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Ruim twaalf jaar geleden kwam ik vanuit Brabant hier in Zaanstad wonen om ge  schie-

denis  leraar te worden. Na een jaar kende ik alleen nog de route van school naar huis. 

Dat was niet wat ik wilde, dus besloot ik in de zomervakantie elke dag een stuk te gaan 

fietsen, zonder verder een route te plannen. Zo ontdekte ik in zeven weken tijd vele 

mooie en minder mooie plekken in de Zaanstreek. Oude industriële monumenten, 

zoals het oude deel van Tate en Lyle, de Bijenkorf, leerde ik later, zijn adembenemend. 

Overal in de streek staan dit soort juwelen, van groene panden tot industrieel erfgoed. 

Dat maakt onze Zaanstreek zo bijzonder. Dat visuele aspect is ontzettend belangrijk. 

Want als oud-leraar weet ik uit ervaring: alleen praten over geschiedenis heeft maar een 

beperkte impact. Je moet het laten zien, voelen en beleven en er bijzondere verhalen 

bij vertellen. 

De laatste jaren is er volop aandacht voor de Zaanse geschiedenis en ons cultuur his-

torisch erfgoed. Renovaties worden uitgevoerd en exposities en lezingen worden 

georganiseerd. De historische verenigingen groeien en nemen bovendien in aantal 

toe. Een extra positief effect van al deze aandacht en betrokkenheid is dat ook steeds 

meer bewoners en ondernemers zich actief inzetten om erfgoed te behouden.

Dit jaar hebben we ook met de vereniging Zaans Erfgoed de intentie uitgesproken om 

onze samenwerking verder te versterken. Gezamenlijk bepalen we beleid en strategie 

als het gaat om aanwijzingen van monumenten. Dat is nodig, want ook het behoud van 

monumenten kunnen wij als gemeente niet alleen. Wij zoeken daarbij naar manieren 

van samenwerking, waarbij sprake is van gedeeld eigenaarschap. Dit is er zo eentje en 

daar ben ik heel trots op. 

Behoud van monumenten kan alleen maar duurzaam als het gedragen wordt. Dat 

betekent dat het toegankelijk en zichtbaar moet zijn voor en door iedereen. We hebben 

bijna 600 monumenten in Zaanstad; dat is een mooi aantal en ook iets om heel trots 

op te zijn. Maar, helaas, betekent het ook dat we keuzes moeten maken. We kunnen 

eenvoudigweg niet alles behouden en aanwijzen tot monument. We hebben een 

bijzondere monumentenlijst en alleen échte parels kunnen daar nog bij. Naast behoud, 

werken we hard aan het herbestemmen van onze monumenten, want aan leegstand 

hebben we niets. Mooie voorbeelden zijn molenschuur De Pauw in Nauerna en de 

panden op het Hembrugterrein. 

Tot slot: Monumenten gaan pas echt leven als je het voor je ziet; als we kennis doorgeven 

en verhalen vertellen. Dit kun je doen door bijvoorbeeld excursies op te zetten, of een 

QR-route uit te zetten zoals onlangs in Westzaan. Maar, een vos verliest zijn streken 

niet…, ik wil ook het onderwijs graag oproepen om hierin samen te werken. Want voor 

behoud van monumenten in de toekomst is verjonging nu cruciaal! 

Addy Verschuren, wethouder van de gemeente Zaanstad met o.a. Monumenten in de porte-

feuille. 
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4 De tweede fase van de herinrichting van het Zaans Museum 

is voltooid. George Slieker sprak met Fokelien Renckens-

Stenneberg, die haar afscheidscadeau toelicht. 

8 Onbekend object in het Zaans Museum: George Slieker 

bekijkt het portret van een pas gestorven kind. 

10 Co Rol doet uit de doeken hoe cabaretier en zakenman Dirk 

Witte beroemd werd met het liedje ‘M’n eerste’ oftewel 

‘Het meisje van de zangvereniging’. 

14 Jur Kingma laat zien dat de Zaanse economie het op veel 

fronten, maar niet overal, in de Eerste Wereldoorlog nog 

niet zo slecht deed. 

18 Piet Kleij vertelt wat lapzwansen eigenlijk zijn, en waarom 

die op geen enkele scheepswerf ontbraken. 

20 Gé Sombroek van Somass en Jan van Veen, oud-directeur 

van houthandel Donker, vonden elkaar en daarom zit 

Somass nu in een oude schuur van Donker. Cor van Dongen 

doet verslag. 

24 Ooit sierden prachtige geschilderde behangsels de muren 

van het pand Kerkbuurt 7 in Westzaan. George Slieker zocht 

uit waar ze vandaan kwamen én waar ze zijn gebleven. 

28 De Zaandammer polders langs het Noordzeekanaal zijn 

nu industrieterrein, maar op de vette klei ontwikkelde 

zich eerst moderne landbouw, bedreven door familie van 

Peter Nugter. 

30 Henk Elzenga beschrijft de geschiedenis van de oudste 

particuliere begraafplaats van Nederland, gelegen in Oost-

knollendam. 

32 Voor de rubriek ‘Het rijke Zaanse verenigingsleven’ be-

licht Cor van Dongen de geschiedenis van het Koninklijk 

Mannenkoor Krommenie, dat na bijna 130 jaar verstomt. 

34 Monumenten spreken: de verhalen bij het monument 

in de Zaanbocht in Wormerveer en de plaquette in het 

schoolgebouw ‘De Gortershoek’ in Zaandijk.

36 Boekennieuws: met o.a. Jaarboek 2014 van het Historisch 

Genootschap Wormer, Leven langs de Liniedijk en het 

schets  boekje uit het atelier van Cornelis van Oostsanen. 

40 Verenigingsnieuws: met o.a. een leuke primeur op onze 

eigen ledenvergadering. 

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

tot en met september bij. 

46 Agenda: wat is er in de Zaanstreek in de wintermaanden 

te doen. 

Inhoud

28 | De Zaandammer polders.24 | Geschilderde behangsels.

Het bestuur van de Stichting 
Uitgeverij Zaans Erfgoed en de 
redactie wensen u allen prettige 
feestdagen en alle goeds voor 

2015. 

18 | Lapzwansen.
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Afscheid van het Zaans Museum 
Interview met Fokelien RenckensStenneberg

Per 1 januari 2015 zal Fokelien Renckens-Stenneberg haar functie als directeur van het Zaans Museum en het 

Verkade Paviljoen neerleggen; zij gaat met pensioen. In deze bijdrage kijkt ze terug op haar werkzame periode 

en de ontwikkelingen onder haar directeurschap.

door George Slieker

Foto’s: archief  Zaans Museum

LOOPBAAN 

Fokelien Renckens-Stenneberg is haar loopbaan begonnen 

als hoofd van een kleuterschool. Daarna vertrok ze voor twee 

jaar naar Zambia. Na haar opleiding docente handvaardigheid 

en textiel was ze als freelancer onder meer werkzaam voor 

de Geïllustreerde Pers, was docente museumeducatie bij de 

Reinwardt Academie (de opleiding voor museummedewerker), 

bestuurslid van de Nederlandse Museumvereniging (Sectie 

Publiek & Presentatie) en later lid van het hoofdbestuur, project-

manager van het Project Werelderfgoed Beemster en hoofd 

presentatie en educatie bij het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen 

om in 2001 directeur van het Zaans Museum (en later ook het 

Verkade Paviljoen) te worden. Verder is ze bestuurslid van de 

Stichting Amsterdam 2013, Holland Route en lid van de Raad 

van Toezicht van het Zaantheater.

HET ZAANS MUSEUM

Na zeventien jaar bij het Zuiderzeemuseum te hebben gewerkt 

maakte Renckens de overstap naar het Zaans Museum. Bij het 

Zuiderzeemuseum was ze onder meer betrokken bij de opzet 

van een infocentrum voor het nieuw te openen Buitenmuseum 

en het opzetten van rondleidingen, allemaal met het doel meer 

publieksgericht te gaan werken. Via Alice van Diepen (voormalig 

Hoofd Museale Zaken en in 1999 directrice ad interim van het 

Zaans Museum) kwam ze in contact met het Zaans Museum om 

te adviseren over de opzet en inrichting. Fokelien Renckens: 

‘Omdat men bij het Zaans Museum meer publieksgericht wilde 

gaan werken vroeg Alice van Diepen mij mee te denken. Dat 

betekende regelmatig aanwezig zijn in de Zaanstreek en het 

Zaans Museum. Toen Alice afscheid had genomen als interim 

directeur was de overstap om haar op te volgen snel gemaakt.’ 

Fokelien Renckens wilde van het museum meer maken dan een 

streekmuseum alleen. ‘Er was nogal wat weerstand tegen het 

nieuwe museum, het “Monster van de Kalverpolder”, wat veel 

onrust veroorzaakte.’ Toch heeft Renckens doorgezet: ‘Vanuit 

een minimaal budget of soms met niets zijn we begonnen met 

kleine themagerichte tentoonstellingen. Door de jaren heen 

zijn de bezoekersaantallen uiteindelijk gestegen naar 35.000 

bezoekers per jaar, een mooie score voor een streekmuseum.’ 

HERINRICHTING ZAANS MUSEUM

Onlangs, in oktober 2014, is de eerste fase afgerond van de 

her    inrichting van het Zaans Museum. In Zaans Erfgoed nr. 50 

liet Fokelien Renckens weten dat het Verkade Paviljoen bij het 

Zaans Museum een prikkel geweest was om ook over een nieuwe 

presen  tatie van de ‘oude’ collectie na te denken. Uitgangspunt 

was de diverse collecties van het museum nog beter tot hun 

recht te laten komen. Dat gebeurt in een grote open presen-

tatie  ruimte met diverse ‘eilanden’ (plateaus) waarop de ver-

schillende aspecten van de Zaanse (industriële) cultuur 

beleefbaar worden gemaakt. Ook zijn er licht- en geluidshows 

rond industriële thema’s. Naast de diverse ‘belevingseilanden’ 

is er een portrettengalerij van illustere Zaankanters. Dankzij 

deze ‘fabrikeurs’ en kooplieden is de Zaanstreek al vroeg 

uitgegroeid tot het industriële centrum dat het lange tijd is 

geweest. Daarnaast zijn er een vernieuwde ingang met het in-

for  matiecentrum Zaanse Schans en een vergroot museumcafé 

gekomen.

DE VERKADECOLLECTIE

Tijdens haar directeurschap is Fokelien Renckens erin geslaagd 

de Verkadecollectie, één van de compleetste en veelzijdigste 

verzamelingen industrieel historisch erfgoed van Nederland, 

naar het Zaans Museum te halen. Oorspronkelijk hadden de 

familie Verkade en de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed 

Verkade (die de collectie beheerde) het plan deze over te 

dragen aan het Zuiderzeemuseum. Voor iedereen, onder wie 

Renckens, was het duidelijk dat de collectie in de Zaanstreek 

moest blijven. Renckens: ‘Het vergde veel beleid en lobbyen 

met de Verkade-stichting om de collectie voor de Zaanstreek 

te behouden.’ Uiteindelijk is Fokelien Renckens, mede dankzij 

hulp van sponsors en subsidiegevers, geslaagd in haar opzet 

en werd in 2009 het Verkade Paviljoen door koningin Beatrix 

geopend. Naast historisch bedrijfsmateriaal, reclame-uitingen 

en machines is er ook veel aandacht voor de sociale aspecten 

van het werken bij het bedrijf, met name voor ‘de meisjes van 

Verkade’. Het paviljoen is voor het museum een enorme opsteker 

en trekt veel publiek. Het Verkade Paviljoen eindigde in 2011 

als enig Nederlands museum in de finale van de European 

Micheletti Award 2011. De prestigieuze prijs is bestemd voor 

musea met de focus op industriële en sociale geschiedenis, 

technologie en wetenschap. Tijdens de prijsuitreiking, die in 

Dortmund plaats vond, liet Fokelien Renckens een blik met 

Verkadekoekjes rondgaan. Dat was een groot succes. De jury 

roemde de creatieve, innovatieve en evenwichtige wijze waarop 

de verschillende onderdelen van de Verkade-collectie in de 

presentatie van het Verkade Paviljoen zijn vormgegeven. Een 

oordeel waar je als museumdirectrice trots op mag zijn!
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CZAAR PETERHUISJE EN RUSLANDJAAR

Onder Renckens’ directeurschap kwam het Czaar Peterhuisje 

in Zaandam in 2005 onder beheer van het Zaans Museum. 

Daardoor kan er nu voor de presentatie en exploitatie meer 

publieksgericht worden gewerkt. In 2012 werd begonnen met 

een grondige restauratie van het huisje. Met name de fundering 

was hard aan vervanging toe vanwege geconstateerde paalrot. 

Ook het huisje zelf en de stenen ombouw werden aangepakt. 

Het huisje, dat herinnert aan het roemruchte maar kortstondige 

bezoek van de Russische grootvorst in 1697, is een van de 

grootste attracties van de Zaanstreek, naast de Zaanse Schans. 

Met name Russische bezoekers weten het huisje te vinden 

en met de voltooiing van de restauratie in het voorjaar van 

2013 (net vóór de opening van het Ruslandjaar 2013) was het 

op tijd gereed om de verwachte grote aantallen bezoekers te 

kunnen ontvangen. Dankzij een sponsorgift van € 725.000 

van de Russische SUMMA groep, waarvoor Renckens zich 

hard heeft gemaakt, kan dit monument voor de toekomst 

behouden blijven. Bij de opening van het Ruslandjaar ontving 

ze, samen met onder andere burgemeester Faber van Zaanstad, 

in Zaandam het Russische (replica) zeilfregat Shtandart. 

Fokelien Renckens denkt met veel genoegen terug aan haar 

ontmoeting met de Russische president Poetin, die zij in het 

kader van het Ruslandjaar 2013 een geschenk heeft overhandigd. 

Als oud-burgemeester van Sint-Petersburg wist hij dit geschenk, 

een presse-papier van hout van het Czaar Peterhuisje, bijzonder 

te waarderen. Voor haar inspanningen bij dit project ontving 

Fokelien Renckens in juni 2014 de Russische RusPrix Award.

DE TENTOONSTELLING 1874

Laatste deel van de vernieuwingen die onder Fokelien Renckens’ 

directeurschap tot stand zijn gekomen is een hernieuwde 

presentatie van de oorspronkelijke basiscollectie van het 

museum. In de vernieuwde opstelling van het Zaans Museum 

krijgt (een deel van) de collectie Jacob Honig Jansz. Jr., de kern 

van de museumcollectie, een bijzondere plaats. Deze collectie 

was oorspronkelijk te zien in het (nu voormalige) raadhuis van 

Zaandijk en later in de Zaanlandsche Oudheidkamer, tegen -

woordig het Honig Breethuis. De opstelling is een (gedeel-

te  lijke) reconstructie geworden van de tentoonstelling van 

Zaanlandsche Oudheden en Merkwaardigheden zoals die in 

1874 was te zien in het toenmalige gemeentehuis van Zaandam 

op De Burcht. In een ‘remake’ van de zalen van het oude stadhuis 

wordt in een introductie uitleg gegeven over wat typisch Zaans 

Een hoogtepunt was in maart 2009 de opening van het Verkade paviljoen 

door koningin Beatrix, die zich opperbest vermaakte met de digitale 

spelletjes. Van links naar rechts Fokelien Renckens, burgemeester Geke 

Faber, Tom Verkade van de Verkadestichting, koningin Beatrix en een 

‘Verkademeisje’ dat het spel toelicht.
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is. Daarna volgt een presentatie over onderwerpen als scheep-

vaart en scheepsmodellen, molens, het bezoek van Czaar 

Peter aan Zaandam; ook Des Stiers Wreedheyt krijgt speciale 

aandacht. Blikvanger wordt een enorme porseleinen vaas 

met een af beelding van het Czaar Peterhuisje, gemaakt door 

de keizerlijke Porseleinfabriek in Sint-Petersburg.1 Fokelien 

Renckens zei hierover in het blad Museumvisie: ‘De vaas (een 

schenking, GS) met de af beelding van het Czaar Peterhuisje 

erop is mij zeer dierbaar. Ik heb hem nog zien staan op een plek 

in de Burcht. Met berenklauw en sigarettenpeuken er in. Nu 

krijgt hij een prominente plek in de nieuwe presentatie. En is 

het ons topstuk!’ Verder komt er een presentatie van historische 

kostuums. Tijdens haar sollicitatie had Fokelien beloofd hier 

aandacht aan te willen besteden. ‘Toen ik inderdaad de functie 

kreeg, stelden we als een van de eerste thematentoonstellingen 

een presentatie rond historische kostuums samen!’, aldus 

Renckens. Dankzij de sponsorbijdragen die ze de afgelopen tijd 

voor het museum wist binnen te halen, kan de herinrichting 

worden gerealiseerd. Door de gezamenlijke inspanningen 

van alle medewerkers van het museumteam is er straks een 

ge  heel vernieuwd Zaans Museum, klaar voor de toekomst. 

‘De vernieuwde presentatie is mijn afscheidscadeau aan het 

museum!’, zo zegt ze.

