herinnering aan het 75 jarig bestaan der
N.V. Houthandel v.h. F. & G. Gras valt op het bij plateelbakkerij
Sierkunst Apeldoorn vervaardigde paneel af te lezen, maar
wanneer dat precies was, is Harry Gras, de huidige directeur,
niet exact bekend: ‘Ik vermoed ergens in 1944. Over welke
namen er op het kunstwerk moesten, is indertijd nogal wat
gesteggeld. Een leuk verhaal is, dat in de loop der jaren de
kleuren van het tegelwerk vervaagden, we konden hiervoor
geen oorzaak aanwijzen. Totdat ik op een dag de werkster
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bezig zag, die het glazuur rijkelijk – pst, pst, pst – met een
flacon schoonmaakmiddel besproeide en driftig begon te
poetsen. Op sommige plaatsen zat er bijna geen verf meer op.
We hebben het plateau bij Rob Staphorsius laten restaureren,
die er “wel effe mee bezig is geweest”. Nu hangt het veilig voor
stof, vuil en werksters achter een glasplaat in onze historische
kantoorruimte.’

‘EN DÁT MOET WEG!’
In 1991 betrok houthandel Rote, op dat moment reeds onderdeel
van PontMeyer, een nieuw kantoor aan het Zuideinde in
Westzaan. Toenmalig directeur Theo Hallingse hing de wanden
van de nieuwe ruimte vol met (lucht)foto’s van houtzagerijen,
werven, loodsen en ander Zaans cultuurhistorisch erfgoed. Een
oud-werknemer kwam die dag langs, zag de afbeeldingen en
zette een doos met losse tegels op tafel: ‘Misschien heb je hier
wat aan?’ Het waren tegels van een tableau dat ter gelegenheid
van het 40-jarig bestaan van het Zaanse familiebedrijf in 1926
bij plateelbakkerij ‘Zuid-Holland’ was vervaardigd. 1886 was
het jaar waarin de toen 21-jarige Pieter Rot, duvelstoejager op
molen Het Witte Schaap, besloot om voor zichzelf te beginnen.

Hallingse liet op eigen kosten de tegels bij een kunsthandel
restaureren en inlijsten, om vervolgens het nieuwe plateau
(met als afbeelding het laden en lossen van een schip bij een
van de loodsen en de houtzagerij in Westzaan) op een in het
oog vallende plek in de ontvangstruimte van het kantoor op
te hangen. Hij herinnert zich nog als de dag van gisteren de
reactie van firmant J.W. Rote toen deze voor de eerste keer het
nieuwe kantoorpand betrad. ‘Fantastisch!’ Waarop de grote
baas zich omdraaide en het prachtig gerestaureerde tegelbord,
met in kapitalen de kop-tekst “HOUTHANDEL P.ROT C.ZN”, in
de ontvangstruimte in het vizier kreeg: ‘En dát moet weg!!’
J.W. (Jim) Rote wenste op geen enkele wijze geconfronteerd
te worden met de oude familienaam Rot, die in 1949 in het
commercieel beter in het gehoor liggende Rote werd veranderd.
Theo Hallingse: ‘Zijn aversie tegen de naam Rot ging zelfs zo
ver dat hij jaren later, op een glas-in-lood-paneel uit 1946 ter
gelegenheid van het 60-jarig jubileum, dus drie jaar vóór de
naamsverandering, achter de naam Rot een ‘e’ heeft laten
plaatsen.’
Omwille van de lieve vrede verwijderde Hallingse het gewraakte
paneel en schonk het aan het Molenmuseum ‘omdat het daar
zo mooi tot zijn recht zou komen’. ‘Daar heb ik eerlijk gezegd
wel een beetje spijt van’, laat hij weten. ‘Het is nu opgeborgen
in het depot, in de kelder. In mijn houtmuseum De Klok in
Wormerveer zou het voor iedereen te bezichtigen zijn!’

uitbreiding. De N.V. nam op zich elders in de gemeente een nieuwe
zagerij te bouwen.
Het betrof hier de aanleg van de Vincent van Goghweg, daarvoor
de Gassteeg, waar de houtzagerij van Endt te vinden was. De verhuizing van het bedrijf naar een pand dat een kopie was van het
oude bedrijf aan de Gassteeg, op een locatie ten zuiden van de
Mallegatsloot, vond plaats in de oorlogsjaren 1941-1942.
Halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw sprak Hallingse
met een oud-werknemer van Endt (dat eind jaren zeventig in
houthandel Van de Stadt opging), die het wandtegelwerk op
zolder had liggen. Hij wilde het wel verkopen, maar de koop
ketste af.
Begin 2013, op zoek naar een foto van het tableau voor het boek
Hout aan de Zaan, nam Hallingse weer contact met hem op. Niet
lang erna belde de oud-werknemer van Endt aan bij museum
De Klok. Hij zeulde een loodzwaar pak met zich mee, met een
groot tafellaken eromheen gevouwen: ‘Asjeblieft Theo, je bord.
Híer hoort ’t thuis en niet bij mij op zolder!’
Waarmee hij een passend eerbetoon bracht aan de lyrische
wandtegeltjestekst, te midden van de oranje guirlandes, prominent in het centrum van het tableau: evenals bijen honing halen
uit geurige bloemen, zoo halen de menschen wijsheid en vreugde uit
vriendschap.
Bronnen:
-

WIJSHEID EN VREUGDE UIT VRIENDSCHAP
Dat brengt ons bijna als vanzelf bij het laatste tegeltableau dat
‘uit het hout’ afkomstig is en wordt geëxposeerd in… houtmuseum De Klok! Een zwaar stuk, dat qua vorm, opmaak,
kleurstelling en afbeeldingen een grote mate van verwantschap
vertoont met het ‘Gras-paneel’. En inderdaad, ook dit prachtige
tableau van houthandel Endt is vervaardigd bij Sierkunst
Apeldoorn. Helemaal onderaan (aan weerszijden van het blijkbaar zeer geliefde wapen van Zaandam) komen we de toedracht
te weten: 1939. De gemeente kocht de terreinen van de N.V. voor stads-

Peter Roggeveen, Hout aan de Zaan. De rijke historie van de Zaanse
houthandel (Wormer, 2014);

-

H.J. van de Stadt, S. Hart, J.W. Groesbeek e.a., Engel van de Stadt
1746-1819. Zijn voor- en zijn nageslacht (Den Haag, 1951);

-

P.J. Middelhoven, Hout en trouw: de geschiedenis van een familiebedrijf De
wed. Stadlander & Middelhoven, houthandel te Zaandam (Zaandijk, 1975).

Noot:
1

W.A.Groen, Historische Geslachtswapens op www.wazamar.org of
www.wazamar.org/Familiewapens-in-de-Nederlanden/
Familiewapens/hist-famwpn/hs-inleiding.htm

Het dankzij de inzet van Theo
Hallingse bewaard gebleven tableau
van houthandel Rote, hier nog met
de oorspronkelijke familienaam.
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Losse Zaanse vondsten uit het
Duitse Rijnland: een drinkkom
en een kruik

Twee mooie voorbeelden van recent gemelde toevalsvondsten
Archeologische vondsten worden niet alleen gedaan tijdens oudheidkundig onderzoek, maar komen ook
wel eens per toeval tevoorschijn, tijdens ‘gewone’ graaf- of baggerwerkzaamheden. Vaak blijven dit soort
‘losse vondsten’ op de kast van de vinder staan, belanden in de schuur en worden uiteindelijk vergeten. Dat is
zonde, want de gemeentelijk archeoloog hoort er graag van; ook dergelijke vondsten zijn van belang voor de
geschiedenis van de Zaanstreek.
door Piet Kleij
Foto’s: C. Scheffer-Mud (gemeente Zaanstad)

EEN KOMMETJE UIT ASSENDELFT
Twee mooie voorbeelden van dergelijke toevalsvondsten werden
de afgelopen maanden gemeld bij de gemeentelijk archeoloog.
De heer G. J. Muis uit Zaandam (oorspronkelijk uit Assendelft)
liet weten dat hij in de jaren zeventig of tachtig van de vorige
eeuw, achter Dorpsstraat 81, in een uitgegraven sloot een potje
had gevonden (afb. 1). Het bleek te gaan om een klein, bol potje,
in doorsnede enigszins ovaal, met een hoogte van 7,3 cm en
een grootste diameter van 8,6 cm, gemaakt van een bepaald
soort gebakken klei, het zogenaamde steengoed. Steengoed is
keihard en waterdicht. Het voetje was door de pottenbakker
licht geknepen en het kleine, een paar centimeter hoge, gladde
randje stak schuin naar boven. Op de bolle buik waren heel fijne
draairibbels te zien.

DATERING EN HERKOMST
Dit soort potjes wordt af en toe gevonden tijdens archeologisch
onderzoek en dateert uit de late veertiende of de vijftiende
eeuw. Omdat het exemplaar uit Assendelft vrijwel egaal grijs
is, betreft het waarschijnlijk een vroeg exemplaar uit de periode
1375 – 1425. Na 1425 werd het namelijk mode om dit aardewerk
van roze of rozerode vlekken te voorzien, de zogenaamde ‘blos’.
Archeologen vermoeden dat deze bolle potjes als drink kommetje dienden. Ze werden gemaakt in het dorpje Siegburg en
omgeving, dat in het Duitse Rijnland, in de buurt van Keulen,
ligt.

