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U ITF'AKKEN
ITPAKKEN EN WEGWEZEN
Een wereld
Wereld zonder verpakkingen is ondenkbaar. Vrijwel alle artikelen die je aanschaft
zijn verpakt. Daarmee is meteen het belang van de verpakking aangegeven. Want als
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alles wordt verpakt - van de kleinste lucifer tot de grootste container - houdt dat in,
dat een enorme industrie dagelijks verpakkingen produceert. Deze verwerkt grote

hoeveelheden glas, kunststof, metaal (blik), hout en papier (karton). Om een
indruk te geven: er komt jaarlijks 3,4 miljoen ton papier en karton op de markt van

de Nederlandse verpakkingsindustrie.
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pakkingen III, zeventig procent van
alle verpakkingsmaterialen worden hergebruikt; een doelstelling die overheid
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en bedrijfsleven hebben afgesproken.

Dat hergebruik is noodzakelijk omdat
we anders in no-time alle grondstoffen
op de wereld er doorheen hebben gejaagd en een onvoorstelbare berg afval
In het Convenant Verpakcreëren. ln
kingen III stelt men zich ook ten doel
om het materiaalgebruik voor verpakkingen drastisch te reduceren. Daar
wordt overigens al flink werk van gemaakt. Zo werd een tube mayonaise of tandpasta voorheen in een doosje verkocht. Dat zie je niet meer. De kratten voor fristrayas en in 1990 woog een
dranken maakten grotendeels plaats voor lichte tray's
literﬂes
literfles huiswijn van Albert Heijn 570 gram - nu is dat nog maar vierhonderd gram.
Weet je dat er van 670 blikjes een nieuwe fiets wordt gemaakt?

Het streven naar materiaalvermindering is natuurlijk hartstikke goed. Maar leidt
je ziet steeds
het ook tot fraaiere en gebruiksvriendelijke verpakkingen? Helaas niet. Je
meer gestandaardiseerde vormen van flessen, blikjes en doosjes. Er is weinig
onderscheidends meer te ontdekken en het gebeurt me nog maar zelden dat ik het
beugelﬂesjes van Grolsch
zonde van de verpakking vind om deze open te maken. De beugelflesjes
Coca-Colaflesje van weleer is geschiedenis. Het bijzondere
verdwijnen. Het fraaie Coca-Colaﬂesje
chocoladehagelslagdoosje van Cacao de Zaan behoort reeds lang tot het verleden.
Slechts parfumproducenten ontwikkelen nog wel eens een fraai flesje, maar ik
gebruik geen parfum. Hoewel, ik heb nog wel eens een sigarendoosje gekocht,
terwijl ik niet rook, alleen omdat ik het zoin oogverblindend mooie verpakking vond.
En ik kocht wel eens grammofoonplaten alleen voor de hoes - dat zie ik me niet zo
gauw met een CD-doosje doen. In de winkels, op straat en in het plantsoen worden
we intussen overspoeld door standaardblikjes, petflessen en vreselijke blisterverpakkingen, die je met geen mogelijkheid kunt open krijgen zonder de hulp van een vlijmscherp mes of een schaar. En als je een schaar koopt die is verpakt in zoin omhulsel,
ben je helemaal flink in de aap gelogeerd: zie dat ding er maar uit te krijgen zonder
schaar. Wellicht is het een idee voor fabrikanten om goedwillende consumenten
spoedcursussen aan te bieden voor het openen van hun verpakkingen. Ik zou me onmiddellijk inschrijven, er wellicht een vakantie aan opofferen om te leren zonder gevan een
een
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te openen,
openen, geen
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melk te
pruts
pruts een
CD,s af te kunnen krijgen.
blikje, en om zonder getier het cellofaan van een pakje CDs

Ik zou er heel wat
Wat voor over hebben om nooit meer de neiging te hebben de verpakking met inhoud en al in het vuilnisvat te kieperen, omdat ik het product er niet
uit kan krijgen.

Pons Koopmans
VerpakkingJ van Fons
cDe kracht van Verpakking,
Als ik mag geloven wat er in het boek LDe
(Kluwer, ISBN 90 14 06758 5, nugi 923) staat, dan gloort er hoop. Koopmans stelt,

dat fabrikanten en merkenmakers toch het belang en de reikwijdte van verpak-

kingsdesign beginnen in te zien als een belangrijk bindmiddel voor een lange

termijnrelatie met de consument. Ik ben benieuwd, maar vrees dat de economische

Druk

bv Kunstdrukkerij Mercurius-Wormerveer
Zaans Erfgoed is een initiatiefvan de verenigingen
Huis, en tZaans
cZaans Industrieel
'Vrienden van het Zaanse Huis)
Erfgoedl. Het verschijnen van dit blad wordt mede
Erfgoed.
EM.
mogelijk gemaakt door: Honig-Laanfonds, Ir. P.M.
Duyvisfonds, Maatschappij tot Nut van ,t Algemeen,
Verkadefonds, gemeente Zaanstad

motieven en dus verdere standaardisering zullen prevaleren boven een onder-

scheidende verpakking. Daarbij komt nog, dat de gemiddelde retailer niet gevoelig

is voor een afwijkende verpakking; het geeft slechts last en extra werk. Daarom zal
hij een dergelijke verpakking snel uit zijn assortiment weren. Slechts een enorm
verkoopvolume zou hem van gedachte kunnen veranderen. Toch ligt er een schone
taak voor verpakkingsdeskundigen en industrieel en grafisch ontwerpers.

iJAN SCHDEN
SEHUEN
:JAN

UVormer
fan Schoen is ontwerper bij Het Pakhuis (vormgevers van communicatie) te Wormer

lNHUlJD.

Voor het zeventiende-eeuwse pakhuis De Baars te Zaandijk leek er geen toekomst meer. Totdat de Stichting Zaanse Pakhuizen werd opgericht, die zich
beijvert voor verplaatsing van het pand, restauratie en een nieuwe bestemming.

Tot in de jaren zestig bepaalden houtschepen het karakter van de Zaanse
havens. Daarin kwam nadien veran-

dering, maar de plannen om nabij het
stadscentrum van Zaandam dit deel
van de Zaanse geschiedenis met een
historische haven te doen herleven,

lll'iRSllil

Met het verwerken van de gegevens
voor het artikel over de Wilhelminasluis in het vorige nummer ging het
een en ander mis met de naamsvermelding van de ingenieur die de
sluis ontwierp. De enige juiste naam
is: ].G. van Niftrik. Waar “Niftrik
(dus zonder <van›) of LVan Nifrik'

(zonder Gt') werd vermeld, was sprake
van foutjes van de eindredacteur.

krijgen steeds vastere vorm.

Verpakkingen waren er al vóór de Zaanse verpakkingsindustrie opbloeide. Zo
bevindt zich in de collectie van Stichting Archief Honig(h) te Zaandijk een
met een papiermolen beschilderde, blikken tabaksdoos uit het einde van de
achttiende eeuw.
Het onderscheid tussen zeerovers en
kapers was in de zeventiende eeuw
flinterdun. Kaper Piet Heijn won de
zilvervloot en ging als held de geschiedenis in. Over de zeerover Claes

Compaen uit Oostzaan werd heel wat
minder vriendelijk geoordeeld.

14
18

De timmerlieden Gé Sombroek en Gerrit van Assema besloten ruim 25 jaar
geleden dat zij meer wilden dan (seriewerk maken. Zij richtten hun eigen bedrijf Somass op, dat zich specialiseerde in restauraties en replicas van Zaanse
houtbouw en dat inmiddels ook molens herstelt en bouwt. 'Molenmakers zijn
horlogemakers in het groot.)
Met de komst van de Zaanse merkartikelen bloeide ook de Zaanse verpakkingsindustrie op. Het belang daarvan overschreed al snel de Zaanse grenzen.
Krommenie werd beroemd door zijn blikverpakkingen. Een overzicht van de
ontwikkeling van deze industriële sector, van de ondernemers die erachter za-

ten en de werknemers, zoals de meisjes van Verblifa. En óók: Zaanse verpak-

kingen van papier en karton.

Verenigingsnieuws, een rubriek die afhankelijk is van de inzendingen. Nieuws
van de 'eigen clubﬂ dat ook anderen kan interesseren.
Boekennieuws. Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek belicht.

Cultuurhistorisch eropuit? De agenda geeft tips.
Kroniek. Een overzicht van de gebeurtenissen in de Zaanstreek van juli tot en

met september 2003.
(Mooi zooitje). Onder die titel verscheen onlangs een overzicht van het werk
van beeldende kunstenaars die momenteel in de Zaanstreek actief zijn. Het
boek kan min of meer gelden als een vervolg op LKunst zonder rugwind,7 het
in 1999 uitgegeven boek over de Zaanse schilderkunst van 1600 tot 1950.
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De Baars zoals het pakhuis er na de verplaatsing en restauratie uit moet zien.

NIEUWE TUEKUMST

PAKHLIIS DE BAARS
ahwL .(ﬁeß omJl/(ciyte/'e/b

Q fa staat nu nog verscholen achter Lagedijk nr. 6 te Zaandijk, dichthij de grens met Koog: pakhuis
De Baars. Dit wormalige papieipakhuis, waarschijnlijk gehouwd aan het einde van de zeventiende eeuw,
leek nog niet zo lang geleden reddeloos. Maar inmiddels zijn er steeds concretere plannen om het pakhuis
te ueøpkzatsen, te restaureren en een nieuwe hestemming te gez/en.
Het verhaal van de redding van
De Baars, waarvan de slothoofdstukken nog moeten worden geschreven,

begon toen de Stichting Zaan 86 Dijk
betrokken raakte bij het vrijgekomen
terrein met opstallen van het vleesbe-

Remelink. Het pakhuis Asia bleef
staan op zijn oude plek aan de Zaan.
Nabij het terrein van Van Dok kwam
pakhuis De Baars vrij te staan door
wijzigingen van het overslagstation
van ADM Cocoa. Dit bedrijf bleek

drijfvan Van Dok aan Lagedijk 10 te

bij navraag een sloopvergunning voor

Zaandijk. Stichting Zaan öc Dijk
spant zich in om de planologie
van een groot gebied rond de
Zaandijkse Gortershoek te ontwikkelen. Terwijl de stichting onderhandelde met de familie Van Dok stortte
het bouwvallige pakhuis De Haan, dat

het pand

op het terrein stond, spontaan in el-

kaar. Stichting Zaan 86 Dijk ontwikkelde daarna een plan om pakhuis Asia
(dat nabij De Waakzaamheid aan de
Zaan in Koogstaat) in samenhang met
historische woningbouw hiernaartoe
te verplaatsen. Deze plannen gingen

niet door, omdat de familie Van Dok
verder ging met de ontwikkelaar
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te willen

aanvragen.

Stichting Zaan 8e Dijk ontwikkelde

een aantal plannen om het pakhuis
over te plaatsen. In Bartelsluis kon De
Baars niet komen, omdat de gemeente Wormerland vóór medewerking te
verlenen eerst een masterplan voor
Bartelsluis wilde maken.

Zaanse Pakhuizen opgericht om De
Baars te redden. Deze nieuwe stichting maakte een plan om het pakhuis
te verplaatsen naar een terrein aan de
andere kant van de Lagedijk, op de
hoek met het Zaagselpad. Met het gemeentelijke monument (voorheen)
Drukkerij Out en het rijksmonument
Lagedijk 7-9, kan hier een mooi
historisch geheel totstandkomen. De
gemeente Zaanstad bleek bereid daaraan medewerking te verlenen. Daarvoor is via een zogenoemde artikel 19procedure een wijziging van het
bestemmingsplan nodig.

Sil [(:l l'lilNLi i/.Â/\NSlï PAKI lUl/lzN

()Ul)l', l\'f\Rf\l\H|`l'.R

Zaan 8e Dijk wil de planologie van
een groot gebied rond de Gortershoek
van Zaandijk ontwikkeld zien. Het
verplaatsen van een pakhuis maakt
niet de hoofdmoot uit van die doelstelling. Daarom werd de Stichting

Binnen de stichting ontstond een
werkgroep voor De Baars. Het pand
werd opgemeten. De lengte ervan is

10,35 mtr, de breedte 6,40 mtr, de
goothoogte 6,16 mtr en de nokhoogte 10,03 mtr. Het pakhuis heeft twee

verdiepingen en staat op gemetselde

poeren. De constructie bestaat uit jukspanten met een tussenkolom. Aan de
buitenzijde is De Baars bekleed met
geteerde delen, die getrapt) (elkaar
overlappend) zijn aangebracht. Het is
de bedoeling om het oude karakter

van het pakhuis op zijn nieuwe plaats

zoveel mogelijk te laten voortbestaan,
dus geen ramen toe te voegen. Tijdens
de voorbereidingen van de fondswerving vond er ook een historisch onderzoek plaats. De Baars werd aangetroffen in een akte van 7 februari 1726.
Voor de Schout van de Banne
Westzaan, Jacob van Assendelft, kocht
Jan Jacobsz Honigh toen Ceen pakhuis
en erf staande en gelegen te Zaandijk
belendende ten noorden van de
Cooper en ten zuiden van Cornelis
Symonsz Cuyper voor de somma van
achthonderd gulden). Uit het zogenoemde “gaarboek) van 1726 blijkt dat
Honigh hiervoor jaarlijks drie gulden
aan belasting moest betalen. Hij was
toen met zijn broer Cornelis Jacobsz.

Honigh al eigenaar van de molens

De Bijkorf en De Veenboer. Cornelis
Honigh had ook al een pakhuis: het
Weefhuis in Zaandijk. De Baars bleef

De Baars op z`n huidige plek aan de Zaan, waar het pakhuis niet behouden kan blijven.
(Foto: Ruud van Ritbergen)

moed dat ook het pakhuis uit deze periode stamt. De stichting probeert nu
de geschiedenis te achterhalen van de
in de akte vermelde verkopers: Carel
Willemsz.Verkruyse en Willem Jansz.
Ayer (Eyer).
VlïRUl lNNlN(il'.l\'

Het pakhuis krijgt een nieuwe noord-

wand, aangezien deze werd verwijderd
bij een doorbraak naar een belendend
gebouw.
(iRAl-lbﬂl llﬂ Sl'ffiliUR

Over de bestemming van De Baars
worden diverse onderhandelingen ge-

Op dit moment is een klein comité
binnen de stichting volop bezig met
de fondswerving. Maarten Krijt (de

voerd. De stichting wil, met een knip-

die het van het begin af aan als papierpakhuis gebruikte. De firmaJacob
Honigh en Zoonen werd in 1837 gesplitst in twee nieuwe ﬁrmais: Jacob
Honigh en Zn. (onder directie van
Jacob Honigh die met De Vergulde
Bijenkorfwerkte en het Weefhuis toegescheiden kreeg) en Jan Honigh en
Comp. (onder directie van Jan
Honigh) waaraan De Baars en de mo-

vóórlaatste eigenaar van De Baars)

te maken heeft. Daartoe wordt onderhandeld met de grafische sector. Met
ADM Cocoa is afgesproken dat De
Baars niet mag worden bewoond.
Misschien kan een samenwerkingont-

bleef in deze tak van de familie tot
1947, toen het bedrijf werd verkocht
aan Jacob Krijt Maartenszn. Diens
zoon Maarten Krijt, directeur van
Krijt Krommenie N.V., verkocht op
16 maart 1970 het pakhuis aan N.V.
Cacaofabriek De Zaan, thans ADM.
De Baars was dus van 1726 tot 1970
papierpakhuis. Een vroegere vermelding dan in de koopakte van 1726 is
tot op heden niet gevonden. Aange-

bomen op de hoek Lagedijk/Ezelspad.

steeds in bezit van de familie Honigh,

len De Wever toevielen. Het pakhuis

maakt deel uit van dit comité.
Het ziet er naar uit dat het voor de ver-

plaatsing benodigde bedrag binnen-

kort op de rekening staat. In verband
met de verschillende eigendomsrechten moest de stichting de bouwaan-

vraagvoor De Baars op z7n nieuwe plek
verzorgen, ADM Cocoa (als huidige
eigenaar) de sloopvergunning en de
gemeente de kapvergunning voor de
Naar verwacht worden de vergunningen binnenkort verleend. Na het

bouwrijp maken van de bouwplaats
wordt begonnen met de aanleg van de
fundering. Als die gereed is, kan het
transport plaatsvinden. Gezien de geringe afstand werd in overleg met de
transporteur gekozen voor een ver-

oog naar het verleden van het pand,
dat deze bestemming iets met papier

staan met het Weefhuis, dat tenslotte

van oorsprong ook een papierpakhuis
is. Zolang het wachten is op de benodigde vergunningen, kan het tijdstip
van de overplaatsing nog niet worden

gegeven. Als De Baars eenmaal in zijn
volle glorie als gemeentelijk monument op de hoek Lagedijk/Ezelspad
staat, hoopt de Stichting Zaanse
Pakhuizen een bijdrage te hebben geleverd aan het behoud van het Zaanse
culturele erfgoed.

plaatsing van De Baars met twee mo-

zien aan dit deel van de Lagedijk aan

biele kranen - dat zal wel weer een leuk
spektakel opleveren. Als het pand op

het einde van de zeventiende eeuw veel
bouwactiviteiten plaatsvonden (onder
andere Lagedijk 7-9, 1683) wordt ver-

een restauratie met medewerking van
een vakbekwaam aannemersbedrijf.

de nieuwe fundering is geplaatst, volgt
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De `Noordborg` zoals de teder Wagenborg de coaster in 1962 in de vaart bracht, met een ﬂinke deklading hout. De masten zijn gestreken om
onder bruggen door te kunnen varen. (Fotos: Stichting Noordborg)

PLANNEN HISTCIRISBHE ZAANSE
HCIUTHAVEN STEEDS CUNERETER
0420/l 11(c.t ßoes/
6)!0 verschillende plaatsen in Nederland zijn ofworden historische havens gerealiseerd. Zo ﬁinctioneert al sincls 1980 de
museale Koningspoortwer]l`aan de Rotterdamse Oude haven als ligplaats van eenflinke vloot historische vaartuigen en weraI
onlangs het Maritiem kwartierAmsterdam-Noorel'op hetvoormaligeNDSM-complexoﬁcieelgeopend. Vanaita'e Vereniging

ZaansIndustrieelEggoeclzijnplannen ontwikkeldvooreenZaanseHistorischeHaven metals mia/clelpuntcle oude houtcoaster
Noordhorgf Dezeplannen nemen steeafs vastere vorm aan.

lag: de tCasper)l Namens ZIE
werd in samenwerking met Joop
Koekkoek contact gelegd met de eigenaars ervan. Deze coaster werd in
1962 gebouwd door Scheepswerf

Vervoersmethodieken veranderden
en de houtoverslag verhuisde naar
onder andere het I-Ioutcentrum aan

stand van het oude stadscentrum van
Zaandam komen, nabij het huisje
waar tsaar Peter in 1697 logeerde en
de werfvan Lijnst Rogge (op de plek
van de latere, in 1995 naar de
Achtersluispolder verplaatste, werf
van de Wed. K. Brouwer). Hier

de Isaac Baarthaven. De Zaanse

werden de tsaar de eerste beginselen

houtzagerij was al eerder grotendeels
ter ziele gegaan. Desondanks Wordt
in de Zaanstreek nog steeds bijna net

van de scheepsbouw bijgebracht.
MUSEALE COASTER

en grote handelsvaartschepen, Waar-

zoveel hout aangevoerd als een halve

In 1999 probeerde de Kromme-

van nog steeds een ﬂink aantal in de

eeuw geleden, namelijkzoh 250.000

niese evenementenorganisator Joop
Koekkoek de oude houtcoaster (Axel,
aan te kopen om daarmee de histo-

houtvaart tussen onder meer Scan-

De Zaanstreek is nog altijd een houtgebied bij uitstek, maar na 1970 be-

paalden houtschepen steeds minder
het beeld van de Zaandamse havens.