TERUGBLIK

Fokelien Renckens kijkt met veel genoegen terug op de achter-

liggende periode. In een gesprek met het blad Museum visie 

noemde ze de komst van het Verkade Paviljoen belangrijk, net 

als de contacten met Russen in het kader van het Ruslandjaar 

2013. In datzelfde gesprek liet ze weten te hopen dat het ver-

nieuwde Zaans Museum ‘het industrieelerfgoedmuseum van 

Nederland kan worden. Zo zijn er veel mogelijkheden voor 

museale, educatieve, commerciële en toeristische activiteiten 

en het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden in de 

Zaanstreek en in de metropool- regio. Het museum heeft een 

spilfunctie.’ Het werven van fondsen voor diverse projecten 

was nieuw voor Renckens. Door haar overtuigingskracht en 

duidelijke verhaal wist ze er steeds weer in te slagen en werd 

fondsenwerving een sport. ‘Het schept wel verplichtingen 

het waar te maken en volgens mij hebben we nog niemand 

teleurgesteld!’

VERDERE ACTIVITEITEN

Na haar vertrek bij het Zaans Museum hoeft Fokelien Renckens 

niet stil te zitten. Naast haar diverse bestuursfuncties was ze 

betrokken bij tal van culturele projecten. Zo was ze in 2007 jury-

lid van de in Hoorn gehouden ontwerpwedstrijd Mode met een 

knipoog naar de VOC. In 2011 was ze lid van het expertpanel, dat in 

het kader van het project BabelKreativ (van de Stichting Babel) 

nieuwe mogelijkheden voor het Hemmes terrein in Zaandam 

onderzocht. 

Noot: 

1 Over deze vaas verscheen een jaar geleden een artikel in Zaans Erfgoed: 

Jaap Kerkhoven, ‘Onbekende objecten uit het Zaans Museum. De 

porseleinen vaas met het Czaar Peterhuisje, hoogtepunt en einde van 

een mythe, Zaans Erfgoed 47 (winter 2013) 30-33.

Bronnen: 

 Gesprek met Fokelien Renckens-Stenneberg, aangevuld met de tekst 

van het interview dat Gerda van Ham met haar had voor het blad 

Museumvisie, Museumvisie 4 (Amsterdam 2014) 20 ev. (Op het moment 

dat Zaans Erfgoed ter perse ging was dat nog niet verschenen). 

 De reconstructie van de historische tentoonstelling van 1874 is 

 het sluitstuk van de grote herinrichting van het Zaans Museum. 

In het Ruslandjaar 2013 werd met hulp van vele sponsors een replica 

van het Czaar Peterhuisje aan Rusland geschonken. Fokelien droeg 

de container met de onderdelen over. In het openluchtmuseum 

Kolomenskoje bij Moskou bouwden Nederlandse militairen het huisje op. 

Fondswerving was altijd een grote kracht van de vertrekkende directeur. 

Hier wordt in februari 2012 met een deel van het personeel getoast op 

het ontvangen van 500.000 subsidie van de BankGiro Loterij voor de 

vernieuwing van de hoofdpresentatie.

Zaans Erfgoed feliciteert Fokelien Renckens met de 

benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
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Het molenpanorama met echt draaiende molentjes en de erbij 

behorende projectie vertellen over de vele windmolens die de 

streek ooit kende. (foto René van der Meer)

Het Czaar Peterhuisje, dependance van het Zaans Museum, en de over-

kap  ping ervan werden in 2012 grondig gerestaureerd. Jaarlijks bezoeken 

hon  derden Russen dit kleine huisje waar de czaar korte tijd woonde. De 

beheerder Farida Guseynova geeft hen deskundige uitleg over deze periode.
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HET SCHILDERIJ

Op het schilderij uit circa 1700 (ZOV-collectie, inv. 01250) is 

een overleden kindje te zien op het doodsbed. Het werk wordt 

toegeschreven aan J. Allert, maar is niet gesigneerd. Het bed-

den  goed is versierd met bloemenkransen en het kind lijkt 

tussen de anderhalf en twee jaar oud. Het ligt halfzittend op 

bed, gebruikelijk in die tijd. In de gevouwen handjes heeft het 

bloemen. Op de achtergrond zijn een half opgebrande kaars, 

Onbekende objecten 
uit het Zaans Museum 

en de ZOV-collectie
Een overleden kindje

Zoals overal had (en heeft) ook in de Zaanstreek de dood een allesbepalende invloed op het leven. In het Zaans 

Museum is bijvoorbeeld een negentiende-eeuwse rouwjapon te zien, maar ook een schilderij van een overleden 

kindje. 

door George Slieker

een zandloper en een menselijke schedel te zien. Dat zijn de 

zogeheten vanitas-symbolen, die de mens wijzen op zijn 

sterfe  lijkheid. Dit was een bekend thema in de zeventiende-

eeuwse schilderkunst. Er zijn talloze werken bekend waarop 

dit thema is uitgebeeld; vrijwel altijd zien we een stilleven met 

de genoemde objecten. Merkwaardig is een doorkijkje aan de 

linkerzijde van het schilderij waarop de overbekende scène van 

Des Stiers Wreedheid (1647) is te zien. Er wordt wel gesuggereerd 
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ledene staan meestal op een ereplaats in de kamer, omringd 

door kaarsen. Wanneer het een kind betreft, zijn zuigelingen 

vaak gekleed in hun doopjurk; van oudere kinderen staat er 

vaak een statiefoto, gemaakt bij de plechtige Eerste Heilige 

Communie of een ander belangrijk feit uit zijn of haar leven.

MET DANK AAN HET ZAANS MUSEUM.

Dit was de laatste aflevering in deze serie, maar dat betekent niet 

dat het Zaans Museum nu weer buiten beeld raakt, integendeel. 

In de toekomst zullen we aandacht blijven besteden aan de 

inspanningen van het Zaans Museum om de geschiedenis van 

de Zaanstreek op een aantrekkelijke manier over het voetlicht 

te brengen. 

dat het afgebeelde kind dat van boer Jacob Egh en zijn vrouw 

Trijntje Jans zou zijn. Beide ouders overleefden het voorval niet. 

Tijdens de aanval van de woedende stier werd Trijntje – die 

hoogzwanger was – in de lucht geworpen. Haar kind zou in de 

lucht voortijdig zijn geboren en op wonderlijke wijze ongedeerd 

op de grond zijn terechtgekomen. Het kind, een jongen, met 

de naam Jacob, heeft daadwerkelijk nog ruim anderhalf jaar 

geleefd. De catalogus bij de tentoonstelling van Zaanlandsche 

Oudheden (1874) bevat een aparte rubriek van af beeldingen 

en voorwerpen met betrekking tot het voorval. Het schilderij 

was op deze tentoonstelling aanwezig en staat in de catalogus 

vermeld als ‘Schilderij, voorstellende het (cursivering GS) kind 

op zijn doodsbed. Geschilderd door J. Allerts’ (cat. 226). Op 

grond hiervan lijkt het dus vrijwel zeker dat we hier te maken 

hebben met een af beelding van het overleden kind van Jacob 

Egh en zijn vrouw.

ROUWAFBEELDINGEN

Het afbeelden van een overleden kind was in die tijd niet onge-

bruikelijk; in het kraamkamertje van het Honig Breethuis 

te Zaandijk bevindt zich eveneens een schilderijtje van een 

overleden kindje. Daarop is de dood gesymboliseerd door een 

vaasje op de achtergrond met een in de knop gebroken bloem. 

Ook tegenwoordig worden overleden kinderen nog afgebeeld, 

nu door middel van een foto. Met name in zuidelijke landen 

als bijvoorbeeld Italië bestaat dit gebruik. Foto’s van een over-

Het verhaal over de wonderbaarlijke geboorte sprak 

aan en is vaak afgebeeld, ook op voorwerpen zoals deze 

theepot van een achttiende-eeuws chine de commande 

theeserviesje, dat zich eveneens in het Zaans Museum 

bevindt. (ZOV-01897)

J. Allert (toegeschreven): 

Overleden kind op het 

doodsbed. (ZOV-01250)
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lezen dat de soiree zaterdag 20 december ‘des avonds ten 8 ure’ 

zou beginnen en dat de toegangsprijs ƒ 1,05 bedroeg. Wie een 

dag eerder de generale repetitie wilde bijwonen, was welkom 

voor 27½ cent. 

De betekenis van de mysterieuze lettercombinatie E.T.S.I.B.O. 

werd op de avond zelf onthuld door voorzitter J. Lenselink. In zijn 

welkomstwoord zei hij dat het zoveel wilde zeggen als ‘Euterpe 

Tot Steun In Benarde Omstandigheden’. Het uitvoerige verslag 

van de avond, afgedrukt in de Zaanlandsche Courant, bevatte 

ook opmerkingen over de diverse programmaonderdelen. 

Hoofdnummers waren twee operetteachtige stukjes. En: ’Ook 

de liedjes van Pisuisse, Speenhoff en eenige van den voordrager 

zelf, voorgedragen door den heer D. Witte, vonden bijval.’ 

HET MEISJE VAN DE ZANGVERENIGING

Hoewel de titel niet in het verslag voorkwam, is duidelijk dat 

Dirk Witte ‘M’n eerste’, dat later vooral bekend zou worden als 

‘Het meisje van de zangvereeniging’, heeft geschreven voor deze 

feestavond van ‘Euterpe’. En het zou zomaar kunnen dat hij bij 

het schrijven zijn eigen ‘eerste’ (meisje) voor ogen heeft gehad. 

Witte moet namelijk hebben geweten dat deze Gonnie Happe 

inmiddels verloofd was met bierhandelaar Pieter Johannes Buijs, 

misschien zelfs dat ze op 19 maart 1914 met hem zou trouwen. 

Het verbreken van zijn verloving met Truitje Stellingwerff uit 

Sneek, eerder dat jaar, zal zijn gedachten ook in de richting van 

die eerste liefde hebben doen gaan. 

SAMENWERKING MET PISUISSE

Dirk Witte had de smaak weer te pakken. Het succes dat hij op 

de E.T.S.I.B.O.-avond had behaald met zijn eigen liedjes, sterkte 

hem zelfs in de overtuiging dat zijn talent als tekstschrijver 

en componist hem ook buiten Zaandam roem kon brengen. 

Maar omdat hij zichzelf met het oog op zijn vele andere werk-

zaamheden niet (meer) in de eerste plaats als uitvoerend 

kunstenaar zag, besloot hij zijn liedjes aan te bieden aan de 

grote Jean Louis Pisuisse. Eind maart bezocht hij daarom weer 

eens een optreden van de inmiddels beroemde cabaretier in 

de kleine zaal van het Concertgebouw. Na afloop vroeg hij aan 

Max van Gelder, de impresario van Pisuisse, of hij de door hem 

bewonderde artiest niet eens enkele van zijn liedjes mocht 

Honderd jaar geleden schreef 
Dirk Witte zijn eerste ‘hit’ 

Zaandammer bezorgde Pisuisse Nederlandstalig succes
Sinds 2011 wordt de Dirk Witte Prijs uitgereikt als oeuvre-onderscheiding voor een artiest die zich als schrijver 

én uitvoerder verdienstelijk heeft gemaakt voor het kleinkunstlied. De prijs is vernoemd naar Zaandammer 

Dirk Witte (1885-1932). In april 2014 was het honderd jaar geleden dat Witte zijn lied ‘M’n eerste’ aanbood aan 

Jean-Louis Pisuisse, die er een groot succes van maakte. 

door Co Rol

Af beeldingen archief Co Rol

EEN SERIEUZE BAAN

In november 1913 was Dirk Witte 28 jaar oud. Hij had net zijn 

verloving met Truitje Stellingwerff, dochter van een Friese 

hoteleigenaar, verbroken. Tot 1910 was hij in Zaandam, onder 

meer als voorman van de soireevereniging ‘Willem van Zuylen’, 

zeer succesvol geweest als componist, dichter en zanger van wat 

toen ‘spotliedjes’ heetten. Maar die periode had hij achter zich 

gelaten. Hij verdeelde zijn uren nu over zijn (goed betaalde) baan 

bij houthandel William Pont, het secretariaat van de Zaandamse 

afdeling van de Liberale Unie en het bestuurslidmaatschap 

van de ‘Zaanlandsche Vereeniging van Kantoorbedienden en 

Handelsreizigers’. 

OP DE BRES VOOR EUTERPE

Toch werd er eind 1913 weer een beroep gedaan op zijn artistieke 

gaven, en wel door de gemengde zangvereniging ‘Euterpe’. 

Dit koor, dat vooral klassieke werken zong, maakte moeilijke 

tijden door. Het sterk teruggelopen aantal leden had ervoor 

gezorgd dat de bodem van de kas in zicht was. Het bestuur had 

daarom het moeilijke besluit genomen de najaarsuitvoering, 

traditioneel het hoogtepunt van het jaar, af te gelasten. In plaats 

daarvan was een aantal enthousiaste jonge koorleden gevraagd 

om een gevarieerd (maar artistiek verantwoord) programma 

samen te stellen, dat zoveel mogelijk cultureel geïnteresseerden 

naar de bovenzaal van hotel ’Suisse’ (het huidige Serah Artisan, 

Dam 2 te Zaandam) kon lokken. Die soiree zou een tweeledig 

doel hebben: nieuwe leden werven voor het koor én geld 

inzamelen voor de verenigingskas. 

De drie zussen van Witte waren lid van het koor. Via hen kreeg 

hij het verzoek om speciaal voor deze avond een nieuw liedje 

te schrijven met als thema ‘gemengde zangvereniging’. En 

misschien zou hij het dan zelf willen komen zingen. Dat wilde 

Dirk wel doen.

E.T.S.I.B.O.

Om de nieuwsgierigheid van het publiek te prikkelen plaats-

ten de jongeren, in overleg met het bestuur, op zaterdag 13 

en woensdag 17 december 1913 een ietwat geheimzinnige 

advertentie in de Zaanlandsche Courant. De naam van het koor 

werd daarin niet genoemd. Onder het kopje E.T.S.I.B.O. viel te 
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Toen‘k een jongen was van amper achttien jaar

Was ‘k natuurlijk altijd voor een pretje klaar,

En het spreekt vanzelf ik ging

Ook naar de zangvereeniging, 

Want daar was je heel gezellig bij elkaar. 

En ik zong daar met het meeste vuur tenor 

Of laat ‘k liever zeggen daarvoor ging het door, 

Maar de hoofdzaak was dat niet

Want zelfs onder ‘t schoonste lied 

Keek ik altijd naar een meisje uit het koor. 

En ik kwam toen in haar gunst,

Als een broeder in de kunst, 

Maar toen m’n stem het niet meer dee 

Kreeg ik heel gauw mijn congé. 

Toch denk ik altijd nog met liefde aan m’n eerste, 

M’n eerste meisje van de zangvereeniging

M’n allerliefste klein sopraantje

Waar ‘k mee wandelde in ’t maantje,

Maar die niet meer aan me denkt nu ‘k niet meer zing.

Portret van Dirk Witte op 33-jarige leeftijd. 

(SFA002001343, Het Leven, Spaarnestad Photo)

De ouderlijke woning van Witte aan het Rustenburg (huisnummer 115) werd 

gesloopt om plaats te maken voor het gebouw waarin nu het UWV is gevestigd. 

Nog voor de sloop werd in het pand brand gesticht.

De bladmuziek van ‘M’n eerste’, het lied dat van Dirk 

Witte een bekende Nederlander zou maken.
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om die reden de bestaande rijstvoorraden in beslag. Jan Vis 

(1853-1928), directeur van Wessanen, trad vaak op als taxateur 

van de in beslag genomen voorraden. Rijst kwam onder het 

voedseldistributiesysteem. De Nederlandsche Overzee Trust-

maatschappij onderhandelde met Groot-Brittannië over de 

invoer van rijst. Zo werd het weer mogelijk rijst uit Birma te 

importeren. Maar het was erg moeilijk aan scheepsruimte te 

komen.6 Na de oorlog klom de rijstinvoer heel langzaam uit 

het dal om in 1926 de naoorlogse piek te bereiken. Die was 60% 

van de invoer in 1914. 

Door de cacao- en chocoladefabrieken werden in 1915 nog 41.000 

ton cacaobonen ingevoerd; in 1918 was dit gedaald tot 2000 ton. 

De stijfselfabriek De Bijenkorf had in 1918 helemaal geen mais 

meer ontvangen, zodat normale bedrijfsvoering niet mogelijk 

was. 

Verkade had ook sterk te klagen over de aanvoer van grond-

stof  fen in 1917 en 1918. De koekfabriek lag bijna stil. Er was wel 

een grote vraag naar beschuit, omdat veel mensen het witte-

brood, met allerlei toevoegingen aan het meel, niet meer wilden 

hebben. Een order uit het bezette België maakte dat een nieuwe 

biscuitfabriek bijna het hele jaar 1918 in bedrijf was. Men was ook 

begonnen met nieuwe producten, zoals fondant, borstplaat en 

krachtpudding. Het bedrijf slaagde erin om het vaste personeel 

aan het werk te houden. 