ONTGINNING
Dergelijke voor de Zaanstreek vroege vondsten zijn belangrijk.
Nog belangrijker is dat de heer Muis ook de vindplaats van het
kommetje wist, achter de Dorpsstraat in Assendelft. Het idee
bestaat dat de ontginning van Assendelft, en daarmee van de
Zaanstreek, in de tiende eeuw begon in het uiterste westen
van het dorp, tegen de Wijkermeer aan. In de loop der eeuwen
schoven de ontginning en de bijbehorende bewoning naar
het oosten. In de twaalfde tot veertiende eeuw is de huidige
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Dorpsstraat ontstaan. Deze hele ontginningsbeweging kan
worden afgeleid uit het oude slotenpatroon. De datering van
de verschillende ontginningsfases kan worden afgeleid uit de
archeologische vondsten bij deze sloten. Hoe meer vondsten,
hoe scherper de datering. De vondst van de heer Muis bevestigt
de datering van het ontstaan van de Dorpsstraat in de twaalfde
tot veertiende eeuw.

EEN BAARDMAN UIT JISP
De tweede vondstmelding kwam uit Jisp van de dames Joke en
Marjon Brouwer. Zij hadden een steengoed kruik in bezit die
rond 1940 was gevonden door opa Brouwer in de sloot achter
Weiver 1, op de grens van Wormer en Jisp (afb. 2). De grootste
hoogte bedraagt 18,2 cm, de grootste diameter 15,1 cm. De geelgrijze kruik is bedekt met bruin gespikkeld zoutglazuur, de
zogenaamde tijgerhuid. Het oor is op een bijzondere manier
gemaakt van drie ineen gedraaide strengen klei. Recht tegenover het oor is op de hals het hoofd van een man met een baard
gestempeld (af b. 5). Recht daaronder, midden op de buik, is
een stempel in de vorm van een rozet aangebracht (af b. 4).
Op dezelfde hoogte, op beide zijkanten, zijn identieke rozetstempels te zien. Op alle stempels is, als extra versiering, donkerblauwe verf aangebracht.

HERKOMST EN DATERING
Deze kruiken komen over het algemeen uit het dorpje Frechen,
dat ook in de buurt van Keulen ligt. Vanwege de baardmankop
op de hals worden deze kannen ‘baardmannen’ genoemd. Ze
zijn gemaakt vanaf het midden van de zestiende eeuw tot in
de tweede helft van de achttiende eeuw. De stempels op het
exemplaar uit Jisp zijn nog mooi uitgevoerd; niet zo verfijnd als
de exemplaren uit de late zestiende eeuw en de eerste helft van
de zeventiende eeuw, maar ook weer niet zo grof en simpel als
die op de laat zeventiende- en achttiende-eeuwse kannen. Een
datering van de baardman van het Weiver tussen 1650 en 1670
ligt daarom voor de hand.

WELVAART

MELDINGEN

De baardman van het Weiver is een bijzonder fraai exemplaar.
Vooral het gedraaide oor is iets wat niet vaak voorkomt (afb. 3).
Van het Weiver zijn de afgelopen jaren meer vondsten afkomstig
die behoren tot de iets duurdere spullen uit de zeventiende
eeuw. Zij geven aan dat de bewoners van Wormer en Jisp het in
die tijd goed hadden. Er werd flink verdiend met de scheepvaart,
de molenindustrie, de beschuitbakkerij en de walvisvaart. De
mensen lieten duidelijk merken dat ze geld hadden en kochten
wat duurdere spullen. Opmerkelijk is dat dit soort vondsten
langs het hele Weiver voorkwam, wat erop duidt dat de rijkdom
niet beperkt bleef tot een paar kooplieden en scheepseigenaren,
maar dat het een belangrijk deel van het gewone volk ook voor
de wind ging. De baardman met het gedraaide oor draagt bij
aan deze kennis.

Uit bovenstaande blijkt dat ook vondsten die niet door archeologen zijn gedaan, maar die per toeval ergens opduiken, van
belang kunnen zijn voor de geschiedenis van de Zaanstreek.
Vooral wanneer bekend is waar de vondst is gedaan, kan dit
belangrijke informatie opleveren. Mochten er lezers van Zaans
Erfgoed zijn die korter of langer geleden interessante vondsten
hebben gedaan, dan kunnen ze contact opnemen met de gemeentelijk archeoloog: p.kleij@zaanstad.nl.

Literatuur:
-

M. Bartels, Steden in scherven. Vondsten uit beerputten in Deventer,
Dordrecht, Nijmegen en Tiel (1250 – 1900) (Zwolle/Amersfoort, 1999)
54 - 63.

Afb. 4. Eén van de
rozetstempels. Ook hier
is duidelijk de blauwe
verf te zien.

Afb. 1. Het in Assendelft gevonden drinkkommetje van

Afb. 2. De fraaie steengoed baardman van het Weiver.

steengoed uit Siegburg. Datering 1375 – 1425.

Datering 1650 – 1670.

Afb.3. Het gedraaide oor.

Afb. 5. Het baardmanmasker.
Duidelijk is de blauwe verf te zien.

De Noordse Balk gesloten
Het einde van het verpleeghuis in Wormerveer

Als gevolg van veranderde inzichten in de thuis- en verpleegzorg en bezuinigingen is verpleeghuis De Noordse
Balk in Wormerveer begin februari 2014 gesloten, nog eerder dan de geplande datum van 1 juni 2014. Alle
bewoners zijn verhuisd; het terrein is verkocht aan een ontwikkelaar, die er 69 woningen gaat bouwen.
door George Slieker

DE GESCHIEDENIS VAN HET VERPLEEGHUIS
DE NOORDSE BALK
Op 6 augustus 1965 ging de eerste paal voor de bouw van
ver pleeg huis De Noordse Balk aan de Krommenieërweg in
Wormer veer de grond in. Op donderdag 4 januari 1968 werd
het huis officieel geopend door mr. F.J. Kranenburg, toenmalig commissaris van de koningin in Noord-Holland en
op zaterdag 6 januari ging het open voor publiek. Eerste geneesheer-directeur was de voormalige Amsterdamse huisarts G.A. Mak, directrice was mejuffrouw C. Voorhuijzen en
administrateur de heer C.A.I. van der Spek. Op 11 januari 1968
werden de eerste patiënten ontvangen. De bouw en inrichting
kostten destijds zeven miljoen gulden. Bij het ontwerp van het
gebouw waren de kamers en dagverblijven zo veel mogelijk
aan de achterzijde geprojecteerd, zodat de bewoners zicht
hadden op de huisboerderij met dieren en het naastgelegen
water. De verschillende afdelingen werden vernoemd naar
molens die vroeger aan de Nauernasche Vaart hebben gestaan,
zoals Spinbol, De Groene Arend, Noordster en Roohart. Voor
langdurig verblijvende bewoners was er een kleine kapsalon.
Verder waren er in de hal een sigarettenautomaat (!) en een
openbare telefoon. Voor de geestelijke verzorging van de bewoners waren er een pastoor en een dominee, die op geregelde
tijden kerkdiensten verzorgden. Na een ingrijpende renovatie
werd De Noordse Balk in december 1991 heropend. Bij die
gelegenheid werd tevens de dependance Anton Mak officieel
geopend. Er kwam een door kunstenares Maria Glandorf
vervaardigde fontein. Enige jaren geleden werd aan de overzijde
van de Krommenieërweg en de Kerkstraat, op de hoek met de
Provincialeweg N246, De Dam geopend, eveneens onderdeel
van De Noordse Balk.

HISTORISCHE LOCATIE
De naam van het verpleeghuis is ontleend aan de sluis De
Noordsche Balk, één van de twaalf oorspronkelijke Bannesluizen
van de Banne Westzaanen, die hier ooit lag en toegang gaf tot
de Nauernasche Vaart. Van die twaalf sluizen was De Noordsche
Balk met een doorvaartwijdte van 3.15 m de kleinste. De schutkolk was 15,40 m lang en de drempel was slechts 2.26 m beneden AP. De sluis werd rond 1634 aangelegd en verbond de
Nauernasche Vaart via de Noordersloot en de Noordersluis met
de Zaan. Een ‘noordse balk’ was een bepaalde lengte hout, die
in vlotten werd vervoerd; de sluizen moesten op deze lengte
zijn afgestemd. De Nauernasche Vaart diende als afvoer voor
het uitgeslagen water van de droogmakerij De Schermer. Op
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12 november 1632 werd een overeenkomst gesloten tussen de
Banne Westzaanen en de bedijkers van het Schermeer, dat in
de Nauernasche Vaartdijk voor rekening van de laatsten twee
sluizen moesten worden aangelegd, maar dat het onderhoud
ten laste van de Banne Westzaanen zou komen. In 1725 besloot
de Banne Westzaanen de houten sluis bij de Noordsche Balk te
vervangen door een stenen exemplaar van dezelfde afmetingen.
De sluis, een onmisbare schakel tussen het Westzijderveld en de
Nauernasche Vaart, moest in 1963 verdwijnen in verband met de
aanleg van een uitgebreid verkeerscircuit ter plekke.