Amels in Makkum voor de Delfzijlse

rederij Wagenborg, die veerdiensten
naar Ameland en Schiermonnikoog
onderhoudt en beschikt over een
vloot van meer dan honderd kleine

industrie en in het bijzonder de hout-

tische rol van Zaandam als centrum

dinavische en West-Europese havens.
De Casper (die eerder de (Noordborg, heette) was in de jaren zestig

vaart levend te houden, ontstonden
plannen om ook hier een historische
haven te realiseren; de voorbereidin-

van de houtvaart en houtindustrie te

van de vorige eeuw regelmatig in de

accentueren. Een andere koper was

gen daartoe zijn in een vergevorderd

niging Zaans Industrieel Erfgoed

stadium. Volgens de plannen moet

(ZIE) was bekend dat in de Isaac

Zaandamse Houthaven te vinden
met een volle (dek)lading hout, evenals haar eerder gebouwde zusterschepen. De 397 brt metende coaster
heeft een lengte van 49,55 mtr, een

ton per jaar. Om de herinnering aan

de historie van de Zaanse hout-

de historische houthaven op loopaf-
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hem echter voor. Binnen de Vere-

Baarthaven een soortgelijke coaster

.

breedte van 7,94 mtr, een holte van
3,24 mtr en een draagvermogen van

518 ton. Nadat Wagenborg de

Noordborg in 1974 had verkocht,
wisselde het schip enige malen van
eigenaar, tot het in 1991 werd verworven door scheepsmakelaar D. van
der Kamp, die de coaster vernoem-

de naar zijn zoon, Casper.
RENOVATIF. NOODZAKELUK

In 1992 leken de dagen van de bejaarde coaster geteld; Van der Kamp
kwam tot overeenstemming met de

Brugse Scheepssloperij. Nog net op

tijd wisten automatiseringsadviseur
Herman Klaassen en diens echtgenote Lidwien Raaphorst het schip

van de slopershamer te redden.

De Zaandamse Houthaven ongeveer een halve eeuw geleden. Het hout Werd plankje voor
plankje uit de zeeschepen gelost.

Sindsdien zijn ze vrijwel permanent

te vinden aan boord van het schip.

Dat verkeert zowel in- als uitwendig
nog geheel in oorspronkelijke staat,

met bijvoorbeeld het originele laadgerei. Regelmatig start Herman

Klaassen de 220 pk Brons hoofdmotor om deze in bedrijfsvaardige
staat te houden. Om de coaster voor
de toekomst te behouden is echter

op korte termijn een ingrijpende reDe Voorman bij de sluis gonsde zo'n vijftig jaar
geleden ook in de winter van scheepvaart- en
met name houttransportactiviteiten.

Uitgangspunt is, dat de coaster

eigendom blijft van Herman en
Lidwien Klaassen. De stichting zal
op korte termijn een overeenkomst
met hen sluiten waarin de rechten en

plichten omtrent het onderhoud en

de exploitatie van het schip worden
vastgelegd. Tot de bestuursleden van
de stichting behoort onder anderen
de oud-scheepsbouwer ir. Roland
Kortenhorst, eerste woordvoerder
voor onder meer economische zaken
en industriebeleid van de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Hij stelde

een (businessplan, op voor de spon-

soring om de kosten van de renovatie te kunnen dekken. Ook is er uitvoerig overleg gaande met het
gemeentebestuur van Zaanstad, dat
inmiddels positief reageerde. Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat met
de realisatie van de haven nog zo)n

STlCH'lAlNG

Onlangs is de Stichting Noordborg
opgericht met als doel: het behoud
van de oude coaster te bevorderen.

gemeerd; schepen die een belangrijk

deel van het transport over de Zaan
voor hun rekening namen. Ook
wordt gedacht aan sleepbootjes en
dekschuiten die het hout transporteerden naar en vanuit het
Westzijderveld, waar toen de zagerijen waren.
MARl'l'll'ih/lls, GALERIE

bieden aan circa vijftien schepen die
het beeld op de Zaan en in de
Zaandamse havens gedurende de
eerste helft van de twintigste eeuw
bepaalden. Bij de ontwikkeling van
deze haven wordt gebruik gemaakt
van ervaringen die zijn opgedaan

Zaanse Historische Haven is gerealiseerd. Volgens de plannen wordt de
coaster ingericht voor bedrijfspresentaties (bijvoorbeeld als deelnemer aan de volgende “Delfsaif in
Delfzijl). Ook worden plannen uitgewerkt om het laadruim in te rich-

Historische Haven ligplaats gaat

euro gemoeid.

Haven. Naast de (ex-)Noordborg
worden er volgens de plannen enige
tjalken, klippers en beurtscheepjes af-

Het ligt in de bedoeling dat de Zaanse

CRllERlA

bedrag van rond een kwart miljoen

plaatsen in de Zaanse Historische

De renovatie van de Noordborg gaat
parallel lopen met de ontwikkeling
van de Zaanse Historische Haven. Er
is overleg met wethouder Cees
Loggen en havenmeesterTon van der
Markt over een representatieve lig-

drie jaar gemoeid is.

novatie nodig. Scheepswerf Wed.
K. Brouwer werkte daartoe een
offerte uit. Met de renovatie is een

was in de afgelopen jaren betrokken
bij de succesvolle totstandkoming
van meerdere historische havens in
Nederland. Op basis van het Nationaal Register Varende Monumenten
komen er duidelijke criteria voor lig-

door de LandelijkeVereniging tot het

plaats van de Noordborg tót de

ten als (maritieme galerie).

Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB). Deze vereniging
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De rabaksdoos uit het einde van de achttiende eeuw en onder de gouache van de bovenzijde ervan uit 1953. (Foto's: Ruud van Ritbergen)

(1410/1 Jhno/vtíß/zg/(íø.

/ p de in 2003 in het Zaans Museum gehouden papiertenroonstelling [ag in een van de vitrines een met eenpapiermolen

beschilderde taha/esdoos. Deze hehoort tot de collectie van Stichting ArchiefHonzg(h) te Zaandij/e. Het hemﬁ een oud

familiestu/e uit het einde van de acht-tiende eeuw, dat werd vervaardigd voor/acoh Honig/ansz (1765-1848).
De tabaksdoos is gemaakt van zwaar,
vrij dik blik. De afmetingen zijn 15,8

x 7 x 3,2 cm, de bodem is 0,3 cm
omgeslagen en het deksel is bevestigd
met een zwaar messing scharnier.
Rondom is de tabaksdoos zwart ge-

verfd en geheel bezet met gouden
sterretjes, die met vier lijntjes zijn ge-

maakt. Op de boven- en onderzijde
bevinden zich ovalen met daarin

afbeeldingen: bovenop is de aloude
familiemolen íde Vergulde Bijkorf,
te zien en op de onderzijde een gezicht op een groot water met daarin
enkele driemasters, een binnenschip
en een roeiboot. Links op de wal staan
twee mannen, van wie één een rode
en de ander een blauwe jas draagt.
Langs alle randen is een gouden golf-

lijn aangebracht.

Papiermolen `de Vergulde Bijkorf,
werd in 1668 te Zaandijk gebouwd

in opdracht van Cornelis Honigh

Jansz en diens zoon Jacob; hierbij
werden onderdelen van de molen šde
Kwikstaart, te Wormer gebruikt. in
1674 werd de grauwpapiermolen
veranderd in een witpapiermolen.
Om roestplekken in het papier te
voorkomen werden toen alle ijzeren

machinedelen vervangen door delen

van messing. De familie Honig
maakte, onder verschillende firma-

namen, papier in de molen tot 1854.
In datjaarwerd de ﬁrmajacob Honig

ôc Zoon geliquideerd en werd de
molen verkocht aan Gerbrand de

Jong te Westzaan, die er mee werkte
tot een brand op 19 november 1902.
De tabaksdoos was lange tijd blootgesteld aan slechte omstandigheden;

hierdoor kreeg vooral de bovenzijde

nogal wat beschadigingen aan de

verﬂaag. Oom jacob Honig maakte
er daarom in 1953 een gouache van,

zónder de beschadigingen. De oorspronkelijke helderheid van de
kleuren komt op deze gouache
duidelijk uit.

B ZAANE ERFGEIED

'Fragment eener afbeelding van de vierdaagse zeeslag' door W. v.d. Velde (Atlas van Stolk, Rotterdam).

G/aeo/ Öooﬂyaa/en/
ZKEN MAN

ZEERCIVER
(á)()/l iwßó* 6//(5(ílI/)ZCl/0

/„

Q ,/á we nu, in de 21ste eeuw, terugkijken naar de activiteiten van kapers en zeerooers, dan doen we dat vaak

op een dukbelzinnige manier. Enerzijds bezingen we de /aeldendaden van de kaper Piet Heijn, die de Spaanse
zilverz/[ootoz/erwon. Aan deanderekantbestaan ersoortgelijke, veelminder bekendeliedjesoverde uit Oostzaan
aﬂeomstzge zeerover Claes Compaen, die /oeei wat minderpositiefzijn De rover Klaas Kompaan heeft op de
oceaan ziekzelve rijk gestolen.

'

De scheidslijn tussen kapers en zeerovers was in de zeventiende eeuw
ﬂinterdun. Kaapvaart was een normale, legale en vooral commerciële

aangelegenheid. Daarbij hadden
kapers en zeerovers niet alleen te

maken met hun tegenstanders op zee,
maar ook met politiek gekonkel,

vriendjespolitiek en malversaties. Wat
dat betreft is de geschiedenis van
Claes Compaen heel leerzaam.

komen dan ook in de jaren 16011605 zestig Oostzaanse schippers

voor. In navolgingvan zijn vader koos
de jonge Claes ook voor een carrière
op zee. Maar ook de economische
situatie van toen zal zijn keuze beïnvloed hebben. Door de Tachtigjarige
Oorlog was de lokale economie
ingezakt en was er weinig werk in

de landbouw en de plaatselijke bedrijven. Claes Compaen voer in zijn

SCl'lll)l›ER

tijd als gewone zeeman vooral op
Guinee, in West-Afrika, en de Kaap-

Claes Gerritsz Compaen werd in

verdische

1587 in Oostzaan geboren als zoon

van Gerrit Claesz Compaen, waard

van de herberg KDe Hollandsche
Tuijn'. Voordat vader Compaen als
waard ging werken, heeft hij hoogstwaarschijnlijk als schipper op de
Oostzee gevaren, als ée'n van de

velen in de Zaanstreek. In de boekhouding van de Sont, waar passerende schepen tol moesten betalen,

Eilanden. Vanuit deze

regio werd veel zout naar Europa vervoerd. Compaen maakte in die tijd
een behoorlijke carrière in de zeevaart
en verdiende een hoop geld. Daarna
keerde hij terug in Oostzaan. Daar

trouwde hij met Trijntje Gerrits en
hij werd actief als teder.
PARTENREDERIJ

Om in zijn levensonderhoud te voor-

zien begon Claes Compaen zijn ver-

diende geld te beleggen in schepen.
ln die tijd gebeurde dat veelal in de
vorm van een pattenrederij, de
voorloper van de huidige vennootschappen. Om de lrisicols van de zee)

te beperken, waren grotere koopvaardijschepen meestal in eigendom
van meerdere reders, elk met een
eigen part: de helft, een kwart, een

achtste, een zestiende of soms zelfs

een 32ste deel. Gezamenlijkwaren de
reders de eigenaar van het schip, terwijl de kapitein (toen meestal schipper genoemd) voor de dagelijkse gang

van zaken zorgde. In de Zaanstreek
kwam de partenrederij veelvuldig
voor, zowel in de koopvaart als in de

walvisvangst. Zo meldde Honig dat
er in de achttiende eeuw 301 rederijen in de Groenlandvaart en 1 14 in de
Straat Davidvaart Waren. Dezelfde
ondernemingsvorm van partenrede-

rijen werd ook veelvuldig toegepast
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Verhalen dat Claes Compaen zijn schat na terugkomst begroefin Oostzaan en dat deze zich nog altijd in de Zaanse bodem zou bevinden,
staken eens in de zoveel tijd de kop op. ln 1930 waren erbij de Zaandamse Zuiddijk opgravingen naar, die onder leiding stonden van de
adellijke helderziende Madame Sylvia. Ook deze bleven zonder resultaat. Men vond slechts een doosje met enkele munten, dat afkomstig was
van een `practical joker'. (Foto: collectie A.F. Neuhaus)

bij handels- en industriële ondernemingen en bij molens. De reder met
het grootste aandeel trad meestal
onder de titel van boekhouder, of
(directeur' naar buiten, als vertegenwoordiger van de gezamenlijke
reders. Claes Compaen trad veelvuldig als boekhouder/aandeelhouder
op. In de praktijk ontstonden er vaak

kaperschepen werden grotendeels via
een partenrederij gefinancierd. Claes
Compaen besloot geld te steken in

vaart heel lucratiefr zijn. Maar de beleggingen van Claes Compaen in de
kaapvaart waren minder succesvol.
In 1623 maakte kapitein Miechiel

dergelijke kaapvaartmaatschappijen
of maatschappijen (ter vrije nering,

janszoon, met Claes Com paen als één

zoals ze soms eufemistisch genoemd
werden. Kapers met een officiële
kapersbrief mochten met toestem-

waaronder een lading vijgen, via het

ming van de Nederlandse staat vij-

van zijn reders, het schip de Coninck
David buit en werden de goederen,

iprijshof, in Middelburg verkocht.

andelijke schepen overvallen. De

Korte tijd

West-Indische Compagnie (V/lC),

opgericht in 1621, was één van de

Admiraliteit in Hoorn echter dat de
schipper en de reders het bedrag dat

klaringen hadden afgelegd. De notarissen in de havenplaatsen hadden het

was dan ook een ordinaire kaperskapitein,die erop uitgestuurd was om

teruggeven. Zo ontstond een jarenlange strijd over het geld - niet op
zee, maar voor de rechtbank. Ook

er maar druk mee. Soms lieten zij zich

Spaanse schepen te overvallen. Met

met andere beleggingen in de kaap-

naar de schepen toe roeien om da'ár

zij allerlei notarieel vastgelegde ver-

grotere maatschappijen die zich met
de kaapvaart bezighielden. Piet Heijn

daarna

besliste de

moeilijkheden tussen de reders, de

schipper' en de eventuele bevrachters
van een schip. Bemanningsleden
mochten dan alleen afmonsteren als

zij hadden ontvangen, moesten

zijn overwinning op de Zilvervloot

vaart was Compaen niet gelukkig. De

de verklaringen op te tekenen. Nu

had hij 11,5 miljoen gulden buit-

bieden de notariële archieven ons een

gemaakt, een enorm bedrag voor die

de officiële prijshoven te verkopen.
Daar werd eerst gekeken ofde kaping
rechtmatigwas. Zo niet, dan werd het
schip en/of zijn lading weer aan de
rechtmatige eigenaar teruggegeven.
Bij een rechtmatige kaping verkocht
het prijshof de buit en werd het bedrag, na aftrek van de kosten en de

uitmuntend beeld van de kaapvaart

tijd. Na aftrek van de kosten was daar-

kapers waren verplicht hun buit via

l\'/\/\l)V/\/\Ril<

van nog zeven miljoen gulden over.
De KHeren Negentieif kregen daarvan één procent en prins Frederik

In 1621 liep het Twaalfjarig bestand

Hendrik tien procent, er werd een

weer opgepakt. Om de strijd met de
Spanjaarden op zee te kunnen voe-

de bemanning kreeg dertien maanden extra gage, de aandeelhouders

ren, begon de Nederlandse overheid

van de WIC kregen vijftig procent

de schipper en de reders. Maar vaak

opnieuw met het uitschrijven van kaper- ofcommissiebrieven. Omdat een
reguliere marine nog grotendeels on t-

dividenduitkering en uiteindelijk

waren de kosten en de afdracht aan

den over voor de kas van de \li/lC.

en de zeeroverij.

af en werd de Tachtigjarige Oorlog

buitgeld uitbetaald van tien procent,

bleef er nog anderhalf miljoen gul-

bijdrage aan de staat, uitgekeerd aan

de Prins van Oranje zó hoog dat er

uitgifte van kaperbrieven de private

31151111111Sili/\Rili

voor de kapers zelf niets overbleef. Zo
verdween er dankzij een hoop gesjoemel veel geld in de zakken van de

oorlogvoering te stimuleren. Ook de

Ook op kleinere schaal kon de kaap-

Heren van de Admiraliteit, terwijl

brak,

1D ZAANE ERFGUED

probeerde

men

door

de

degenen die de risicols liepen, naar
hun centen konden ﬂuiten. Claes
Compaen is meerdere malen naar
Middelburg, één van de belangrijkste
prijshoven, afgereisd, maar zonder
succes. De grote winsten bleven uit.

Compaen was daarbij niet het enige
slachtoffer van de malversaties van de
hoge heren.
IÂIGIÂN OPLOSSING

Omdat Compaen als teder in de
kaapvaart wei n ig succesvol was, zocht
hij daarna zijn geluk als kaperkapitein
met

een

eigen

kaapvaartmaat-

schappij. De Amsterdamse bierbrouwer Pieter Denijs was een van de

beleggers in de partenrederij van

Saluutschot van een oorlogsschip. 'Iekening in pen en aquarel van Hendrik Cornelisz Vroom

Compaen, evenals Wouter Stijls, Jan

(Rijksmuseum Amsterdam).

Jansz Quesnoy, Reijnier Roosterman,
Agge Ottens, Jelmer Tjebbes, Jacob
Schimmel en Vrederik Vrederiksz

Backer. Met hun geld kocht hij in

1623 in Medemblik het schip “De
Walte) van de weduwe van Pieter
Gerritsz. Met honderd last (ongeveer

stantie gebeurde dat in Engeland en
Ierland, maar na aandringen vanuit
Nederland verbood koning Karel I
van Engeland de activiteiten van
Compaen en moest hij zijn werkterrein verleggen naar de Noord- en

Warnaerts. Zij verklaarden dat hun

schip in het Kanaal was buitgemaakt
door Claes Gerritsz Compaen van

Oostzaan en dat zij in Ierland netjes
aan land waren gezet, waarbij hij 'geen
vrouw oneer doet en vrouwen in zijn

tweehonderd ton), zeventien kanon-

West-Afrikaanse kust. Sale', bij Rabat

kajuit mochterf. Veel officiële kapers

nen en een lengte van ongeveer' 25

in Marokko, was daarbij zijn belangrijkste uitvalsbasis.

waren heel wat minder netjes.
In 1627 verleende prins Frederik
Hendrik Compaen vergiffenis voor
zijn daden en kon hij als vrij en rijk

meter was het een vrij klein schip,
waarop soms meer dan honderdtwintig manschappen verbleven -

llJIiS 1:..\l MINDER liliJl'iS

De Admiraliteit van Hoorn en

Naar eigen zeggen heeft Compaen
ongeveer 350 schepen buitgemaakt:

het moet dringen zijn geweest.

Enkhuizen verleenden Compaen ook
een commissiebrief, zodat hij snel
daarna als officiële kaper kon uitvaren. Lang duurde die officiële

status niet. Het eerste schip dat

Compaen
overviel, was een
Egmonder haringbuis die voor de
kust aan het vissen was. Daarmee
werd de Oostzaanse kaper een gewone zeerover. Compaen leverde zijn

vele vijandelijke schepen uit Spanje
en Portugal, maar ook schepen van

bevriende naties en zelfs een aantal
Nederlandse schepen, waaronder ée'n

van zijn Oostzaanse buurman Quick.
Dit was de minder nette kant van

Claes Compaen. Anderzijds ging hij

weer heel netjes met zijn tegenstan-

man in Oostzaan terugkeren. Daar

nam hij zijn oude beroep als reder
weer op en belegde hij zijn geld in de
koopvaart. Of hij zijn kapitaal daarbij als schat heeft begraven, zal altijd
een grote vraag blijven. In ieder
geval weten we wel dat hij op 25
februari 1660 is overleden. Meer
verhalen en achtergronden kunt u
lezen in LClaes Compaen, zeerover in

ders om. Over zijn strijd met de

de Gouden Eeuwi, van Rob Veenman

VOC-kapitein Wybrant Schram
tekende een van deze tegenstanders
de volgende woorden van Compaen

en Ger Muijs. Dit eerste deel in de
serie Historische Uitgaven Oostzaan
is voor É 14,95 in de boekhandel te

)e vierdaagse ILeeslag

op: LGhy weet ymmers wel dat ick

'an 1666. Het schilde-

Compaen ben, die niemant aen lijf

ij van Js. C. Leigh,

ofte goet beschadige., Als er geen

Bronnen

noodzaak toe was, paste Compaen

Braam. A. van` Bloei en verval van het
economisch leven aan de Zaan in de 17de

le strijd op zee eraan

nooit geweld toe. In de Amsterdamse
notarisarchieven zijn ook getuigen-

en 18de eeuw` Wormerveer (z.j.); Prudihomme

oe ging. (Atlas van

verklaringen te vinden, die positief

van Reine, R., Admiraal Zilvervloot, biografie

štolk, Rotterdam)

van Piet Heijn, Amsterdam 2003: Veenman,

buitgemaakte schepen ook niet in bij

voor de zeerover zijn. Op 25 november 1624 legden Hester van
Compostella (vrouw van Willem van

de officiële prijshoven, maar hij

der Beecque) en een aantal anderen

Verkade. M.A., De opkomst van de Zaan-

verkocht zijn buit zélf. In eerste in-

CCD

/. Emrik en Binger

;eeft een beeld van hoe

Verklaring

al:

V001'

DOlfélflS

verkrijgen. ISBN 9080806013.