Het profijt van de oorlog
De Zaanse industrie 19141918

In de loop van de Eerste Wereldoorlog werd veel oneerlijke, om niet te zeggen illegale winst gemaakt door 

lieden die profiteerden van de schaarste aan vooral levensmiddelen. Zij werden smalend oorlogswinstmakers 

genoemd, afgekort tot het nieuwe woord oweeërs.1 Maar ook legaal werd er veel verdiend, ook in de Zaanse 

industrie, en niet alleen in de wapenindustrie. De aanpassing verliep echter niet overal even soepel.

door Jur Kingma

Illustraties: Beeldbank Gemeentearchief Zaanstad

WERKEN VOOR DE OORLOG

Vanaf 1 januari 1913 werden de Rijks Artillerie Inrichtingen 

op het Hemveld veranderd in het Staatsbedrijf Artillerie-In-

richtingen. In 1912 werkten er 1200 mensen, eind 1914 was dit 

aantal gestegen tot 1578, een jaar later tot 3285 en in 1917 tot 8484. 

Er werd een afdeling geopend op het marine-etablissement in 

Amsterdam. De wapenproductie steeg van 40 tot 500 stuks 

per dag. Het was voor de munitiefabriek wel moeilijk om aan 

grondstoffen te komen. Men moest zelfs oude spoorrails om  -

smelten tot staal voor geweerlopen. In 1916 werd een kanonnen-

fabriek gebouwd. In 1917 kwam er aan de overzijde van het 

Noordzeekanaal een springstoffenfabriek. Men begon ook met 

de bouw van luchtafweergeschut.2 

In december 1914 bracht het geïllustreerde blad Het Leven 

een reportage over Staatsbedrijf Artillerie-Inrichtingen in 

Zaandam. Er waren in feite drie fabrieken: de wapenfabriek (de 

geweermakerij), de patronenfabriek en de vuurwerkerij, waar 

alle springstoffen werden gemaakt. Na een bloemrijke inleiding 

over de verre reis naar Zaandam door de redactie volgde een 

zeer technische uiteenzetting door de reserve-luitenant-werk -

tuigkundige W.F. Grotendorst over granaatkartetsen, brisant-

granaten, slagkwik, pantsergranaten en trotyl.3

De machinefabriek P.M. Duyvis & Co in Koog aan de Zaan had 

geen gebrek aan werk omdat veel fabrieken uitbreidden of ver-

nieuwden. En daarnaast was 20% van de productie voor oorlogs-

doeleinden, zoals granaten. Er is zelfs nachtwerk geweest.4 

De werf Conrad aan de Voorzaan kreeg in 1914 de opdracht 

tot de bouw van de Kangaroo, een onderzeebootmoederschip 

voor de Spaanse marine. Alleen de Duitse en Russische marine 

beschikten over dergelijke schepen. Ze werden ook gebruikt 

voor het opladen van de batterijen van de onderzeeboten. Door 

problemen met de materiaalleverantie was de Kangaroo pas in 

1919 klaar. Het was een zeer modern en innovatief marineschip, 

een verbeterde versie van het eerste duikboothefschip, de 

Duitse Vulkan uit 1908.5 In 1919 was de Kangaroo het schip met 

de grootste hijscapaciteit ter wereld: 650 ton. De werf Conrad 

maakte in de oorlog in opdracht van de Artillerie-Inrichtingen 

ook granaten en keuken- en munitiewagens.

MOEIZAME AANPASSING

De Zaanse rijstpellerij kon geen ongepelde rijst importeren, 

maar maakte grote winst op haar voorraden. In juni 1916 

ont    stond grote schaarste aan aardappelen. De regering nam 

Op deze ansichtkaart uit 1907 is te zien hoe groot het fabriekscomplex 

van het Staatsbedrijf Artillerie-Inrichtingen was. (GAZ 41.02060) 
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ZAANSE OLIE VLOEIBAAR GOUD?

Op 27 mei 1915 verklaarde de Britse regering lijnzaad tot con-

trabande, omdat zij vond dat Nederland veel meer lijnzaad 

im  porteerde dan nodig was voor eigen gebruik. Naast de pro-

ductie van lijnolie was die van veekoeken van groot belang. 

De N.O.T. belegde bijeenkomsten met olieslagers die nog hun 

voor  oorlogse contracten met Duitse en Oostenrijkse afnemers 

wilden nakomen. De olieslagers kregen tot 1 juli 1915 de tijd om 

hun contracten af te wikkelen. Op 4 juni werd de totale hoe-

veelheid lijnzaad in Nederland geïnventariseerd. Die was goed 

voor 800.000 ton, voldoende voor het Nederlandse gebruik in 

twee jaar. Bij verkoop aan Duitsland zou het vloeibaar goud 

zijn.10 

Zaanse oliefabrieken breidden zich voor de oorlog al uit en 

die uitbreiding ging na augustus 1914 gewoon door. De firma 

Crok & Laan, die in Wormerveer aan het Zaandijkerwegje de 

stoom  olieslagerijen De Engel I en II exploiteerde, ging in 1910 

palmpitten en kopra verwerken vanwege de vraag van de 

margarine- en biscuitindustrie naar hoogsmeltende vet ten.11 

Wessanen had in 1910 besloten tot de bouw van een tweede 

stoomolieslagerij. Een moderne, betonnen silo voor de op-

slag van oliezaden kwam in 1916 gereed. Men verwerkte lijn -

zaad, koolzaad, grondnoten en sojabonen. In 1918 begon de 

raffinage van olie uit soja en grondnoten ten behoeve van de 

margarine-industrie.12 De oliefabriek Duyvis werd in de Eerste 

Wereldoorlog flink uitgebreid. Vlak voor de oorlog was het grote 

betonnen pakhuis Silo aanbesteed. De fabriek ‘1916’ bestond 

uit een perserij met vier kuippersen en een ‘Werk D’ met vier 

naslagautomaten.13 Maar in de tweede helft van de oorlog ging 

het mis. In 1917 stond al een groot deel der Zaanse olieslagerijen 

stil. De voorraden waren door de regering in beslag genomen. 

In 1918 was er vrijwel geen aanvoer meer van grondstoffen. De 

arbeiders werden wel in dienst gehouden en er werd zelfs een 

duurtetoeslag uitbetaald.14 

De verffabrieken konden in 1918 vrijwel geen verf maken door 

gebrek aan lijnolie. Maar de prijzen stegen explosief.7 

De machinefabriek N.V. Staalwerk aan de Hogendijk in Zaandam 

profiteerde van het grote tekort aan brandstoffen. Er was grote 

vraag naar turf en Staalwerk bouwde veel turfpersmachines.8 

Omdat de blikfabriek Verblifa bijna geen blik meer kreeg uit 

Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, ontwik-

kelde men een speciaal procedé om dun plaatijzer met alu-

minium te bekleden. Dit werd Atulol genoemd en het was 

een prima verpakkingsmateriaal. Het gemis aan brandstof en 

grondstoffen werd steeds erger, zodat de blikfabrieken aan het 

einde van de oorlog praktisch stillagen. Maar door de goede 

verkoopresultaten en de hoge winsten ging het goed met het 

bedrijf, dat zo vrijwel uit de schulden kwam. Pas in het voorjaar 

van 1919 kwam er weer blik uit Groot-Brittannië.9 

Het Staatsbedrijf Artillerie-Inrichtingen produceerde geschut maar ook 

fietsen, helmen en andere uitrustingsstukken voor het Nederlandse 

leger. (GAZ 21.29742) 

Bij de werf Conrad aan de Voorzaan wordt het Spaanse marineschip 

Kangaroo afgebouwd. Het grote scherpe zeiljacht op de voorgrond is een 

teken van de Zaanse welvaart in die jaren. (GAZ 21.07683) 
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kansen voor nieuwe producten op de Nederlandse markt. Er 

kan zeker worden gesproken van een vernieuwingsgolf in de 

eerste oorlogsjaren. Er werden ook grote winsten gemaakt op 

voorraden. Er werd extra belasting geheven over extra winst. 

Het was volkomen legaal en viel niet onder het gehate begrip 

oorlogswinst. Maar de winst van de bedrijven en kooplieden was 

waarschijnlijk veel groter dan die van de talloze kleine oweeërs. 

Een deel van de grote winst werd gebruikt voor vernieuwing 

van de Zaanse industrie en om de arbeiders in dienst te houden 

in moeilijke tijden. Veel nieuwe werkgelegenheid ontstond 

in de bewapeningsindustrie, bij het Staatsbedrijf Artillerie-

Inrichtingen, de scheepswerf Conrad en de machinefabriek 

Duyvis. Na de oorlog ging die werkgelegenheid grotendeels 

weer verloren.

Noten: 

1 1 C.K. Elout, ‘De Nederlandsche oorlogspsyche’ in: H. Brugmans, 

Nederland in den oorlogstijd. De geschiedenis van Nederland en van 

Nederlandsch-Indië tijdens den oorlog van 1914 tot 1919, voor zoover zij met 

dien oorlog verband houdt (Amsterdam, 1920) 365-366.

2  Heinz Nägele, Dick Schaap, Geen oorlog. geen munitie. De geschiedenis 

van 300 jaar militaire productie (Haarlem, 1979) 63-82.

3  ‘Hoe ons land zich tegen den oorlog gewapend heeft’, Het Leven Vol. 9 

(dec. 1914) 1438-1443. 

4 Verslag van de Zaanlandsche Kamer van Koophandel en fabrieken over het 

jaar 1918 58-59. (archief Jur Kingma) 

5  J. Kingma, ‘Krachtpatsers redden sluipmoordenaars. Een korte 

geschiedenis van hefschepen voor onderzeeboten’, De Blauwe Wimpel 

Vol. 50 (Hilversum, 1995) 424-426.

6 Raymond Laan, Wessanen’s Koninklijk Fabrieken 1765-1940 

(Wormerveer, 1940) 122-125.

7 Verslag van de Zaanlandsche Kamer van Koophandel en fabrieken 

over het jaar 1918 48-52 (archief Jur Kingma).

8 Idem 59-60 (archief Jur Kingma).

HOE MEER ZEEP HOE MEER DYNAMIET

In het verslag van de Kamer van Koophandel over 1918 komt 

een merkwaardige zinsnede voor: ‘Chemicalieën: Ook hiervan 

stegen de prijzen tot ongekende hoogte. In de eerste plaats 

door de geringe aanvoer, maar ook door maatregelen der 

Regeeringen van de landen van herkomst, in het bijzonder 

door het stellen van minimum uitvoerprijzen. Ook bij deze 

artikelen trad met het tot stand komen der wapenstilstand een 

belang  rijke prijsdaling in. Daarvan hadden in de eerste plaats 

de artikelen te lijden, die bij de fabricage der explosiestoffen 

en stik  gassen een rol spelen.’15 Een van die stoffen die in de 

Zaan  streek werden geproduceerd, was glycerine. Die kwam 

vrij bij het verzepen van de olie van de olieslagerijen.16 Zij 

werd gebruikt om nitroglycerine te maken, een van de grond-

stof  fen van dynamiet en andere springstoffen. Tot de Tweede 

Wereldoorlog waren de zeepfabrieken de voornaamste lever-

anciers van glycerine. De zeepfabriek De Adelaar van Jan 

Dekker in Wormerveer maakte vanaf 1895 glycerine. In 1909 

werd daar een nieuwe glycerinedestillatiefabriek in gebruik 

genomen.17 Een directe relatie tussen de Zaanse fabrieken en 

de springstoffenindustrie heb ik niet gevonden. Maar via de 

tussenhandel zal die relatie er zeker zijn geweest. 

CONCLUSIE

De oorlogsomstandigheden werkten ernstig verstorend voor 

de Zaanse bedrijven. Maar de omstandigheden boden ook 

nieuwe kansen. Men was gedwongen andere grondstoffen te 

gebruiken. De export ondervond grote hinder. Maar ook de 

import uit oorlogvoerende landen viel weg. Dat betekende 

De oliefabriek De Engel van Crok & Laan in Wormerveer. Het fabrieks-

complex onderging in de eerste wereldoorlog een flinke uitbreiding. 

Rechts is de in 1930 afgebrande oliemolen Het Jonge Vool zichtbaar. 

(GAZ 41.07411)
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9 E.J. Bouw, Van Blikslagers, vleesblikken en biervaten. Een studie over de 

Neder  landse plaatverwerkende emballage-industrie 1919-1950. Acade-

mische Proefschrift Universiteit van Amsterdam, (Amsterdam,1967) 

53-54.

10 S.F. Kruizinga, Economische politiek: de Nederlandsche Overzee 

Trustmaatschappij (1914-1919) en de Eerste Wereldoorlog. Academisch 

Proefschrift. (Amsterdam, 2011), 148-150.

11 E.B. van Gelder, ‘De Geschiedenis’ in: B.A. Bol, F.Boom, D.Dekker Van 

Engel en Vrede. In 110 jaar van Crok & Laan, Croklaan naar Loders Croklaan 

(Wormerveer, 2001) 17-19.

12 Raymond Laan 117-126.

13 1909-1959 ongedateerde aflevering van het bedrijfsblad Onze Pers. 

(archief Jur Kingma)

14 Verslag van de Zaanlandsche Kamer van Koophandel en fabrieken over het 

jaar 1918 44-46. (archief Jur Kingma).

15 Idem 52. (archief Jur Kingma)

16 Oliën en Vetten bestaan uit tri-acyl-glyceriden. Als je die gaat 

‘verzepen’ (met loog behandelen) krijg je drie vetzuur moleculen en 

een glycerol, CH2OH-CH2-CHOH-CH2-CH2OH. Je krijgt het dus niet 

bij de raffinage van olie of vet, misschien een heel klein beetje omdat 

dat door natuurlijke verzeping is ontstaan en in de olie is opgelost. 

Glycerine is een mengsel van 80% glycerol en 20% water. Je moet dus 

van olie zeep willen maken om glycerol te krijgen, alleen raffineren  

is niet genoeg. Maar zeepzieden is niet zo moeilijk. Daarom hoe  

meer olie hoe meer potentieel dynamiet er is. (Mededeling  

Prof. Dr. H. Schenk, emeritus-hoogleraar kristallografie UvA). 

17 Jur Kingma, ‘De chemische fabrieken van Jan Dekker’, Wormerveer 

Weleer Vol. 10 no. 24 (Wormerveer, 2012) 8-11.

De zeepfabriek Jan Dekker in Wormerveer werd tijdens de eerste 

wereldoorlog uitgebreid tot een chemische fabriek waar behalve zeep 

ook chemische producten werden gemaakt. (GAZ 22.19455) 

In de Zaanstreek werden in de Eerste Wereldoorlog volop plannen 

gemaakt voor een verbetering van de bereikbaarheid van de streek. 

De tramcommissie hield zich bezig met plannen voor een tram door 

de Zaanstreek. Werkspoor in Amsterdam ontwierp een zweef brug of 

gondelbrug om de tram over het Noordzeekanaal te zetten.  

(GAZ 53.00323) 
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VERSCHILLENDE VORMEN 

Dergelijke uit lappen opgebouwde teerkwasten worden over het 

algemeen gevonden in of bij havens of plaatsen waar schepen 

aanlegden, want ze werden gebruikt voor het teren van schepen. 

Vondsten van dit soort kwasten zijn bekend uit Amsterdam, 

Enkhuizen, Rotterdam, Nova-Zembla (Willem Barentsz.!) en de 

walvisvaardershaven Smeerenburg op Spitsbergen.1 

Bij de teerkwast uit Rotterdam waren de lappen niet met een 

touwtje aan de steel gebonden, maar met een spijker op de steel 

getimmerd. Tijdens de opgravingen aan de Hogendijk zijn ook 

losse vierkante lapjes gevonden van vilt (afb.2 ) en rondgeknipte 

lapjes van geweven stof (af b. 3) met een spijkergaatje in het 

midden. In Zaandam werden dus ook teerkwasten gebruikt 

waarvan de lappen stof met een spijker op de steel waren 

bevestigd. Er is ook een tweede stuk steel gevonden (diameter 

ongeveer 3 cm, resterende lengte 6,5 cm) met een bol textiel 

eraan. Deze bol (diameter ongeveer 9 cm) bleek te bestaan 

uit allemaal gedraaide, wollen draadjes (af b. 1 rechts). Of dit 

een teerkwast was, is niet zeker. Het kan ook een zwabber zijn 

geweest.

HERGEBRUIK OP DE ZAANSE WERVEN

De teerkwasten van lappen zien er niet uit als de kwasten met 

haren die wij nu kennen. In de zeventiende en achttiende eeuw 

bestonden dergelijke harenkwasten ook al. Maar dat soort 

kwasten moesten de scheepsbouwers kopen bij een speciale 

kwastenmaker, en dat kostte geld. Kwasten van lappen konden 

de scheepstimmerlieden zelf maken. Ze namen een houten stok 

en knipten van een oude broek of een oud hemd wat vierkante 

of ronde lappen, bonden of spijkerden die aan de stok en klaar 

was de teerkwast. Een dergelijke teerkwast, zelf gemaakt van 

afvalmateriaal, past goed bij de werven van de Hogendijk. Uit 

het archeologisch onderzoek is namelijk duidelijk geworden dat 

ook de hellingen waarop de schepen werden gebouwd, waren 

gemaakt van afval. In het geval van de werven gaat het om 

hout uit gesloopte schepen. De funderingen van de hellingen 

bestonden uit zware delen als kielbalken, roeren en spanten, 

terwijl de dekken van de hellingen waren gemaakt van oude 

dekplanken. En als je zelf van oude schepen een complete 

scheeps  helling kunt maken, waarom zou je dan van een oud 

hemd geen teerkwast kunnen maken?