DE ZORG IN DE NOORDSE BALK
In De Noordse Balk konden patiënten na ontslag uit een ziekenhuis revalideren en zich voorbereiden op terugkeer naar de
thuisomgeving. Daarnaast werd er langdurige verpleeg zorg
geboden aan patiënten die niet meer in hun eigen woonomgeving konden blijven. Voor hen werd het verpleeghuis ‘thuis’;
daartoe was er een ontspanningsruimte waar men creatief
bezig kon zijn. Schilderen, maar ook het maken van bijoux
of mozaïek hoorden tot de mogelijkheden. Verder was er een
fysiotherapeut met een eigen praktijkruimte en een scala
aan trainingshulpmiddelen. Ook had men een logopediste in
huis. Vanaf 7 november 1968 was er ook dagopvang mogelijk.
Geneesheer-directeur G.A. Mak schreef hierover in 1969: ‘De
dagverpleging kan […] een waardevolle bijdrage leveren tot
het bereiken van een nieuwe evenwichtstoestand en de bestendiging ervan’.1 Voor onderzoek beschikte men over een
eigen röntgenafdeling en een laboratorium, verder was er een
apotheek. Daarnaast leidde het verpleeghuis schoolverlaatsters
op tot ziekenver zorgster en bood hun daarna een werkplek.
Tot enkele jaren geleden had het huis een eigen keuken, tot die
voorziening werd overgenomen door een centrale keuken. De
eigen keuken leverde ook maaltijden aan huis. Aan mensen
in hun laatste levensfase bood De Noordse Balk een hospice voorziening aan met palliatieve zorg. Voor dementerende
ouderen beschikt De Noordse Balk over kleinschalige wooneenheden, gelegen in de wijk Rietvelden. Hier krijgen ouderen
die niet meer thuis kunnen wonen, zorg, gecombineerd met
een huiselijke woonomgeving. Deze eenheden blijven bestaan.

DE BEGINJAREN
Nog vóór de opening kwamen de eerste leerling-ziekenverzorgsters, die hier hun opleiding kregen. Leerling-ziekenverzorgster van het eerste uur Marijke Zwart vertelt: ‘In september
1967 ben ik, nog net geen zeventien jaar oud, begonnen bij De

De opening van De Noordse Balk op 4 januari 1968, links de eerste

De eerste leerlingen tijdens de opening op 4 januari 1968.

lichting leerling-ziekenverzorgsters. (Particulier bezit)

(Particulier bezit)

Een onderonsje tussen leerling-ziekenverzorgsters tijdens de opening.

De achterzijde van het huis met de dierenboerderij.

(Particulier bezit)

(Particulier bezit)

Wormerveer Vaartdijk 4-5 , Bannesluis De Noordsche
Balk omstreeks 1940, gezien in westelijke richting, naar
de Nauernasche Vaart. (GAZ Fotonummer 21.01529)
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Leerling-ziekenverzorgsters gezellig bij elkaar. (Particulier bezit)

Wormerveer. Verfmolen De Noordster, gesloopt in 1912, standplaats aan
de Watering te Wormerveer. (GAZ Fotonummer 41.04798)

Balk (zoals het huis door iedereen werd genoemd). Ik was aangenomen voor de opleiding ziekenverzorgster, maar die startte
pas vanaf de opening in 1968. Maar het huis moest nog ingericht
worden. Het was een heel karwei om alle bedden en kasten op
hun plaats te krijgen, alles schoon te maken en materiaal uit te
pakken. Toch was het leuk werk om te doen. Tijdens de opleiding
liepen wij “visites” met dokter Mak; hij stelde ons altijd moeilijke
vragen over het ziektebeeld of medicijngebruik van een patiënt.’
Het ging er natuurlijk om te beoordelen of de leerlingen wisten
en begrepen wat er met een patiënt aan de hand was. Wie lastige
vragen wilde ontlopen verschool zich in de spoelruimte of
personeelsgarderobe, maar dokter Mak wist de meisjes altijd te
vinden. Marijke Zwart: ‘Achteraf gezien waren zijn vragen heel
leerzaam en ik ben hem er nog steeds dankbaar voor. De zorg
is een prachtig vak. Mijn medeleerlingen en ik hoorden tot de
eerste lichting. De meesten van ons hebben hun studie afgerond
met een diploma. Met enkelen van hen heb ik al zesenveertig
jaar prachtige vriendschapsbanden; we zijn vriendinnen voor
het leven geworden, wat we ook regelmatig vieren.’

WOONBOTEN, EEN DOLLE TIJD
Op zeker moment werd zusterhuis De Splinter, waar de leerlingziekenverzorgsters verbleven, te krap en werden er in de naastgelegen sloot woonarken gelegd die als zusterhuis moesten
dienen. Dat was eind jaren zestig met zoveel jonge vrouwelijke
schoolverlaters vaak een dolle boel. Herenbezoek was uiteraard
uitgesloten. De accommodaties stonden onder toezicht van
mevrouw Schouten, die niet met zich liet sollen. Toen de broer
van Marijke bij zijn zuster een defecte platenspeler kwam
repareren werd hij door de mentrix, mevrouw Koopmans, resoluut buiten de deur gezet. Dat hij haar broer was èn alleen maar
kwam als ‘techneut’ werd volstrekt genegeerd; mannen waren
verboden in het zusterhuis. De nachtdiensten zorgden voor
veel hilariteit: verkleedpartijen met een als patiënt vermomde
pop gaven iedereen dolle pret. Ook hielden de leerling-ziekenverzorgsters in de nacht rolstoelwedstrijden in de gangen van
het hoofdgebouw. Een botsing met een rek met ondersteken
veroorzaakte een daverende herrie, waardoor de halve afdeling
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wakker werd. Marijke Zwart: ‘We gingen rechtstreeks uit de
nachtdienst naar Amsterdam om uit te gaan, de slaap haalden
we later wel weer in.’
Uitgaan had ook zijn beperkingen: één van de meisjes kreeg van
de directie een sleutel en fungeerde als portier voor de andere
meisjes die laat uitgaan gezelliger vonden dan op tijd in huis
te zijn. Mevrouw Koopmans vond dat allemaal niet leuk: ‘Jullie
moeten je toch echt wel aan de regels houden’. Maar dat viel niet
mee in de roerige jaren zestig. De wereld met de nieuwe muziek
van The Beatles en The Rolling Stones lokte; uitgaan, winkelen
of plaatjes draaien waren belangrijker dan de lesstof leren.
Die plaatjes werden overigens vaak gekocht bij muziekwinkel
Vreeling in Wormerveer.

EXPO IN DE NOORDSE BALK
In de hal van het huis werd naast werk van bewoners ook werk
van kunstenaars getoond; regelmatig waren er thematentoonstellingen. In 2011 was het thema Liefde en Vriendschap. Overal
hingen canvas panelen met afdrukken van ‘poesiealbums’ uit
het Gemeentearchief Zaanstad. In de hal bij de hoofdingang
stonden dankzij de Historische Vereniging Wormer veer zeven
etalagepoppen met bruidsjurken en een bruidegomkostuum
vanaf de jaren zeventig tot heden. Daarbij hingen de foto’s van
de bijbehorende bruidsparen. Verder waren er trouwfoto’s van
bewoners, vrijwilligers en personeel. Foto’s van collega’s die een
Hindoestaanse, Irakese of Turkse bruiloft beleefden, brachten
veel bijzondere verhalen naar boven. Een bijzonder verhaal
was dat van een foto waarvan alleen de helft met bruidegom
bewaard was gebleven; na een echtscheiding was de foto
verscheurd. Een zoektocht in de familie bracht de ‘bijbehorende’
bruid weer boven water, zodat de foto weer tot één geheel werd
hersteld.

SLUITING BETREURD
Het personeel en de bewoners vinden de sluiting ‘vreselijk’. De
cliënten en een deel van het personeel van het verpleeghuis
zijn nu in de regio ondergebracht in andere verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean, de overkoepelende zorginstelling

Instructie met behulp van een pop, 12 januari 1968. Rechts in een witte

Zusterhuis De Splinter. (Particulier bezit)

jas docente mevrouw De Bart. (Particulier bezit)

waarvan De Noordse Balk deel uitmaakte. Voor de bewoners
levert die gedwongen verhuizing soms een pijnlijk gemis op:
veel familie woont in de buurt en kwam tot de sluiting elke
dag op bezoek. De grotere afstand tot de vervangende accommodatie maakt bezoekjes van familie vaak moeilijk of soms
onmogelijk; sommige bezoekers zijn zelf op leeftijd en vaak
minder mobiel. Ook onder het personeel heeft de sluiting voor
veel ophef gezorgd. Medewerkers met een vast contract zijn
overgeplaatst, maar mensen met een tijdelijk contract hebben
veelal hun baan verloren, terwijl sommigen van hen meer dan
25 jaar bij De Noordse Balk hebben gewerkt. Met de sluiting van
De Balk gaat er voor veel oud-personeelsleden een mooie periode
verloren, een stuk van hun jeugd verdwijnt als het ware. Op
7 maart 2014 was er nog een afscheidsfeest voor medewerkers,
oud-medewerkers en (oud-)vrijwilligers.