Rob en Ger Muijs, Claes Compaen, zccrover' in de Gouden Eeuw, Oostzaan 2003;

streek, Utrecht 1952.
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Schilders - Behangers -

Meesterschilders
Nationale Schilders School

Kantoor Zaandam
Telefoon 075-6 14 16 16
P. Ghijsenlaan 19a, Zaandam

(e) zaandam@gerardwijma.nl

@lšåßâå@ﬂALllåEERl-Q [INB

ff

Kantoor Krommenie
Telefoon 075-6 28 55 28

„

Qgeørw: w

Provincialeweg 1, Krommenie
(e) info@gerardwijma.nl

e/øøøwwrmw
Ã Oostzaan
Telefoon 075-6 84 74 34
Kerkbuurt 17, Oostzaan

(e) oostzaan@gerardwíjma.nl

„

Werkplaats: Provincialeweg 328
1506 MK Zaandam
Tel' 075 _ 6121348

M0b-06 - 51244739

GERARD WUMA
vastgoedadviezen

VBO ú) MAKELAAR

Van Braam-Minnesma:

70 jaar vertrouwen in bouwen
Van Braam-Minnesma v.o.f. is een middel-

architecten un damn bna

grote combinatie van twee ruim 70 jaar
bestaande familiebedrijven, die hun expertise
en werkkracht al 27 jaar met succes bundelen.
U ziet ons overal aan het werk, in de
Zaanstreek en ver daarbuiten,aan uitdagende
nieuw- en verbouwprojecten, renovatie en
restauratiewerken. School of appartenmenten-

complex, kantoorgebouw of woningen, wellicht
de restauratie van een stuk Zaans
cultureel erfgoed: U kunt in alle vertrouwen
op ons bouwen!

2/17131
LAá" bouwers
l

is,

van hraam ~ minnesma

,

gecertiﬁce rd.
VCA*ca

' Utiliteitsbouw ° Woningbouw ' Renovatie
° Restauratie ° Onderhoudswerken

jarige Amo'wusstraat 20, |50| vT zaandam.,
Postbus 365, l500 EJ Zaandam.

lagedijk 308, zaandijk - te|:075 6474999 - www.fkg.n|

sollas
i
packaging machinery

DANKZIJ DNZE HEIEIFDSF'CINSCIRS
IS HET VERSCHIJNEN VAN DIT
TIJDSCHRIFT MEIEELIJK

(Jibar
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ëolnndam
lNTE'RNAllON/ÃAL

Alberl Keijzerslraal l
1508 EZ Zaandam
Teleloon (075) 617 03 51

Buuwllenter Huris

GEOPEND: MA \'\M VR 1004700 UUR
SHOWROOM DI TIM VR 8110-1700 UUR
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E-mail info@a|ber1l<eijzor.n|
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Sollas Holland B.V.
in Wormer is de
Nederlandse moeder van
de internationale Sollasorganisatie met vestigingen
in verschillende landen.
Sollas is fabrikant van geavanceerde
verpakkings-machines. Sollas machines zijn onder meer
te vinden bij producenten van CDs en DVDs, parfum,
cosmetica, voedingsmiddelen, tabak en papierwaren.
Sollas Holland B. V.
Bruynvisweg 1, 1531 AX Wormer, The Netherlands
Tel.: +31 (0)75 628 47 51, Fax: +31 (0)75 628 02 66
contact@sollas.com www.so||as.com

Wormer [tussen PTT-[oren
un Prius Claushmq).

Yeleiuon: 075-5478989

Zaanstad

Eco lllln.

top van de Randstad

CONTROL®
MILIEU - ONDERZOEK -ADVIES

Gé Sombroek: "Als ik timmer, ben ik alleen maar met mijn werk bezig.)

tf/Oé tfbﬂzbﬂoe/V.'

íTIMMEREN IS HET MEEST
CINTSPANNENDE DAT IK KEN,
a/ool' C//d/e/'e/ ualzf- tóﬁafóe/L'ye/L
(Fotos: Jeroen Breeuwer)

(

L///olenmakers zijn borlogemakers in betgroot: zegt Gé `Siombroek. Hijgeeftbiermee aan, dat ook bij beel
grote objecten 1oreeisiewerk uitermate belangrijk kan zijn. Dat geldt zeker voor molens, en vooral voor bet
gaande werk daarvan. Alles moetpreciespassen - dat luistert nauw. Ge'Sombroek is ambachtelijk timmerman
en ondernemer. In oktober 2003 was bet25jaargeleden dat bij met Gerrit van Assema bouwbedriiomass
begon, dat is gespecialiseerd in restauraties en replicas van Zaanse boutbouw. In betjaar van bun gouden
jubileum werd molenmakerij 'Saendijek'deel z/an bun bedrijf
Sinds Somass de molenmakerij over-

wil er maar is. Het vakmanschap
om nieuwe molens te bouwen is in

toor in de Zaandijkse Gortershoek,

ieder geval nog aanwezig - daarvan

aan de Zaan tegenover de Kalver-

getuigen de werkstukken die uit
de handen van hem en zijn collega's

anders dan als timmerman alleen
seriewerk maken. Ik ging toen de
avondopleiding voor leraar volgen en
Gerrit deed een middenstandsopleiding en wilde zelfstandig be-

kwamen.

ginnen. ja, en als er dan een aardig

nam heeft Ge' Sombroek zijn kan-

ringdijk. I-Iij heeft uitzicht op zeven
molens - een inspirerend beeld voor
iemand die het behoud van het

streekeigene zo na aan het hart ligt.
Maar eerlijk gezegd vindt hij het aan-

FANTASIEÉN

tal van dertien molens die er nu nog

Gel Sombroek is een geboren en
getogen Zaankanter, die na zijn op-

over zijn in de Zaanstreek, wat

leiding tot timmerman eerst Werkte

weinig - ooit stonden er liefst zevenhonderd in het gebied. Wat hem
betreft mogen er wel weer wat
molens bijkomen. De praktische

moeilijkheden die daaraan kleven

zijn volgens hem op te lossen, als de
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in loondienst. Inmiddels staat hij met

werkplaatsjc beschikbaar komt, dan
krijg je opeens fantasieën van wat er
kan gaan gebeuren. Dat hebben we
nu nog steeds. Als één van ons zegt
“dat lijkt me wel wat” cn de ander

heeft dat ook, dan gaan we gewoon

zijn vriend Gerrit van Assema al weer
een kwart eeuw aan het hoofd van
bouwbedrijf Somass. íGerrit en ik
konden wel aardig timmeren', zegt

aan de gang - dan is het gevoel erover
goed en moet je niet meer moeilijk
gaan zitten rekenen.) Sombrock
beschrijft dat het óók zo ging met

hij. <Maar we Wilden eigenlijk wat

hun eerste restauratieklussen. In de

In Koog werd het pand Raadhuisstraat 36 in oude luister hersteld.

begintijd verdienden ze daarmee
niet al te veel en moesten ze er veel
energie in stoppen. Maar het werk-

plezier vergoedde veel.
l\/lli.l.l)l›UN'l`

Van het één kwam het ander. Het
begon met restauraties in opdracht
en mondde uit in het aankopen van
panden waar niemand meer wat in
zag, om deze toch te kunnen behouden. Hieruit ontstond het idee voor
het (Meldpunt Bedreigde Pandeni.
Mensen die zich zorgen maken over
een met sloop bedreigd pand, kunnen hier terecht. Gé Sombroek: NS

je op tijd weet hebt van sloopplannen, kan het echt nog helpen als je
gaat praten met de eigenaren en hen
doet beseffen hoe bijzonder het pand
is dat ze bezitten. Ze kennen vaak
niet de mogelijkheden van subsidies
voor restauratie. Door te praten

krijgen ze toch het bewustzijn dat
hun pandje nog geld waard kan zijn.
En als het e'cht gesloopt moet wor-

nu mede een rol spelen. Hierin staan

timmer ben ik alleen maar met m,n

beschrijvingen en fotois van al die
goede voorbeelden van geslaagde
restauraties, afgewisseld met wetenswaardigheden uit het timmermansvak en over de Zaanse houtbouw.
Ge' Sombroek: 'Je kent je eigen
beperkingen. Een ander vindt wat je

werk bezig. Je ziet echt resultaat van
wat je hebt gedaan. Misschien geldt

zélf vindt. Maar als een pand er eenmaal gerestaureerd staat, dan denk ik
wel eens: “Dat hebben we toch maar
weer mooi voor elkaar gekregen.,7

Sinds enige tijd is molenmakerij dus
ook een activiteit van Somass. Het
begon met twee medewerkers die

()N'l'l)lÃKKlN(;SRlÃlS

Saendijck om het vak in de praktijk

doet vaak indrukwekkender dan je

Restauratie is een zorgvuldig proces.
Ge' Sombroek beschrijft het werken
aan een oud pand als leen ontdekkingsreis,. Houten huizen werden in
de loop van de tijd meestal meermalen veranderd, en dat kan ver-

warrend zijn voor de restaurator.
Deze heeft aan het begin van hetwerk
wel ideeën. Maar als er daarna heel

daarom in ons vak: “Kort overleg en
dan de steiger op.” Het liefste dóén
en niet teveel praten. Laat ons maar
aan de gang gaan.,
(iROOlSCl l/\l.l(i

helemaal gek van molens zijn. Ze

werden uitgeleend aan molenmakerij

te leren van de ervaren molenmakers
Gerrit Smit en Nico Maas. Ze gingen gewoon aan de slag en vroegen
hulp als ze er niet uitkwamen, vol-

Het gereedschap maa/et geen kuren,
Doe/9 de handen die het sturen

voorzichtig wordt gesloopt, veran-

deren de conclusies vaak ingrijpend.
`Het is meestal moeilijk de waarheid

Maar bij een goede hand,

elkaar halen en elders plaatsen., Via
deze weg werden inmiddels heel Wat

te achterhalen„ zegt hij. (Dat is ook

Behoort oo/e oordeel en verstand.

panden door Somass gerestaureerd.

Soms kom je geweldige dingen

En dat vormt weer een stimulans
voor anderen om niet direct aan sloop
te denken. Het boek tMooi Zaans,
dat Somass ter gelegenheid van z›n

tegen; daardoor blijft het vak zo leuk.

den, dan kun je het nog altijd uit

25-jarig bestaan uitgaf, kan daarbij

een kwestie van gevoel en ervaring.

Timmeren is de meest ontspannende bezigheid die ik ken, vooral als ik

\Want wie verstand en oordeel mist,
Die past voorwaar geen timmer/eist.

een periode op kantoor met regelen
en denken bezig ben geweest. Als ik
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Uw verwarmings- en warmwatercomfort
ligt voor een groot gedeelte in de keuze van
uw cv-installatie.
Onze technisch adviseur combineert daarom
uw persoonlijke wensen met de
mogeliikheden van uw woning.
Zo komt u tot de beste keuze met het
voordeligste energieverbruik.
Wilt u eerst eens rustig in onze showroom
kijken? Dan bent u van harte welkom in onze
showroom, Eendrachtstraat 25 te Wormer.

Op dit adres is tevens Baderie M&O Techniek
gevestigd. Op ÉÉn adres een ruime keuze in
onder andere cv-ketels, sanitair en radiatoren.

elektra-saníta 'f'
airconditioning
energiesysteme

legionellabeheersi

0

schilderwerken

Antieke Bouwmaterialen

Stijlinterieurs
Nostalgische Keukens

Timmer & Restauraliewerken

IJSBRAND
K U l P E R
PENNINGWEG 47
1507 DE ZAANDAM
TEL: 075-6163084

Verkoop:
Ameland 18,

Openingstijden:

Werkplaats:

1506 ZW Zaandam.

don.-vrij.-zat.

Tel.: 075-6160518

11.00-17.00 uur

_]J. Allanslraal 266c,
Tcl.: 075-6120454
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Zaanstads wethouder Kroesen, die
naar

zijn

zeggen

ceen

Zaans

hart7 heeft.
Ul) l)l

l\.\,f\llli

Gé Sombroek spreekt eveneens met
waardering over de initiatieven tot
het ontwerpen van íhet nieuwe

Zaanse huis). Daarbij gaat het beslist

niet om een replica, maar om een
totaal nieuw ontwerp van een eigentijds huis, waarvoor andere materialen worden gebruikt, maar waarin
kenmerkende Zaanse bouwelemen-

ten zijn terug te vinden. Dar betreft

dan bijvoorbeeld de dakhoek van 52
graden, de raamvormen en de gootEen van de door Somass gerealiseerde projecten was de houtbouw aan de Zaandamse Westzanerdijk (nr. 262-282).

gens de oude werkwijze van meester
en gezel. Inmiddels zijn ze, na het
pensioen van Maas en Smit, als volwaardige molenmakers aan de gang.
Voor de verbrande molen de 'Oude

Knegt” te Akersloot maakten zij het
nieuwe molenlijf. cZoin molenlijfis

zó grootschalig', zegt Gé Sombroek.
LAlles staat schuin en toch moet het

allemaal precies sluiten. Als je daar

i wnmumfwtv

Meestal zijn de molenmakers bezig

met onderhoudswerk.
,'\ll l R l\| ll

R

Historiserend bouwen, het bouwen
van replica`s van Zaanse huizen, is een

hoogtes. Het is de bedoeling hiervoor
een architectenprijsvraag te organiseren, maar wat Sombroek betreft
mag iedere Zaankanter zijn creatieve geest de ruimte geven. <Er is hier
zo›n oude traditie van houtbouw.
Nergens ter wereld is specifiek zó
gebouwd als hier. Dat moet je uitdragen; daar moet je trots op zijn.

activiteit van Somass die min ofmeet

Daarom zou het geweldig zijn als er

logischerwijs ontstond. Het idee dat
houten Zaanse huisjes armoedigzijn,
verdween allengs. Er kwam een grotere vraag naar houtbouw, maar dan
wel met modern comfort. Sombroek:
t\ll/e hadden de kennis al in huis en
wisten hoe we houten huizen na
moesten maken. Als je replicas

iets nieuws kwam in een dergelijke
vorm. Nieuwbouw is allemaal zo eenvormig; de opeenvolgende modes in
bouwstijlen kom je door heel

ontwerpt, moet je dat zorgvuldig
doen. Het gevaar is dat je doorschiet,

Nederland tegen. We krijgen nu een

unieke kans om in de Zaanstreek iets
eigens te maken. Dat zal niet ge-

makkelijk zijn, maar het is wél een

uitdaging. Zo zet je de Zaanstreek
ook weer op de kaart.,

vervalt in een “Anton Pieckstijl” en
teveel gaat versieren.) Hij pleit overi-

Zaanse houthouw betreft niet alleen het ex-

gens voor 'meer

terieur maar ook het interieur van panden.

kleur,

in de

Zaanstreek - niet alleen maar huizen

Afgebeeld is Hogendijk 9 te Zaandam.

in tZaans groen', maar ook grijze,
bentheimer of geteerde woningen,

die er oorspronkelijk ook waren.

Somass is nauw betrokken bij het
plan tot de bouw van een authentiek
Zaans buurtje bij het Lage Horn
en het Ktimp, nabij het Czaar
Aan de Lagedijk te Zaandijk (nr. 214) herbouwde Somass

een oud Zaans pand; het werd daarbij teruggebracht in de

Petethuisje. Dat plan is sinds kort
opgenomen in het Inverdan-project.
Sombroek is daar gelukkig mee; hij

authentieke staat.

dan middenin staat, is dat een geweldig gevoel., Het herbouwen van
de molen noemt hij dan ook een fan-

tastisch leerproject. Een dergelijke

opdracht komt niet vaak voor.

verwacht dat de ontwikkeling van het
Zaanse buurtje hierdoor wat meer

gestroomlijnd kan verlopen. Hij

mag dan gek zijn op molens, met

ambtelijke molens heeft hij niet veel
op. Wél ondervindt hij steun van
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De Zaanse industrie kenmerkte zich lange
tijd door (veredelingi. Uit grondstoffen
werden halffabrikaten gemaakt, die elders
verder werden verwerkt. Zo werden bijvoorbeeld de lijnolie van de Zaanse oliemolens en de droge verfstoffen van de Zaanse
verfmolens door de schilders ze'lf gemengd.
Vanaf het einde van de negentiende eeuw
kwam de Zaanse eindproductenindustrie

op. Dat bleek een zegening na de Eerste

Wereldoorlog (1914-1918). In deze periode waarin de Nederlandse havens onbereikbaar waren door de Engelse zeeblokkade en
de Duitse duikbotenoorlog, waren eigen veredelingsindustrieën ontstaan in de landen
die voorheen de onbewerkte grondstoffen
leverden aan de Zaanse fabrieken. Overigens
was het daarmee niet in één klap met de

De lakkerij, met kettingovens, van de voormalige fabriek van Woud 86 Schaap in 1924.

f ,f

zeep, margarine, gedroogde soepen en

sauzen, nootjes, slaoliën en -sauzen, sigaren

enzovoort. In het kielzog hiervan kwam ook

de verpakkingsindustrie tot bloei. Dat was

f o //
F///

1//

oorlog florerende sectoren zoals de rijstpellerij en de houtzagerij zouden nooit meer
de vroegere productie-omvang halen - de
veredeling in de grondstoffenproducerende
landen was zoveel efficiënter dat er steeds
minder goed tegen viel te concurreren.
De eindproductenindustrie bood een goed
alternatiefvoor de veredeling - en méér dan
dat. Zaanse bedrijven gingen bijvoorbeeld
tgerede7 verf produceren voor de schilders,
en allesoverheersend werd de fabrieksrnatige vervaardiging van levensmiddelen die
direct door de consument konden worden
gebruikt: koek, biscuit, beschuit, chocolade,

57/
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Zaanse veredeling gedaan. Maar vóór de
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(ø an het einde van de negentiende eeuw waren er in Krommenie de

eerste voorzichtige aanzetten tot het ontstaan van een voor deZaanstreek
geheel nieuwe tak van hedrijvzgheid: de hlikemhalkzge-industrie, de
vervaardiging van blikken verpakkingen. Verscheidene bedrijven gingen
zich hiermee hezighouden: Verwer, W/oud Ö* Schaap en Zaanlandia.
Verwer en Woud á Schaap werden in 1912 samengesmolten tot de
Verenigde Blikfahrieken (Verhliﬁz) - het werd het grootste hlikconcern
van Nederland dat het uiteindelijk echter niet kon hoiwerken.
De voorgeschiedenis van Verwer en

voor blikken verpakkingen. Hij was

de bedrijven die de productie daarvan
verzorgden wordt op deze en de volgende

gelijktijdig. Om met het laatstgenoemde bedrijf te beginnen: in
1885 kwam Cornelis Woud als
zeventienjarige in dienst bij de
Zaandijkse loodgieter, koper- en
blikslager Ofman. Woud had eerder
al een jaar gewerkt bij een blikslager
in Kampen, waar hij de verwerking
van blik (vertind plaatijzer) had

de blikindustrie van Krommenie en de
grafische industrie.

was in de Zaanstreek zag hij al snel
in dat er hier een grote markt lag

een klantenkring kon opbouwen en
begon in 1888 in een klein werkplaatsje in Zaandijk voor zichzelf.
Geld had hij niet; hij kwam uit een
arbeidersgezin. Toen zijn advertenties in de streekkrant en de strooibiljetten die hij bij bedrijven in de
omgeving rondbracht tot opdrachten leidden, moest hij enkele knechten in dienst nemen. Om de schaalvergroting van zijn bedrijfje te
financieren, wendde hij zich tot de

overigens niet een geheel nieuwe sector.