Lapzwansen op de scheepswerf
Teren met een oude broek

Bij het werken op een zeventiende- of achttiende-eeuwse Zaanse scheepswerf denken we al gauw aan stoere 

scheepstimmerlui, die gewapend met zagen, beitels en hamers en met veel bloed, zweet en tranen uit allerlei 

balken en stukken hout een prachtig zeilschip weten te maken. Toch waren op de Zaanse scheepswerven ook 

lapzwansen aanwezig. Die werden niet van het werk geschopt. Sterker nog, ze waren, net als de vaklieden, 

onmisbaar.

door Piet Kleij

OPGEGRAVEN STUKKEN TEXTIEL

Bij de opgravingen van de scheepswerven aan de Hogendijk in 

Zaandam, in 1998 en 1999, zijn enorm veel vondsten gedaan. 

Het meeste materiaal is van aardewerk, glas, bot of metaal. Maar 

dankzij de hoge grondwaterstand in de Zaanstreek overleven 

ook voorwerpen van hout en leer een verblijf van honderden 

jaren in de grond zonder problemen. Bijzonder is dat door de 

natte omstandigheden aan de Hogendijk zelfs stukken textiel 

bewaard zijn gebleven. In de meeste opgravingen in Nederland 

worden die niet zo vaak aangetroffen.

Van veel stukken textiel van de Hogendijk is niet duidelijk 

waarvan ze zijn geweest. Het betreft fragmenten van geweven 

lappen, mogelijk van broeken, jassen of zeilen. Andere zijn 

beter herkenbaar, zoals wollen wanten en de bovenkant van 

een vilten hoed. Van één vondst was de functie voor de op-

gravers ook meteen duidelijk (af b. 1 links). Het ging om een 

stuk gereedschap dat bestond uit het afgebroken deel van een 

houten steel (diameter 3,8 cm, resterende lengte ongeveer 15 

cm) waarop, met een touwtje, een van lappen vilt gemaakte bol 

(diameter ongeveer 13 cm) was bevestigd. De lappen hadden een 

bruinzwarte kleur. Aan het vilt hing nog een teerachtige geur. 

Dit stuk gereedschap was overduidelijk een teerkwast. 

Af b. 1. Links de teerkwast, 

rechts de teerkwast of de 

zwabber. (foto C. Scheffer-

Mud, gemeente Zaanstad)
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vondsten uit de stedelijke periode (14e – 18e eeuw); de bedijking van en de 

bewoning op het voormalige Westnieuwland in Rotterdam  
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Noten:

1 Comis 419 en af b. 6. 

2 Lemma ‘Zwans’, P.A.F. van Veen en Nicoline van der Sijs, Etymologisch 

woordenboek. De herkomst van onze woorden (Van Dale Lexicografie, 

Utrecht/Antwerpen 1979) 998. 

3 Witsen, 498. 

HERKOMST VAN DE BENAMING LAPZWANS

Een zelfgemaakte teerkwast werd niet alleen ‘teerkwast’ ge-

noemd, maar ook wel ‘smeerdweil’ of ‘lapzwans’. Bij het woord 

lapzwans denken wij in de eerste plaats aan een slapjanus, een 

vent van niks. Maar op een oude scheepswerf ligt die betekenis 

toch iets minder voor de hand. Het eerste deel van het woord 

‘lapzwans’ verwijst natuurlijk overduidelijk naar de lappen 

waarvan de kop van de kwast is gemaakt. Het tweede deel, 

‘zwans’ komt waarschijnlijk van het oud-Nederlandse woord 

‘zwansen’ dat ‘heen en weer slingeren’ betekent2. Nicolaas 

Witsen, die in 1671 een boek over de Hollandse scheepsbouw 

schreef, geeft in het tweede deel, in het vierde hoofdstuk, 

genaamd Verklaringen van scheeps spreeckwoorden en verscheidene 

eigen benamingen, een lijst met termen uit de scheepsbouw en 

de scheepvaart. Hij behandelt daar ook het woord lapzalven.3 

Dit betekent volgens hem het herstellen en schoonmaken van 

een schip (af b. 4). Teren van de scheepshuid en het dek was 

natuurlijk een belangrijk onderdeel van het herstellen van een 

schip. Misschien dat, geïnspireerd door het woord lapzalven 

het woord lapzwansen ontstond, samengesteld uit de aparte 

woorden ‘lap’ en ‘zwans’. Het stuk gereedschap dat je voor het 

lapzwansen gebruikte, was dan ook een lapzwans. Maar wat de 

precieze herkomst van het woord ook moge zijn, in de scheeps-

bouw waren lapzwansen altijd nodig. Want wanneer een schip 

niet deugdelijk was geteerd begon het hout al snel weg te rotten. 

En dat vonden de scheepstimmerlui niet goed natuurlijk. 

Vandaar dat op elke werf lapzwansen waren te vinden. Ze waren 

gewoon onmisbaar.

Af b. 2. De vierkante lapjes vilt met het spijkergaatje in 

het midden. (foto C. Scheffer-Mud, gemeente Zaanstad)

Af b. 3. De rondgeknipte stukjes geweven stof met en spijkergaatje in 

het midden. (foto C. Scheffer-Mud, gemeente Zaanstad)

Af b. 4. Op deze prent uit het midden van de zeven-

tiende eeuwse, gemaakt door Reinier Nooms Zeeman, 

staat het schoonbranden van de huid van een schip 

afgebeeld. Daarna kan het met lapzwansen in de teer 

worden gezet. Dit is misschien wat Witsen ‘opzalven’ 

noemt. (http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/

items/FSM01:1978-270).
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Hazepad bleef behouden. De exacte bouwdatum van deze 

loods is onbekend; oorspronkelijk was het de molenschuur 

van De Windhond, een houtzaagmolen uit 1643, die in 1908 

werd gesloopt. Eind jaren twintig, na de overname van Vis, 

toen Donker eigenaar van dit monumentale bouwwerk werd, 

ging ’t het bedrijf nog voor de wind. Maar begin jaren dertig van 

de vorige eeuw maakte de houtbranche een moeilijke periode 

door: de crisisjaren gingen gepaard met enorme werkeloosheid, 

stakingen, grote concurrentie en dreiging van ontslag. Donker 

hield het hoofd net boven water en er volgden betere tijden. Met 

de aankoop van grond (en huizen) werd er flink uitgebreid en 

geïnvesteerd.’

VAN VOETBAL NAAR HOUTHANDEL

De achtergrond van Jan van Veen, die in 1966 tot de hout-

handel toetrad, mag verrassend worden genoemd. ‘Ik was 

semi  prof  voetballer, eerst bij Ajax, later bij FC Zaanstreek, de 

voor  loper van AZ ’67. Daarnaast was ik werkzaam in de ijzer- 

en staal  handel. Directeur Bakker van Donker, een van de 

bestuursleden van FC Zaanstreek, polste me voor een baantje 

bij zijn houthandel; hij zocht iemand die in de gloednieuwe 

board-hal de afdeling Plaatwerk op poten ging zetten. Binnen 

het bedrijf, dat op dat moment zo’n 80 personeelsleden telde, 

heb ik de gehele leerschool doorlopen. Dat is traditie in het 

hout: op elke plek word je gedurende enige tijd te werk gesteld, 

om ervaring op te doen om zo tot een allround vakman te 

kunnen uitgroeien.’  

FUSIE EN VERHUIZING NAAR DE ACHTERSLUISPOLDER

‘In 1970, ik zat toen vier jaar bij het bedrijf, bezat Donker zo’n 

40.000 m2 grond. Een terrein dat bij alle Zaankanters bekend 

was vanwege de aansprekende slogan die op een van de loodsen, 

duidelijk zichtbaar vanaf de Provincialeweg, was aangebracht: 

“Steekt uw licht op bij Donker”. 

Ja, een f linke lap grond, maar economisch gezien bleek het 

een lastig terrein, met zijn vele sloten en vaarten. Voor onze 

bestekzoekers werd het een steeds lastiger opgave om het hout 

te vinden en te verzamelen. Om de kosten te drukken was 

het een logische stap dat we gingen fuseren met houthandel 

Schipper, die twee jaar eerder van het Westzijderveld naar een 

voor hun te groot terrein in de Achtersluispolder was verhuisd.’

Het nieuwe bedrijf, Donker & Schipper, werd op 1 januari 1970 

een feit, maar de gehele verhuisoperatie (en nieuwbouw) van 

Missionarissen in het hout
Somass treedt op het Hazepad in de voetsporen van Donker
Je fietst er gemakkelijk aan voorbij, een zwart geteerde houtloods, ingeklemd tussen enkele Zaanse huisjes aan 

de Hazepadsloot in Zaandijk. De oude opslagplaats van houthandel Donker, sinds kort kantoor en werkplaats 

van restauratiefirma Somass, vormt de verbindende factor in een dubbelinterview met Jan van Veen, oud-

directeur van de houthandel, en Gé Sombroek, medeoprichter van Somass. Twee missionarissen in de wereld 

van het hout. 

door Cor van Dongen

VAN VIS NAAR DONKER

Jacob Vis Cornelisz. II, telg uit een familie die vijf generaties 

lang een houthandel en houtzagerij in Zaandijk had gedreven, 

overleed op 11 juni 1928, nauwelijks 40 jaar oud. Een eeuw eerder, 

in 1829, was de familie Vis aan de Kerksloot een houthandel en 

balkenzagerij begonnen met de aan het Zaandijkse Hazepad 

gelegen paltrokmolen De Windhond en de bovenkruier Het 

Konijn, een ‘hechten, sterken en welingerigten’ molen op een 

steenworp afstand gelegen van de Zaandijker kerk. Een halve 

eeuw nadien zou Het Konijn worden omgebouwd tot een stoom-

zagerij, die de naam Voorwaarts zou dragen. 

Leden van de koopmansfamilie Vis waren toen al ruim twee-

honderd jaar actief in de handel. Vanaf het begin van de zeven-

tiende eeuw zaten zij in de walvisvaart, in oliemolens en werd 

er handel gedreven in specerijen, wijn, graan, zuivel, verf 

en lak. Zeker is dat de Zaandijker houthandel een erfenis is 

geweest van de familie Graftdijk – met familiebanden met het 

koopmansgeslacht Vis – van wie het houtbedrijf ergens in de 

achttiende eeuw van Graftdijk naar Zaandam en Zaandijk werd 

verplaatst.

Het plotselinge verscheiden van Jacob markeerde – bij gebrek 

aan een opvolger – voor houthandel Cornelis Vis & Zoon het 

begin van het einde. 

De sluiting van het bedrijf betekende een buitenkansje voor 

Houthandel v/h P. Donker & Zoon. Met de op 17 november 

1928 in vlammen opgegane houtzaagmolen Het Herderskind, 

eigendom van houthandel Donker, was veel zaagvermogen 

ver loren gegaan. In de kerstweek van datzelfde jaar werd de 

over name beklonken van stoomzagerij Voorwaarts, die vlakbij 

de afgebrande houtzaagmolen was gesitueerd. (Tot 1855 had 

Het Herderskind gefunctioneerd als papiermolen, waarvoor 

Wormerveerder Jan Jacobsz. Donker in 1694 een windbrief had 

verkregen). Met de overname werd het verlies aan zaagcapaciteit 

aangezuiverd. Naast de zagerij nam Donker de voorraden van 

buurman Vis over, het onroerend goed, het bedrijfsterrein 

met de loodsen plus inventaris. Zo verwierf Donker langs de 

spoorlijn een enorm groot, aaneengesloten terrein.

‘Donker sloot vervolgens met de gemeente een akkoord over 

grondruil. Een aantal loodsen werd gesloopt om de verbreding 

van de Provincialeweg mogelijk te maken.’ Jan van Veen (1942), 

oud-directeur van Donker, inmiddels gepensioneerd, pikt de 

draad van de geschiedenis van Donker op vlak na de overname 

van de boedel van houthandel Vis. ‘De oude loods aan het 
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gedrenkt waardoor de sapstromen op gang kwamen, een 

duurzaam chemisch proces. Er werd zelfs reclame gemaakt met 

het brakke Zaanse polderwater, dat zeer geschikt was voor het 

loogproces. Nadat het hout was gezaagd, werd het in de loodsen 

op latten gelegd om één, twee, soms wel drie jaar te drogen. 

Vandaar die grote voorraden in de houtschuren.’

Donker naar de Achtersluispolder zou nog drie jaar in beslag 

nemen. ‘Grond en gebouwen verkochten we aan de gemeente.’ 

Jan van Veen wijst op een oude luchtfoto een aantal markante 

plekken aan van het Donker-terrein. Zijn vinger blijft rusten 

bij de monumentale loods op het Hazepad, terwijl hij zijn blik 

richt op Gé Sombroek. ‘En dit is dus jouw loods, die tot 2009 

werd verhuurd aan de scouting.’

 

SOMASS NAAR HET HAZEPAD

Gé moet lachen: ‘Geschilderde poppetjes op schroten en balken! 

Ja, je vindt hier diverse sporen terug van de padvinders die hier 

hun clubhuis annex boothuis hadden. Vijf jaar terug kwam de 

schuur vrij. De Stichting Zaanse Pakhuizen, pleitbezorger van 

het in oorspronkelijke staat houden van houten pakhuizen, 

wilde de opslagplaats wel overnemen en zocht naar een bestem-

ming die paste bij hun doelstelling. De eis van de gemeente was 

dat de loods een functioneel gebruik zou krijgen. Somass paste 

helemaal in dat plaatje; wij wilden hier ons hout opslaan om 

te drogen. Een ideale plek, de wind heeft hier vrij spel. Door 

de spleten en kieren langs de pannen waait een zachte wind-

stroom; géén zon, koel, het vocht vindt hier gemakkelijk een 

uitweg.’ 

De twee mannen, Jan en Gé, beiden begeesterd door de wereld 

van het hout, hebben elkaar duidelijk gevonden. Jan vult aan: 

‘Tegenwoordig vindt het droogproces op snelle, kunstmatige 

wijze plaats, maar de keerzijde is dat hout veel korter meegaat. 

Vroeger werden de stammen lange tijd in het polderwater 

Twee ‘houtmannen’ in hart en nieren bij een luchtfoto van het 

voormalige Donkerterrein. Gé wijst ‘zijn’ houtloods aan. 

(foto Cor van Dongen)

De houtloods van de firma Donker in Zaandijk met de bekende spreuk: 

‘Steekt Uw licht op bij Donker’. Deze had een dubbele betekenis. 

Natuurlijk was het in de eerste plaats een reclameleus, maar Zaanse 

automobilisten zagen er ook een waarschuwing in om, als ze op de 

Provincialeweg langs Donker reden, hun lichten aan te doen; ter hoogte 

van houthandel Donker ontbrak de straatverlichting. (GAZ 91.000205) 
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ingrijpend verbouwd. Net als bij een aantal huizen aan de 

Lagedijk in Zaandijk was ook hier de naar de weg gekeerde 

zijde oorspronkelijk relatief eenvoudig met slechts de voordeur 

met zijlichten en twee ramen. Bij de verbouwing kreeg het 

huis op de plaats van de twee ramen erkers die doorlopen in 

forse dakkapellen. Aan de tuinzijde kwam een uitbouw, de 

verdieping werd uitgebreid en in de zuidgevel werd een zijraam 

aangebracht. Bij de verbreding van het Watermolenpad tot 

Watermolenstraat is het huis aan de linkerzijde van Kerkbuurt 

7 gesloopt, waarmee het straatbeeld een totaal ander aanzien 

kreeg. 

DE SCHILDERINGEN

Bijzonder was dat de doeken in dit huis doorliepen van plint 

tot plafond en dat op het onderste gedeelte een ‘lambrisering’ 

was geschilderd. Elders waren behangselschilderingen 

meestal geplaatst boven een ongeveer zeventig centimeter 

hoge lambrisering om schade aan de doeken door meubilair 

te voorkomen. De behangsels toonden taferelen zoals we die van 

meer kamerschilderingen kennen. Aan de noord- of gangzijde 

bevonden zich twee doeken: op één daarvan was een waterpartij 

afgebeeld met een vaart en een twee verdiepingen hoog (land)

huis. In de haag naast het huis staan in nissen klassieke 

bustes op sokkels. Op een doek links van de erker was een 

waterpartij met een stenen boogbrug te zien. Het doek rechts 

van de erker vertoonde een herderin met vee in een exotisch 

landschap. Boven de deur naar de gang was een witje of grauw-

tje aangebracht, een schildering die een af beelding in reliëf 

stucwerk suggereert. Op de tegenoverliggende doeken waren 

wandelaars op een zandweg te zien, naast een herderin met 

schapen, opnieuw een boogbrug met daarop een herdersjongen 

met vee. Boogbruggen werden vaak gebruikt om nog een 

extra doorkijkje in het (fantasie)landschap te geven, al was in 

veel gevallen de verhouding met het omringende landschap 

onrealistisch.2 Verder waren aan deze kant een landschap met 

een zandweg en een groen geschilderd huis afgebeeld. Het huis 

lijkt Zaans aan te doen, ook door het rode luik bij een van de 

ramen. De afgebeelde vrouw lijkt een Noord-Hollandse kap met 

oorijzer te dragen. Bij de plaatsing van het zijraam is mogelijk 

een deel van het behangsel verwijderd, want op foto ś is te zien 

hoe de geschilderde ‘lambrisering’ onder het raam lijkt door 

te lopen. 