Wormerveer Krommenieërweg
Verpleeghuis Noordse Balk.
(GAZ Fotonummer 22.19299)

Bronnen:
-

G.A. Mak, ‘Arts en Samenleving. De dagverpleging’, Nederlands
Tijdschrift voor Geneeskunde (6 mei 1969) 27; De Noordse Balk Brochure
over het verpleeghuis voor nieuwe bewoners (Z.p., z.j. (1970?);

-

Beeldbank Gemeentearchief Zaanstad.
Brochure over De Noordse Balk

Noot:

met op het omslag de achterzijde

1

G.A. Mak, ‘Arts en Samenleving. De dagverpleging’, Nederlands

van het gebouw en woonboten,

Tijdschrift voor Geneeskunde (6 mei 1969) 27

z.j. (Particulier bezit)

De woonboten tijdens de
plaatsing; op de achtergrond
de Forbo-fabriek en het viaduct
over de Provincialeweg en de
spoorlijn Zaandam-Uitgeest in
aanleg. (Particulier bezit)
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Onbekende objecten uit het
Zaans Museum en de
ZOV-collectie
Bartel Jacobsz. Bart, hervormd predikant

Ook in de Zaanstreek heeft de protestantse hervorming haar sporen achtergelaten. Een daarvan is het portret
van Bartel Jacobsz. Bart (ZOV-01265), de eerste Hervormde predikant in de Zaanstreek, in de ZOV-collectie in
het Zaans Museum. Niet iedereen zal deze naam iets zeggen.
door George Slieker

LEVEN
Bartel Jacobsz. Bart werd in 1561 door de bisschop van Utrecht
aangesteld als pastoor in Oostzaan. Vermoedelijk was hij afkomstig uit Naarden, al zijn een geboorteplaats en een geboortedatum niet bekend. Een paar jaar na zijn benoeming
bleek Bart steeds meer te neigen naar het geloof van de reformatie. Tijdens de kerstnacht van 1565 bemerkten zijn gelovigen
dat de kerkdienst anders verliep. Waarschijnlijk heeft hij nog
een tijd geaarzeld; niet voor niets ontstond het gezegde: ‘Bartel
Jacobszoon Bart, ‘s morgens preekt hij in het wit, en ‘s avonds
in het zwart.’ In de loop van 1566 verliet hij de katholieke kerk
en werd naar verluidt de eerste hervormde prediker in de
Zaanstreek. Bij gebrek aan eigen kerkgebouwen kwamen de
aanhangers van de hervorming vaak in schuren of in de open
ruimte bij elkaar voor een kerkdienst, zogeheten hagepreken.
Bart hield zijn eerste openbare preek volgens de overlevering
op de grote sluis te Zaandam, ‘onder eenen verbazenden toevloed van menschen, zoo uit die streek, als van Amsterdam
en elders’, zo schrijft historicus Jacob Honig Jansz. Junior in
zijn Geschiedenis der Zaanlanden. Bij een volgende gelegenheid
hield Bart een openbare preek op het voorplein van de kerk van
Westzaan, terwijl in de kerk de officiële (katholieke) dienst nog
aan de gang was.
Na de inval van de Spaanse troepen in de Nederlanden werd
Bart – mede onder invloed van de inquisitie – gedwongen zijn
vaderland te verlaten en week hij in 1570 uit naar Engeland.
Toen de Spaanse invloed in de Nederlanden minder werd,
keerde hij terug, opnieuw op vele plaatsen zijn roeping volgend,
totdat hij in 1578 als predikant van de banne Oostzaan werd
aangenomen. Hij preekte echter te Oostzaandam, aangezien
de kerk van Oostzaan toen was verwoest. Het jaar van zijn overlijden is helaas niet bekend, net zo min of dat in Oostzaan was.
Hoewel Loosjes in zijn Zaanlandsche Dorpen vermeldt dat Bart
naar Beverwijk zou zijn beroepen en daar in 1638 overleed, is
volgens historici hiervoor geen bewijs te vinden; in de lijst van
predikanten in Beverwijk komt hij niet voor. Bart had twee
zoons, Samuel Bartholdus en Hendrik Bartholdus. Deze laatste
werd raad en burgermeester te Monnickendam en was volgens
Honig ‘een man van groote voorzichtigheid’.
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PORTRET
Het portret van Bartel Jacobsz. Bart (een schouderstuk) is
uitgevoerd in olieverf op paneel. Bart is afgebeeld in een zwart
kostuum met witte kraag en draagt een zwart kalot (predikantenmutsje), kort donker haar, een snor en een baard. Het is
een beeld zoals we dat van tal van zestiende-eeuwse portretten
kennen. Hij heeft een boek (een Bijbel?) in de linkerhand.
Een grijze wand en zuil vormen de achtergrond. De zuil zou
kunnen worden gezien als symbool voor het geloof dat één
van de pijlers is van het bestaan, al bestaat hierover verder
geen duidelijkheid. De achtkantige lijst is vervaardigd uit
mahoniehout. De maker van het werk is helaas niet bekend; het
schilderij wordt gedateerd tussen 1600 en 1699. In Jacob Honigs
Geschiedenis der Zaanlanden is eveneens een portret van Bart
opgenomen. Wellicht is dit gemaakt naar het portret dat nu in
het Zaans Museum aanwezig is. Het schilderij werd door de ZOV
ontvangen uit een schenking van de erven J.J. Breet en was in
1874 te zien op de tentoonstelling van Zaanlandsche Oudheden
(cat. 1355); toen was er nog een tweede portret aanwezig (cat.
1354) van Bart, op koper geschilderd. Ter herinnering aan Bart
is er in Oostzaan een straat naar hem genoemd. Ook het multifunctioneel centrum van de Protestantse Gemeente Oostzaan
draagt zijn naam.
Bronnen:
-

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden deel 9
(Haarlem, 1860) 62;

-

Jacob Honig Jansz. Jr., Geschiedenis der Zaanlanden (2 delen) deel 1
(Zaandijk, 1849) 88-97;

-

Adriaan Loosjes (vermeerderd door Petrus Loosjes), Beschrijving der
Zaanlandsche Dorpen (Haarlem, 1794) 44 -47;

-

Catalogus van Zaanlandsche Oudheden en Merkwaardigheden
(Westzaan, 1874).

Met dank aan het Zaans Museum.

Negentiende-eeuwse (geromantiseerde)
voorstelling van een hagepreek uit de roman
van H.J. van Lummel, De smidsgezel van
Utrecht (jaartal onbekend). Illustratie: Hans
van Felius, Haarlem, Hagepreek (illegale
kerkdienst van protestanten in de open lucht).
(Google>hagepreek Van Lummel)
Boven: Oude Nederlandse hervormde kerk
te Westzaan, met de nieuwe kerk gebouwd
binnen de resten van het oude gebouw, na
de verwoestingen door Spaanse troepen.
(Zaanlandia Illustrata 229, ZOV - Honig collectie.
GAZ Fotonummer 11.0047)

Portret van Bartel Jacobsz. Bart.
(Zaans Museum, ZOV-01265)
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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

NEL GROOTEMAN-WINTER. MONUMENT R.-K. KERK
ST. ODULPHUS ASSENDELFT
‘Het dorp was gemoedelijk. Toen de oorlog uitbrak, was ik pas
vijf, toen mijn vader werd weggehaald zeven. We waren op de
kermis van Assendelft. Toen hij thuiskwam, vroeg mijn moeder:
“Wat zie jij er uit?”
“Ja, ik zit er an, ik moet me melden.”
Hij slachtte vlees, ook voor de Joden. We hadden ook Joden in
huis. Als het weer oorlog zou wezen, dan weet ik niet of er nog
zulke mensen zijn.
Van Scheveningen ging mijn vader via Amersfoort naar Vught.
Daar was het super slecht. Maar mijn moeder ging gewoon door,
die hield de Joden gewoon in huis. Ze was een beetje nijdig op
die moffen, laten we maar zeggen. Mijn vader was maar 36. Hij is
in oktober weggehaald, een week later was ik jarig. Toen schreef
hij: “Feliciteer je Nelly van me?” Die brief heb ik nog.
Hij is overleden. Ik denk van heimwee.’
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AAD VAN HALL. MONUMENT
VERZETSPLANTSOEN ZAANDAM.
‘Vader vond: “We moeten geld verzamelen, geld is een middel,
is niet het doel, het doel is om weerstand te bieden tegen de
bezetter. Zij zeggen: je krijgt geen geld voor de zeelieden, dan
zullen wij zorgen dat die zeelieden allemaal wel geld krijgen.” Zo
simpel is het. “Als we het gaan doen dan doen we het natuurlijk
voor iedereen.”
Dat is denk ik kenmerkend voor vader. Dat hij alle problemen die
er waren, terugbracht tot: “Wat betekent dat voor ons allemaal,
hoe kunnen we het oplossen?” Daaraan dankt hij ook een beetje
de naam “Olieman”.
Oom Gijs zei: “Het moet een systeem zijn waarbij we geen valse
dingen in de markt brengen. Er moet een administratie zijn,
want ander wordt het fraude en dat willen we niet.” En zo is er
inderdaad ook nergens fraude geweest, althans niet aantoonbaar.
Ik bedoel: het was echt wat ik noem goed bankieren.’