Van oudsher waren bijvoorbeeld al de
kuiperijen van belang, waar houten vaten

werden “gekuiptl (in elkaar gezet) geschikt
voor verfstoffen, graan, zaad, olie enzovoort.
Bij de productie van consumentenverpakkingen ging ook 'design7 een steeds grotere
-

rol spelen. Op dergelijke verpakkingen en

paginals ingegaan, en dan met name op
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Woud 86 Schaap begon min ofmeer

leren beheersen. Toen hij weer terug

ervan overtuigd dat hij dichtbij huis

De blikslagerij van de voormalige fabriek van Woud öL Schaap in 1924.

werkgever van zijn vader, die zich in

de zeildoekweverij van jan Schaap te

Krommenie had opgewerkt tot be-

drijfsleider. Schaap verschafte het benodigde kapitaal, onder voorwaarde
dat Woud zich zou liëren met
Schaaps zoon Jacob - deze nam de
administratie en de commerciële
kant van de onderneming op zich. In
1889 was de <Zaanlandsche blikfabrick firma Woud 86 Schaap7 een feit.
In oktober van datzelfde jaar verhuisde het bedrijf naar de Padlaan in
Krommenie. Er was sprake van snelle groei. Twee jaar na de verhuizing
naar Krommenie waren er al 23
werknemers, onder wie veertien jon-

gens. In 1896 telde de firma dertig
volwassenen en twintig jongens als
personeelsleden.
VIÉRNIS

De vroege geschiedenis van Verwer
mag anders dan die van Woud 86
Schaap zijn geweest, maar later
gingen beide ondernemingen steeds
meer op elkaar lijken. Cornelis
Verwer was huisschilder en lak- en

vernisstoker. Terwijl hij dit beroep

uitoefende, bestonden er al blikken
verpakkingen (bussen, dozen), die
Kblank7 werden geleverd. Mondjesmaat werden deze gedecoreerd. Dat
gebeurde met de hand; van groot-

schalige productie kon daardoor geen
sprake zijn. Vaker kregen de blikken

verpakkingen een papieren wikkel of
een stempel. Verwer was een van de
schilders die met enige regelmaat
decoratiewerk verzorgde voor buiten
de Zaanstreek gevestigde blikfabrieken. Na enige tijd gaf hij zijn

beroep als huisschilder op en richtte

hij zich volledig op de blikdecoraties.
En daarbij liet hij het niet. Op blikken verpakkingen viel nog wel het
een en ander af te dingen. Ondanks

de tinlaag die het dunne plaatstaal

kreeg, begon het vrij snel te roesten.

Levensmiddelen in blik waren mede
daardoor maar beperkt houdbaar.
Bovendien ging vlees als het in blik
werd verpakt, evenals sommige soorten groenten, een chemische verbinding aan met de tinlaag, hetgeen
de smaak niet ten goede kwam.
Verwer, de vernisstoker, kwam op het

idee dat een dun laklaagje op het ma-

teriaal voor verbetering zou kunnen
zorgen. Hij begon te experimenteren, maar stelde zich daarmee niet

slaagde Verwer erin een vernissoort
te ontwikkelen die bij meer dan
driehonderd graden Celsius werd gestookt. Deze kon op het blik worden
aangebracht vóór er bussen van _werden gemaakt. Het was een gat in de
markt; de vraag naar zijn geverniste

blik steeg snel. Zo stuitte Cornelis
Verwer op dezelfde problemen als
Cornelis Woud, toen deze succesvol
werd: het ontbrak hem aan kapitaal
om de Zaken verder uit te breiden.
Verwer vond dezelfde oplossing als
Woud: hij richtte zich tot welgestelde ondernemers in Krommenie: de
wevers Kaars Sijpesteijn en De Jong.
Deze leenden hem het geld voor de
aanschaf van stookovens en verdere

uitbreiding van zijn bedrijf.
DRUKKlﬁRlJ

Verwer liet het niet bij het vernissen
van de blikplaten en het met de hand
decoreren van de bussen en blikken.
Dat laatste was hem veel te tijdrovend. I-Iij beraadde zich op de mogelijkheden om het blik te bedruk-

voor een eenvoudige opgave. Blik

ken. Daarmee stelde hij zich opnieuw

werd onder meer gebruikt voor de
verpakking van gesteriliseerde groente. Dat steriliseren gebeurde bij
hoge temperaturen; de vernislaag van
het blik moest daartegen bestand
zijn. Na moeilijkheden in het begin

voor een ingewikkeld probleem. Het
drogen van de inkt en het aanbrengen van een 'krasvastë bedrukking,
was technisch bijzonder moeilijk.
Maar Verwer slaagde. In 1891 richtte hij een eenvoudige blikdrukkerij
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in. Tevreden
was hij echter nog niet.

132 arbeidskrachten en Verwer 248,
in 1910 Waren die aantallen gegroeid
tot respectievelijk 310 en 330 werk-

De productiecapaciteit was hem

nemers. Beide bedrijven werkten in

te laag, en de kwaliteit van

vrouwen in de fabrieken; bij Verwer

het drukwerk liet te wensen. Hij loste

waren dat er in 1899 al tachtig.
Bij dit bedrijf werden de druktech-

dat op door duurdere apparatuur uit
Frankrijk te halen. Maar nog steeds
reikten zijn ambities verder: hij Wilde het complete product gaan

maken: een eigen blikfabriek op-

richten, met andere woorden. Zes

jaar eerder was hij nog een eenvoudige huisschilder, nu wilde hij in-

dustrieel worden. Dat was ambitieus,
maar zijn geldschieters stelden vertrouwen in hem. Weliswaar nog on-

wen en in te richten; gelijktijdig werd

de hoofdzetel van de NV verplaatst
uit Krommenie naar Amsterdam.

toenemende mate met meisjes en

nieken steeds verder verbeterd; de

Woud 86 Schaap en Verwer ondervonden in feite nog de meeste hinder van de concurrentie van elkaar.
Dat was ongelukkig voor de be-

offset-blikdruk van Verwer kreeg

drijven zélf, maar ook voor het dorp

Schaap ging men het blik bedruk-

Krommenie. Beide ondernemingen
en hun financiers voelden zich daar
sterk bij betrokken. Dat was de re-

wereldfaam. Ook bij Woud 86
ken. Omstreeks 1910 waren beide
Krommenieër blikbedrijven in omvang en wat betreft de kwaliteit van
hun producten min of meer gelijk-

den dat zij er in een eerder stadium

vanaf hadden gezien hun fabrieken
uit Krommenie naar elders te ver-

groei kwam tot stand door export;

plaatsen. ln plaats daarvan hadden
zij woningen in het dorp laten bou-

waardig. Een belangrijk deel van de

der de naam (NV tot Exploitatie van

het in Krommenie bedrukte blik

wen, waarin zij de gespecialiseerde

Verwer,s Vernis- en Stoommetaaldrukkerij) begon Zijn onderneming

vond zin weg over de hele wereld. Op

werknemers die zij van buiten de

in 1892, drie jaar naWoud 86 Schaap,

currentie allengs toe, met name door

als blik-emballagebedrijf te werken.

de bedrijven in Dordrecht. Daar was
de blikemballage-industrie al vóór
die van Krommenie tot wasdom
gekomen. Om deze concurrentie het
hoofd te bieden waren steeds nieu-

De oprichters waren Verwer en
diens financiers.

In korte tijd had Krommenie aan het
einde van de negentiende eeuw een
nieuwe en veelbelovende tak van industrie gekregen, met twee bedrijven

de binnenlandse markt nam de con-

we investeringen nodig. Het kapitaal

van Verwer werd dankzij lobbywerk
van de geldschieters (die commissarissen van de onderneming waren) in

die elkaar beconcurreerden. Beide

191 1 vergroot tot anderhalf miljoen

ondernemingen ging het voor de

gulden. Dit maakte het mogelijk in

wind. In 1901 telde Woud 86 Schaap

Utrecht een nieuwe fabriek te bou-
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Het personeel van Woud 84 Schaap, gefotografeerd op 1 november 1900.

Zaanstreek

moesten

aantrekken,

konden huisvesten. Vooral de onderlinge concurrentie van de twee bedrijven in Krommenie dwong tot
steeds verdere perfectionering van de
kwaliteit van de producten en tot

voudig; de teruggevallen vraag als

gevolg van de minder gunstige con-

junctuur speelde de onderneming
parten. Maar waar de Eerste Wereld-

oorlog andere industriële sectoren

ernstig schaadde, profiteerde de

rationalisering van de productie-

blikindustrie van het wegvallen van

processen. De blikemballage-indu-

de internationale concurrentie. In

strie werd hierdoor uiterst kapitaalintensiefen daarmee kwetsbaar _ een
omslag in de conjunctuur en dalende afzetmogelijkheden zouden funest
kunnen zijn. Die omslag deed zich

1919, na het einde van de oorlog,

had Verblifa naast de fabrieken in

Krommenie ook productiebedrijven

in Utrecht, Amsterdam, Weesp,

het aantal aandeelhouders toe en

Rotterdam, Hillegersberg en Delft.

besloten de bestuurders van de on-

In 1930 volgde verdere groei doordat Verblifa het in omvang tweede

raakten de Zaankanters in de minderheid. Al in 1927 was er binnen de
bedrijfsleiding een conflict uitgebro-

dernemingen de handen ineen te

blikconcern van Nederland kon

ken met de commissaris dr. A. Tietje,

slaan; dat Was mede mogelijk door-

overnemen: de NVWoud 86 Bekkers

dat de financiers/commissarissen van
de ondernemingen elkaar goed ken-

punt bij de oprichting van Verblifa,

die de meerderheid van de aandelen
achter zich kreeg. De directeuren
Cornelis Woud en W Woud (op-

den en ondanks de concurrentie

de samenvoeging van alle grote

volger van Schaap) voelden zich

altijd vriendschappelijke relaties
bleven onderhouden. Op 23

gedwongen terug te treden en ook

Zaanse ondernemingen tot de (NV

Nederlandse blikfabrieken, kwam
steeds dichterbij. Na de moeilijke
jaren van de Tweede Wereldoorlog
volgden nieuwe overnames en ver-

De

voor in 1912. Vrijwel onmiddellijk

september 1912 versmolten beide

Vereenigde

Blikfabrieken te Delft. Het uitgangs-

president-commissaris

W.

Kaars

Sijpesteijn legde zijn functie neer _
hij werd doorTietje opgevolgd. Deze

Blikfabrieken)

dere groei van het concern. De

laatste overleed in 1964; zijn aan-

(ÉVerblifai). Het kapitaal werd ver-

gevolgen daarvan waren op de lan-

groot tot vijf miljoen gulden en aan

gere termijn niet gunstig voor de

delen werden overgenomen door
Continantal Can, het Amerikaanse

Zaanstreek. Ofschoon Verblifa nooit

moederbedrijf van Thomassen 86

het

Amsterdamse

Damrak

werd een nieuw hoofdkan-

een Zaans familiebedrijf was, maar

Drijver, de grootste concurrent van

toor in gebruik genomen.

vanaf het begin in 1912 een naam-

loze vennootschap met meerdere

Verblifa. In april 1969 maakte
Thomassen 86 Drijver bekend de

aandeelhouders, waren de banden en

productie in Krommenie te beëin-

De eerste jaren van het

de betrokkenheid met Krommenie

digen.

bedrijf waren niet een-

groot. Door de schaalvergrotingnam

daarna verkocht.

De

fabrieken

werden
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Hendrik Sijpesteijn (Assendelft 1773-Workum 1855)
(Afbeelding uit Van canefas tot coral)

De smederij van Verwer, waarbij de familie Kaars Sijpesteijn organisatorisch betrokken raakte, gefotografeerd in 1924, nadat de onderneming
deel was geworden van Verblifa (Foto: GAZ)

(f

L/ oewel niet als enige was Krommenie altijd een buitenbeentje binnen onze stree/e: bet dorp lag
niet aan de Zaan. Daardoor /ereeg bet een andere geschiedenis dan de Zaangemeenten. Toen die met inbegrip oan Krommenie _ op 1 januari 1974 werden samengevoegd, met een meerderheid oan
e'e'n stem in de Tweede Kamer, was er nergens zo' fel en taai weerstand geboden als in Krommenie.
Bestuurlijk mag bet dorp sindsdien tot Zaanstad veroordeeld zijn, de sfeer bleefer anders.' ruimer en
dorpser, aars as aars).
(/OOI' tgíílaó' (//jOllú/f

Naast de vroege agrarische ontwikkeling was er in Krommenie ook al
vroeg bedrijvigheid van andere aard
ontstaan, de weverij bijvoorbeeld.
Het mocht dan zo zijn dat er voornamelijk Assendelftse gezinnen een
weefgetouw in stal ofschuur geplaatst
kregen (dat was al in de zestiende
eeuw het geval), de organisatie van
die nijverheid berustte bij de zogenoemde “rolredersl uit (overwegend)
Krommenie: eenlingen, vroege zelfstandige ondernemers. Vóór er sprake was van enige bedrijfsorganisatie
wisten zij de (thuisweverij, in de noordelijke Zaanstreek handen en voeten
te geven. Het ging daarbij om het
weven van zeildoek. De scheepvaart
was nog grotendeels afhankelijk
van de wind, dus van zeilen. Wind

inslag: vrouwen en kinderen weefden

in elk vrij ogenblik het zware doek
voor de zeevaart van de zeilschepen.
DUIZENDPOTEN

De rolreders die deze weverij in huisnijverheid organiseerden waren Kduizendpoten'. Zij onderhielden een

beurtvaart met de Lopiker-, Krim-

pener- enAlblasserwaard. Alleen dáár
werd in Holland de van oorsprong

uit Azië stammende hennep verbouwd. Zij kochten nóch de vruchten nóch de daaruit gewonnen olie;

hen ging het om de schijnbaar waardeloze hennepstengels. Als deze
werden vervezeld _ dat was een kunst
apart - ontstond een dradige massa
die konworden gesponnen, zoals ook
vlas na bewerking tot garens kan

maar

worden verwerkt. Uit de hennep-

zeildoek moest worden geweven. In
Assendelft Was dat schering en

stengels werd na ingewikkelde
bewerkingen (onder andere dorsen,

Was

een

godsgeschenk,

hekelen, beuken in hennepmolens,
zieden en spinnen) een sterk garen
verkregen. Maar vraag niet hoe de
relatief kleine groep rolreders dat
voor elkaar bracht. De vroege
zeildoekfabricage zat vol haken en
ogen. Krommenie telde volgens
J. Emmerig minstens vijftien šbeukmolens) die de hennep vervezelden.
En als na nog verschillende bewerkingen eindelijk garen kon worden
gesponnen, werd de geschoonde
vezelmassa kilometers ver vervoerd
naar spinhuizen, tot in Drente en
Overijssel toe. De hennepdraad die
daar door louden van dagen, werd

geproduceerd, werd uiteindelijk
afgeleverd bij de thuiswevers in

Assendelft. Ooit heb ik eens monsters zeildoek uit die vroege periode
in handen gehad (het Gemeentearchiefvan Zaanstad zal ze stellig nog
bezitten); het is verbazingwekkend

Willem Kaars Sijpesteijn (1800-1855)v

Na haar overlijden liet haar vader vastleggen dat de toen

(Afbeelding uit Van canefas tot coral)

elfjarige zoon (Willem, die zij met Hendrik Sijpesteijn had
gekregen) als achternaam Kaars Sijpesteijn zou moeten voeren
om het Familiekapitaal en de rolredersactiviteiten te kunnen
erven. (Afbeelding uit Van canefas tot coral)

hoe dik het zeildoekweefsel destijds

te gaan: rolreder Jan Kaars bepaalde

was: meer dan een halve centimeter.
De Assendelver wevers transporteerden de rollen geweven doek met een

in zijn testament dat de naam van
zijn dochter zou voortleven. De zoon

de rolreders. Alles ging immers nog

van Hendrik Sijpesteijn, tondernemer„ en Bregje Kaars heette sindsdien Willem Kaars Sijpesteijn. Dat

met de benenwagen.

was een voorwaarde om op latere leef-

l\.\.\|{\ bljl'l'b l l,||l\

Wellicht las u voorgaande alineais met

van jan Kaars te erven. De zaken van
Hendrik Sijpesteijn gingen nadien

ongeduld. Ze gingen over zeildoek,

niet goed; hij kwam door een faillis-

terwijl dit artikel iets over de
Krommenieër blikindustrie moet
vertellen. Toch is dat geen misverstand: met de titel van deze bijdrage
aan LZaans Erfgoed' probeerde ik al
duidelijk te maken dat zeildoek en

sement in grote moeilijkheden. Over

kruiwagen naar hun opdrachtgevers,

tijd, als hij volwassen was, de zaken

blik verbonden zijn geraakt, zij het

volwassen man geworden. De verdere levensloop van deze eerste Willem
Kaars Sijpesteijn, hoe interessant
ook, zal ik u besparen. Onderschat

hem niet: hij was van 1832 tot 1850

gemeenteraadslid van Krommenie,

van 1845 tot 1854 lid van Provinciale
Staten van Noord-Holland en werd
in 1848 lid van de Tweede Kamer.

Zijn dorpsgenoten noemden hem

soms (Rooie Willem) of íEngelse
Willem, (hij was op jonge leeftijd

het hoe en wat is niets bekend gebleven; familie en vrienden zullen
zich hebben ingespannen de smet op

voor zijn vorming naar Engeland gezonden). In 1826 trouwde hij met de

het blazoen uit te wissen. Terwijl de

vermeld ik omdat het echtpaar tien

verhouding tussen vader en zoon
steeds uitstekend was, deed zich de
tragische (voor buitenstaanders wel-

kinderen voortbracht. De meeste van
hen zouden bewerkstelligen dat het

Beverwijkse Cornelia Verhagen; dat

ik trachten te verklaren. De vroege-

licht tragi-komische) omstandigheid

geslacht Kaars Sijpesteijn sindsdien
van grote betekenis is geweest voor

re rolreders waren eenlingen; ik

voor dat de zestienjarige Willem

de economische ontwikkeling van

dan in organisatorische zin. Dat zal

noemde hen duizendpoten omdat zij
(ieder voor zich) de touwtjes van de
zeildoekfabricage in handen hadden.

Kaars Sijpesteijn de schuldeiser van

onze streek.

zijn vader werd; hij was zelfs de be-

langrijkste crediteur. Willem vertrok

\ll ( H )\l

Ee'n van hen, zeker niet de minste,

uit het ouderlijk huis en ging bij

was jan Kaars uit Krommenie, die

vrienden in Wormerveer wonen. De

ln de zeildoekweverij hadden zich inmiddels grote wijzigingen voltrok-

zich Lfabriqueur van Hollands zeil-

ken; rond het jaar 1800 veranderde

doek) noemde. Hij overleed eind

in het testament van zijn grootvader,
Jan Kaars, opgenomen wens (en te-

de wereld. James Watt had in 1769

1812, verzwakt en treurend over de

vens voorwaarde om diens belangen

het principe van de stoommachine

in de rolrederij te erven) vervulde hij

uitgevonden. Toen die tegen het ein-

in zijn twintigste jaar: hij werd in de

de van de achttiende eeuw was uit-

dood van zijn laatste nog levende
kind: Bregje Kaars, diejong stierfna-

dat zij in 1795 met Hendrik
Sijpesteijn was getrouwd. Om kort
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Fries-doopsgezinde gemeente van

gebreid met een regulateur en een

Wormerveer gedoopt; hij was een

vliegwiel, kon de machine laan zich-

Willem Kaars Sijpesteijn (1860-1934) als

De drukkerij van Verwer in 1924. (Foto: GAZ )

jongen. Hij was vernoemd naar zijn grootvader en werd bij de oprichting van Verblifa

president-commissaris van dit bedrijf.
(Foto: GAZ)

zelf worden overgelateni. Wat voordien met handkracht moest gebeuren kon voortaan machinaal. Zelfs

ettelijke Zaanse molens Kbouwden er
een stoompaipie baii, bij windstilte
kon de molenaar de productie voortzetten door Lhet machieni. Voor de
thuiswevers en de rolreders brak een

andere tijd aan: de zeildoekfabricage
werd voortaan in machinale weverijen voortgezet. De vroege tolrederij
werd als gevolg daarvan op volstrekt
andere wijze georganiseerd. Er was

geen sprake meer van enkelingen die
naar de Hollandse waarden reisden
om hennepstengels te kopen en verder alle handelingen te laten verrichten, om tenslotte geweven zeildoek

te kunnen verkopen. De weverijnijverheid was omstreeks 1850, voorzover dat toen mogelijk was, geme-

chaniseerd. Zeildoek werd machinaal
in aparte weverijen gefabriceerd.
Krommenie bleef het absolute centrum van de zeildoekfabricage: de

twaalfgrootste zeildoekproducenten

in ons land waren op e'én na in

Krommenie gevestigd. Deze twaalf

Sijpesteijn was veruit de belangrijkste weverij (109 weefgetouwen), het

Amsterdamse bedrijfBuijs de Bordes

86 Jordan mogen we een goede tweede7 noemen (62 weefgetouwen) en

de Krommenieër bedrijven van
Cornelis van Leijden en Jan Schaap
(elk 35 weefgetouwen) mochten er

Sijpesteijn een goede, vriendschappelijke relatie onderhielden konden

lš | l l\

zij gezamenlijk op de achtergrond in-

Aan de hand van de hierboven genoemde fabrikantennamen kan ik

vloed op de bedrijfsontwikkeling behouden. Het was dan ook hun beider advies waardoor uiteindelijk de

tussen de vroege zeildoekweverij
en de later ontstane blikfabricage.
Hiervóór in deze aflevering van
3Zaans ErfgoedÉ is bericht over de
Krommenieër bliknijverheid, dus
ook over de twee Cornelissen:
Cornelis Verwer' en Cornelis Woud.
Twee ambachtslieden met bewonderenswaardige kwaliteiten. Hun acti-

Verenigde Blikfabrieken ontstonden.

nu eindelijk het verband aangeven

viteiten leidden tot voorspoedige,

misschien zelfs ál te snelle groei.