Verloren erfgoed teruggevonden
Behangselschilderingen uit Westzaans pand 

nu op nieuwe locatie 
In de Zaanstreek zijn in vier oude huizen prachtige behangselschilderingen bewaard gebleven. Hoeveel 

er zijn verdwenen is onbekend, maar van één pand zijn op een onverwachte plek behangselschilderingen 

teruggevonden. 

door George Slieker

IDEAAL LANDSCHAP

In de achttiende eeuw was het in Nederland enige tijd mode 

om in de ‘mooie’ kamer van deftige huizen panoramische 

wandschilderingen op doek aan te brengen die suggereerden 

dat de bewoners in een ‘ideaal’ landschap zaten. Ze waren vooral 

in steden als Amsterdam te vinden. Door de komst van het 

bedrukte papieren behang werden veel geschilderde behangsels 

uit betimmeringen verwijderd. Ook in de Zaanstreek had men 

geschilderd behangsel in huis. 

AMSTERDAMSE INVLOEDEN 

Behangselschilderingen zijn in de Zaanstreek te vinden in drie 

panden aan de Lagedijk in Zaandijk: het Honig Breethuis1, een 

particuliere woning en het voormalige raadhuis van Zaandijk 

aan de Lagedijk 104-106. Verder bevindt zich in een pand aan 

de Noorderhooftstraat in Krommenie een intact ensemble 

behangsels. 

De historische interieurs in de Zaanstreek hebben nooit de 

grandeur gehad van de Amsterdamse grachtenhuizen, al waren 

er mogelijk wel contacten: de stucdecoraties in de zuidgang van 

het Raadhuis te Zaandijk bijvoorbeeld lijken een Amsterdamse 

oorsprong te hebben. 

VERDWENEN DOEKEN

Helaas zijn in de negentiende en de eerste helft van de 

twintigste eeuw veel geschilderde kamerbehangsels in de Zaan-

streek verwijderd. Met alle veranderende modes werden voor 

ons nu historisch belangrijke interieurs aan de geldende smaak 

aangepast. Wat nog rest, is daarom van groot belang voor de 

kennis over deze wandbekledingen. Ook het huis Kerkbuurt 7 

te Westzaan had geschilderde behangsels. De doeken zijn ooit 

uit het huis verwijderd en leken uit het zicht verdwenen, maar 

inmiddels is bekend waar ze zich tegenwoordig bevinden.

HET HUIS IN WESTZAAN

Het Westzaanse huis heeft een lange geschiedenis. De vroegst 

bekende vermelding is een transportakte van 2 april 1749, toen 

Jan Gerritsz. Tip het huis en een bijbehorend pakhuis kocht voor 

ƒ 2200,-. Volgende eigenaren waren onder meer Jan Lourensz 

Ris, Cornelis Schots en Cornelis de Lange. In 1831 werd Gerbrand 

de Jong eigenaar. De familie De Jong speelde in Westzaan 

een belangrijke rol als maker van papier en papierwaren. Zij 

heeft tot 1972 in het huis gewoond. De voorgevel werd ooit 
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fantasievoorstellingen; er werd veelal niet ‘naar het leven’ 

gewerkt. Toch stelt de Stichting familiearchief De Clercq op 

haar website dat de geschoren hagen een aanwijzing zijn dat het 

hier wel degelijk gaat om Rupelmonde. Volgens D.C. de Clercq, 

die de doeken in 1995 beschreef, zijn er ook enkele politieke 

verwijzingen, zoals een keeshond met rood-wit-blauwe strik. 

In de Bataafse tijd, toen de schilderingen zijn gemaakt, was de 

keeshond het symbool van de patriotten. 

VERWIJDERING EN HERPLAATSING

Volgens het boek Vier Eeuwen Herengracht zijn de schil de-

ringen in 1919 uit Herengracht 94 verwijderd.4 Wellicht zijn in 

die tijd de doeken in Westzaan terecht gekomen en heeft de 

verbouwing plaatsgevonden waarbij de erkers werden aange-

bracht. Toen het huis in 1972 van eigenaar verwisselde, werden 

de schilderstukken aan de nieuwe eigenaar separaat te koop 

aangeboden. Omdat deze van aankoop afzag, werd besloten 

de doeken, nadat ze waren gefotografeerd, te ver wijderen 

en naar het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem over 

te brengen. Om nog onbekend gebleven redenen heeft over-

OPDRACHTGEVER EN MAKER 

De huidige eigenaars van Kerkbuurt 7 bezitten een fotoalbum 

uit de jaren veertig van de vorige eeuw waarin de oude situatie 

met de behangsels goed is te zien. Net als op moderne foto ś 

is duidelijk zichtbaar hoe rijk gedetailleerd de schilderingen 

waren (en zijn). Ook de beeldbank van het Rijksbureau voor 

Kunsthistorische Documentatie (RKD) in Den Haag bezit 

foto’s. Volgens de database van het RKD zijn de doeken tegen-

woordig in bezit van kunsthandel Bastings Antiquairs te 

Oss. In 1995 heeft mevrouw J. Borst in opdracht van Bastings 

Antiquairs onderzoek verricht, omdat de doeken in oktober 

van dat jaar door Bastings op de PAN-antiekbeurs in de RAI te 

koop zouden worden aangeboden. De doeken zijn afkomstig 

uit de behangselfabriek van de Vaderlandsche Maatschappij 

van Reederij en Koophandel in Hoorn.3 Ze zijn in 1796 en 1798 

gemaakt in opdracht van Stephanus de Clercq (1747 - 1819), 

een grote graanmakelaar uit Amsterdam. De Clercq was een 

neef van predikant Cornelis Ris, één van de oprichters van de 

Vaderlandsche Maatschappij. Het huis op een van de doeken 

met de waterpartij en de theekoepel zou het buitenhuis 

Rupelmonde aan de Vecht zijn dat in 1796 door Stephanus de 

Clercq werd gekocht. 

OORSPRONKELIJKE LOCATIE EN GESCHIEDENIS

Duidelijk werd dat Stephanus de Clercq de schilderingen heeft 

laten maken voor zijn huis Herengracht 94 in Amsterdam. Hij 

volgde hierin zijn zuster Cornelia die eerder behangsels liet 

maken voor haar huis Herengracht 310, waar deze nog altijd 

aanwezig zijn. Stephanus was verbonden aan de Maatschappij 

tot Nut van t́ Algemeen, die banden had met de Vaderlandsche 

Maatschappij. Dat verklaart mogelijk zijn keuze voor dit 

atelier, net als de aanwezigheid van een ‘Zaans’ huisje en 

Noord-Hollandse of West-Friese kostuums op de doeken. De 

weer  gegeven situatie van het afgebeelde en nog bestaande 

huis Rupelmonde is niet helemaal natuurgetrouw: aan de 

Vechtzijde heeft het huis een uitspringende koepelkamer, 

terwijl de gevel van het afgebeelde huis vlakker lijkt. Ook in 

andere opzichten lijken de doeken af te wijken van de werkelijke 

situatie, maar behangselschilderingen tonen vrijwel altijd 

Kerkbuurt. Kerkbuurt 7, ca. 1900. (GAZ 21.02001) De voorkamer van Kerkbuurt 7 met de geschilderde behangsels in 1947. 

(particulier bezit)

De behangsels met de erop geschilderde lambrizering nog in het pand in 

Westzaan omstreeks 1970. (foto particulier bezit)
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dracht aan het NOM nooit plaats gevonden. Wel werd besloten 

de doeken te laten restaureren. Tot 1998 zijn ze in het bezit 

geweest van schilderijenrestaurator Nico van Bohemen sr. 

(1916 - 1990) en diens zoon Nico jr. in Den Haag. Helaas is niet 

duidelijk geworden hoe Van Bohemen de doeken in bezit 

heeft gekregen. Sinds 1996 zijn de schilderingen eigendom 

van Bastings Antiquairs in Oss. Omdat Nico sr. destijds al veel 

restauraties voor Bastings had verricht werd Charles Bastings 

na het overlijden van Nico in 1990 door de familie gevraagd 

de verdelingstaxatie te verrichten. Een achttal grote doeken 

bleek nog in depot te staan die onverdeeld waren gebleven. 

In de voorgaande jaren had Nico sr. de schilderingen al ver-

doekt en enkel plamuurrestauraties verricht. In overleg met 

de familie heeft Charles Bastings de werken toen privé aange-

kocht; Nico van Bohemen jr. heeft ze uiteindelijk compleet 

gerestaureerd en in 1998 zijn de doeken verhuisd naar Oss.  

BEHOUDEN SCHILDERINGEN 

Kamers met geschilderde landschapsbehangsels bleven nog 

lang geliefd. In haar boek Uit den goeden ouden tijd schreef 

Neeltje Mulder (1833 - 1912) over de Zaanse interieurs ‘De mooiste 

kamers, in rococostijl, waren groen geschilderd, het snijwerk 

met goud afgezet. Het behangsel was van goudleer, of van 

doek, met landschappen beschilderd’.5 Het Honig Breethuis te 

Zaandijk en een tweede (particulier) pand in Zaandijk hebben 

nog geschilderde behangsels van Willem Uppink (1767 - 1849). 

Het voormalige raadhuis aan de Lagedijk 104-106 te Zaandijk 

Behangseldoek met een buitenplaats aan de Vecht, vermoedelijk 

Rupelmonde, thans aanwezig in Oss. (foto auteur).

Onder: Behangseldoek uit Westzaan dat zich nu in Oss bevindt. Het stelt 

een landschap met een wandelend echtpaar voor. (detail, foto auteur)
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heeft in de grote zaal geschilderde behangsels; één doek toont 

een rivierlandschap met theekoepels. 

Met dank aan Jacco Hooikammer van het Nederlands Open lucht-

museum, Arnhem, Bastings Antiquairs, Oss en Christine Sman.

Literatuur: 

- Hendriekje Bosma, Behangselschilderkunst in Noord-Holland 

(Amsterdam 1985).

- D.C. de Clercq, ‘De behangselschilderingen van Stephanus de Clercq 

(1747 - 1819); het buitenleven op huize Rupelmonde’ Nieuwsbrief van de 

Stichting Familiearchief De Clercq nr. 8 december 1995.

- Nico Heermans, Wim Tip en Hans Valk, Wandelen door Westzaan 

(Westzaan 1982).

- J.H.P. Heesters, Vier eeuwen behang. De geschiedenis van wandbespanning 

in Nederland (Delft 1988).

- Neeltje Mulder, Uit den goeden ouden tijd: ruim 60, 70 jaar geleden ; 

jeugdherinneringen van Neeltje Mulder (wed. Jacob Honig Jansz. Junior)  

(3e druk; Koog aan de Zaan 1926). 

- Carla Rogge en S. de Jong: Het voormalige raadhuis van Zaandijk, 

Lagedijk 104. Speciale aflevering van ANNO 1961 (augustus 1991).

- George Slieker, ‘Willem Uppink in de Zaanstreek. De behangsels in 

het Honig Breethuis, Zaans Erfgoed 26 (herfst 2008) 17-21. 

- Vier eeuwen Herengracht: geveltekeningen van alle huizen aan de 

gracht, twee historische overzichten en de beschrijving van elk  

pand met zijn eigenaars en bewoners (Amsterdam, 1976) Inl.  

H. de La Fontaine Verwey; bijdragen van Isabella H. van Eeghen et al.

Noten:

1 George Slieker, ‘Willem Uppink in de Zaanstreek. De behangsels in 

het Honig Breethuis, Zaans Erfgoed 26 (herfst 2008) 17-21.

2 Ook op de behangsels in de zaal van Museum Geelvinck Hinlopen 

Huis in Amsterdam is een dergelijke boogbrug met doorkijkje te 

vinden.

3 De Vaderlandsche Maatschappij werd in 1777 opgericht als 

werkverschaffingsproject in een tijd van economische teruggang. 

Onderdeel was een behangselfabriek.

4 Vier eeuwen Herengracht 427.

5 Neeltje Mulder, 6.

Boogbrug met vee en doorkijkje naar bergachtig landschap. Detail 

van een van de Westzaanse doeken zoals thans aanwezig in Oss. 

(foto auteur) 

Behangselschilderingen toonden vaak fantasierijke en idyllische taferelen, zoals hier een landschap met bergen, 

een Noord-Hollands (Zaans?) huis met vee en op de achtergrond een buitengoed. (foto auteur)
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Akkerbouw op de Zaanse klei  
in de twintigste eeuw
Hoe graan plaats maakte voor vuilstort

Van de landbouw in de Zaanse polders is niets meer over. Maar in de korte tijd van zijn bestaan  

gingen de boeren wel met hun tijd mee. 

door Peter Nugter

ONTSTAAN VAN DE ZAANDAMMER POLDER

Voor veel Zaankanters is de voormalige Zaandammer landbouw-

polder misschien een minder bekend gedeelte van Zaanstad. 

Als industriegebied komt hij wellicht meer in het nieuws. En 

ook het ontstaan van de Zaandammer Polder zal niet iedereen 

kennen. De Zaandammer Polder ligt samen met nog enkele 

kleine polders aan de boorden van het Noordzeekanaal. Dit 

kanaal is na een lange strijd en voorbereiding in 1876 geopend 

door koning Willem III. Velen zullen misschien denken dat 

het kanaal is gegraven van Amsterdam naar IJmuiden. Hoewel 

er veel is gegraven en gebaggerd, is het toch anders gebeurd. 

Het IJ liep vroeger als een langwerpig meer, samen met het 

Wijkermeer, door tot aan de duinen. Door naast de bestaande 

vaargeul het land in te polderen ontstond er een recht kanaal, 

dat nog wel moest worden uitgediept, maar dus niet als zodanig 

is gegraven. Alleen voor het laatste stuk door de duinen moest 

de spa de grond in. Zo zijn de Zaandammer Polder, de Westzaner 

Polder, de Nauernasche Polder, de Achtersluispolder en de 

andere IJpolders ontstaan. 

Door zijkanalen tussen de polders te graven kwam er verbin-

ding met bestaande wateren tot stand, zoals de Zaan en de 

Nauer  nasche Vaart. Eigenlijk zijn het helemaal geen polders, 

maar droogmakerijen. Een droogmakerij is een voormalige 

water  vlakte waar een dijk omheen is gelegd om het water eruit 

te houden. Een polder daarentegen is een laaggelegen en drassig 

stuk grond waar een dijk omheen is gelegd om het water er in 

te houden. De voormalige Polder Oostzaan (het Oostzijderveld 

maakte daar deel van uit) is daar een voorbeeld van. 

DE MARIAHOEVE

In de Zaandammer Polder is de grond drooggelegd in 1874 en 

verkaveld en uitgegeven aan boeren om te gebruiken. De West-

zaner Polder volgde in 1876 en de Nauernasche Polder in 1877. 

Hiermee werd een deel van de gemaakte kosten terug  verdiend. 

Bekend was dat de grond na inpoldering uit vruchtbare zee-

kleigrond zou bestaan, waarop typische landbouw  gewassen 

zoals granen, aardappelen en suikerbieten goed konden 

groeien. En zoals alle polders was het gebied een vlak land  schap 

met een eindeloos uitzicht en zo hier en daar een boerderij. De 

boerderij Mariahoeve van Jacob Nugter was 20 ha, 71 are en 70 

centiare groot, zoals in een ‘te koop’-advertentie van 20 april 1911 

in Het Nieuws van den Dag viel te lezen. Misschien is het bedrijf 

toen in bezit gekomen van Jacob Nugter (1851-1934).

Zo is daar nog steeds één boerderij uit die tijd: de Mariahoeve 

van de fam. Nugteren.  De laatste akkerbouwer, Siem Nugteren, 

is nog maar enkele jaren geleden met zijn bedrijf gestopt. 

DE EERSTE DORSMACHINE

De polder was tot de jaren zestig van de vorige eeuw een leeg 

en overzichtelijk gebied waar wind en landbouw de sfeer 

bepaalden. Moderne boeren moeten het zijn geweest. De indu-

Plan voor het Noordzeekanaal en de bijbehorende polders. (Wikipedia)
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s   triële revolutie, hoewel in Nederland laat op gang ge komen, 

was in volle gang en de omliggende steden waren flink uitge -

groeid. Hier was mechanisatie nodig. Waar kun je dan beter zijn 

dan in een industriegebied als dat van de Zaanstreek? Hoe dat 

eruit zag, zien we op een foto uit… Canada. Martha van Diepen-

Nugter (1911-1998) had hem aan haar geëmigreerde dochter 

Emmy gegeven met een toelichting over haar afkomst. Martha 

was een zus van de laatste tuinder van Zaandam, Gerrit Nugter. 