Monument r.-k. kerk St. Odulphus Assendelft
Het monument voor de r.-k. kerk Sint Odulphus in Assendelft is
een eerbetoon aan de Assendelvers uit het zogenaamde ‘stille’
verzet. De Zaandammerweg kreeg in de oorlog niet voor niets
de bijnaam ‘Jodenbreestraat’: er zaten onderduikers in vrijwel
elke boerderij. Ook waren er in het dorp mensen actief in het
verzorgen van voedsel en etensbonnen, het bezorgen van illegale krantjes en het doorseinen van berichten naar Engeland.
Stil verzet was niet ongevaarlijk. Mensen die werden opgepakt,
konden door naar de kampen. Niet iedereen kwam terug.

Monument Verzetsplantsoen
Het grote verzetsbeeld in Zaandam met daarop negentwintig
namen van mensen die gestorven zijn vanwege hun overtuiging.
Eén van de namen op het monument is Walraven van Hall. Hij
was een van de oprichters van het Nationaal Steunfonds, de
financier van het verzet. Erik Schaap schreef een boek over Van
Hall, waarvan in november 2014 een nieuwe versie uitkomt.
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.

38

Verenigingsnieuws

Berichten van de Zaanse erfgoedorganisaties
Coördinatie: Wikje van Ritbergen

IN MEMORIAM BRUNO VAN GELDER
(1922-2014)
Ir. Ernst Bruno van Gelder was, hoewel
buiten de Zaanstreek geboren, een telg
uit het Zaanse fabrikantengeslacht Van
Gelder. Hij was ook verwant aan andere
Zaanse fabrikantenfamilies zoals de
families Laan, Kaars Sijpesteijn, Verkade
en Prins. In 1963 kwam hij in dienst als
bedrijfsdirecteur bij olieslagerij Crok &
Laan in Wormerveer. Dat betekende een
wending in zijn loopbaan tot dan toe.
In 1944 ontsnapte hij na een bombardement uit een Duits werkkamp.
Met een medegevangene kwam hij in
het bevrijde zuiden van Nederland
terecht. Daar maakte hij contact met
de Engelse bevrijders. Na de oorlog
trad hij in dienst van de Koninklijke
Luchtmacht. In Engeland werd hij bij
de RAF opgeleid tot Spitfire-piloot. Hij
studeerde op kosten van de Koninklijke
Luchtmacht in Delft vliegtuigbouw.
Aan het begin van de jaren zestig van de
twintigste eeuw was hij betrokken bij de
aanschaf van de Starfighters. Nederland
koos voor deze vliegtuigen samen
met België en Duitsland. Toen hij kort
daarna afzwaaide en overstapte naar
het bedrijfsleven werd hij benoemd tot
ridder met de zwaarden in de Orde van
Oranje-Nassau.
Crok & Laan was onderdeel van de
Verenigde Textiel en Oliefabrieken
(VETO). Deze onderneming van de
familie Kaars Sijpesteijn bestond
behalve uit de weverij in Krommenie
uit de olieslagerijen De Vrede in WestKnollendam en De Engel in Wormerveer.
In 1969 werden de oliefabrieken verzelfstandigd tot Croklaan. Een jaar later
werd in Wormerveer olieslagerij De
Toekomst overgenomen van Duyvis, dat
toen onderdeel van AKZO was. En weer
een jaar later werd Croklaan onderdeel
van Unilever.
Croklaan was een innovatief bedrijf. In
1961 had men de consumentenmarkt
betreden met de margarine Crokvitol,

de concurrent van Becel van Unilever.
In 1969 bracht het Crox halvarine op
de markt. Croklaan vooraan in de strijd
tegen hart- en vaatziekten was een van de
reclameleuzen. Bruno van Gelder was
toen een van de vier directeuren van
Croklaan. Deze bedrijfsgeschiedenis
is door Bruno na zijn pensionering
geschreven.

concurrenten op het verkeerde been
te zetten. Toen hij na zijn benoeming
tot bedrijfsdirecteur voor het eerst in
olieslagerij De Engel kwam, dacht hij dat
dit de hel op aarde moest zijn: die hitte
en dat lawaai. De kleedgelegenheid voor
de medewerkers van de fabriek bestond
uit een paar spijkers in de wand.
Hij was van 1980 tot 1984 lid van het
algemeen bestuur van de Zaanse Kamer
van Koophandel. Bij zijn afscheid kreeg
hij de erepenning van de gemeente
Zaanstad wegens zijn grote verdiensten
voor het bedrijfs- en maatschappelijk
leven.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen
en kleinkinderen sterkte met het verlies
van Bruno.
Marie-Louise Tiesinga-Autsema,
Guus Tiesinga, Jur Kingma.

IN MEMORIAM JELUS MATSER
(1946-2014)

Belangstelling voor geschiedenis loopt
als een rode draad door zijn leven.
Hij was in 1980 een van de oprichters
van de Vereniging tot Behoud van
Monumenten van Bedrijf en Techniek
Zaanstreek, een van de voorlopers van
de Vereniging Zaans Erfgoed. Hij kon
toen zijn netwerk in het bedrijfsleven
gebruiken om zaken voor elkaar te
krijgen.
Hij schreef een aantal artikelen in de
Encyclopedie van de Zaanstreek over de
olieslagerijen, en verschillende Zaanse
families. In Met stoom no. 8 beschreef
hij in Verhaal bij een foto het interieur
van een olieslagerij. Hij had ook mooie
anekdotes. Zo vertelde hij dat men bij
Croklaan de temperatuur op de ketels
in graden Réaumur aflas om zo de

In juli 2014 overleed vrij plotseling na
een kort ziekbed Jelus Pieter Matser.
Jelus was een typische selfmade man,
geen uitgesproken studiehoofd, maar
wel een rustige doorzetter en een
grote perfectionist. Via een opleiding
op de bedrijfsschool van de NDSM
kwam hij daar op de tekenkamer
terecht. Zijn grafisch talent leidde
tot een avondopleiding aan de Rietveldacademie en daarnaast studeerde
hij vanaf 1974 kunstgeschiedenis
en archeologie aan de Universiteit
van Amsterdam, terwijl zijn vrouw
kostwinster was, in die tijd nog niet zo
gebruikelijk. Een verhuizing naar de
Zaanstreek volgde en in de voormalige
school aan de Tuinstraat in Zaandijk
kreeg hij een atelier. Hij gaf les in
schilderen en grafiek bij het toenmalig
Komma en demonstraties etsen op
scholen. De archeologie boeide hem en
hij werd lid van de Zaanse afdeling van
de Archeologische Werkgemeenschap
Nederland. Dat leidde tot een aantal
archeologische artikelen en foto’s
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bij teksten van anderen voor Zaans
Erfgoed. Het stuurde ook zijn loopbaan
in een nieuwe richting: toen hij hoorde
dat er van een in Gemert opgegraven
middeleeuws kasteel een maquette
moest worden gemaakt meldde hij
zich aan. Als maquettebouwer van
prehistorische en middeleeuwse
bouwwerken en boten maakte hij al
snel naam. Zijn grondige kennis van
materialen, maar ook zijn enorme
perfectionisme om het kloppend te
krijgen, terwijl er vaak maar weinig
meer bekend was dan een plattegrond,
kwamen daarbij goed van pas. Enige
tijd voor zijn overlijden wilde hij zich
weer meer gaan wijden aan de kunst; het
heeft niet meer zo mogen zijn.
Zelf heb ik Jelus leren kennen als
medelid van de Zaanse monumentencommissie. Jelus was daar meestal rustig
aanwezig, maar gaf ter zake kundige
opmerkingen en soms ongezouten zijn
mening als hij het ergens niet mee eens
was. Hij wilde de dingen graag zuiver
houden en het moet voor hem dan ook
een kwelling zijn geweest te moeten
vergaderen in het nieuwe stadhuis,
een gebouw dat hij mede vanwege
de kunststof ‘Zaanse houten’ gevels
een ‘aanfluiting van de architectuur’
noemde. (WvR)

VERENIGING ZAANS ERFGOED GAAT
SAMENWERKEN MET GEMEENTE
ZAANSTAD
De vereniging Zaans Erfgoed en de
gemeente Zaanstad gaan samen
optrekken bij het beschermen van
monumenten. Dinsdag 19 augustus
hebben wethouder Addy Verschuren
en de voorzitter van de vereniging Piet
Oudega in het Weefhuis in Zaandijk
een samenwerkingsovereenkomst
ondertekend.
Waardevolle gebouwen, objecten of
structuren kunnen op basis van de
Erfgoedverordening 2010 van de gemeente Zaanstad worden aangewezen
als gemeentelijk monument. Dat
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draagt bij aan het behoud van het
erfgoed van de gemeente. In de Erfgoedvisie 2011 heeft de gemeente
aangegeven waar haar prioriteiten
liggen. Vanuit de Vereniging Zaans
Erfgoed en vanuit andere organisaties
in Zaanstad komen eveneens geregeld
verzoeken tot aanwijzing. Door een
gebrek aan voorbereidingscapaciteit
bij de gemeente worden er echter veel
minder panden beschermd dan gewenst
is. Voorstellen vanuit Zaans Erfgoed
konden daardoor niet altijd door de
gemeente worden opgepakt.
Gemeente en Vereniging hebben samen
geconstateerd dat dit onwenselijk is. De
gemeente wilde graag in afstemming
met de Vereniging tot een betere
opzet van dit proces komen. Nog met
wethouder Jeroen Olthof uit het vorige
college van B. en W. van Zaanstad zijn
de gesprekken gestart. Dit heeft geleid
tot een voorstel voor een werkbare
taakverdeling. Het nieuwe college
van Zaanstad heeft dit voorstel overgenomen.
Jaarlijks zullen de Vereniging en de
gemeente in een gezamenlijke werkgroep een prioriteitenlijst opstellen
van de panden die bescherming
verdienen, het uitvoeringsprogramma.
De Vereniging zal zorgen voor de
redengevende omschrijvingen, die
de gemeente vervolgens in procedure
brengt. Zo kan de Vereniging de kennis
en kunde van haar deskundige leden
inzetten om meer panden te gaan
beschermen en de gemeente kan

haar publieke verantwoordelijkheid
blijven uitoefenen. Het blijft mogelijk
om in bijzondere gevallen van het
uitvoeringsprogramma af te wijken.
De afspraken zijn vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst, die
voorlopig voor deze collegeperiode
is gemaakt en na een jaar wordt geëvalueerd. Met de ondertekening in
aanwezigheid van vertegenwoordigers
van veel Zaanse erfgoedorganisaties is
de samenwerking bezegeld.
Voor velen was dit een eerste kennismaking met de nieuwe wethouder
Monumenten, die deze gelegenheid
gebruikte om het beleid van de
gemeente over het voetlicht te brengen.