Beiden waren zij inventief en productiegericht, maar de administra-

Tot zover mijn antwoord op de gestelde vraag hoe in Krommenie zeildoek en blik verweven raakten. Het
dorp mocht vele jaren trots zijn op

zijn grote bedrijven. Dat de loop der
geschiedenis tenslotte leidde tot
steeds grotere concentratie van de
blikindustrie, de overname van het

Zaanse concern en de uiteindelijke
verplaatsing van de productie uit
Krommenie wordt nog steeds in het

dorp met een zekere pijn ervaren.

tieve en zakelijke kant van hun acti-

viteiten konden zij onmogelijk

concurrentie min ofmeer uitbanden.
In 1851 sloten zij een akkoord over

Schaap (die het ook tot burgemeester

de verdeling van hun weefgetouwen

En aangezien Schaap en Kaars

ook wezen.

waren bovendien al zover dat zij de

- dat waren er in totaal 434. Kaars

en liet zijn zoon al direct de cornmerciële kant van het bedrijf behartigen - via zijn zoon kon Schaap de
noodzakelijk geachte controle uitoefenen. Feitelijk eenzelfde samenwerking ontstond tussen de familie Kaars
Sijpesteijn en blikfabrikant Verwer.

beheersen. Zeildoekfabrikant jan

had gebracht) had Wouds blikin-

dustrie financieel mogelijk gemaakt
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Hierboven en op nevenstaande bladzij: de meisjeshal in de voormalige fabriek van Verwer in 1924 toen dit bedrijf-:ll in Verblifa was opgegaan.
(Fortis: GAZ)

meisjes van Verkade, die dagelijks met de trein uit Amsterdam kwamen om hij het Zaandamse
hedrijfte werken, zijn overhekend. Er werden hoeken over hen geschreven en in de herinnering van
talrijke Zaankanters leven zij voort. Maar Verkade was niethet enige hedrijfdat voorzn arbeidskrachten
voor een belangrijk deel afhankelijk was van het Amsterdamse arheidsreservoir Zoals Zaandam de
meisjes van Verkade kende, zo kende Krommenie de meisjes van de hlikfahriek. Een van hen werd
in 1996 een interview afgenomen door foke Soede, lid van de werkgroep KOral history Zaanstreekf
Dat vormde de hasis voor dit artikel.
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Zutphen

Krommenie werken, in navolging

sters was op ín zachts gezegd ge-

(nKoossiei) was één van de meisjes van

van haar oudere zussen en nichtjes.

spannen. tAls wij er aankwamen, dan

de blikfabriek. Ze was in 1911 te
Amsterdam geboren en werkte van
haar veertiende tot haar achttiende bij

Dat leverde meer op dan bijvoorbeeld
een dienstbetrekking.

schopten die meiden van Verkade je
gewoon weg`, zegt Koossie. (Ze

Verblifa. Ze kwam uit een gezin van

/OlﬂN lﬁN

waren... ja, ik mag het niet zeggen,
maar ze waren vrijer - dat was het

achttien kinderen. Thuis was het

Om op tijd in Krommenie te zijn,

hele eieren eten., De rivaliteit tussen

bittere armoe en haar vader joeg op

stond Koossie iedere werkdag om zes

zaterdag in de kroeg vaak het hele

weekloon er doorheen. Na schooltijd

uur op. Met een groep meiden liep

beide meidengroepen kwam ook tot
uiting in het lied dat werd gezongen

ze dan naar het Centraal Station,

door de jonge arbeidsters die naar

moest Koossie, net als haar broertjes

waar de trein naar de Zaanstreek om

zeven uur vertrok. Op het station ver-

hun werk in Krommenie reisden.
Koossie zingt het: tDe meiden van

zaak van haar moeder: sperziebonen

zamelden zich ook de medewerksters

Verkade, die laten zoenen voor een

afhalen, snijbonen klein maken,

van Verkade, die met een andere trein

stukkie chocolade. En de meiden

gingen. De relatie tussen de twee ver-

van de blikfabriek, die doen dat

Mevrouw

Klous-van

en zusjes, meewerken in de groente-

uien snijden. Toen ze oud genoeg
was, ging ze bij de blikfabriek in
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schillende groepen fabrieksarbeid-

lekker niet.,

S liR/\l`

De werkdagen in de fabriek aan het

Spinnerspad begonnen om acht uur.
Koossie: <Effies voor achten kwam

je binnen. Dan moest je je melden en
je verkleden natuurlijk, want we
hadden een jasschort aan en zoin rood

dingetje op onze kop. Dat was zoge-

naamd voor het gevaar. Om tien uur
was de eerste pauze. Ik kreeg een

kruikje thee mee van moeder, en een
paar broodjes. Dat kruikie thee zette
ik, als het winter was, achter de
kachel om te warmen., In totaal duur-

de de werkdag 81/2 uur. De ﬂuit voor

de schafttijd ging om twaalf uur en
om vijfvoor één moest iedereen weer

aan het werk, tot half zes. Tijdens de
schafttijd hadden de meiden vaakveel

plezier met elkaar. Koossie herinnert
zich hoe ze met een stel een plankover

in, want we waren altijd met een cluppie. Als er iets was gebeurd, nam één
van ons de schuld op zich voor de
hele groep. De strafbetaalden we dan
uit het potje.,

het slootje bij de fabriek overstaken

(HIV/\AR

om in de boomgaard erachter peren

Ze werkte met verschillende machi-

te plukken. Een van hen viel in het
water en moest zich melden bij de
opzichter. Voor strafwerd een bedrag

vertelt ze. cZovn band moest ik stam-

ingehouden op haar weekloon. LLater,

nog even afstampen met m'n benen.

toen we wel eens vaker straf kregen,

maakten we een potjeﬂ vertelt
Koossie. 'Daar gooiden we ieder wat

nes. nIk zat veel aan de jambanden),

pen en dan in de machine leggen en
Daarna werd-ie gewalst, maar dat

deed ik niet - of er moest slecht werk

zijn. En ik heb ook aan de Éblooker7

gestaan, voor de vierkante cacaodoosjes van Blooker. Daar moest je
een band doorheen douwen. Dat was
rotwerk, hoor. Als de baas de pest aan

je had, dan kon je dát werk doen.,
Ook Koossie moest ervaren dat het

tm „ 1155". É! hill
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werk in de blikfabriek niet zonder

risico,s was. LToen ik vijftien jaar was,

zat ik aan een stempelmachinetje.

Toen er een nieuw meisje kwam,

moest ik die inwerken. Ik had het eerst
al voorgedaan en toen ging zij zitten.
Ik moest nog effe zeggen wat ze moest
doen en toen stampte ze af. Nou, mijn

vinger zat eronder - die splitste zo in
tweeën.7 Handschoenen ter bescher-
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Dat Koossie Klous-van Zutphen als Amsterdamse `blikmeid` met een Krommenic'er kon trouwen, verbaasde haar nog toen zij in 1996 werd
geinterviewd. LHoe ik ooit bij mijn schoonouders naar binnen ben gekomen, weet ik niet. Er was voor mij geen goed garen mee te spinnen,
Amsterdams deugde niet. Amsterdam stond hier slecht aangeschreven, hoorf (Foto: Hannes Wallrafen)

ming waren er niet. tJe kon lappies
vodden pakken en die plakte je dan
om je vingers.) Een ander risico was
het werken met giftige stoffen, zoals
bij het vernissen van het bedrukte
blik. LDat was gevaarlijk werk), zegt
Koossie. tDat vernis ging op je keel.

allemaal, hè.) De staking duurde

bijna acht weken. Het resultaat was

nog de pest in ook. Ik had dan zes
uur minder, want je kreeg geen

bescheiden. Van de drie procent

overuren betaald. En ja, vakantie...

loonsverlaging werd een half procent

je kon nergens naar toe, dus ik vond
er niets aan.7

[ClggCWOnnCIL
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Dan kreeg je wel een dingetje melk,

|'| "\ l

Ze had dus verkering, met een

maar dat mocht je niet opdrinken. je
moest het spoelen - om het kwartier.
En je had een dingetje om je mond
voor je keel.,

Ze denkt dat ze zestien was, het was

Krommenieër. Toen ze achttien werd

in ieder geval in mei, toen er een

trouwde ze en dat betekende automatisch het einde van het werk in de

staking uitbrak. K\X/e kregen loonsverlaging. Ik werkte toen niet meer

blikfabriek. íIk trouwde woensdag en

aan het Spinnerspad maar bij Verwer;

zaterdag was ik feitelijk voor het lest.)
Op haar periode in de blikfabriek
kijkt Koossie met veel plezier terug.

Ondanks de risicois had het werk op

ik was overgeplaatst toen ik met
iemand uit de fabriek verkering kreeg.

de fabriek haar voorkeur boven

Maar goed, ik zeg tegen die meiden:

"›i'.\|li \i

tI-Iet was hartstikke lekker, werkelijk

andere baantjes. Het betaalde beter.

“Het Spinnerspad moet ook plat,

waar. Weet je waarom? Door het

Er werd gewerkt op stukloon.
Koossie: lIk Weet het nog goed, min
eerste weekloon was zeven gulden

hoorl” Dus we gingen hardlopend

gezamenlijke, het met mekaar. We

naar die fabriek; de politie zat achter

hadden een ploeg van tien meiden.

ons aan. Ik kwam de zaal in. Ik was

Had jij een sneetje brood over en had

moeder besteden aan kleren., Daarna

erg bijdehand en vandaar zei ik:
“jongens, ik weet hoe ze die rotzooi
hier stoppen moeten. Daar, die

“I-Ieb jij nog een broodje.” En als we
bijvoorbeeld ieder één cent hadden,

droeg ze haar verdiende geld af aan

hendel moet naar beneden.” Toen

haalden we met zyn tienen een pond

haar moeder. Zelf hield ze wat zak-

ging ik hardlopend door de zaal heen:

pindaš bij Simon de Wit. En dan

geld, en het loon voor eventuele over-

“Mannen we staken, kom eruit." De

zaten we in het dorp pindals te

uren mocht ze ook houden. Daarvan

meeste mannen kwamen niet zo

vreten. Dat onder mekaar zijn, dat

kon ze sparen, als haar vader ten-

gauw. Dat kon ik me later wel

twintig. Dat was veel, hoor. De eer-

ste twee weeklonen mocht ikvan mijn
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nauwelijks. 'Drie dagen. I-Iad ik

minste de inhoud van het potje niet

indenken; ze hadden toch een huis-

wist te bemachtigen. Vakantie was er

gezin achter zich. Maar de meiden

ERFGOED

ik nog honger, dan ging ik op je af:

was hartstikke prachtig.)

~~- “,\gmvm
oosmmu

Op de etiketten vermeldde Grootes in de negentiende eeuw fier het aantal gewonnen medailles en eervolle vermeldingen, alsmede prestigieuze
klanten. (Fotols: GAZ)
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11.' .1 (llet GemeentearebiefZaanstadbeeﬁ in zijn collectie een enorm album van zon 46bij 56een timeter,
dat beeﬂ toebeboord aan de eacaofabrieken van (D. á M Groote; Gebrf. Deze VVestzaanse firma

bestond van 1825 tot 1968. In bet album zijn allerlei etiketten geplakt, die in de negentiende eeuw
op de verpakkingen van Grootes,producten werden gebruikt. Kennelijk was bet album bedoeld om

de etiketten te registreren en om bij te houden boeueel erf/an werden besteld Een soort ooorraad- en
ooorbeeldboek als bet ware.
Het boek bevat een prachtige collectie. Wie door het album bladert en

Chocolaad, , OfgCWOOn de Winkels Van

monsters. Om het voor de buiten-

NC. de Ligt in Zwolle, H. Taconis

landers eenvoudiger te maken, staat

de werkelijk honderden verschillende etiketten bekijkt, kan zich bijna

in

in

snel achter Westzaan vermeld: (near

Purmerend en B. Frankamp in Delft.

Amsterdam (Hollandf. Het bedrijf

niet aan de indruk onttrekken dat

Aan de talen waarin de etiketten zijn
gedrukt, is goed te zien hoe internationaal de cacao-industrie van vroegs

mocht eens onvindbaar zijn. ..

er voor elk product een apart etiket
werd ontworpen. Ook konden
handelaren etiketten krijgen met hun

Leeuwarden,

RG.

Oud

Ookvoor enkele buitenlandse firmaš
werden eigen etiketten gedrukt,

eigen naam erop. Ik noem maar

Frans, Engels, Duits, Zweeds en

een paar voorbeelden: šSpaansche

Deens - die laatste twee talen trou-

chocolade

wens alleen op etiketten voor gratis

fabriek',

cZeeuwsche

.'\ll ll Ã N

af aan was. Er zijn etiketten in het

zoals voor de `celebrated London
chocolate, manufactured by the
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London Chocolate Company', chocolade die dus helemaal niet zo
Londons was. Er zijn ook etiketten
voor de firma Montauban 86 Co te
Londen. Die zijn extra grappig, om-

dat gewoon de afbeelding van
Grootes, fabriek erop staat afgedrukt.
Ook op enkele andere etiketten is de
fabriek afgebeeld. Die is een beetje in

contrast met de rijkdom van het verpakkingsmateriaal: een vijftal houten

van zaken ook op de etiketten op de
voet bijgehouden.

schoorsteen, en op de oudere afbeeldingen zelfs nog met een molen. Dat
was de Paradijsvogel, die van 1827

lš U N Sil'\\/l5.R lv] lÃS

gebouwtjes aan het water, met één

tot omstreeks 1877 in bedrijf was.
Op de etiketten mét molen staat
soms trots: “Stoom en windkracht.

soms best wel grote) kunstwerkjes op
zich. Sommige zijn in één kleur ofin

dwenen: een mooi voorbeeld van industrialisatie. Overigens staat op een
Franstalig etiket met een afbeelding
zónder de molen nog wel steeds vrolijk 'chocolat du meunierj, <chocola

twee kleuren, maar het grootste deel
is in meerkleurendruk. Dat levert

Op latere etiketten is de molen ver-

van de molenaar).
Mlﬂl)/\ll.l.l{S

Alle soorten van cacao (St. Domingo,
Quayaquil, Trinidad, Maranham,

`

í. N . v o
x'fll'llll

t Lttiiyïmnnn. l

enzovoort) worden eveneens vermeld. En er wordt driftig geadverteerd met verworven medailles
en met andere onderscheidingen:
(6 medailles, 5 eervolle vermel-

dingen, Hoﬂeveranciers, roepen de
oudste etiketten ons aanprijzend toe.
Later staat er zelfs l21 medailles,

8 eervolle vermeldingen, en is de
firma hofleverancier van de koningin der Nederlanden, van zijne
tapostolische majesteit7 de keizer van

Oostenrijk en de president van

Venezuela. Kennelijk werd de stand
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Het is verbazingwekkend hoeveel
verschillende etiketten de firma
Grootes al in de negentiende eeuw
gebruikte. Het zijn kleine (nou ja:

schitterende plaatjes op, ook al

doordat het drukwerk prachtig is.
De afbeeldingen bij dit artikel kun-

nen daarvan maar een zeer beperkt

beeld geven. Wie uitgebreider wil
genieten van de etikettenverzameling, moet maar eens langskomen
bij het Gemeentearchief Zaanstad.
Wie meer wil zien en lezen over
Grootes kan ook op internet

kijken, op de site van Jur Kingma:

http://home.uni-one.nl/kingmapages/grootes_cacao.html

e Zaanstreek is een grafisch gebied. Van oudsher werkt hier een groter percentage van de
beroepsbevolking in grafische bedrijven dan in Amsterdam, de grafische hoofdstad van Nederland.
Drukkerijen, aﬁverkbedrijven, kartonnagebedrijven en ook ontwerpbureaus - ze zijn hier ruim
vertegenwoordigd.

DE GRAFISCHE ZAANSTREEK
aha/1(ía/v giete/ U////0eea{ff

Het grafische karakter van de
Zaanstreek is nauw verbonden met
de industriële ontwikkeling van het

gebied. En daarbij hoeft niet alleen
aan verpakkingen van de Zaanse
merkartikelen te worden gedacht, al

werd de productie daarvan wel van
groot belang. Eerder was er al het lgewone` handelsdrukwerk. Bedrijven

in staal-stempeldruk, dat het briefpapier ook reliëf gaf.
ONDERSCHEIDEN

Ook vóór de tijd dat de Zaanse bedrijven merkartikelen in herkenbare
verpakkingen op de markt brachten,
profiteerden Zaanse grafische ondernemingen al van de industriële productie in het gebied. Een aantal ervan werd mede labelindustrie.
Producten die in zakken naar de kruideniers gingen werden van zoln label

voorzien - zo was het duidelijk dat
er bijvoorbeeld gepelde rijst in zat. In

S M U L LEN

Het Zaans Museum bevat een grote
hoeveelheid voorbeelden van hoe
Zaanse bedrijven hun merkartikelen

de afgelopen honderd jaar verpakten
en hoe Zaanse grafische bedrijven die
produceerden; daarnaast bevindt de
zeer complete collectie van Verkade
zich nog altijd in ons gebied,
inclusief allerlei reclame-uitingen.
Smullen voor de liefhebber. Maar
ook wie door een hedendaagse
supermarkt loopt, zal - wellicht
zonder zich dat direct bewust te zijn
- heel wat in de Zaanstreek ontwor-

de winkels wogen de kruideniers de

pen en gefabriceerde verpakkingen

gewenste hoeveelheid voor hun klan-

zien en wellicht in zln winkelwagentje stoppen.

ten af. In die praktijk kwam lang-

zamerhand verandering. Producten

als stijfsel, maïzena en pudding-

De kartonverpakking waarin cacaofabriek

poeder werden in kleine zakjes ver-

`De Zaan' gedurende een periode

pakt, met de naam van het bedrijfen
het product erop, en stukjes niet-

chocoladekorrels (hagelslag) op de markt

vloeibare, lvaste zeep, kregen een

(Foto: ADM Cocoa bv).

bracht, gold destijds als (revolutionair).

eenvoudige wikkel. Het waren nog
simpele verpakkingen, zonder opsmuk. Maar gaandeweg kregen de
bedrijven steeds sterker de behoefte

zich niet alleen met hun producten,
maar ook met de verpakkingen ervan te onderscheiden. šDesign7 ging

een rol spelen, al werd dat woord nog

Een nog eenvoudige wikkel

wilden hun eigen briefpapier en dat
mocht ook prestigieus zijn. Al in de

om zeep van

negentiende eeuw kwam er dikwijls

Jan Dekker.

meer dan de naam en het adres
van de onderneming op te staan.
Misschien wel

ietwat

door niemand gebruikt. En dat gold
niet alleen voor de verpakkingen ook met reclamemateriaal zoals
affiches gingen ondernemingen zich
profileren. De kwaliteit die daarbij
werd bereikt lag dikwijls hoog. Dat

snoevend

betrofniet alleen de ontwerpen, maar

toonde het briefhoofd van de onder-

ook het meerkleurendrukwerk, dat

nemingen in veel gevallen ook het
eigen bedrijfscomplex, met rokende
schoorstenen, en eventueel gewonnen prijzen. Wie het echt mooi
wilde hebben liet dat zelfs verzorgen

als (kunstdruk, gold. De opeenvolgende stromingen in de schone

moon”
\mms

kunsten zijn nog in de historische

Zaanse verpakkingen terug te vinden, te beginnen met art nouveau.

netto 150 gram
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Kunst raakt mensen. Jong en oud. Daarom sponsort de Rabobank de
Stichting Museumkaart. En om het bezoek aan het Museum van het
Hoofdkantoor:
Ankersmidplein 2, Zaandam

Nederlandse Uurwerk op de Zaanse Schans nog aantrekkelijkerte
maken, krijgt u met de Europas van de Rabobank 50% korting.