Van Emmy kwam hij per e-mail weer terug naar de Nederlandse 

tak van de familie. De foto met een brief ging over de grootvader 

van Martha, Jacob Nugter, akkerbouwer in de Zaandammer 

Polder.

Op de foto staat een stationaire dorsmachine in een naar heden-

daagse opvattingen heel primitieve opstelling. Maar we hebben 

het wel over 1906. Een dorsmachine was al ontwikkeld; met de 

aandrijving werd door boeren geëxperimenteerd. Ook Jacob 

Nugter was niet wars van wat experimenten. Deze machine liet 

hij met behulp van een paard aandrijven. Al een hele technische 

vooruitgang. Volgens de toelichting bij de foto werd het paard 

elk halfuur verwisseld en stonden er nog vier andere paarden 

klaar om te worden afgewisseld. Er werd haver, tarwe, gerst en 

blauwmaanzaad mee gedorst. Jacob Nugter staat te kijken naar 

de vorderingen. Zoon Jan Nugter (1887-1962) staat op de foto bij 

het paard. Ook staan er enkele knechten achter de machine. 

Bij verschillende kleinkinderen heeft deze foto in de kamer 

gehangen, tot in Canada aan toe.

VAN STOOMAANDRIJVING NAAR COMBINE

Hierna kwamen de door stoom aangedreven dorsmachines. 

Een soort stoomlocomotief dreef de dorsmachine aan. Het 

te dorsen materiaal werd er met de hand ingeworpen. Het 

gedorste graan werd in juten zakken opgevangen en in de 

schuur opgeslagen. Ook andere boeren bedienden zich van 

dergelijke dorsmachines, zoals is te zien op een foto uit het 

Zaanse Gemeentearchief uit Assendelft in de Nauernasche 

Polder. Hier dringt zich de vraag op of er toen al sprake was van 

loonwerkers. Niet te geloven dat daar later een vuilstort voor in 

de plaats is gekomen.

Tenslotte werden trekkers gebruikt voor de aandrijving van 

de dorsmachines. Al in 1961 werd er gebruik gemaakt van 

zelfrijdende dorsmachines: de combines. In De Typhoon van 

1 augustus 1961 werd Jan Nugter (zoon van Jacob Nugter) 

geïnterviewd op zijn bedrijf in de Achtersluispolder. Ook dit 

bedrijf en de boerderij De Nieuwe Catherina’s Hoeve stonden 

op het punt om te verdwijnen in verband met de uitbreiding 

van de havens. Hier zou een nieuwe insteekhaven komen, de 

Isaac Baarthaven. De landbouw is helaas maar een kort leven 

beschoren geweest op de Zaanse ‘klaaigrond’. 

Peter Nugter is een achterkleinzoon van Jacob Nugter

Dorsen van het geoogste graan in de Zaandammer Polder met behulp 

van een locomobiel (1920). (GAZ 22.01333)

Dorsmachine (1906) aangedreven door paardenkracht via een 

rondlopende tredband. (foto archief fam. Van Diepen, Canada)

Het begin van het einde, de Zaandammerpolder wordt opgespoten. 

Op de achtergrond de Catharinahoeve van Siem Nugteren met aan de 

overkant van het Noordzeekanaal de Fordfabriek en het overslagbedrijf. 

(GAZ 2122648)

De trotse Catharinahoeve aan de weg langs het Noordzeekanaal is er nog 

steeds, maar ligt ingesloten tussen de bedrijfsgebouwen  

(foto W. de Jong, GAZ)
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Van weiland tot dodenakker
De geschiedenis van de historische begraafplaats van 

Oostknollendam
In 1874 verkocht Wijbrand Groot Pieterszoon een stuk weiland 

onder beding dat hij daarop een eigen grafstede mocht vestigen.

door Henk Elzenga

Foto’s: auteur

INITIATIEF

Tot na 1850 werden de inwoners van Oostknollendam begraven 

in Westknollendam, maar op den duur waren zij daarover niet 

meer zo erg tevreden. Bij de inwijding van de Nederlandse 

hervormde kerk op 8 oktober 1863 besloten zij een eigen begraaf-

plaats in Oostknollendam te vestigen. Het duurde echter nog 

ruim 10 jaar voor het zover was!

OVERDRACHT

Op 6 augustus 1874 droeg Wijbrand Groot Pzn. ten overstaan 

van notaris Henricus Lau te De Rijp voor vijftig gulden en het 

vestigen van het recht van vier ‘grafsteden’ een perceel wei-

land sectie A ‘nommer’ 194 ter grootte van vijf are over aan de 

plaatse lijke begrafenisvereniging. Deze overdracht werd ‘in 

koop aangenomen’ door het ‘Bestuur van en ten deeze alzoo 

handelende voor de Algemeene Begraafplaats Oostknollendam.’ 

‘In hunne voorgeschreven qualiteit handelden de bestuursleden: 

Landman Frederik Vleeshakker, landman Jan Groot Wbzn. en 

koopman Roelof Kray.’ Als getuigen waren aanwezig predikant 

Hugo Timmers en timmerman Jacob Jonker. Aldus de akte. 

Hiermee kon de inrichting van een van de oudste nog in parti   -

culiere handen zijnde begraafplaatsen in Nederland (Wester-

veld in Driehuis stamt uit 1888) ter hand worden ge nomen.

REALISATIE

Op het verkochte deel van het weiland moesten na realisatie 

voor Wijbrand Groot en familie drie grafsteden komen en een 

grafstede voor ‘den Weleerwaarde heer predikant van de Ned. 

Hervormde kerk te Oostknollendam.’ Binnen 8 maanden na 

overdracht moest de begraafplaats zijn ‘ingerigt’. Er moest 

ook een sloot rond de begraafplaats worden gegraven ‘op den 

beganen grond ter breedte van twee meters en drie centimeters.’ 

Wijbrand Groot (1797) kon op dit punt zijn hoofd met recht te 

‘ruste leggen’. Na zijn overlijden op 80-jarige leeftijd werd hij 

op 4 november 1877 op zijn eigen ‘dodenakker’ begraven. Zijn 

grafsteen ligt nog steeds direct achter de toegangspoort.

KONINKLIJKE GOEDKEURING

Op 23 juli 1896 werd op voordracht van de minister van Justitie 

door koningin-weduwe Emma, als regentes van koningin 

Wilhelmina, de begrafenisvereniging Oostknollendam konink-

lijk goedgekeurd. De vereniging had de naam ‘Vereeniging 

tot beheer en instandhouding van de Begraafplaats te Oost-

knollendam.’ Op 10 september 1896 verscheen dit besluit in de 

Staatscourant.

BOUW KOETSHUIS

In 1905 werd het koetshuis gebouwd voor ƒ 433,-. Daarmee 

was de rouwkoets, met toebehoren, netjes onder dak. Een ver-

zekerings  polis, in 1928 gesloten bij de Onderlinge Waarborg-

maat  schappij 1903 te Wormer, vermeldt de verzekering van de 

volgende roerende goederen.

• Lijkkoets   ƒ 500,-

• Paardendek   ƒ 100,-

• Lijkkleden   ƒ 150,-

• 10 Gekleede jassen  ƒ 500,-

TOEGANGSHEK EN BERGRUIMTEN

De begraafplaats alsook het hek is een Rijksmonument. Het 

toegangshek stamt evenals de begraafplaats uit 1874. De twee 

flankerende, op pilaren gelijkende bergkasten, zijn van 1930. 

Deze bergkasten, met aan de achterkant een deur, geven een 

opslagruimte van 1.50 x 1.50 m en 3 m hoog. Het getoogde 

dubbele spijlenhek van 2.60 m is uitgevoerd in smeedijzer, 

hangend aan gietijzeren pijlers in de vorm van gecanneleerde 

zuilen van 2 m hoog, bekroond door dennenappels. Beide pijlers 

worden verbonden door een naar boven gebogen staaf, waar-

bovenop een gietijzeren reliëf van een doodshoofd en twee 

gekruiste knekels. Aldus de lezing van een funerair deskundige 

van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

In een tijd dat begrafenissen nog met een rouwkoets 

plaatsvonden kon een koetshuis niet ontbreken.
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BEGRAFENISKOSTEN

In vroeger tijden werden er bij een sterfgeval geen rouwkaarten 

verstuurd, maar kwam er een ‘aanzegger’ langs de deuren in 

het dorp. In 1947 betaalde men voor het ‘kisten’ ƒ 7,50 als de 

overledene langer was dan 90 cm; was deze kleiner dan betaalde 

men ƒ 5,-. Bij die standaardmaat was kennelijk nog rekening 

gehouden met kindersterfte. Het inrichten van een rouwkamer 

kostte ƒ 5,-. Daarvoor kon men beschikken over een vloerkleed, 

twee schragen en een kaftan afdekkleed. Daarnaast betaalde 

men toen voor de verdere lijkbezorging:

• Aanspreker ƒ 20,-

• Doodgraver  ƒ 15,-

• Dragers (8 st.)  ƒ 48,-

• Koetsier  ƒ 12,-

Voor ruim honderd gulden werd men toentertijd begraven. Kom 

daar nu nog maar eens om!

BEPERKT LIDMAATSCHAP

In de notulen van 5 april 1946 komt aan de orde het voort-

zetten van het lidmaatschap van P. Voorthuizen en P. Kelder. 

Beiden waren getrouwd, maar hun vrouwen waren geen 

Knollendamsen. Gezien de beperkte woonruimte na de oorlog 

waren beide echtparen inwonend. In de vergadering ging men 

ervan uit, dat zij zouden vertrekken, zodra er elders woon-

ruimte kwam. De vrouwen werden dus niet als lid geaccep-

teerd, maar de mannen wel. Omdat hun ouders lid waren 

en in Oostknollendam woonden, mochten zij als ‘kindlid’ 

ingeschreven blijven.

WAT VERDER TER TAFEL KWAM

Uit de notulen van 1947 blijkt dat Oostknollendam meer dan 

één café had. Op de vraag waarom de vergadering elk jaar 

plaatsvond in het lokaal van J. Sint en waarom nu niet eens bij 

M. Biljou, kwam het antwoord dat M. Biljou geen lid was. Zelfs 

bij dit soort verenigingen was er dus sprake van ‘neringziekte’!

Er werd ook gevraagd of de 25 sigaren, die aan de oude penning-

meester J. Max waren beloofd, al in zijn bezit waren. Het ant-

woord was neen, omdat de sigaren ‘op de bon’ waren. J. Sint, die 

de vraag stelde, zei dat hij, maar dan maar een beetje duurder, 

daar zelf wel voor zou zorgen. Kennelijk had hij toegang tot een 

ander circuit om hier aan te komen.

Tegen het eind van de oorlog was vergaderen helemaal niet 

toegestaan. Uit de notulen van 20 juni 1945, dus direct na de 

oorlog, kwam aan de orde dat er zo weinig leden naar de ver-

gadering waren gekomen. Dit kwam omdat het hooitijd was en 

eerder vergaderen door de bezetter was verboden.

HUIDIGE SITUATIE

Na ruim honderdveertig jaar is de vereniging nog ‘springlevend’. 

Recent is een totale restauratie afgerond; alles kan weer jaren 

mee. Het bijhouden van deze unieke begraafplaats wordt door 

zeer actieve vrijwilligers uitgevoerd en de administratie en de 

financiën zijn prima op orde. Dus deze vereniging kan er zeker 

weer honderd jaar tegen aan!

Bronnen: 

- Archief van de Vereeniging tot beheer en instandhouding van de 

Begraafplaats te Oost-knollendam (in particulier bezit) en  

www.Rijksmonumenten.nl>Begraafplaats Oostknollendam. 

De grafsteen van Wijbrand Groot bij de ingang herinnert de 

bezoekers aan de schenker van deze dodenakker.

Het monumentale toegangshek uit 1874. Een kerkhofje midden in de weilanden.
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Aardig om te vermelden is de concours-reis van het koor per 

trein naar Arnhem in 1904, toen de Algemene Werkstaking 

van 1903, een gebeurtenis die ook de leden van Werkmanslust 

niet onberoerd had gelaten, nog vers in het geheugen lag. Op 

station Krommenie-Assendelft werden door koorleden leuzen 

gescandeerd, hetgeen het koor op een boete van drie gulden, 

opgelegd door de spoorwegrecherche, kwam te staan. 

Voor Werkmanslust zou 1910 de geschiedenis ingaan als een 

bewogen jaar. Niet alleen steeg het ledental in dit zilveren 

jubileumjaar naar de recordhoogte van 110, bovendien werd 

in Haarlem een eerste prijs in de eerste divisie behaald. Heel 

Krommenie stond op z’n kop. 

MOEILIJKE TIJDEN

Een domper op de feestvreugde vormde, enige maanden later, 

het tot de grond toe af branden van Het Heerenlogement (het 

huidige grand-café Atlantic), het oude café aan de Zuider hoofd   -

straat in Krommenie, waar tal van concerten van het koor plaats-

vonden. Met pijn en moeite wist de brandweer te verhinderen 

dat de brand naar de tegenovergelegen Nederlandse hervormde 

kerk oversloeg, maar voor Werkmanslust was het leed al ge-

schied: alle in het verleden behaalde trofeeën, alsmede het 

vaandel vielen ten prooi aan de vlammen. 

Het nieuwe vaandel (à f 428,75) zette een eerste prijs in de 

afdeling Uitmuntendheid extra luister bij: wederom groot 

feest in Krommenie. Edoch, de donkere wolken van de Eerste 

Wereld  oorlog pakten zich reeds samen, een periode met grote 

be  proevingen, ook voor Werkmanslust. Vele leden zagen zich 

vanwege de mobilisatie gedwongen het lidmaatschap op 

te zeggen. De vereniging raakte zwaar in de schulden en tot 

overmaat van ramp overleed de erevoorzitter, burgemeester 

Lammerschaag. Slechts door een steunactie vanuit de trouwe 

burgerij en met hulp van de plaatselijke sigarenfabrikant en 

beschermheer Baars slaagde men erin het hoofd boven water 

te houden. Tegelijk stond de volgende beproeving reeds voor 

de deur, de crisis, die bij de zingende arbeiders voor grote werk-

loosheid en armoede zorgde. ’t Was sappelen om je contri butie 

te kunnen betalen; gelukkig bood de zang  beoefening troost en 

de mogelijkheid om de zinnen te verzetten. Zingende mensen, 

gelukkige mensen…

Zingende mensen, 
gelukkige mensen

Zwanenzang van Koninklijk Mannenkoor Krommenie
Het Koninklijk Mannenkoor Krommenie, opgericht in 1885, is niet meer. Met het slotconcert viel definitief het 

doek voor de laatste twintig zangers. Een terugblik – met een zwart randje – op bijna 130 jaar mannenzang, in 

deze eerste aflevering van de rubriek ‘Het rijke Zaanse verenigingsleven’.

door Cor van Dongen

Illustraties Archief Koninklijk Mannenkoor Krommenie

‘Statig gaat de zon weer scheiden, en de moede dag zinkt neer.’ Toe-

passelijker afsluiting van het slotconcert in de Rosarium horst 

in Krommenie op 27 november jl. leek niet mogelijk: met deze 

woorden, afkomstig uit het ‘Avondlied’ van F. Silscher, opende 

in maart 1886 het allereerste concert van de een jaar eerder op-

gerichte Mannenzangvereeniging Werkmanslust. 

GROEI EN BLOEI VAN HET KOOR WERKMANSLUST

Met een sterk teruglopende zeildoeknijverheid was het geen 

vetpot in Krommenie, zo aan het einde van de negentiende 

eeuw. Kwijnende industrieën: van de twaalf fabrieken in het 

dorp waren er nog slechts vijf in werking. In deze ambiance 

werd in 1885 het koor ‘Werkmanslust’ opgericht, met als doel 

‘onder den werkenden stand liefhebberij op te wekken voor het 

beoefenen van den Zangkunst’.  

Er werden (dorps)concerten gegeven, er werd succesvol aan con -

coursen meegedaan, meegewerkt aan feesten met bal na. Een 

gedenk  waardige gebeurtenis werd een serenade op het school-

plein die het koor bracht aan hoofdonderwijzer P. Timmers, een 

van de drijvende krachten van de zogenaamde Armen  school, 

ter gelegenheid van zijn 25-jarig huwelijk. 

Dit alles zorgde voor een aanzuigende werking. Kende het koor 

bij de oprichting slechts 20 leden, dat aantal steeg, met enkele 

ups en downs, naar 52 in 1897, 90 in 1904 tot 110 in 1910. Het 

koor werd een begrip in Krommenie: voor een zangwedstrijd 

in Purmerend, vervoer per boot, iedereen gestoken in donkere 

plunje en witte das, deed de Krommenieër bevolking de dappere 

concoursvaarders massaal uitgeleide.