CULTURELE ERFGOEDMARKT 2015
Na de Erfgoedmarkt van 2007 en de
Historische markt van 2009 – respectievelijk op het Hembrugterrein en
in de Chocoladefabriek aan de Zaan
– organiseert de Vereniging Zaans
Erfgoed opnieuw een culturele Erfgoedmarkt op zaterdag 13 juni 2015 in de
Stoomhal in Wormer.
Het wordt een markt met binnen- en
buitenactiviteiten, met zoveel mogelijk
Zaanse inbreng van historische verenigingen, musea, kunst- en cultuurorganisaties, handwerkslieden,
erfgoedverzamelaars, historici, scheepsliefhebbers, molenliefhebbers, zangers
en dansers, enzovoort.
Het wordt een dag met zeer uiteenlopende activiteiten, geschikt voor
een breed publiek, voor jong en oud.

Kroniek

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

5 APRIL
De medisch-microbiologische laboratoria van het Zaans Medisch
Centrum en het Westfries Gasthuis
in Hoorn zijn gefuseerd in Comicro:
Expertcentrum in microbiologie. Dit
hebben beide ziekenhuizen bekend
gemaakt. Ook het Waterlandziekenhuis
in Purmerend maakt gebruik van de
diensten van de nieuwe organisatie. In
een medisch-microbiologisch laboratorium wordt diagnostisch onderzoek verricht naar infectieziekten
met bijvoorbeeld bacteriën, virussen,
parasieten en schimmels. De samenvoeging heeft een aantal voordelen. Zo
hebben de medewerkers van een groter
laboratorium meer mogelijkheden zich
te specialiseren.

het station. In de kiosk openen zij de
Koffiefabrique en Jan de Fietsenman.
Twee zaken die precies doen wat de
namen doen vermoeden: koffie serveren
en fietsen repareren.

12 APRIL
De Groote Sluis van Zaandam gaat
volgend weekend open. Dat de
Wilhelminasluis langer openblijft,
dat maakt niet meer uit. ‘We proberen
gewoon zoveel mogelijk boten deze
kant op te lokken.’ Gisteren kregen
de vrijwilligers een training in het
bedienen van de sluis, want zo makkelijk
is dat nog niet.

5 APRIL
Het was een sombere dag voor Westerkoog, de dag waarop Arnold Smit
afgelopen december zijn kiosk bij treinstation Koog Bloemwijk sloot. Na 26 jaar
moesten bewoners en treinreizigers
afscheid nemen van hun ‘mannetje’
met luisterend oor en helpende hand
bij lekke fietsbanden. Zaandammers
Jemuel Lampe en Jan Bouw zorgen
vanaf vandaag weer voor reuring bij

Of, zoals professioneel sluiswachter
Kees van Vliet van de Wilhelminasluis
zijn pupillen meegeeft: ‘Het is een
waardeloos systeem.’ Het sluisje – in
bouwjaar 1722 een forse sluis – vandaar
de naam – is jaren niet gebruikt. Hij
raakte met de komst van een grotere
sluis snel achterhaald. De bediening van
de deuren gaat nog met de hand.

14 APRIL
Loods 5 Holding is hard bezig om ook de
laatste nog leegstaande winkelruimte
in de tweede Bruynzeelhal, achter de
bestaande winkel, te vullen. Sinds er
zekerheid is over de komst van Ikea
naar Zaandam is de focus van winkelbedrijven gericht op het aangrenzende
winkelgebied van de Pieter Ghijsenlaan.
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De oude Bruynzeelhallen ontwikkelen
zich tot de nieuwe winkelhotspot van
Zaanstad.

18 APRIL
De stichting Stadsherstel Amsterdam
BV is in de markt voor de voormalige
brandweergarage aan de Wandelweg
in Wormerveer, vlak bij het station.
Projectleider Willem van Iterson zegt
momenteel in overleg te zijn met de
gemeente Zaanstad, eigenares van het
pand. Stadsherstel, dat ijvert voor het
behoud van monumentale panden
binnen het gebied van de Stelling van
Amsterdam, wil in het gebouw op de
begane grond een horecagelegenheid
maken. De kantine op de verdieping
moet dan verbouwd worden tot twee
wooneenheden.

belangrijk verkeersknooppunt in de
waterverbinding tussen het dorp en de
markten in de omliggende steden.

8 MEI
De bouw van een megagevangenis
en een nieuwe vestiging van Ikea in
Zaanstad kan doorgaan. De afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State heeft gisteren alle bezwaren tegen
beide bouwprojecten afgewezen.

28 APRIL
Het omvangrijke project van de
Stichting Monumenten spreken vordert
gestaag. Het doel is om de verhalen
achter alle 27 oorlogs- en verzetsmonumenten in de Zaanstreek vast te
leggen in korte documentaires. In het
Zaans Museum werden gistermiddag
twee recent gereedgekomen films
vertoond over de achtergronden
van de gedenksteen aan de Zaanweg
(tegenover nummer 86) te Wormerveer
en de plaquette aan de muur van de
Nederlandse hervormde kerk aan de
Zuiderhoofdstraat in Krommenie.
Twee producties waarin getuigen van
toen vertellen over gebeurtenissen
in de Zaanstreek tijdens de Tweede
Wereldoorlog.

29 APRIL
Natuurmonumenten start na de
zomer met het herstellen van de veenmosrietlanden van het Wormer- en

Jisperveld. Op deze manier wordt de
veenvorming gestimuleerd. Er worden
onder andere verzuurde delen geplagd,
op sommige plaatsen open plekken
gegraven en te veel boomopslag en
cranberrystruiken verwijderd.

1 MEI
De Bartelsluis staat op instorten, zo
lijkt het. De sluisdeuren hangen als een
natte doek in de hengsels, de houten
delen zijn aangevreten door de tijd.
De sluis is in 2009 onherroepelijk
op de monumentenlijst geplaatst,
nadat eigenaar Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier daar
tevergeefs bezwaar tegen had gemaakt.
De sluis staat op de lijst vanwege de
architectuur-en cultuurhistorische
waarde. De Bartelsluis in Wormer
is nauw verbonden met laatstelijk
de papierfabriek van Van Gelder.
Het is een schutsluis, die dateert uit
1638. De sluis was in het verleden een

De megagevangenis komt op bedrijventerrein Hoogtij in Westzaan. De nieuwe
inrichting vervangt de Bijlmerbajes in
Amsterdam en de Koepelgevangenis in
Haarlem, die verouderd zijn en worden
gesloten. Er worden straks meer dan
1000 gedetineerden ondergebracht,
vooral in meerpersoonscellen. Het is de
bedoeling dat de megagevangenis in
2016 opengaat.

11 MEI
Dat ARTzaanstad ‘weer een stukje
groter’ is dan in voorgaande jaren,
vindt voorzitster Isabella de Jong van
stichting ARTzaanstad niet meer dan
logisch. ‘Ik hou van groei en meer. Een
evenement heeft altijd tijd nodig om
te groeien en ARTzaanstad heeft nog
veel meer potentie om te groeien. Het
leuke aan ARTzaanstad is de diversiteit
en kwaliteit. We laten werk zien van
gerenommeerde kunstenaars uit het
hele land, van gevestigde namen en
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van opkomende, jonge kunstenaars.’
De eerste editie van de kunstbeurs,
in 2012 in de Bruynzeelloods, werd
lovend ontvangen. Niet alleen door de
bezoekers, ook door de kunstenaars zelf.

20 MEI
De komst van het nieuwe jeugdtrainingscomplex van AZ geeft een
benodigde impuls aan sportpark
Kalverhoek.

wil de woning aan de Albert Meijnsstraat waar het Zonnehuis is gevestigd,
weer gebruiken om een groot gezin
te huisvesten. Parteon wil wel
een vervangende ruimte voor het
Zonnehuis zoeken, maar die wordt
hoogstwaarschijnlijk kleiner dan de
huidige locatie. En dat kan wel eens
de doodsteek voor het buurtcentrum
betekenen, vertelt Joop de Kok van
Zonnehuis. Het Zonnehuis is sinds
2008 een plek waar mensen uit de
buurt samenkomen. Turkse vrouwen
drinken er koffie met elkaar, er wordt
Nederlands geleerd aan buitenlanders
en woensdagmiddag komen er kinderen
spelen.

ook op die dag van de week schreven de
handhavers flink wat meer bonnen uit.