Advieskantoren:
Assendelft, Koog aan de Zaan,

ln de Zaanstreek krijgt u met de Europas ook 50% korting bij een
bezoek aan het Molenmuseum, Bakkerijmuseum, Czaar Peterhuisje,

Krommenie, Oostzaan, Wormer

Het Noorderhuis, Zaans Museum en het Honing Breethuis.
Als u dus na één keer nog niet uitgekeken bent, kunt u voordelig nog
een keer. Geniet ervan.

jl!

wij

en Zaandam (Vermiljoenweg
en Ankersmidplein 4)
Informatienummer:

075 - 6536 536

www.rabobank.nl
|nfo@zaanstreek.rabobank.nl

Rabobank

Zaanstreek
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DUUR ANNEMIEKE EMUND EN RUB LENGERS
(Fotols: GAZ)

kil; Zaanstreek is een groot aantal verenigingen en instellingen actiefop cultuurhistorisch gebied Sommige zijn

gericht op deelonderwerpen - molens, huizen enzovoort - andere op geografische deelgebieden van de streek. Daarbij
is het wel eensjammer dat de ene vereniging nauwelijks weet wat de andere doet. Deze rubriek kan hierin voorzien.
Verenigingen wordt verzocht berichten in te zenden. Dat kan geen (interne verenigingsmededelingen, betreﬁfen.
Maar nieuwtjes en ontwikkelingen die ook voor anderen interessant kunnen zijn, ontvangen en plaatsen wij graag.

seren liet de Stichting Historisch Oost-

afstudeerde in de richting Architectuur,
sub-richting Restauratie en renovatie.
Baars projecteerde een aantal nieuwe functies in de panden, met als uitgangspunt:

Knollendam (SHOK) de afgelopen zomer
fotols nemen van de huizen in het dorp. In
de wintermaanden wil de stichting gege-

datgene wat de panden waardevol maakt

BEDREIGDI". ZAANSE PAN DEN

en hoe dat het best tot zijn recht kan komen. I-Iij nam contact op met ZIE om zijn

Wie zich zorgen maakt over het voortbestaan en behoud van e'én of meerdere
waardevolle panden in de streek, kan dit
melden. Een werkgroep, bestaande uitvertegenwoordigers van de drie Zaanse

OOSTKNOLLENDAM M ERS
INVENTARISEREN DORPSBEELD

Met het doel het dorpsbeeld te inventari-

vens over de bewoners ervan vergaren,

afstudeerproject onder de aandacht te
brengen. Dat resulteerde in het artikel
(voorzien van illustraties) voor de website.
Deze site wordt steeds beter bezocht, overigens ook door leden van ZIE zelf. I-Ict
aantal (hits, van hen nam aanmerkelijk toe,
sinds Cees Kingma (de ontwerper van de
site) tijdens de jaarvergadering van ZIE
met behulp van een grootbecldscherm een
snelcursus websurfen gaf. Veel leden

bijvoorbeeld hoe lang zij er wonen en wat
hun gezinssamenstelling is. Daarnaast
startte SHOK ook weer met het interviewen van (oud-)Oostknollendammers. De

stichting hoopt te zijner tijd een boekje

met deze interviews uit te geven. SHOK

roept iedereen op te helpen gegevens en

historisch

fotomateriaal

over

bleken nog nooit een website te hebben
bezocht, veelal vanwege onvoldoende kennis van internet.

gemeentes, zal zijn best doen om te

redden wat er te redden valt. Deze werkgroep is afhankelijk van úw vroegtijdige
bericht. De vereniging Vrienden van het
Zaanse Huis vestigt daarom graag de aandacht op het nMeldpunt voor Bedreigde
Panden in de Zaanstreek, 075 6402020.

Niet écht verenigingsnieuws - de Zaanse Schans is van ons allemaal. In de periode van 13 december tot
1 1 januari kan hier tussen de monumentale panden worden geschaatst op een kunstijsbaan van
honderdvijftig vierkante meter. Een aardige aanleiding om ook eens in de wintermaanden naar de Schans
te gaan. De ijsbaan is voor publiek geopend tussen 9.00 en 17.00 uur (aangepaste openingstijden tijdens
de feestdagen). Van 17.30 tot 19.30 uur zijn er op en rond de baan ontvangstmogelijkheden voor groepen
en bedrijven; hiervoor moet gereserveerd worden. Informatie: Nienke Tjeertes 075 6168218 of
nienke.tjeertes@zaanseschans.nl

Oost-

Knollendam te verzamelen en te melden,

om een zo goed mogelijk beeld van het verleden te krijgen: historisch.ok@planet.nl
ofThijs Ris 075 6426258.
NIEUW OP DE ZIE-SITE

De website van de vereniging Zaans
Industrieel Erfgoed (ZIE) blijft uitdijen.
Zo omstreeks de tijd dat dit nummer van
Zaans Erfgoed verschijnt, wordt er een
artikel op geplaatst over mogelijkheden tot
herbestemming van de Verkadefabrieken
aan de Zaankant van de Zaandamse
Westzijde. Het werd geschreven door Peter

Baars, die op dit onderwerp 30 oktober jl.
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DDDR PIETER HELSLCIEIT

band met de Zaanstreek werd weer aangehaald door het Kunstcentrum Zaanstad; zijn artistieke nalatenschap werd
ondergebracht in een mede vanuit het

DRIE ZAANSE SCHILDERS

Zij leefden in drie andere werelden en
tijden, maar het waren (van oorsprong)
Zaanse kunstenaars over wie onlangs
boeken verschenen.
Jacob Cornelisz van Oostzanen (14701533) werkte op de grens van de
Middeleeuwen en de Renaissance. Door
toedoen van Egbert van Wijk en diens

Kunstcentrum bestuurde stichting. In

een fraaie publicatie De verbeeldingswereld van Klaar Boonstra (met een

echtgenote te Oostzaan is de interesse

voor deze kunstenaar (wiens werk over
musea in de wereld is verspreid) opvallend toegenomen, zelfs internationaal.
Men stelt onverbloemd dat Van
Oostzanen de eerste kunstschilder van de
Zaanstreek, ja van Amsterdam, was. Na
de succesvolle tentoonstelling van fac-

simile's op ware grootte in 2000, werd de
“hypei rond Van Oostzanen recent ver-

sterkt door een tentoonstelling in de

zijn leven en artistieke creaties weer te geven in Fram/Vlam, een [even in deZaamc/ae
Malen. Mars stond aan de wieg van
deze molenvereniging, wier charmante
museum in Koog dit jaar bovendien 75
jaar bestaat en een nieuwe aanbouw
kreeg. Schrijver van het boek is radio- en

theatermaker Hans Kuyper uit Zaandam,

Grote Kerk te Oostzaan die de zogenoemde ondertekening van diverse schilderij en zichtbaar maakte. Ondertekening
is de schets die Van Oostzanen op het
houten paneel maakte, waarover door
hem of zijn leerlingen de verf werd aangebracht. Door een nieuwe methode van
infraroodreflectografie kan de wording
van het schilderij worden gevolgd. Na het
fraaie eerste boekje dat de Stichtingjacob
Cornelisz. van Oostzanen uitgaf, werd
nu dankzij veel sponsors als vervolg
Ondertekena' uitgegeven met het technische verslag van het onderzoek, aangevuld met een biografie van de kunstenaar

die tientallen kinderboeken op zijn naam
heeft staan. Kortgeleden werd hieraan
Een klap van de molen toegevoegd, dat

en verlucht met de zwart-witschetsen.

rugwind (1999) over is geschreven.

Beide boekjes kosten É 5 per stuk en zijn
verkrijgbaar bij Drukkerij Van Wijk,
Kerkstraat 266, Oostzaan. Indien tele-

fonisch besteld komen er verzendkosten

bij (tel. 07s 6841205).

De sprong naar Frans Mars (1903-1973)
in de twintigste eeuw is groot. Ook deze
schilder verdient aandacht, maar vooral
om een andere reden: hij was de pionier
voor het behoud van Zaans cultureel erfgoed. Het was een loffelijke daad van de
Vereniging de Zaansche Molen zijn honderdste geboortejaar te herdenken door
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zich rond de Zaanse Schans afspeelt.
Het boek over Frans Mars legt begrijpe-

lijk het accent op de molenliefhebber
en -uitbeelder. Mars Was meer: onderwijzer, streekhistoricus, eerste Zaandamse 'heemkundë-ambtenaar, publicist en gewoon kunstschilder. Het boek
is door de vele reproducties een lust voor
het oog. Een volledige biografie ofkunst-

historische analyse moet men niet ver-

wachten. Wat die artistieke waarde betreft
kan men naslaan wat er in Kunst zonder

De in Krommenie geboren schilder/tekenaar Klaas Boonstra (1905-1999) was
een vooraanstaand exponent van de
abstracte kunst, die hij vooral na 1945
toepaste. Aanvankelijk was hij arbeider
in de linoleumfabriek te Krommenie.
Directeur Kaars Sijpesteijn bemerkte zijn

aanleg en gaf hem een toelage voor een
studie in beeldende kunst. Na verblijf in
Amsterdam en Den Haag vestigde
Boonstra zich in Schore op Zuid-

Beveland, dat hem herinnerde aan het
Krommenie van zijn jeugd. Boonstras

beschouwende tekst van drs. Henk
Heijnen, de belangrijkste Zaanse kunstcriticus van dit moment) wordt het werk
van de kunstenaar ontsloten. (É 17,95,

verkrijgbaar bij Kunstcentrum Zaanstad,
Westzijde, Zaandam).

VERHEERLUKTE SCHURKEN

Niet heiligen en zachtmoedigen, maar
niets ontziende dictators en moordenaars
vullen bij voorkeur de geschiedenisboeken. Verdienen ze dat of worden ze

achteraf vergoelijkt? Bijvoorbeeld de

naam van Czaar Peter passeert in de
Zaanstreek nogal eens op positieve wijze, zonder dat zijn misdaden worden belicht. Ook Claes Compaen, als zeerover
moordenaar van beroep, kan hier een potje breken. Hij werd begraven onder de
vloer van de Grote Kerk van Oostzaan als
achtenswaardig en schatrijk burger. De
Stichting Oudheidkamer Oostzaan liet

een mooi gebonden uitgave verschijnen

OP EEN HEBBEL EN EEN DREBBEI.

verhaal van de albums verscheen enkele

“Overhaastﬂ Dat is ongeveer de beteke-

nis van de Zaanse uitdrukking íOp een

jaren geleden een gedegen historische
studie van de productie van die beroem-

hebbel en een drebbel, (ook wel: 'op een
hibbel en een dribbel,). De kenner van
onze volkstaal Klaas Woudt gebruikte het

de albums met een catalogus van alle uitgaven. Helaas is het uitverkocht, maar
hier moet het alsnog worden genoemd _

als titel van een leuk boekje, waarin

er is altijd nog de bibliotheek. Het is een

tekeningen van Marc de Boer. Klaas
Woudt vierde in 2003 zijn tachtigste

heerlijk boekwerk met kleurige afbeeldingen, geschreven door Marga Coesèl.
Veel gebruikt materiaal komt uit de

verjaardag en baarde in de kring van

over Claes Campaen, zeerouer in a'e
Gouden Eeuw, geschreven door Rob

privé-collectie van D. Kalf-Kudding te
Zaandam. Verder werd geput uit de ver-

Veenman en Ger Muijs. Zij deden er

zameling van de Stichting Behoud
Cultureel Erfgoed Verkade. Het historisch archief-Verkade is uitvoerig onderzocht en het boek bevat niet eerder ge-

archiefonderzoek voor en troffen zoveel
informatie aan, dat er nog voor jaren

studie ligt. Nu werd het een geschiedenis
in hoofdlijnen. Op de rechterpaginaš
wordt het levensverhaal (1587-1661)
weergegeven, op de linker bladzijdes

publiceerd illustratiemateriaal. Op groot
formaat en met ruim honderd paginas is

het onmisbaar voor de minnaar van dit
speciale Zaanse erfgoed op papier. Het
doet de verzuchting slaken dat het on-

achtergronden en tijdsomstandigheden,

met veel zwart-wit illustraties. De tekeningen zijn van Peke Kuiken. Compaen

blijkt toch meer te zijn dan een kaper.

begrijpelijk is dat de collectie-Verkade
blijkbaar zijn museale onderkomen in

Het is een eigen uitgave van de oudheidkamer, met productie door uitgeve-

Warnsveld

rij Impuls te Purmerend. Prijs *E 14,95.

De actieve Oudheidkamer Oostzaan
heeft een redactieraad bestaande uit
A. van Diepen, J. Haag, P. Kleij en
R. Veenman en geeft het tijdschrift
LDe Jol) uit.

Enkhuizen gaat vinden! (Uitgeverij Terra,

Zaanse bibliofielen opzien door zijn

boekenbezit grotendeels in veiling te

en

Verkade

Stichting

Zaandam, fotografie H.H. Hackmann).

brengen. Gelukkig zet hij, zoals blijkt uit
deze nieuwe uitgave, zijn gewaardeerde

publicitaire arbeid onverdroten voort.
Als dialectoloog is hij onvervangbaar.

Woudt bundelde thans ruim tachtig
De wteedheden begaan door Czaar Peter,

stukjes die de afgelopen tijd in Dagblad

groot voor nationalisten, worden onver-

Zaanstreek verschenen, bestaande uit een

bloemd zichtbaar in het stripboek naar
Peter a'e Grote, het stripverhaal van zijn leven. Dit smakelijke boekwerk met fantastische en veelkleurige tekeningen werd
enige jaren geleden uitgegeven door Big

rijm in de streektaal met toelichting in
vlot proza. Een voortreffelijk geschenk,
dit vierkante boekje met harde blauwe
omslag (Stichting Uitgeverij NoordHolland, É 19,90).

Balloon bv te Heemstede. Het begint met

een aantal Zaanse fotois afkomstig uit het
Gemeentearchief Zaanstad, om het verhaal een Hollands tintje te geven. De
beestachtigheden van de tsaar worden

niet geschuwd - het is geen kinderboek.

Schrijver is Boris Karadzjev, tekenaar Igor

NATUURLIJK VERKADE

De plaatjesalbums die levensmiddelen-

fabrikant Verkade vele jaren uitgaf - de
eerste precies honderd jaar geleden -

blijven geestdrift opwekken. Er is veel

Vysjinski, vertaler J. Ritsema. Het boek

over geschreven en geëxposeerd, onder

is al uitverkocht, zodat de liefhebber op

diverse invalshoeken: de educatieve, de

zoek moet in tweedehands-stripboek-

kunstzinnige en de natuurhistorische.

winkels. Het is de moeite waard.

Onder de titel Natuurlijk Verkade, het
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Tot en met 29 februari

Tentoonstelling over de schutterij in
Museum Het Noorderhuis. Kalverringdijk

Aanvang 14.00 uur. Reserveren: Zaans
Museum 075 6162862.
26 december, 11 en 25 januari,

17, Zaandam, 075 6173237.

8 en 15 februari

Tot en met 7 maart

Winterexcursie met de boot door het
Wormer- en Jisperveld op zoek naar
overwinterende vogels. Na afloop is er

KDe Zaanstreek, het landschap waarin wij
leven, 83 kunstenaars en de Zaanstreek.
StichtingTengel laat in deze tentoonstelling
zien dat kunstenaars en bewoners van
de Zaanstreek zich nog steeds laten
inspireren door de streek. Zij proberen dui-

delijk te maken wat er hier nu zo bijzonder
of gewoon is. Amateurs exposeren op de
galerij van het museum en jongeren

diepen de wisselwerking uit tussen kunst
cn het Zaanse landschap. Een boek met de
gelijknamige titel, geschreven door Herman

Vuijsje en geïllustreerd met afbeeldingen
van de deelnemende kunstenaars, is verkrijgbaar in het museum. Zaans Museum,
075 6162862 ofwww.zaansmuseum.nl
Tot en met 7 maart

LDe bende van Pa pier 1a la„ tentoonstelling
voor kinderen tot 12 jaar in het Zaans

Theo Thijssen, geeft een lezing in de

Hoofdbibliotheek aan de Vermiljoenweg te

Zaandam overTheoThijssen, de auteurvan
onder andere tKees de Jongenf De Baar

werkt aan een biografie over de schrijver en
onderwijzer Theo Thijssen. (Zie ook 25

warme chocolademelk bij de houtkachel.
Aanvang: 14.00 uur. De Poelboerderij,

Veerdijk 106, Wormer, 075 6219100 of
depoel@xs4all.nl
Tot en met 2 januari

Op verzoek van het Anti-discriminatiebureau maakten 32 leerlingen van vier Zaanse
middelbare scholen foto's van hun multiculturele woonomgeving. Het resultaat is te
zien in “Mooi vreemd, vet anders), een tentoonstelling in het gemeentehuis van

Zaanstad, Bannehof 1, Zaandijk. Geopend
tijdens kantooruren.

Tot en met 4 januari
“Kunstgeneﬁ een expositie met werk van
jonge Waterlanders van wie ook de ouders

kunstenaar zijn. Dinsdag tot en met zondag

17.00 uur) met werk van Vera van Heusden

Waterland, Kaasmarkt 16, Purmerend.

Het Comité Krommenie 24/12 organiseert

14 januari

op kerstavond voor de zeventiende keer een
fakkeloptocht tegen discriminatie en
intolerantie. Voorafgaand aan de tocht
houdt burgemeester P. Tange van

De Nederlandse Genealogische Vereniging,
afd. Zaanstreek-Waterland presenteert een
lezing door de heer B.E.M. Welzener over
binnenschippers en hun gezinnen. Locatie:
Evangelisch-Lutherse kerk, Vinkenstraat
36, Zaandam. Aanvang: 20.00 uur.
Vanaf medio januari
KMuseum in ,t houten huis, verhuist naar
een nieuwe locatie die vanaf medio
januari gaat proefdraaien. De officiële
opening volgt in april. Het museum laat de

werken van textiel en papier). Inlichtingen:
Sonja van Adrichem: 075 6413246.

geschiedenis zien van het Schermereiland

organiseert een dialezing door mevrouw
H. Boot uit Velserbroek over haar werk als
mondschilderes. De Vertoeving, Westzijde

28 december

en De Rijp. Tuingracht 13, De Rijp, 0299

82, Zaandam. Aanvang: 20.00 uur.

Zaans Familie-atelier, workshop over 'de ho-

671286.

26 januari, 23 februari, 22 maart

rizona, voorkinderen en (groot)ouders, door
kunstenaar/fotograaf Marcel Fraij. Zaans

18 januari
LDe Russen komen naar Zaandijkﬂ De drie-

Bibliotheek Zaanstad organiseert samen
met de muziekafdeling van Fluxus voor

Museum, 14.00 uur.

honderd jaar oude band tussen Sint

maximaal tien deelnemers tDe Luister-

28 december
Peter en zijn vrouw Catharina kunnen kin-

Petersburg en de Zaanstreek wordt cultureel en culinair aangehaald in Raadhuis
Zaandijk. Inlichtingen en reserveren:

deren zich verkleden als Czaar of Czarina,

Artinez, 075 6310747.

kring. Het thema is de 4johannes Passion)
van johann Sebastian Bach. Er wordt geluisterd en er worden opnames vergeleken,
themays uitgespit en ervaringen uitgewisseld.

19 januari

Bachkenner jan Pasveer vertelt tijdens de

Czaar Peterhuisje, Krimp 23, Zaandam.

Peter Paul de Baar, secretaris van Stichting

eerste bijeenkomst over de inhoud en de

De Groote Weiver, Weiver 37, Krommenie.
Aanvang: 19.30 uur.
26 december
(Uitwaaien in het veld: excursie vanuit de

Poelboerderij te Wormer. Informatie: 075
6219100 of www.poelboerderij.nl

KinderTheater (vanaf 4 jaar). Met Czaar

een spel doen en zich laten fotograferen.
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Museum

en expositie (24 en 25 januari, 13.00 tot

24 december-

van het Alkmaars Straatorkest. Startpunt:

uur.

23 tot en met 25 januari

Kerkje Markenbinnen: Concert van het
Hexagon Ensemble (23 februari, 20. 1 5 uur)

van

tot

17.00

6172252.

Museum.