Voor veel leden bleef de verenigingscontributie een fiks offer, 

maar aan het begin van de twintigste eeuw gloorde er licht in 

de economische malaise in Krommenie. Geleidelijk groeide de 

werkgelegenheid, met name bij twee nieuwe ondernemingen 

(waaruit in 1912 de N.V. Verenigde Blikfabrieken zou ontstaan). 

ARTISTIEK SUCCES

Ledenaanwas en grotere armslag voor de deelname aan zang-

concoursen buiten Krommenie wierpen kwalitatief hun vruch-

ten af. Een zesde plaats op een zangwedstrijd in Delft in 1900 

werd een jaar later in Tiel gevolgd door een tweede prijs in de 

tweede afdeling. En, kort daarop, een eerste prijs op een inter -

nationaal concours in Amsterdam. 
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VAN WERKMANSLUST NAAR MANNENKOOR

Tijdens de Tweede Wereldoorlog weigerde Werkmanslust toe 

te treden tot de Nederlandsche Kultuurkamer, het door de Duitse 

bezetter ingestelde instituut waarbij kunstenaars, schrijvers 

en musici zich verplicht dienden aan te melden. Werkmanslust 

trok zich terug in een vierjarige, vocale winterslaap, om zich op 

2 september 1945, onder andere met een uit volle borst gezongen 

‘Ik hou van Holland’, wederom vol overgave in het concertleven 

te storten.

In 1950 werd de naam van het koor vervangen door Mannenkoor 

Krommenie; veel middenstanders waren inmiddels toegetreden 

tot het voormalige arbeiderskoor en dit maakte een nieuwe 

naam noodzakelijk, de oude dekte de lading niet meer. Het 

predicaat ‘Koninklijk’ werd in 1960 verleend, bij het 75-jarig 

bestaan.

ZWANENZANG

We maken een reuzensprong in de tijd van zeventig jaar, een 

periode waarin het ledental gestaag terugliep. Secretaris 

Niek Mak (1938) vertelt: ‘Met de huidige 20 leden, 12 tenoren, 

4 baritons, 4 bassen, was de basis te klein geworden voor een 

goede uitvoering. Onze gemiddelde leeftijd ligt dik boven de 75, 

de jongste is 60, de oudste 86, de stemkracht neemt dan af. Op 

9 oktober is de opheffing op de ledenvergadering bekrachtigd, 

al zijn er leden die dat nog altijd zeer betreuren. Ja, we hebben 

bij ‘Statig gaat de zon weer scheiden, en de moede dag zinkt neer’ wel 

even een traantje moeten wegpinken…’  

Bronnen: 

- Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der 

Mannenzangvereen. ‘Werkmanslust’ te Krommenie 1885-1935 en  

G. Oosterbaan, Honderd jaren zang van het Mannenkoor Werkmanslust/

Koninklijk Mannenkoor Krommenie. (Krommenie, 1985). 

Werkmanslust gefotografeerd tijdens het zilveren jubileum in 1910.Het vaandel in zijn beschermkast was er 

tijdens het laatste optreden ook bij.

Het op één lid na voltallige koor 

tijdens het laatste optreden 

op 27 november 2014. Op de 

muziekstandaard als laatste 

nummer het Avondlied, het was 

het openingslied bij het eerste 

concert in 1886. 

(foto Cor van Dongen)

Op het programma direct na 

de gedwongen stop tijdens 

de bezettingsjaren stond 

natuurlijk ‘Ik hou van Holland’.
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KAREL FONTEIJN.  DE PLAQUETTE IN DE VOORMALIGE

LAGERE SCHOOL ‘DE GORTERSHOEK’ IN ZAANDIJK

Zijn ouders overleefden de oorlog niet, zelf dook hij onder bij 

juf Tieke Jansma. ‘Ze is dood. Dus die dankbaarheid is achter af. 

Ik sliep daar tussen twee Perzische tapijten tijdens de honger-

winter. Er waren geen bedden genoeg en de vloer was zo koud… 

Ze liep de straat op en kwam ergens een Volendammer tegen 

met paling. Ze heeft een klein stukje genomen en dat is haar 

dood geworden: er zat tyfus in. Als je alleen maar aan jezelf 

denkt dan gaat de wereld kapot.’ 

 

AGAATH KOELEMEIJ.  HET MONUMENT AAN DE ZAANWEG

IN WORMERVEER

Haar moeder was getuige van de liquidatie van agent Bouwens. 

Haar vader werd gearresteerd maar weer vrijgelaten. 

‘We woonden naast het bureau. De agenten kwamen ‘s avonds 

wel kijken of ze een plakkie worst konden krijgen. Mijn vader 

werd in het politiebureau neergezet. Daar waren nog een paar 

mensen. Hij wist niet wie. Ze zouden doodgeschoten worden. 

Toen kwam die politieagent die zegt: “Buurman jij hier! Ik zal 

even praten.” Dus gepraat, gepraat: “Buurman kunnen we niet 

missen.” En op laatst mocht mijn vader naar huis toe.’

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 
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Plaquette voormalige lagere school ‘De Gortershoek ’ Zaandijk

Vanaf 9 januari 1942 mochten Joodse kinderen geen les meer 

krijgen op openbare scholen. Tieke Jansma was lerares op de 

toenmalige lagere school ‘De Gortershoek’. De behandeling van 

joden vond ze niet te accepteren en ze besloot onderduikers 

te verbergen. Dat deed zij onder andere in haar Amsterdamse 

bovenwoning. Daar verzorgde ze jarenlang twaalf onderduikers. 

Ook toen een aantal van hen tyfus kreeg. Ze raakte zelf ook 

besmet en ze overleed op 12 januari 1945 op 31-jarige leeftijd. Al 

haar onderduikers overleefden de oorlog. 

De minidocumentaires komen, ingebed in lesmateriaal, in 2015 

beschikbaar voor het onderwijs. Voor verdere informatie zie 

www.monumentenspreken.nl 

Monument Zaanweg Wormerveer 

Op 3 oktober 1944 werd op de ‘Dronken brug’ in Wormerveer 

collaborateur Gerben de Graaf neergeschoten en vier dagen 

later werd de foute politieman Bouwens geliquideerd door 

het verzet. De Wormerveerse bevolking was op haar hoede. En 

terecht, want diezelfde dag volgde een razzia in Wormerveer. Op 

11 oktober stopte op de plek waar de agent was neergeschoten, 

een vrachtwagen. Omstanders moesten toezien hoe vijf aan 

elkaar geketende mannen op de kade werden neergezet en 

gefusilleerd.
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zijn rit naar Zaandam maakte, vanuit 

Oostzaan, want daar was hij voordien 

pastoor!

Het portret van ‘Heer Bart’ toont hem 

met de Bijbel in zijn hand, de vingers 

tussen de tekst. Hoe oud het precies is? 

Het zou uit de tijd van Bart zelf kunnen 

zijn. In ieder geval moet het voor 1685 

zijn geschilderd, het kerkinterieur op de 

achtergrond geeft de situatie weer van 

vóór de aanbouwhal van dat jaar. 

U, als leden van Zaans Erfgoed had de 

primeur van de wedergeboorte van dit 

kleinood, en hoorde ook nog de eerste 

klanken van het nog geheel originele 

pijporgel ‘Flaes & Brünjes’ uit 1863, 

waar  van de windvoorziening zojuist is 

gerestaureerd.

Voor u en voor ons bestuur een gedenk-

waardige bijeenkomst op 8 november 

2014. Blijf welkom in de Oostzijderkerk 

te Zaandam, bij de sluis!

Incassonota’s

Elk jaar vraagt de vereniging in 

december de leden het lidmaatschap, 

inclusief het abonnement op het blad, 

te betalen. Maar de praktijk leert dat 

veel mensen dat vergeten. Dat bezorgt 

het bestuur handenvol werk. Daarom 

is besloten om over te gaan op betaling 

per incasso. Binnenkort ontvangt u een 

brief met nadere toelichting. Met een 

antwoordstrook kunt u aangeven of u 

hiervan gebruik wilt maken. 

HISTORISCHE VERENIGING KOOG-

ZAANDIJK

Herinneringen en foto’s gezocht 

t.b.v. uitgave ‘De meest opmerkelijke 

gebeurtenissen tijdens de bezettings-

jaren’

De Historische Vereniging wil komend 

jaar een uitgave verzorgen met her-

inneringen aan de Tweede Wereldoorlog. 

Wij vragen Kogers en Zaandijkers om 

daaraan bijdragen te leveren. Van dat 

hondje met zijn gespalkte voorpootje 

een vervuilde schildering. Ook het door 

vocht vervormde en vernielde houtwerk 

van een oude lijst ….! Toen ging het snel. 

De restaurateurs van het watersnood-

schilderij bezocht, een plan gemaakt, 

opdracht gegeven en zie … juist vóór de 

najaarsvergadering van Zaans Erfgoed 

was de restauratie klaar. 

Bartel Jacobs was na de reformatie de 

eerste protestantse predikant in de 

Oostzijderkerk. Hij staat in 1585 bovenin 

het predikantenbord en heeft een klein 

glas-in-lood portret in een zuidraam. 

Dat dateert van de herdenking in 1985, 

toen hij met Friese paarden en gevolg 

VERENIGING ZAANS ERFGOED

Artikel in Zaans Erfgoed leidt tot 

bijzondere vondst

Het artikel in Zaans Erfgoed nr. 50 over 

het portret van de eerste hervormde 

predikant in Oostzaandam, Bartel 

Jacobs Bart, leidde tot een bijzondere 

ontdekking en bezorgde de vele 

bezoekers van onze ledenvergadering 

in de Oostzijderkerk een leuke primeur, 

onthuld door de heer W. Dorenbos, 

de voorzitter van de Stichting Beheer 

Oostzijderkerk, sinds 2004 eigenaar van 

het gebouw en het orgel. Van zijn hand 

ook deze bijdrage:

Op een dag in 1999 meldde een ge-

meente  reiniger ‘s morgens om half acht, 

dat er naast de kerk veel rommel lag, 

ook foto’s en lijstjes, duidelijk vanaf de 

verdieping omlaag gegooid en drijvend 

in het water van de stromende regen. Er 

was glasbreuk van een venster boven het 

spuithuis, bereikt door beklim ming van 

een regenpijp. De troep werd opgeruimd 

en verzameld in kartonnen dozen. 

De geestelijk gestoorde dader werd 

opge  pakt, niet toerekeningsvatbaar 

verklaard en weer losgelaten. Met het 

Proces Verbaal heeft het kerkbestuur 

verder niets gedaan, de schade is niet 

verhaald; er werd ook geen poging tot 

herstel van de spullen ondernomen 

of een verzekering gebeld. De dozen, 

opgeslagen in een verwarmde schuur, 

werden volkomen vergeten! 

Toen kwam het artikel in het najaars-

nummer 2014 van Zaans Erfgoed over 

het portret van Bartel Jacobs Bart, dat 

in bezit is van het Zaans museum, zoals 

‘getoond op de tentoonstelling in 1874, 

tegelijk met een niet te traceren portret 

op koper geschilderd’ … Intrigerend….!

Met vaag in ’t geheugen een vroegere 

af beelding in de consistorie, ben ik gaan 

vorsen en vond wat dozen, keurig droog, 

maar met een inhoud uit 1999. En….. 

een beschadigd ovaal van koper met 

Verenigingsnieuws
Berichten van de Zaanse erfgoedorganisaties

Coördinatie: Wikje van Ritbergen

De heer Dorenbos onthult in onze leden-

vergadering het portret van ‘heer Bart’.
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www.heerlijckslaapen.nl

Culinair genieten
aan de Zaan

De Hoop op

d’Swarte

Walvis

Kalverringdijk 15, 1509 BT Zaandam
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HuigHaverlag.nl

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.

De techniek  
van de toekomst,  

dankzij de  
ambitie van nu
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de tijd gegeven om met een uitgewerkt 

voorstel te komen. Anders bewandelt 

de vereniging de juridische weg en gaat 

ze de gemeente verzoeken om Parteon 

aan de plicht tot herplanting te houden. 

Die verplichting stamt al uit 2005. Toen 

bepaalde de Haarlemse rechtbank dat 

binnen twee jaar tweehonderd gekapte 

bomen moesten worden vervangen aan 

de rand van het terrein in Westzaan-

Zuid.

6 AUGUSTUS

Wethouder Jeroen Olthof van Zaanstad 

reageert tevreden op de uitspraak 

van de rechtbank in de ruzie tussen 

Alkmaar en AZ, over de vestiging 

van het jeugdtrainingscomplex in de 

Kalverhoek. De rechter vonniste gisteren 

in kort geding dat AZ niet opnieuw met 

Alkmaar om de tafel hoeft. Dat betekent 

dat AZ door kan gaan met de bouw van 

een complex in de Kalverhoek. Olthof: 

‘Ik ben blij dat we door kunnen met de 

ontwikkelingen. Niet dat de boel stillag, 

maar toch. Dan was er wel een probleem 

ontstaan.’

14 AUGUSTUS

Op het strand Fuut/Watersnip in het 

Zaandamse Jagersveld is gistermiddag 

blauwalg geconstateerd door het hoog -

heemraadschap. De gemeente Zaan-

stad heeft daarop borden geplaatst 

met een waarschuwing. Er geldt geen 

zwemverbod. Blauwalg kan helder 

water veranderen in een troebele en 

voor de feestdagen wordt afgeschaft. De 

invoering van de blauwe zone is een lang 

gekoesterde wens van de winkeliers, die 

klaagden over het betaald parkeren. Het 

college wil het besluit over de blauwe 

zone na de zomer in de gemeenteraad 

behandelen. Dat gebeurt vooruitlopend 

op de evaluatie van het parkeerbeleid.

22 JULI

De nu gerenoveerde Coentunnel werd 

in 1966 opgeleverd na een bouwperiode 

van vijf jaar. Tot die tijd was de Hempont 

de belangrijkste verbinding tussen 

Amsterdam en Zaandam. De Hempont 

was een groot knelpunt. In 1959 werden 

er dagelijks 5800 auto’s vervoerd en 

dat zorgde voor lange wachttijden. 

De tunnel kreeg zijn naam vanwege 

de nabijgelegen Coenhaven, die weer 

vernoemd is naar Jan Pieterszoon Coen. 

De tunnel vormt de verbinding tussen 

het westelijke gedeelte van de ringweg 

(A10) en het knooppunt Coenplein dat 

aansluiting geeft op de Coentunnelweg 

(A8) naar Zaanstad en op het noordelijk 

deel van de A10. De Hempont wordt nu 

voornamelijk voor lokaal (fiets)verkeer 

gebruikt.

23 JULI

Parteon moet nog dit jaar tweehonderd 

bomen terugplanten bij het braak-

liggende Pont Meyerterrein in Westzaan. 

Dat vinden de vereniging Hart voor Stad 

en Bewonerscontact Westzaan. Hart voor 

Stad heeft gisteren Parteon twee dagen 

Kroniek
Drie maanden ( juli tot en met september 2014)

Nieuws uit de Zaanstreek, samengesteld uit Dagblad Zaanstreek

door Jaap de Koning

Foto’s: Wim de Jong, Gemeentearchief Zaanstad

4 JULI

Route 3, of route 4? Of toch een andere? 

Er zijn grofweg acht manieren om de A8 

aan de A9 te verbinden, die de komende 

tijd onderzocht worden. Gisteravond was 

er een bijeenkomst in het Wapen van 

Assendelft, waarbij alle mogelijkheden 

nog eens voorbij kwamen. In elke hoek 

van het zaaltje hing een plattegrond, 

met daarop de acht verschillende 

routes die het laatste deel van de A8 

kan lopen. Een waaier aan kleuren, en 

elke route heeft wel een nadeel. Op 

de bijeenkomst in Assendelft leek de 

Heemskerkse variant, die in een kronkel 

ten noorden om de golf baan heengaat, 

een meerderheid achter zich te krijgen.

12 JULI

Gedeputeerde Staten hebben besloten 

om bruggen en sluizen centraal te 

gaan bedienen. Op termijn kan dat 

betekenen dat ook de bruggen in de 

Zaanstreek worden aangesloten op een 

nieuwe provinciale bedieningscentrale. 

De bruggen langs de Zaan worden 

al vanaf één centrale open en dicht 

gedaan. Andries de Weerd van 

belangen vereniging Schuttevaer 

(binnenvaart) is enthousiast over het 

idee. ‘Het idee speelt al langer in de 

provincie. Eerst was ook de bedoeling 

dat de scheepvaart vooral ’s nachts zou 

moeten gaan varen. En dat is nu uit de 

plannen gehaald.’ Volgens De Weerd is 

de brugbediening in de Zaanstreek een 

goed voorbeeld van de voordelen van 

een bedieningscentrale.