13 JUNI
Het wandelevenement van Staatsbosbeheer ‘wandelend over water’ voert
bezoekers dit jaar op 21 en 22 juni
over het nieuwe Frans Marspad in het
Guisveld. Het pad, dat sinds de opening
in januari dicht is geweest vanwege het
broedseizoen, gaat alleen tijdens het
evenement open en daarna weer dicht
tot augustus.

27 MEI

Het dertig jaar oude complex kan een
opknapbeurt goed gebruiken. Maar
voor de huidige verenigingen op het
terrein zijn het roerige tijden. Zo leveren
de scheidsrechters- en de hengelsportvereniging hun onderkomen in. ‘Voor
de één is de komst van AZ wat beter
dan voor de ander, maar we hebben
vastgelegd dat rekening wordt gehouden
met de belangen van alle partijen.
Dat was geen kleine operatie’, vertelt
voorzitter Wim Nieuwenhuijse van de
stichting Kalverhoek, die de belangen
behartigt van de daar gevestigde
sportclubs.

26 MEI
Buurtcentrum het Zonnehuis in
Wormerveer moet verhuizen naar
een andere locatie. Eigenaar Parteon
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Het was het eerste baantje van Gerrit
Wolters bij houthandel Jan Dekker in
Zaandam. Met belangstelling heeft hij
het nieuws gevolgd over de pogingen
van Zaans Erfgoed en het enthousiasme
van architect Sjoerd Soeters om een
bijzondere houtloods terug te krijgen
naar de Zaanstreek. Hoewel allereerst de
financiën nog rond moeten komen om
de gigantische loods naar de Zaanstreek
te krijgen, gruwelt Wolters van de
locaties die al voorzichtig zijn genoemd.
De Rozengracht? De Burcht? Absoluut
niet!, vindt Wolters (75). ‘Die loods
hoort daar niet’, vindt hij. Historisch
niet verantwoord. De loods stond in een
gebied omgeven door water. Wolters zou
het wel mooi vinden als het gevaarte
naar de Zaanstreek zou komen. De
negentig meter lange loods uit 1880 staat
nu te koop in Hoogeveen.

5 JUNI
Het aantal parkeerboetes in Zaanstad
is vorig jaar geëxplodeerd. Dat leverde
een extra bedrag op van bijna vier ton
euro. In 2013 deelden de gemeentelijke
handhavers 23.584 parkeerboetes uit. Het
jaar ervoor waren dat er nog 16.683, zo
meldt het handhavingsverslag. Volgens
de gemeente komt de stijging doordat
het gebied voor betaald parkeren
groter is geworden in Zaanstad. Ook in
gebieden waar men vroeger alleen met
een vergunning mocht parkeren, mag nu
worden geparkeerd. Daarnaast blijken
veel automobilisten hun auto op zondag
neer te zetten zonder te betalen. Want

‘Dat komt doordat het pad over moerasgrond loopt waar moerasvogels tot
eind juli broeden. Hun broedseizoen
duurt langer dan tot 15 juni. Dit komt
ietwat ongelukkig uit, want hierdoor
is het nieuwe pad nog helemaal niet
open geweest’, legt boswachter Eric van
Gerrevink uit.

14 JUNI
Wat was er eerder: het dorp of de sluis?
Voor deze discussie over het ontstaan
van Nauerna is nieuw voer gevonden.
En wel onder de schuur van de vroegere
oliemolen De Pauw. ‘Schrijf alsjeblieft
niet dat er vondsten van vóór 1633 zijn
gedaan’, vraagt stadsarcheoloog Piet
Kleij dringend. ‘Schrijf alleen dat die
mogelijk zijn gedaan. En dat er hopelijk
extra archeologisch onderzoek kan
worden gedaan.’ Kleij bekeek deze week
een paar potscherven en pijpenkoppen
die in Nauerna uit de grond zijn gehaald.
Ze lagen in een keldertje onder de oude
molenschuur aan de Vaartdijk, die
momenteel wordt gerestaureerd.

19 JUNI

21 JUNI

De Vereniging Zaans Erfgoed (VZE)
en de gemeente Zaanstad hebben
de handen ineen geslagen voor het
in kaart brengen en het behoud van
monumentale panden in de gemeente.
De VZE had zelf aangegeven graag
te willen worden betrokken bij de
uitvoering van dat erfgoedbeleid. In 2011
stelde Zaanstad een erfgoedvisie vast.
Doel was onder meer een lijst te creëren
van gemeentelijke monumenten. Op
dat vlak is een achterstand ontstaan.
Dat verrast Ruud Pauw, fractievoorzitter
van Rosa, niet: ‘Die afdeling op het
gemeentehuis is daarvoor veel te klein.
Er waren drie ambtenaren, door de
bezuinigingen zijn dat er nog maar
twee. Eén voor de papierwinkel, de
ander gaat zo nu en dan de stad in. Maar
het is volstrekt onvoldoende voor wat
er is.’

Zaanstad, de IJmondgebieden,
Stadsregio Amsterdam en de provincie
Noord-Holland gaan opnieuw de
varianten bekijken voor het beste
tracé om de A8 te verbinden met de
A9. Eerder hadden de gemeenten en
de provincie de Heemskerkvariant
als uitgangspunt genomen. In die
variant loopt de weg van twee bij twee
rijstroken langs de Nauernasche Vaart
naar de A9 ter hoogte van de aansluiting
in Heemskerk. Maar nu worden voor
milieueffectrapportage ook de andere
varianten opnieuw bekeken. Een van
de gevoelige punten is het passeren
van de Stelling van Amsterdam en de
woonwijken van Saendelft.

worden met ingang van 1 juli verzelfstandigd. Het drietal geeft daarmee
vorm aan de beleidslijn die de
gemeente heeft uitgestippeld. Bij de
Zeskanter, A3, de Kaaik en de Lorzie
zijn buurtbewoners aan de slag om
voor het einde van dit jaar zelfstandig
te worden. Evean, waar de failliete
welzijnsorganisatie Welsaen onder viel,
laat weten voor de faciliteiten te zorgen.
Alleen De Veldschuit haakt af. ‘Die wordt
gesloten’, aldus wethouder Rita VisscherNoordzij.

27 JUNI
De nu nog gesubsidieerde buurthuizen
Poelenburcht, De Kolk en De Exter

Advertentie

PROJE CT FLADD ERMUHLE , VE CHTA DUITS LAND

P RO JEC T W ONI NG, Z AA ND IJK

PRO JE C T CHO CO LATE RIE , ZA AN DIJ K

PROJE CT DE PAUW, NAUE RNA
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Agenda

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

JISPER KERK
Dorpsstraat 46, Jisp www.jisperkerk.nl
4 oktober 20.15 uur De Andersons,
samen met auteur Arjen Lubach ‘In
gesprek met mijn moordenaar’ (try-out).
Muziektheater over de moord op Olof
Palme. Kaarten € 16,00, via telefoon
075-6421571, of per mail
karel.besemer@hetnet.nl
25 oktober 20.15 uur Concert bij kaarslicht. Utrecht String Quartet
22 november 20.15 uur Concert bij
kaarslicht. Liza Ferschtman, viool
13 december 20.15 uur Concert bij
kaarslicht. Rubens Quartet & Vincent
Planes, piano.

MUZIEKPODIUM MENNO
SIMONS FLAES
Vermaning, Zaanweg 57 Wormerveer
www.mennosimonsflaes.doopsgezind.nl
Zondag 26 oktober 15.00 uur Cathelijne
Noorland trio, Max Kingge altviool,
Hanka van Doeum-Clout, klarinet,
Cathelijne Noorland, piano. Trio’s van
Mozart, Schumann, Bruch, Smit en
Kurtag
Zondag 23 november 15.00 uur Rangel
Silaev, piano
Zondag 14 december 15.00 uur
Kerstconcert gospelkoor Soul Sound
Formations. Met Gluhwein!
Kaarten € 12,00, vanaf 2 weken tevoren
bij ‘Saenkanter Men & Women’ Zaanweg
120 Wormerveer. Tel. 075-6281555.
Vrienden MSF: € 10,00.

HONIG BREETHUIS
Lagedijk 80 Zaandijk
www.honigbreethuis.nl
Zondag 21 september 12.00 uur Lunchconcert. Pianist Frederic Voorn op de
Duwaer- fortepiano met composities uit
de periode 1768-1831, met werken van
Haydn tot Chopin
Zondag 19 oktober 16.00 uur Eleonore
Pameijer speelt Telemann, concert voor
fluit solo. Verder composities van Otto
Ketting (1935-2012), Misha Mengelberg
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(1935) en Calliope Tsoupaki (1963).
Toegang € 17,50, bestellen via website.