Wormerland een korte toespraak. Muziek

12.00

januari.) Inlichtingen en inschrijven: alle
filialen van bibliotheek Zaanstad of 075

(mixed media op doek en grafiek) en Nynke
van Amersfoort (tvvee- en driedimensionale

25 januari

Rondleiding door hetArnsterdam van Theo
Thijssen, met bezoek aan hetTheo Thijssen

Museum, als vervolg op de lezing van 19 januari (zie aldaar).
26 januari
De Maatschappij tot Nut van ,t Algemeen

achtergrond van het werk. Als afsluiting van
de luisterkring bestaat de mogelijkheid op

18 februari

29 februari

9 april een uitvoering van de Johannes

Natuurmuseum E. Heimans aanwezig om

Passion bij te wonen in de Westerkerk te

De Nederlandse Genealogische Vereniging,
Zaanstreek-Waterland presenteert een lezing door dr. D.A. Berents over (Misdaad in

Amsterdam. De Zaanse bijeenkomsten

de Middeleeuwen). Waterlands archief,

De leden van “Amathysta zijn in het
de bezoekers van alles te vertellen over
fossielen. Zo zijn er bijvoorbeeld fossiele
dinosaurusdrollen en kinderen mogen uit
een stukje íLimburgs Krijt' kleine fossieltjes

zijn van 20.00 tot 22.00 uur in het

Wielingstraat 75, Purmerend. Aanvang:

Fluxusgebouw, afdeling Muziek, Westzijde

20.00 uur.

148, Zaandam. Prijs: É 42,50. Inschrijven:

20 tot en met 22 februari

peuteren. Thijssestraat 1, Zaandam. Aan-

075 6172252.
31 januari
Het Pameijer Kwartet en Jeff Hamburg

Kerkje in Markenbinnen: Concert La
Passione met (Fuoco, (20 februari, 20.15

vang: 13.00 uur.

86 Albert Roussel. Concerten bij Kaarslicht

13.00 tot 17.00 uur) met werk van. Reina

Jisp, 20.00 uur. Inlichtingen/reserveren:

Koerten (gemengde techniek, olieverf en

075 6426053.

aquarel) en Sies van Hoorn-Vrasdonk
(keramiek). Inlichtingen: Sonja van
Adrichem: 075 6413246.
21 februari
Toneelstuk over drie boezemvrienden. Een
van hen kocht een schilderij, de andere twee
hebben daar veel over te zeggen. Met Bartho
Braat, Ernst Zwaan en Frederik de Groot.

uur) en expositie (21 en 22 februari van

Holland. Aanvang: 10.30 uur. Buurt-

Kerkje van Markenbinnen: het lljitsj Trio in

Zaandijk,

Lagedijk

106.

6310747.
22 februari

Tot en met februari

17 maart

Het NIVON Zaanstreek organiseert een

Raadhuis

Jisper kerkje. (Foto: GAZ)

/WÃM

Dinosaurus-eieren (Foto: George Postma)

Lezing door mr. GJ. van Heel over de
genealogische nawerkingen van de Franse
Revolutie. Nederlandse Genealogische
Vereniging, afd. Zaanstreek-Waterland.
Locatie Evangelisch-Lutherse kerk, Vinkenstraat 36, Zaandam. Aanvang: 20.00 uur.

Inlichtingen en reserveren: Artinez, 075

De Concerten bij Kaarslicht zijn mede een bijzondere ervaring door het stijlvolle interieur van het

`

dialezing over stolpboerderijen in Noordcentrum De Kolk, Heijermansstraat 129,

19 tot en met 21 maart

KFantasie et jeunesse' (19 maart, 20. 15 uur).
Expositie (20 en 21 maart van 13.00 tot

Wisselexpositie over stenen (mineralen en
fossielen) die tot stand kwam dankzij
de medewerking van de vereniging van
amateurgeologen, -mineralogen en -paleontologen (Amathystal. Natuurmuseum

Zaandam.
24 februari

E. Heimans: woensdag-, zaterdag- en zon-

Locatie: LHet Mennistenerfi, H. Gerhard-

dagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. In de
schoolvakantie ook vaak op donderdag- en
vrijdagmiddag,(van te voren informeren:

straat 77, Zaandam. Aanvang 14.30 uur.

6413246.

24 februari

27 maart

Lezing met diais door Henk Roovers
over Zaanse bouwstijlen. Aanvang: 20.00

Pianist Folke Nauta speelt in het kerkje van
Jisp. Concerten bij Kaarslichtjisp. Aanvang

075 6312020).Thijssestraat 1, Zaandam.

8 februari
Het NIVON Zaanstreek organiseert een
dialezing over de geschiedenis en de cultuur
van Berlijn. Aanvang: 10.30 uur.
Buurtcentrum De Pelikaan, Kervelstraat

17.00 uur) met de gedetailleerde potlood-

De maatschappij tot Nut van ,t Algemeen

organiseert een dialezing door mevrouw

R. Stubbe over hetAmsterdamseVondelpark.

uur. NIVON Zaanstreek, Wijkcentrum
Parkzicht, Parkzicht 45, Koog aan de Zaan.
r

"14'

gs

tekeningen van Hinne Terpstra en een demonstratie van en een lezing over het maken van verf door dr. Pieter Keune.

Inlichtingen: Sonja van Adrichem: 075

20.00 uur. Inlichtingen/reserveren: 075
6426053.
ledere maand

Eens in de maand wordt er voor kinderen

op woensdagmiddagen voorgelezen in
bibliotheekﬁlialen in

185A, Krommenie.

de verschillende

8 februari

Zaanstad. Soms wordt er gebruik gemaakt

Captainsdinner in Raadhuis Zaandijk, met

van het zogenoemde 'vertelkastjë of een

poppenkast. Inlichtingen: www.obzaan-

raasdonders, lapskous en verrassingen uit

zee.

Passende

Inlichtingen

en

muzikale

omlijsting.

reserveren:

stad.nl of 075 6172252.

Artinez,

075 6310747.

(Foto: GAZ)

16 februari

cDe islam onder mijn huidi, lezing door

28 februari

schrijver

Berger,

Concert door Jaap Kooi (piano), Van

over zijn persoonlijke ervaringen in de

Houtert (klarinet en bassethoorn) en Celeste
Zewald (klarinet). Concerten bij Kaarslicht
jisp. Inlichtingen/reserveren: 075 6426053.

en

Arabist

Maurits

islamitische wereld. Hoofdbibliotheek
Zaanstad, 075 6172252.

Websites voor een gezellig avondje uit
Zaantheater: www.zaantheater.nl
Filmtheater De Fabriek:

www.defabriek.cjb.net

Dorpstheater Wormer:
www.dorpstheaterw0rmer.nl
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(Fotois: Wim de Jong)

4 juli

De politie Zaanstreek-Waterland krijgt de

17 juli

In Jisp, Westzaan en Oostzaan broeden dit

zes proefprojecten voor samenwerking tussen verschillende overheden en het bedrijfs-

komende jaren nieuwe surveillancewagens.

jaar, na een afwezigheid van tientallen jaren,

leven. Dit betekent dat de gemeente de ont-

5 juli
B. en W van Zaanstad willen meer inkomsten krijgen door belasting te heffen (precario) op alle soorten reclame langs de open-

weer kerkuilen. De kerkuil is in Nederland
een bedreigde vogelsoort.

wikkeling van het gebied niet meer zelf kan

17 juli

Zaanstads wethouder Egberts zitting neemt.
Het rijk is eigenaar van de grond.

bare weg en op leidingen van nutsbedrijven

In tegenstelling tot wat tegenstanders van
verplaatsing van de polikliniek van De Heel

bepalen. Er komt een werkgroep waarin

26 juli

die in gemeentegrond liggen.

uit Wormerveer naar Saendelft vinden,

De gemeente Zaanstad gaat een onderzoek

9 juli

meent het provinciebestuur dat dit een
goede zaak is. Voordeel volgens de provincie: de nieuwe locatie wordt uitgebreid met
apotheek.

doen naar de overlast van geuren die
worden verspreid door de industrieën. De
gemeente hoopt dat de uitslag meevalt,
zodat op meer plaatsen nieuwe woningen
kunnen worden gebouwd.

kilometer nieuw asfalt aanleggen; het ge-

19 juli

30 juli

bied wordt daardoor nog geschikter om te
skeeleren.

Politieke vereniging Rosa telde in Zaanstad

minstens 156 panden die langer dan een jaar

Het bekende Wormerse cafe' “Het
Moriaanshoofd, (eind zeventiende eeuw)

leegstaan. Rosa wil dat de gemeente

staat te koop. De in de negentiende eeuw

De Zaandamse woningbouwvereniging
ZVH wordt ook buiten Zaanstad actief.

huisartsen, jeugdgezondheidszorg en een

l l juli

Recreatiegebied Het Twiske wil

tien

11 juli
In het voormalige deurenmagazijn van
Bruynzeel bouwen Zaanse skaters samen

met Mti Kraak, een gigantische skatebaan.
De gemeente Zaanstad en Straathoekwerk

ondersteunen het project.

15 juli
De gocdcrcnovcrslag in de haven van

Zaandam steeg met 14,6 procent van
255.000 ton in 2001 tot 292.000 ton in
2003. De haven onderscheidt zich hiermee

in positieve zin van vrijwel alle andere

havens in Nederland. Er werden vooral meer
landbouwproducten overgeslagen.

Zaanstad de eigenaren met behulp van de

Leegstandswet dwingt om de panden weer
te gebruiken.

19 juli

De Historische Vereniging Wormerveer
(HVW) adopteerde de oude en enigszins
verpauperde begraafplaats (1867) achter het
Marktplein te Wormerveer. De begraafplaats
herinnert met een aantal monumentale graven aan de welstand van oude Wormerveerse
families zoals Boon en Laan. De initiatiefnemers willen onder meer onderhoud
plegen, in kaart brengen wie er begraven

17 juli

liggen en nabestaanden opsporen.

De historische stoomschepen (Elfin, en
šjacob Langeberg, dreigen door een verhoging van de havengelden verloren te gaan
voor de Zaanstreek. De Jacob Langeberg is

21 juli

de enige stoomijsbreker die er nog in

Nederland is. De Elfin (1933) was een torpedobergingsvaartuig van de Britse marine.

Skatepark 'Insaen› werd officieel geopend
(zie 11 juli).
21 juli

B. en W van Zaanstad lieten het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier weten dat er maar één plaats in aanmerking komt voor een gemaal in de

Krommenieër Woudpolder. Dat is nabij

molen De Woudaap. Een bouwvergunning

voor een gemaal aan de Noordervaartdijk
komt er dus niet.

23 juli

De werkloosheid in de Zaanstreek steeg de
afgelopen drie maanden sneller dan het
landelijke gemiddelde.
24 juli

Minister Zalm van Financiën selecteerde het
Hembrugterrein te Zaandam als een van de
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aangebouwde kolfbaan is e'én van de twee
die de Zaanstreek nog telt.
30 juli
De Vereniging Zaans Industrieel Erfgoed wil

dat de sloopwerkzaamheden op het
Hembrugterrein, in afwachting van het gereedkomen van de stedenbouwkundige visie voor het terrein, worden gestaakt.

50 juli
Veertien nieuwe objecten in Zaanstad wor-

den toegevoegd aan de lijst van zo›n tachtig
panden die dit jaar voor de gemeentelijke

monumentenlijst worden voorgedragen.
Hieronder zijn de hervormde kerk van
Assendelft,
scheepswerf Krom
te
Wormerveer, graanmalerij Schoen te
Westzaan en het woonhuis en de werkplaats

van Flentrop Orgelbouw aan de Westzijde
te Zaandam.
2 augustus

Langs de Westzanerdijk verrees een nieuwe
kapberg. Deze werd door middel van een

glazen tussenstuk verbonden met een klein

bestaand woonhuis uit 1878. De kapberg,
die bewoond wordt, is van steen met een (jas,
van hout.
6 augustus
De rotonde (het Bernhardplein) te Zaandam
werd gerenoveerd en opnieuw ingedeeld.
7 augustus

Het verloten gewaande schilderij KHet laat-

21 augustus

28 augustus

Hoewel nog steeds niet duidelijk is ofer in
Zaanstad een permanent asielzoekerscentrum komt, wees de gemeente Zaanstad vier
nieuwe mogelijke locaties aan. Dat zijn:
Inverdan, Poelenburg (naast de moskee), de
Wezelstraat te Koog en het terrein van het
tijdelijke asielzoekerscentrum in Assendelft.
Drie van de vier in een eerder stadium ge-

Oud-burgemeester van Zaanstad Arie Lems
is overleden.

noemde opties blijven gehandhaafd: De
Bannehof en het terrein van een voormali-

ge slipschool

te

Zaandijk,

en

het

Nuongebouw te Zaandam.

29 augustus

Zaanstad blijkt (in, te zijn als filmlocatie.
Diverse televisieseries en films werden in de
streek opgenomen. Dat betrof series zoals
De Band, Ernstige Delicten en Grijpstra en

De Gier, en recent een aantal scenes uit de

nieuwe speelfilm Floris.

2 september
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier controleerde in verband met de gro-

22 augustus

te droogte deze zomer dagelijks de dijken in

Het eerste deel van de renovatie van het

de regio. Een garantie tegen doorbraak kan
het Hoogheemraadschap niet geven, maar
de veendijken lijken stabiel.

Zaandamse Darwinparkwerd afgerond. Het
park is vier thematuinen en een kilometers-

lang wandelpad rijker.
23 augustus

4 september

In negen maanden tijd werden de delen van

De roep van vereniging Zaans Industrieel

de twee jaar geleden verbrande meelmolen
De Oude Knegt te Zaandam opnieuw
gemaakt en vervolgens naar de oude stand-

7 augustus

Erfgoed (ZIE) om de sloop van panden op
het Hembrugterrein te stoppen werd niet
verhoord. De sloop werd na de bouwvakvakantie hervat. ZIE probeert alsnog een

De gemeente Zaanstad hoopt door het beschikbaar stellen van subsidie, dat ondernemers zich vestigen in oude bedrijfspanden.

25 augustus

ging met 49 leerlingen officieel van start.

Architectenbureau Soeters Van Eldonk
Ponec Architecten mag het nieuwe gemeentehuis van Zaanstad, inclusiefoverdekt
busstation, in Inverdan gaan bouwen.

De gemeente Zaanstad wil geen lager tarief
voor haven- en liggeld berekenen voor de

ste oordeeli van Jacob Cornelisz. van
Oostzanen werd door een Oostzaans echtpaar in het

Nationale Museum

van

Denemarken teruggevonden.

De kans op behoud van de panden neemt

hierdoor toe en het aantrekken van ondernemers is positiefvoor de Zaanse economie.
7 augustus

Het voormalige gemeentehuis
Assendelft werd te koop gezet.

van

8 augustus

De gemeente Zaanstad stelde het pand
Stationsstraat 85 te Zaandam beschikbaar
voor noodopvang aan asielzoekers.

stop af te dwingen samen met het Cuypers
Genootschap.

26 augustus

Het tekort op het project Inverdan blijkt
door een rekenfout acht miljoen hoger uit
te vallen dan werd verwacht. Het tekort is

nu 27 miljoen euro. Het is onbekend hoe

plaats in Akersloot vervoerd om daar in

elkaar te worden gezet.
9 september

De Hogeschool INHOLLAND Zaanstad
11 september

historische schepen 'Elfin7 en 'Jacob

Langenberg). Het CDA probeert dit via een
motie in de gemeenteraadsvergadering alsnog voor elkaar te krijgen. De Stichting tot
behoud van het Stoomschip, die de schepen
beheert, vreest het einde van de stichting en

dit gat gedicht kan worden.

de schepen als de voorgenomen tariefsver-

16 augustus

27 augustus

De nieuwe tegiobibliotheek, met daarop

Uit de jaarrapportage woonruimtebemiddeling 2002 van het ROA blijkt, dat de stij-

hoging er toch komt.
12 september
Fors wisselende schommelingen van het

veertig woningen, in Krommenie wordt begin 2005 opgeleverd.

ging van de woningnood voorlopig is ge-

stopt. Het aanbod van sociale huurwoningen
in de regio nam toe.
27 augustus
mln
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(grond)waterpeil, voornamelijk veroorzaakt

door de vuilstortplaats bij Nauerna, zijn de
oorzaak van de scheuren in en afschuivingen van de Assendelver Zeedijk, ter hoogte

De sloop van panden op het Hembrug-

van de stortplaats. Hoogheemraadschap

terrein werd door de gemeente Zaanstad stilgelegd. Dat kon doordat de Rijksdienst voor
Monumentenzorg een voorbescherming
uitsprak over het terrein. Dit volgde op inspanningen van onder andere Zaans

Hollands Noorderkwartier betaadt zich op
mogelijke oplossingen voor dit probleem.
13 september

(Afbeelding: FKG Architecten aan de Zaan)

Industrieel Erfgoed en het Cuypers
Genootschap.

18 augustus

27 augustus

In tegenstelling tot de wensen van het col-

lege van B. en W besliste de Zaanse gemeenteraad, dat niet twee maar drie van de
tien nieuwe woningen in Zaanstad moeten

het

Het werk aan de nieuwe schooltuinen liep

worden gebouwd in de sociale sector.
15 september

Coentunnelviaduct bij de Vetzetsstraat te

vertraging op. In plaats van op 1 september

De gemeentes Zaanstad en Oostzaan onder-

De

gemeente

Zaanstad

wees

Koog aan als gedoogplek voor graffitikun-

zijn deze naar verwachting pas aan het ein-

SICnaal'S.

de van 2003 gereed.

zoeken de mogelijkheid om reizen met het

openbaar vervoer voortaan mogelijk te ma-
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ken met een zogenoemd lZaanstreek-kaartje, waarmee voor een vast bedrag door de
hele streek kan worden gereisd.
16 september
De in de jaren twintig gebouwde Indische
Buurt te Wormerveer wordt de komende

DRIE MAANDEN DE ZAANSTREEK

nog steeds balanceert op het kantelpunt van
een leuke provinciestad en een wegglijden-

de industriestad. Hij pleit daarom voor een

Op de Zaanse Schans werd een replica van
een houten Jisper vissershuisje geopend. Het

goed voorzieningenniveau.

pandje is een geschenk van woningcorpora-

20 september
B. en W van Zaanstad hakten de knoop door
over de sloop van de monumentale panden

tie ZVH, die haar negentigste verjaardag
vierde.

Stationsstraat 85 en 87 te Zaandam. De

jaren in twee fases gesloopt. Woningcorporatie De Woonmij werd hiertoe door
de palenpest gedwongen. Voor de herbouw
zijn nog geen concrete plannen.
16 september

23 september

huizen moeten wijken voor de Inverdanplannen.
23 september
De bewoners van het winkelpand annex
woonhuis aan de Wandelweg 52 werden opgeschrikt doordat het pand in ée'n etmaal tijd
ruim twintig centimeter verzakte ten gevol-

De Fabriek
1 0 septem ber

Zaanstads cultuurwethouder Schouten
deelde mee dat Filmtheater De Fabriek moet
verhuizen naarTheater De Burcht. Zij vindt

dit de meest optimale oplossing en 'voorlopig goed genoeg:

ge van de palenpest.

De pannenkapberg aan de Dorpsstraat 53
tejisp blijft ondanks een aan de eigenaar ver-

strekte sloopvergunning mogelijk toch behouden. De kapberg is een van de laatste in
Nederland. De eigenaar wil de kapberg gaan
bewonen en zoekt samen met B. en W van
Wormer naar een passende oplossing.

20 september

17 september
De met bladgoud vergulde haan en het gietijzeren kruis van de heilige Maria
Magdalenaparochie (Kalverkerk) te Zaandam werden na een onderhoudsbeurt weer
op de kerktoren teruggeplaatst.
17 september
Vlak na de Zaanbrug, bij binnenkomst in
Wormer, staan tot ergernis van veel bewo-

ners van het dorp ter rechterzijde vier krot-

woningen. De Woningstichting Wormer is
eigenaar van drie van de panden en wil deze slopen, maar omdat het vierde krot in handen is van een particuliere eigenaar is dit niet

mogelijk. Door een probleem met de fundering zou dit pand “meegaan” als de ande-

re drie worden gesloopt.
18 september
Zaanstads wethouder Loggen schort de sterk
verhoogde aanslag voor havengeld voor de
historische schepen “Elfini en íJacob
Langeberg7 voorlopig op. Hij onderzoekt de
mogelijkheden om de schepen voor de
Zaanstreek te behouden. Zonder verlaging
van het liggeld is dat onmogelijk.
19 september

Zaanstads burgemeester Vreeman wil een
<sfeervolle voorstadi. Hij meent dat Zaanstad
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Jedelooschool
23 augustus

De Monumentencommisie van de gemeente Zaanstad gaat niet akkoord met de sloop
van een deel van de voormalige Jedelooschool aan de Westzijde te Zaandam. De
commissie gaat uitdrukkelijk niet in op een
verzoek hiertoe van B. en W
30 augustus
Uit steeds meer verschillende hoeken en om
verschillende redenen groeit het verzet tegen

de sloop van een deel van de Jedelooschool.