15 JULI

Niet alle winkeliers vinden het erg dat 

de invoering van de blauwe parkeerzone 

in winkelgebieden in Wormerveer en 

Koog aan de Zaan nog bijna een half jaar 

op zich laat wachten. Het college van B 

en W wil dat het betaald parkeren daar 
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laten weten aan de gemeenteraad. Vijf 

projecten lopen forse vertraging op, 

omdat ze last hebben van de uitge  lopen 

werkzaamheden aan de Wilhelmina-

sluis. Tijdens de werkzaam  heden zijn 

de Beatrixbrug en Wilhelminabrug 

afgesloten voor het verkeer. Een van 

de projecten die de dupe is van de 

vertraging, is de herinrichting van de 

Vincent van Goghweg. Die zou eigenlijk 

eind 2014 starten, maar dat is nu 

verschoven tot na de zomer van 2015.

28 AUGUSTUS

Automobilisten moeten deze weken iets 

meer geduld hebben als ze Saendelft in 

of uit willen. Door de afsluiting van de 

Noorderveenweg stroopt het verkeer in 

de ochtend- en avondspits op diverse 

andere wegen in de omgeving op. Op 

de Dorpsstraat in Assendelft staan 

de auto  mobilisten deze dagen lang 

te wachten voor de stoplichten bij de 

Communicatieweg. Kees Winter van 

tankstation Avia ziet de file dagelijks 

voor zijn deur. ‘Het is veel drukker dan 

normaal. Maar mensen klagen niet. Ze 

begrijpen dat ze er langer over doen als 

er wegen zijn afgesloten.’

1 SEPTEMBER

De eigenaar van het Jacob Visterrein 

bij de Zaanse Schans dreigt er een 

grote fabriek te bouwen als zijn 

woningbouwplan voor het terrein niet 

doorgaat. Dat zegt Mark Balder, de 

advocaat van Rito Holding die sinds 1981 

eigenaar is van het terrein. De plannen 

voor het terrein spelen al jaren. Rito 

kocht het terrein in 1981. Als de raad 

besluit om toch geen goedkeuring te 

verlenen aan het woningbouwplan, 

zoals het college voorstelt ‘dan zal 

Rito een aanvraag voor een groot 

fabrieksplan indienen’, aldus Balder.

19 AUGUSTUS

Oliemolen De Bonte Hen krijgt een 

nieuwe fundering. De vloer zit vol 

hobbels en bobbels en op sommige 

plekken is de molen al tien centimeter 

verzakt. Vijf jaar geleden merkte 

mole naar Willem Klut dat een van de 

heiers (die de oliepers aandrijft) tegen 

het rieten molenlijf aankwam. Door 

een deel van de balk te zagen, werd 

het probleem tijdelijk opgelost. ‘Daar 

kun je natuurlijk niet mee door blijven 

gaan. Doe je niets aan de fundering, 

dan zakt de molen over het binnenwerk 

heen.’ Toen de zeventiende-eeuwse 

molen in 1975 in de huidige vorm werd 

opgebouwd aan de Kalverringdijk, is 

de meer dan driehonderd jaar oude 

fundering niet aangepakt.

26 AUGUSTUS

De vertraging van de werkzaamheden 

aan de Wilhelminasluis blijkt grote 

gevolgen te hebben voor andere 

opknapbeurten in de binnenstad. Dat 

heeft wethouder L. Vissers-Koopman 

stinkende massa. Mensen die in contact 

komen met water waarin blauwalgen 

voorkomen, kunnen last krijgen van 

onder meer darmklachten, huidklachten 

en misselijkheid.

18 AUGUSTUS

Gebouw 197 op het Hembrugterrein 

verkeert in heel slechte staat en moet 

zo snel mogelijk worden opge knapt. 

‘Een deel van het dak is al inge -

stort’, zegt Robert Leferink, project -

directeur Hembrugterrein. Eigenaar 

Rijks  vast  goedbedrijf is met Stads-

herstel Amsterdam in overleg over 

de herontwikkeling van het uit 1918 

daterende gebouw. Dit najaar moet 

volgens Leferink duidelijk worden of 

Stadsherstel het pand, ook wel bekend 

als het laboratorium, wil opknappen 

en verhuren. De keus voor Stadsherstel 

komt voort uit een besluit van de 

provincie Noord-Holland, licht Leferink 

toe.

19 AUGUSTUS

De zolder van het Regthuys in Westzaan 

wordt waarschijnlijk verbouwd tot 

een museum. Daar zouden dan de 

archeologische vondsten van Westzaner 

K. Kok in moeten worden ondergebracht. 

Hij heeft vierhonderd stukken van zijn 

collectie geschonken aan een onlangs 

opgerichte stichting. Die gaat nu geld 

inzamelen voor de verbouwing van het 

gebouw.
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23 SEPTEMBER

Het einde van het Knollenveld achter 

NS-station Zaandam als gratis parkeer-

terrein blijft niet bepaald onopgemerkt 

in de buurt. Nabijgelegen woonstraten 

als de Kapzaag staan van links tot 

rechts bomvol geparkeerd, en voor het 

parkeerterrein bij de Aldi aan de West-

zanerdijk geldt hetzelfde. ‘Tot zes uur ‘s 

avonds staat hier nu alles vol’, aldus een 

omwonende. ‘en dat is echt van de laatste 

weken.’ Een straat verder staat leeg, maar 

daar is het dan ook betaald parkeren.

26 SEPTEMBER

De Bartelsluisbrug wordt vervangen. 

Dat gebeurt van 13 tot en met 17 

oktober, in de herfstvakantie. Tijdens 

de werkzaamheden is de doorgang 

voor alle verkeer tussen Wormer en de 

Engewormer gestremd. Fietsers kunnen 

gebruik maken van het Kerkepad in 

Wormer en de Engewormer. De brug is 

onlangs door het hoogheemraadschap 

aan de gemeente Wormerland in eigen-

dom overgedragen, inclusief het nodige 

geld voor de vernieuwing, omdat de 

gemeente meer plannen met de buurt 

heeft.

CDA en PvdA hebben het college daar-

toe gissteravond, tijdens de raads -

vergadering, opdracht gegeven. Het 

college wilde de raad vragen in te 

ste  mmen met een brug op de huidige 

locatie, met een doorvaarthoogte van 

minimaal 3 in plaats van 2,5 meter. Maar 

met name GroenLinks en het CDA gaven 

in de voorronde al aan meer informatie 

te willen over de (veilige) alternatieven.

13 SEPTEMBER

De creatieve broedplaats en het bedrijfs-

verzamelgebouw in de voormalige 

Honigfabriek aan het Zuideinde in Koog 

aan de Zaan worden gelegaliseerd. Dat 

hebben burgemeester en wethouders 

besloten. Het gemeentebestuur zegt 

dat de broedplaats en het bedrijfs-

verzamelgebouw naadloos passen 

in de visie die Zaanstad heeft op het 

hergebruik van oude fabriekspanden. 

Er zijn nu onder meer een kookstudio, 

een fotograaf en een geluidsstudio 

gevestigd. Ook werken er meubelmakers.

15 SEPTEMBER

Lang geleden werd er achter aan 

een zijstraatje van de Westzijde 

een schuilkerk neergezet, en nog 

altijd kennen weinig mensen dit 

bijzondere gebouw. Ook tijdens Open 

Monumentendag 2014 bleef het vrij 

rustig aan het Papenpad. ‘Ik noem het 

altijd een verborgen pareltje’, zegt 

Carolien Kok, die in de pastorie woont 

en de kerk beheert. De Zaanse versie 

van Ons’ Lieve Heer op Solder leidt een 

teruggetrokken bestaan. Slechts eens 

in de maand wordt er nog gekerkt, 

af  wisselend door de oudkatholieke 

ge  meente en de Zaanstad Ecclesia (‘een 

Huub Oosterhuisachtige gemeente’ zegt 

Carolien Kok).

3 SEPTEMBER

De gemeente Zaanstad koopt de 

Wormerveerse biljartvereniging WBV 

uit voor ruim twee ton. De gemeente 

heeft het terrein van het biljarthonk 

nodig voor nieuwbouw van basisschool 

Toermalijn. Het bestuur en de algemene 

ledenvergadering zijn akkoord gegaan 

met de deal, die anders uitpakt dan waar 

eerst op werd gekoerst. Afgesproken 

is dat de gemeente Zaanstad het 

clubgebouw voor € 212.000,- van de 

biljarters overneemt. Dit is de door een 

onafhankelijke taxateur vastgestelde 

waarde.

4 SEPTEMBER

De kleinschalige bio-energiecentrale, 

gepland aan de Pascalstraat in 

Zaandam, blijft vooralsnog de enige 

in de Zaanstreek. Dit ondanks de 

vele duurzaamheidsplannen van de 

gemeente. ‘Op deze plek is het een 

passend middel, maar het is niet de 

bedoeling dat er meerdere centrales 

verrijzen’, aldus een woordvoerder. In 

het gemeentehuis van Zaanstad ligt 

momenteel de omgevingsvergunning 

ter inzage voor een nieuw te bouwen 

biomassacentrale. Het plan is om met 

de verbranding van houtsnippers 

energie op te wekken, waarmee in eerste 

instantie de nieuwbouw van het Zaans 

Medisch Centrum, het Pascalcollege, het 

Zaans Lyceum, verpleeghuis Oostergouw 

en de flat IJhoorn van warmte worden 

voorzien.

10 SEPTEMBER

Er komt een onderzoek naar de haal-

baarheid van een nieuwe Zaanbrug, 

die de Lassiestraat in Wormer met de 

Zaanweg in Wormerveer verbindt. 

De coalitiepartijen VVD, GroenLinks, 
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ZUIDERVERMANING WESTZAAN

Zuideinde 233, Westzaan

www.zuidervermaning.nl

16 januari 20.15 uur. La Luna met ‘Dance 

une Nuit’. Vijf bevlogen musici brengen 

een meeslepend programma dat je 

thuisbrengt in een nacht vol romantiek, 

passie, mystiek en magie.

Toe  gangs  prijs € 16,50. Reserveren/

betalen via http://www.laluna.org of 

aan de zaal (€ 17,50) via info@zuider-

vermaning.nl of tel. 075-6318279

23 januari 20.15 uur. Lezing van Hans 

Luiten: ‘Waarin zijn Doopsgezinden, 

Silicon Valley en Hout aan elkaar 

verbonden?’

HONIG BREETHUIS

Lagedijk 80, Zaandijk

www.honigbreethuis.nl

18 januari 16.00 uur. Caroline Erkelens.

15 februari 16.00 uur Kinderconcert 

voor (groot)ouders en (klein)kinderen, 

Tae-Young Kim, pianoforte en Henry 

Muldrow, compositie en zang. 

Kaarten inclusief entree museum en 

een consumptie volwassenen € 17,50, 

vrienden en 1 introducé € 15,00 pp., 

kinderen 4 t/m 12 jaar € 7,50. 

6, 7 en 8 maart. Pianofortefestival 

Zaandijk 2015. Concertserie op diverse 

locaties in Zaandijk.

Agenda
Een greep uit de Zaanse activiteiten in de wintermaanden

samenstelling: John Pasman

JISPER KERK

Dorpsstraat 46, Jisp www.jisperkerk.nl

Kaarten € 16 via Karel Besemer, 

tel. 075-6421571, 

email karel.besemer@hetnet.nl

24 januari 20.15 uur Concert bij 

kaarslicht. Joanna Wronko, viool, en 

Vincent Planes, piano. Brahms scherzo 

in C; Brahms sonate nr. 2 in A opus 100; 

Von Dohnanyi sonate in Cis opus 21; 

Schumann sonate in D opus 121.

1 februari 15.00 uur Robert Jan Stips 

(piano) speelt Nederlandse pop. 

21 februari 20.15 uur Concert bij kaars-

licht. Storioni Trio. Beethoven pianotrio 

in Es; Vietor pianotrio in A kl.t.; Dvorak 

pianotrio in F. kl. t. op. 65.

21 maart 20.15 uur Concert bij kaarslicht. 

Berlage Saxophone Quartet m.m.v. 

Sabine Wuthrich, sopraan, en Francine 

Vis, mezzosopraan. Schubert fantasie in 

F. kl. t.; Pergolesi Stabat Mater.

12 april 10.00-18.00 uur Korendag 2015.

MUZIEKPODIUM MENNO 

SIMONS FLAES

Vermaning, Zaanweg 57, Wormerveer

Contactpersoon: K.A. Booij, Wandelweg 

149, 1521 AE Wormerveer tel. 075-6219334

E-mail: klaas.booij@planet.nl

www.mennosimonsflaes.doopsgezind.nl

18 januari 15.00 uur Hoogtepunten uit 

de vroege barok. Elise Keep, sopraan, 

en Paul Waerts, orgel. Werk van o.a. 

Monteverdi, Cavalli, Strozzi en Purcell.

22 februari 15.00 uur Trio Tres Calides 

met Carla Bos, harp, Desiree Vergers, 

dwarsfluit, Lisette Emmink, sopraan.

29 maart 15.00 uur. Pergo Ensemble met 

Gregor Overtoom, 1e viool, Renate Smit, 

2e viool, Suzan Rous, altviool, Irene van 

der Heuvel, cello, Irmgard von Asmuth, 

alt, en Elise Keep, sopraan. Mozart 

strijkkwartet KV156, Pergolesi Stabat 

Mater.

26 april 15.00 uur Quatriola Ensemble 

(fluit, hobo, klarinet, fagot). Muziek uit 

de tijd van de Koude Oorlog.
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29, 30, 31 december de hele dag The 

Big Draw Nederland. Laat je inspireren 

door de Zaan en doe mee aan dit 

tekenevenement. Alle leeftijden, kosten: 

gratis bij entree Zaans Museum.

2 januari 2015 14.00 uur Winter 

workshop, leeftijd vanaf 7 jaar, kosten  

€ 3,00 pp. plus entree Zaans Museum.

HEEMTUIN

Burg. In ‘t Veldpark, Heijermansstraat, 

Zaandam, tel. 075-6352185

12 januari 2015 13.00 -16.30 uur 

Vogelvoer maken. Deelname € 2,50.

23 maart 2015 11.00 uur en 14.00 uur 

Heem  tuinwandelingen over stinze -

planten. Deelname gratis

13 april 2015 11.00 uur Kikkerpad en 

theetuin, doe- en ontdekactiviteiten in 

de heemtuin. Deelname gratis.

WSV DE LAATSTE LOODJES.

Het complete wandelprogramma voor 

2015 is als pdf te downloaden via:

http://www.wsvdelaatsteloodjes.nl/

wandel-agenda/117-wandel-agenda-

compleet

3 en 4 januari, 10 en 11 januari  

13.00 – 17.00 uur. Expositie Marius Fuit.

24 en 25 januari 13.00 – 17.00 uur 

Kunstvereniging Buitenveldert.

31 januari en 1 februari 13.00 – 17.00 uur 

Fotogroep Click.

ZAANS MUSEUM

Schansend 7, 1509 AW Zaandam

Tel. 075-6810000

www.zaansmuseum.nl

dagelijks geopend 10.00 -17.00 uur 

Vanaf 11 december het tweede 

deel van de herinrichting van het 

museum met een reconstructie van 

de tentoonstelling Zaanlandsche 

Oudheden en Merkwaardigheden 

uit 1874, die het begin vormde van de 

Zaanse Oudheidskamer, het latere Zaans 

Museum. Verder voor kinderen: 

20 december t/m 26 december de hele 

dag: Kerstspeurroute (vanaf 6 jaar). 

Kosten: gratis bij entree Zaans Museum. 

Ga gewapend met een zaklantaarn op 

ontdekkingstocht door het museum en 

los de puzzel op.

26 december 14.00 uur Kerstvoor stel-

ling ‘Bibi en de Bakoven’ voor kinderen 

van 2,5 tot 7 jaar. Toegang € 7,50 pp.

29 januari 20.15 uur. Organisatie Oude 

Muziek. Menno van Delft, klavichord. 

Bach en zijn grote voorgangers 

(Froberger, Weckmann, Kuhnau). 

Kaarten € 23,00, vriend € 19,00, CJP/

student € 10,00 via  

www.oudemuziek.nl of 030-2329010.

SCHUILKERKCONCERTEN

KROMMENIE

Oudkatholieke Schuilkerk Sint Nicolaas, 

Noorderhoofdstraat 131, Krommenie, 

www.schuilkerk-krommenie.org/

concerten.html

11 januari Ensemble Gli Aspetti met 

Sarah Aszmann, hobo, Inga Maria 

Klaucke, fagot, Ivan Iliev, viool, Nadine 

Henrich, altviool, en Maximilliano 

Segura Sanchez, cello. Muziek van 

Haydn, Danzi, Mozart en Fiala. 

15 februari Intercontinental Ensemble 

met werken van Brahms, Hindemith en 

Spohr. 

15 maart Daahoud Salim Alvarez, piano, 

met werken van o.a. Rachmaninov en 

Bartok. 

Aanvang steeds 15.00 uur, kaarten  

€ 10.00. 

HET WEEFHUIS

Lagedijk 39, Zaandijk

www.hetweefhuis.nl  

25 en 26 december 13.00 – 17.00 uur 

Kerstexpositie Zaanse Schilderskring. 

Elk jaar exposeert de ‘Zaanse 

Schilderskring’ met Kerst het werk van 

haar leden waar in het afgelopen jaar 

aan is gewerkt.
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