ZUIDERVERMANING WESTZAAN
Zuideinde 233, Westzaan
www.zuidervermaning.nl
Zaterdag 11 oktober 20.15 uur (zaal open
19.30 uur) Concert Edith Habraken met
12 jonge slagwerk- en marimbaspelers
uit Zwitserland. Programma o.a.
Mozarts Turkse mars en de SMEH-suite
van Markus Gotz. Toegang € 15,00 (65+/
CJP € 10,00). Reserveren via info@
zuidervermaning.nl of tel. 075-6318279.
Donderdag 16 oktober 20.15 uur
(zaal open 19.30 uur) Organisatie Oude
Muziek, Furor Musicus. Vioolsonates van
Bach en Nozeman. Antoinette Lohmann,
viool, Sarah Walder, cello, Fred Jacobs,
luit, Jorn Boysen, klavecimbel, met
onbekend Nederlands repertoire uit
de zeventiende en achttiende eeuw.
Kaarten € 23,00, vrienden € 19,00, CJP/
student € 10,00, via www.oudemuziek.nl
of 030-2329010.
Zaterdag 25 oktober 20.15 uur (zaal
open 19.30 uur) Fado met Maria de
Fatima, programma nog niet bekend.
Donderdag 6 november 20.15 uur
(zaal open 19.30 uur) Organisatie
Oude Muziek‚ Barokensemble La Sfera
Armoniosa’ o.l.v. Mike Fentross, solisten
Henk Neven, bariton, en Brigitte van
Hagen, sopraan, met liederen van
Constantijn Huygens. Kaarten € 23,00,
vrienden € 19,00, CJP/student € 10,00, via
www.oudemuziek.nl of 030-2329010.

Zaterdag 22 november 20.15 uur (zaal
open 19.30 uur) Tini Mathot, klavecimbel
en Bettina Pahn, sopraan, programma
nog niet bekend.
Donderdag 4 december 20.15 uur
(zaal open 19.30 uur) Organisatie Oude
Muziek . ‘De geboorte van de viool’ door Le
Miroir de Musique o.l.v Baptiste Romain.
Muziek uit de late middeleeuwen en
de renaissance, op de viola d’arco, de
voorloper van de moderne viool. Kaarten
€ 23,00, vrienden € 19,00, CJP/student
€10,00, via www.oudemuziek.nl of tel.
030-2329010
Zaterdag 20 december 20.15 uur (zaal
open 19.30 uur) Folkgroep Baloney. Celtic
Music.

HET WEEFHUIS
Lagedijk 39 Zaandijk
www.hetweefhuis.nl
4 en 5 oktober / 11 en 12 oktober
13.00 – 17.00 uur Atelierroute.
8 oktober 20.00 uur Lezing ‘De lichte
toon van Raoul Dufy (1877-1953)’ door
Jan Rudolph de Lorm (directeur Singer
Museum Laren). Kort na 1900 behoorde
Dufy tot de toonaangevendste avantgardisten in Parijs. Entree € 10,00,
reserveren via de website.

Raoul Dufy, Bateaux pavoisés, 1946 (olieverf op
doek, 50 x 61 cm, particuliere collectie)

18 en 19 oktober 13.00 – 17.00 uur
Expositie Jan Scholtus
25 en 26 oktober 13.00 – 17.00 uur
Expositie Monique Woortman
1 en 2 november 13.00 – 17.00 uur
Expositie Fotogroep Spectrum

HEEMTUIN

8 en 9 november 13.00 – 17.00 uur
Expositie Kunstenaarsplatform ‘Tengel’
15 en 16 november, 21, 22 en 23
november 13.00 – 17.00 uur Expositie Eva
Groeneweg
13 en 14 december 13.00 – 17.00 uur
Expositie ‘Dromen over Feest’
25 en 26 december 13.00 – 17.00 uur
Kerstexpositie Zaanse schilderskring.

ZAANS MUSEUM
Schansend 7, 1509 AW Zaandam
Tel. 075-6810000
www.zaansmuseum.nl
dagelijks geopend van 10-17 uur.
Drie nieuwe presentaties in het kader
van de herinrichting van het Zaans
Museum.
Vanaf eind september: ‘De Zaanstreek
maakt het’ over de Zaanse industriële
cultuur, en een portrettengalerij waarin
de Zaankanter centraal staat.
Vanaf eind dit jaar een reconstructie
van de tentoonstelling uit 1874 ‘Zaanlandsche oudheden en merkwaardigheden’.
Tot 2 november in het Verkade Paviljoen
de originele aquarellen van het Verkadealbum ‘Zeewateraquarium en terrarium’,
uit 1930, met het album. Tekst Frits
Portielje, illustrator Jac. Koeman.

DE BIEB
Westzijde 170a Zaandam
www.debieb.nl
Zondag 28 september 11.00 –14.00
uur lezing met brunch door Krzystof
Drobowolski-Onclin over Hollandse
schilderkunst uit de 15e eeuw: Jacob van
Oostsanen, Geertgen tot Sint Jans,
de meester van Alkmaar, en Cornelis
Engebrechsz.
Toegang € 10,00, vrienden van De Bieb
€ 7,50. Betalen aan de zaal, wel vooraf
graag aanmelden via de website van de
Bieb (Agenda) of via Bureau Boeiend.

GEMEENTEARCHIEF ZAANSTAD
Stadhuisplein 100 Zaandam
Tel. 075 – 6552233
www.zaanstad.nl/gemeentearchief
vrijdag 17 oktober 12.00 –18.00 uur
open dag in het kader van de Maand
van de Geschiedenis met het thema
‘Vriend en Vijand’. In Zaandam kunt u
‘Zoeken naar vrienden en vijanden in
het archief’. Presentatie van de nieuwe
gebruiksvriendelijke en overzichte-

lijke website van het Gemeentearchief waarop integraal zoeken in
de diverse collecties van het archief
mogelijk is. In samenwerking met de
afdeling Zaanstreek-Waterland van de
Nederlandse Genealogische Vereniging
(NGV) zijn er workshops over stamboomonderzoek. Medewerkers van
het archief verlenen ‘Eerste hulp bij
stamboomonderzoek’ op de studiezaal.
Tevens rondleidingen in het depot waar
4,5 km materiaal wordt bewaard en de
medewerkers bijzondere stukken tonen.
Voor tijden enz. zie de website van het
Gemeentearchief.

STICHTING BABEL
www.stichting-babel.nl
Tot 9 november elke 2e en 4e zondag
van de maand rondleidingen door Babel
Archigids over architectuur, stedenbouw en gebiedsontwikkeling in de
Zaanstreek, te voet of per fiets (max. 16
deelnemers per groep). Voor tijden en
plaats van vertrek: www.stichting-babel.
nl/Archigids Aanmelden graag vooraf
via de website. Kosten € 17,50, duur circa
2 uur.

WANDELEN IN WORMERVEER
12 oktober 10.30 uur historische wandeling door Wormerveer-Zuid;
19 oktober 10.30 uur historische wandeling door Wormerveer-Noord;
24 oktober 17.00 uur Lichtjesavond op
de Oude Begraafplaats aan de Marktstraat in Wormerveer. Nadere informatie
voor bovengenoemde activiteiten bij
Dick Zwart, telefoon 075-628 24 68.

Burg. In ’t Veldpark, Heijermansstraat
Zaandam, tel. 075-6352185
12 oktober 11.00 uur en 14.00 uur
Heemtuinwandeling over paddestoelen.
Duur circa 1 uur, deelname gratis.
12-19 oktober (herfstvakantie) 9.30 –
16.30 uur. Sprookjesbos. Vaar mee met
de heen- en weerwolf of ga kijken bij de
Kleine Zeemeermin. Toegang € 5,-

NATUURMUSEUM ZAANSTREEK
Thijssestraat 1, Zaandam
Tel. 075-6312020
www.nme-zaanstreek.nl
september t/m medio december
woensdag en zondag 13.00 – 17.00 uur:
Vijver vol geheimen. Maak kennis met
dieren van sloot en vijver, zoals eenden,
vissen, kikkers, salamanders, torretjes
enz. Een doe- en ontdektentoonstelling
met opdrachtcircuit, puzzels, elektro- en
hengelspel en zintuiglijke uitdagingen.
Entree € 2,50 pp (groepen vanaf 15
personen € 2,00 pp).
Half december t/m maart 2015
Woensdag en Zondag van 13.00 –17.00
uur: Dino’s! Een gloednieuwe wisselexpositie over de verschillende dinosaurussen en andere oertijddieren.
Levensgroot, dat kan niet, maar we
hebben prachtige natuurgetrouwe
modellen verwerkt in spelletjes, kijkkastjes enzovoort. Verder sta je oog in
oog met replica’s (afgietsels) van tanden
en klauwen van de T-rex en Velociraptor,
een echt versteend ei, een replica van
een Allosaurus kop, een replica van
het dijbeen van een Brachiosaurus
(manshoog) enz. Entree € 2,50 pp
(groepen vanaf 15 personen € 2,00 pp).
Zondag 21 december 13.00 uur Kaarsjes
maken van bijenwas om te laten branden
op kerstavond. Toegang museum € 2,50.

KINDERBOERDERIJ DARWINPARK
De Weer 31, Zaandam
Tel. 075-6166906
www.darwinpark.nl
Zaterdag 4 oktober vanaf 13.00 uur
diverse activiteiten in het kader van
Dierendag.
Zaterdag 25 oktober 18.30 uur Hallo weenfeest in sfeervolle en kindvriendelijke ambiance. Toegang gratis.
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