6 september
De Woonmij kan weinig begrip opbrengen

voor de acties rond de Jedelooschool. 'Wij
worden afgeschilderd als cultuurbarbarenl,
terwijl wij het hoofdgebouw in zijn geheel
willen behouden. We verwachten dat dank-

zij de nieuwbouw achter het hoofdgebouw
het geheel juist mooier zichtbaar wordt.,
12 september

Met één stem verschil sprak de gemeenteraad van Zaanstad zich uit tegen gedeeltelijke sloop van de Jedelooschool.

Het bestuur van De Fabriek reageerde door
mee te delen dat het Filmhuis mét of zónder de jaarlijkse subsidie van 15.000 euro
van de gemeente Zaanstad doorgaat op de
huidige plek. Het bestuur verwacht dat De
Fabriek na een haalbaarheidsonderzoek uit
kan groeien tot een hoogwaardig filmhuis
met twee zalen. ln De Burcht kan dat niet
worden gerealiseerd.
25 september

Er bleek in de gemeenteraad van Zaanstad

onvoldoende politiek draagvlak te zijn voor
een verhuizing van het Filmhuis naar De

Burcht. Filmtheater De Fabriek blijft aan de

Jan Sijbrandssteeg te Zaandam. Men verwacht dat de bezoekersaantallen na een verbouwing omhoog zullen springen.

lllEEM NU EEN ABUNNEMENT [IP

Zaans Erfgoed is geheel gewijd aan de
Zaanse cultuurhistorie. Het blad inFormeert haar lezers over een breed
scala aan onderwerpen, zoals archeologie, houtbouw, industrieel erfgoed,
molens, musea, de geschiedenis van
bedrijven, verenigingen en instellingen, het cultuurlandschap enzovoort.
Kortom alles Wat met de cultuurhistorie van de Zaanstreek te maken heeft,
kan een plaats vinden in Zaans Erfl
goed.

,

Zaans Erfgoed is een geweldige informatiebron voor alle inwoners van

Zaanstad, Wormerland en Oostzaan
en in feite onmisbaar voor iedereen
die de Zaanstreek, met al ín cultuurhistorische waarden een warm hart

toedraagt. Ditnieuwe tijdschrift heeft

een omvang van 48 paginas A4 formaat, waarvan 16 paginais in kleur,

en verschijnt vier keer per jaar.
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Als nieuwe abonnee op Zaans
Erfgoed bestaat de mogelijkheid
voor slechts 5 euro extra de eerste
jaargang (4 nummers) te bestellen.
U heeﬁ dan alle uitgaven compleet.
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U _ja, ik neem een abonnement op

`ZAANS ERFGOED' en krijg het blad
vier keer per jaar thuisgestuurd.
Ik maak 20 euro over op rekening
1111622091255 van Stichting
Zaans Erfgoed te Zaandijk.
U

_ja, ik neem een abonnement op

Naam ______________________________________________

lZAANS ERFGOELT en krijg het blad
\fier keer per jaar tlnlisgestuurd.
Ik maak 25 euro over op rekening
1111622091255 van Stichting7

Adres _______________________________________________

Zaans Erfgoed te Zaandijk en ontvang
bovendien de eerste jaargang.
t
Postcode

Plaats

Handtekening __________________________________________
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MEIDERN
UIT EIGEN PRUDIJKTIE
Wij leveren ook: Hout, plaat, tuinhout, enz

zowel in grenen als andere houtsoorten

lloulMurkl
Sluispolderweg 25 - 1505 HJ Zaandam
Telefoon: (075) 616 42 22 - 616 42 25
Fax.' (075) 670 12 65
E-mail: Zwart-H0ut@Planet.nl

SWART ELECTRO TECHNISCH BUREAU BV

Het
installatiebedrijf
met oog voor
de klant
erkend installatiebedrijf
Landelåjk
.'....

.....

SWART ELECTRO
TECHNISCH BUREAU BV
Postbus 543. 1500 EM Zaandam
Oostzijde 397b. 1508 ER Zaandam
Telefoon: 075-616 5168
Fax: 075-631 4546

E-mail: swartetb.zaandam@hetnet.nl

De I-'AAM van

Timmerfabriek Visser

is wijd en zijd bekend
Onze faam wordt op waardige wijze
rondgebazuind. Wij zijn fabrikant

van het unieke -Hraam
en vervaardigen machinaal
timmerwerk op maat. Zowel

modern als authentiek lijst-

werk, kozijnen, ramen, deuren,
trappen en overige hout~
producten. Met vakmanschap
en liefde voor het
ambacht.

lDit schilderij is een hommage aan het Zaanse landschap, de fabrieken en zijn arbeiders. Om de kwetsbaarheid en mijn verwondering te
benadrukken heb ik deze drie elementen in een gouden omgeving geplaatst.7 Jan Groenhart, Hommage aan de Zaanstreek, 2003,
acryl op linnen, 80 x 200 cm.

i i

INSPIRERENDE

(ao/(juuut/1 6femme
(Afbeeldingen uit 4Mooi zooitje')

et verhaal lijkt onuitroeihaar: in de Zaanstreek onthrak een voedingsbodem voor cultuur - ofheter voor Cultuur met

een grote 'CZ voor de schone kunsten. Wat het (verdere) verleden hetreﬁ mag daarin misschien een kern van waarheid

schuilen, maar niet voor de kzatstepak rn heet honderdvijﬁigjaar en zeker niet voor de tijd waarin we nu leven. Orn dit
te beperken totde heehlende kunst.' onlangs verscheen het hoek Mooi zooig'e'. Hettoonthet werk van ruim tachtigkunstenaars
die zijn aangesloten hij de Stichting 'Yengefen diegehoorgaven aan het verzoek hun - liqfit verrassende - visie op hetZaanse
landschap te geven.
Het boek cMooi zooitje, maakt

onderdeel uit van een groter project,

waarvoor binnen Tengel (dat ín
tienjarige bestaan viert) een aparte
werkgroep lZaanslandschap7 in het
leven werd geroepen. Met de boek-

presentatie werd gelijktijdig in het
Zaans Museum de tentoonstelling
KDe Zaanstreek, het landschap waarin wij leven) geopend met werk van
83 hedendaagse Zaanse kunstenaars.
De werkgroep organiseerde en organiseert voorts workshops, lezingen
en educatieve projecten rond dit

thema. Het boek cMooi zooitje) beperkt zich overigens niet tot de
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totstandgekomen werken van de

tentoonstelling

Zaanse kunstenaars _ een Lblil( Van

Museum. In dit boek wordt de

binnenuitl. Als aanvulling daarop
stelde de Amsterdamse journalist en
socioloog Herman Vuijsje op schrift
hoe hij het Zaanse landschap en de
Zaankanters ervaart.

Zaanse schilderkunst in de periode
1600-1950 behandeld. De eerste
hoofdstukken ervan werden kort ge-

*ë-ztirïtfw
(Mooi zooitje7 kan worden gezien als

een vervolg en een aanvulling op

(Kunst zonder rugwind', het boek dat

in 1999 verscheen om het 75-jarige
bestaan van bv Kunstdrukkerij
Mercurius-Wormerveer te markeren
en dat óók vergezeld ging van een

in

het

Zaans

houden en wijzen op de gebrekkige

voedingsbodem die de Zaanstreek de
schone kunsten bood. Het gecom-

bineerde karakter van een plattelands- en industrieel gebied, dat de
Zaanstreek kenmerkte, wordt als
belangrijkste oorzaak daarvan aangegeven. Dat spreekt onder meer uit
de levensbeschrijving van de in
Zaandam geboren en getogen hoogleraar in de theologie J. van Gils.

Enige jaren na diens dood in 1856
schreefprof. PJ. Veth over het Zaanse

tklimaat7 waarin Van Gils opgroeide:

4Om het bedrijf van de molenaar en
de daaraan verbonden handel te
leren kennen, verschaft het overvloedige gelegenheid; maar arm is het

in inrichtingen die de hogere be-

schaving van de geest kunnen bevorderen. (. _ .) De echte Zaankanter
bemoeide zich weinig met wat bui-

ten zijn gezin en bedrijfomging (. . .).
Geen spoor van prijsstelling op

wetenschap, letteren en kunst; han-

del en nijverheid hielden hoofden en
harten bezig., En over Van Gils7

jeugd: cZijn esthetische opvoeding

De mensen waarmee ik werk zijn mijn landschap, oude Zaankanters die vertellen van een ver

was tot dusverre verwaarloosd: de
kiem van de schoonheidszin ontbrak

verleden, van zwoegen en ploeteren maar die nooit hun gevoel voor humor zijn kwijtgeraakt.`
Annet Bentvelzen, Carnaval, 2001, fotografie, 40 x 60 cm.

bij hem niet, maar noch de huiselijke

kring waarin hij was opgevoed, noch
het onderwijs had de ontwikkeling

in de negentiende eeuw. Ten behoeve van 'Kunst zonder rugwind7 bekeek Klaas Woudt een dertigtal
catalogi van boedelveilingen van
welgestelde Zaankanters in de achttiende en negentiende eeuw. Slechts

in twee daarvan trofhij kunstwerken

van enige kwaliteit aan -- in één
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(geveild in 1814) bevond zich werk
van bekend gebleven en beroemd
geworden schilders als Adriaan van
OstadeenjanvanGoyen. Overigens

mogelijk. Verreweg het grootste deel
van de streekbevolking was arm. De

betrekkelijk kleine maatschappelijke

bovenlaag was vooral in kunstwerken geïnteresseerd als deze een
doel hadden: afbeeldingen van eigen

molens, portretten en dergelijke.
En als er sprake kon zijn van een

dubbel doel, was dat natuurlijk
helemaal mooi-er werden nogal wat
dienbladen, ﬂaptafels en andere

kwamen OOk bij andere Veilingen Wel

`Bewegend door de Zaanstreek snuif ik

schilderijen onder de hamer, maar de

stinkende soeplucht op gevolgd door lieﬂijkc

naam van Cle maker VOnCl men Claal'-

bloemengeuren waarna weer de cacaolucht

bij kennelijk het vermelden niet

wordt afgewisseld met de odeur van de

waard. Het idee dat dit ongesig-

koeien in het veld met een afdronk van

(Wat mij in de Zaanstreek inspireerde was de armoedigheid.

neerde werken van amateur-kunst-

linoleumgassen: wat een bouquetl,

Regelmatig ben ik weggevlucht naar het buitenland op zoek

2003, acryl/ Honig tomatensoep/cacao/kant/

bij neergelegd.Y Frenk van Heeswijk, lnvcrdan, 2003, lino en

schilders betrof (met als beroep niet
zelden: huisschilder), werd in 1874
bekrachtigd door dr. GJ. Schotel.

olieverfop linnen, 100 x 100 cm.

1n zijn boek lZeden en gebruiken aan

naar kwaliteit, maar altijd ben ik teruggekeerd. Ik heb mij er nu

Katrina van Klaveren, Zaans landschap,
Honig aspergesaus op doek, 100 x 100 cm.

de Zaanstreek) schreef hij over de
Zaanse pronkkamers: 'Boven de
stoelen hingen schilderijen die
en wasdom van die kiem kunnen
bevorderen. Er kleefde, gelijk na-

tuurlijk was, iets boers aan die knaap,
toen hij voor het eerst de hoofd-

portretten, gezichten op de Zaan en

molens verbeeldden; zeldzaam
echter vond men aan de Zaan een
goed schilderij.)

stad betrad.)
lilpfﬁ li*\.^\l\i
'/,lfl.l )/./\/\|\l

Het citaat over Van Gils staat niet op

Het ontbreken van een kunstzinnig
klimaat in de Zaanstreek hing

zich - er zijn meer aanduidingen dat

vooral samen met het gebrek aan

aan de Zaan ontbrak - zelfs tot ver

afzetmogelijkheden. Leven van de
schilderkunst was hier praktisch on-

een kunstzinnig klimaat lange tijd
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lDaar het riet de Zaankanter was voorgegaan / streek men hier neer. / De mens als een riethalm in de wind / vindt ieder zijn balans daarin.`
Selma Timmerman, Ontspanning, 1986, houtsnede, 20 x 75 cm

gebruiksvoorwerpen met landschapsafbeeldingen
beschilderd.
Zaankanters die talentvol bleken op
het gebied van beeldende kunst verlieten de streek - noodgedwongen,
om als kunstenaar een bestaan te
vinden - en vestigden zich in de
steden die hun betere kansen boden.

Die trek uit het gebied begon feitelijk al met de eerst-bekende Zaanse
kunstenaar Jacob Cornelisz. van
Oostzanen (geboren in Oostzaan
omstreeks 1470), die vrijwel zijn
hele leven in Amsterdam werkte.

Zaanstreek (1991) zijn opgenomen,

lZaandam is wel heel opmerkelijk, en

verlieten ongeveer drie op de vier

er is genoeg te schilderen voor een

hun geboortegrond. Pas in de twee-

heel leven), schreef hij een vriend.

de helft van de negentiende eeuw

begon zich langzaam een kentering
te voltrekken.
SCllll,1)l{Rf\CHilll(i

Met de constatering dat in vroeger
eeuwen weinig kunstenaars in de
Zaanstreek werkten is niet gezegd dat
de Zaanstreek niet schilderachtig

zou zijn. Waar beeldend kunstenaars
de Zaanstreek verlieten, trokken

Velen volgden hem _ van de circa 210

anderenjuist naar het gebied om daar

van oorsprong Zaanse kunstenaars

tijdelijk te werken. In ditverband kan
de geboren Groninger jan Bulthuis

die in de Encyclopedie van de

“Waterm Levensader van de Zaanstreek.' Marga Hessels,
censadcr, 2003, brons/plexiglas` 35 x 30 cm.

Zaankanters werd gekocht, zegt

(1750) worden genoemd, die werk-

dus niet zoveel over hun belangstelling voor kunst. Maar het is op
zin minst curieus dat het enige

te vanuit Amsterdam en een tiental
Zaanse dorpsgezichten tekende in

portret dat Monet hier maakte (van
de zestienjarige Guurtje Janszd. van

Oost-Indische inkt. Hij deed dat
overigens in opdracht. Van zijn
tekeningen werden gravures gemaakt
ter illustratie van Adriaan Loosjes,

boek (Beschrijving van de Zaanlandsche dorpenf Bulthuis, technische
vaardigheden staan buiten kijf, maar
zijn werk is vooral topografisch van

belang - het geldt als de betrouwbaarste serie afbeeldingen van de
Zaanstreek van vóór de fotografie.
Veruit de bekendste kunstenaar ívan
buiten, die in de Zaanstreek werkte
was de Fransman Claude Monet
(1840-1926), die in

1871

de Stadt, aan wie hij Franse conversatielessen gaf) tot ver na de
Tweede Wereldoorlog vergeten op
een zolder lag.
'l'R/\Dl'HE

Aan het einde van de negentiende
eeuw kwam de Zaanse beeldende
kunst in een nieuwe fase. Van invloed

daarop was de komst van de
Stadstekenschool van Zaandam in

1827, als onderdeel van een landelijk netwerk van scholen, waar de

leerlingen zich na de basisschool

vier

konden bekwamen in handtekenen

maanden in de Zaanstreek verbleef

en bouwkundig tekenen. Kunsthistoricus Henk Heijnen schreef in

en hier zoln 25 schilderijen maakte.
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lHuizen in alle kleuren, molens bij
honderden en verrukkelijke boten.)
De werken van Monet, ook de
Zaanse, zijn nu miljoenen waard.
Toen hij in de Zaanstreek werkte,
bestond er nog weinig waardering
voor de schilderkunst van de impressionist - zijn schilderijen werden
als llaag-bij-de-gronds7 en als (nieuwlichterij, verketterd. Dat geen van zijn
landschappen en stadsgezichten door

`( iraliseh. bijna zwart-wit snijdt het riet de einder in de winter., Nicole van der Heijden, einder met riet, 2003, houtcollage, 140 x 30 x 5 cm.

`Kunst zonder rugwind7 over teen

sommen -in volgende nummers van

zuilen en een vaas bovenin. Een mens

eerste generatie Zaanse kunstenaars,

Zaans Erfgoed wordt op een aantal

zou er haast lyrisch van worden. Maar

tlie werden geboren tussen 1836 en
l856. De belangrijksten van hen
waren Jacob Taanman, Klaas van
Vliet, Freek Engel, Jan Kruijver en

van hen ingegaan.

dat gebeurt niet, want net op tijd is

Félicien Bobeldijk. De eerste drie Wa-

ren leerlingen geweest van de stadstekenschool, die niet alleen bijdroeg
:um tle kunstzinnige vorming van de
leerlingen maar óók aan het begin
van een beeldende-kunsttraditie in
tle st reek. Desondanks bleef`het plattelnntlskarakter nog lang van invloed.
lien eerste permanente expositie-

ruimte kwam hierpas in 1945 en kon

'/.ieh niet handhaven. En tot in de
eerste helft van de twintigste eeuw

|›leel` de topografische juistheid van
lantlschapschilderingen van het
grootste belang. Van een molen
moest iedereen kunnen zien wélke
ltel was. en het aantal koeien in een

weiland moest kloppen. Nog steeds
|Lullen dc wensen van de potentiële

kopers van het werk daarbij van

invloed zijn geweest. Ook toen trokken '/.aanse kunstenaars naar elders,

:ll tlxtn niet op zoek naar meer ar-

er dan toch weer een allersimpelst
`H/\AST` LYRlSCH`

Het boek 4Mooi zooitje, en de gelijknamige tentoonstelling in Het
Zaans Museum geven een breed

overzicht van kunstenaars die op clit
moment in de Zaanstreek werken en

hoe zij zich door het Zaanse landschap laten inspireren. Op deze bladzijden zijn enige afbeeldingen uit het
boek opgenomen; de begeleidende
teksten zijn van de kunstenaars zélf.
Het boek krijgt iets extra7s door de
inleidende tekst van Herman Vuijsje,
de visie van een Amsterdammer op
het Zaanse landschap én de Zaankanters. Een fragment over Krom-

tentoonstelling in het Zaans Museum
lean worden bezocht tot en met7maart.
“Stoere rooie vrouwen in de vrieskou in de
Zaan.7 (bron: Hr. Engels), Gerard Slegers,
de wakclames, 2002, olieverf op linnen,
80 x 100 cm.

dacht alleen aan industrie bij
Krommenie.' Maar toen hij eenmaal
in het dorp was... tDe hoofdstraat
van Krommenie is misschien wel het

mooiste dorpsgezicht van de hele
Zaan. Ik vergrijp me aan de doopsgezinde vermaning, een schitterend

wie bijvoorbeeld het werk van de
Aitistei'dammers Willem Jansen en
(lei-rit de Jong ook nu nog gewild

neo-classicistisch gebouw, compleet

en zijn er teveel om hier op te

Het boek Mooi Zooitje' is een uitgave van de `Sitiehting Uitgeverij
Noord-Holland en is verkrijgbaar in
a'e Zaanse boekhandel (6 20). De

naartoe wilde, lomdat ik het uit het
voorbijrijden alleen kende als een
stelletje lelijke fabrieksgebouwen -ik

|/.:|:| nstreek ook kunstenaars aan, van

is. Het aantal kunstenaars in de streek

man Bik., Restauratie-atelier? - welnee die man is gewoon timmerman.
En de naam is Bik. Jan Bik.,

menie, waar hij aanvankelijk niet

l ist ieke vrijheid. Daarentegen trok de

nam steeds verder toe. Het waren

bordje: 4Gerestaureerd door timmer-

met timpaan, maar dan in groengeverfd hout - een eeuwenoude kastanje en linde ervoor. Uitbundiger ge-

decoreerd zag ik de Zaanse huizen
nog niet, met arabesken, Griekse
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Vakmanschap,bouwkundig inzicht duideliijke afspraken en eenfstrakke
i'
Datzijn de sterkefundamenten waarmee Bouwbedhjf Kakes
planmng
l uitZaandam élk bouwproject aanpakt. Zowel bij nieuwbouw, groot

1 :1 onderhoudrenovatie of restaurat1e heeft Kakeseen solide reputatie
f" opgebouwd. Daar zijn we meér dan 125 jaar geleden al mee
`
ibegonnen/g `lin/„een eenmaal genomen voorsprong moet je koesteren.
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