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ERFGOED ALS RODE LIJN

Ben geboren (1955) en opgegroeid in Groningen (stad van de mollebonen), volgens 
mij een van de mooiste steden van ons land. In de sfeer van de wederopbouwjaren 
struinde ik vaak rond de Martinitoren (Gronings Erfgoed); wat kun je nog meer 
wensen? Midden in mijn middelbareschooltijd op het Maartens College in Haren 
gebeurde er iets schokkend. Op donderdag 30 april 1970 werd ik als jochie van 15 jaar 
in een verhuiswagen gestopt; we verlieten mijn geboortestad, gingen in een zware 
westerstorm de Afsluitdijk over (die kort na onze oversteek afgesloten werd), naar 
Zaandam. Zaandam? Wat is daar te beleven? Gaan we daar echt heen? Ja…
Een rampzalig eerste jaar, wat een aparte mensen die Zaankanters; kruipend had ik 
wel terug gewild. Maar dat veranderde, eerst voetballen bij ZFC (nu geschiedenis), 
toen volleyballen bij Argus (ook geschiedenis) en naar school natuurlijk, het Michaël 
College, met rector Jo Diederen (toen ook bekend als KVP-raadslid). Het was de tijd 
van de Mammoetwet, ik bleef zitten in de vierde van de hbs en belandde op de havo. 
Ik behoor dus tot de eerste lichting havisten, examenjaar 1973, een geweldige tijd. 
Veel extra feestjes om ons als gloednieuwe havisten tot een groep te smeden en alle 
deelcijfers die je in de twee examenjaren haalde, werden naar boven afgerond; tja dan 
regent het natuurlijk snel voldoendes.
Toen werd ik verliefd op een Van der Laan, uit een echte Zaanse familie. Hoewel, Zaans, 
eigenlijk meer Wormerveers (het dorp van de gladoren), want aan het Zaanstad-idee 
(1974) moest iedereen nog erg wennen. Heel snel getrouwd, een moetje? Ja, dankzij 
de Vredeling-wet (een bezuinigingsmaatregel op Defensie) kon ik als getrouwd 
man uit de toen nog verplichte militaire dienst blijven. En waar getrouwd? In het 
voormalige gemeentehuis van Zaandijk (Zaans Erfgoed dus). Een pracht pand met een 
rijke geschiedenis, maar midden jaren zeventig alleen nog een plek voor bijzondere 
gelegenheden, niet meer het politieke hart van Zaandijk. Het leven in de Zaanstreek 
werd steeds leuker, langzaam transformeerde ik tot een ‘echte Zaankanter’. Werken bij 
Mercurius van de familie Woudt; ik werkte bij uitgeverij Inmerc, in de pakhuizenwand 
van Wormer (alweer Zaans Erfgoed). Ook lid geworden van Vereniging De Zaansche 
Molen, meer Zaans Erfgoed kun je niet krijgen! Toen kwam ons 25-jarig huwelijksfeest 
in vizier. Waar gaan we dat vieren? In het voormalige stadhuis van Zaandam op de 
burcht (ook Zaans Erfgoed). Hartje zomer 2002, bloedheet en het weekend van het Zaans 
Jazz Festival (helaas geschiedenis). Uiteraard dachten veel jazz-liefhebbers dat ze ook 
bij ons trouwfeestje konden binnenlopen, dus toch maar even een wacht voor de deur 
gezet (zoonlief van 12 jaar). Tenslotte de sprong naar september 2017, 40 jaar getrouwd 
en dat hebben we gevierd met een waddenexcursie en oesterrapen op het wad bij Den 
Oever, ofwel focus op werelderfgoed!
Dus ja, ik heb wel iets met erfgoed. Nu, als redacteur van de Kroniek, hou ik dagelijks 
de vinger aan de pols om het erfgoednieuws te volgen en vast te leggen (met het Noord-
Hollands Dagblad als bron). En ieder kwartaal kunt u de vruchten van mijn speurwerk 
lezen.

Frits Poiesz 

Column
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36  Boekennieuws: met o.a. het Jaarboek 2017 van het Histo  -
risch Genootschap Wormer, geschiedverhalen uit West-
zaan en een spannend kinderboek over het geheim van 
chocola. 

40  Verenigingsnieuws: berichten van Zaanse Erfgoed organi-
saties.

42  Kroniek: Frits Poiesz hield het Zaanse nieuws van oktober 
tot en met december 2017 bij.

46  Agenda: Hessel Kraaij attendeert u op interessante activi-
teiten in het voorjaar. 

 Bij dit tijdschrift krijgt u bij uitzondering ook het jaarverslag 
toegestuurd, opgesteld door Piet Oudega onze voorzitter die 
eind 2017 afscheid nam. Omdat het zo’n goed beeld geeft van 
wat er ook het afgelopen jaar onder zijn inspirerende leiding tot 
stand kwam, hebben we besloten het dit keer aan al onze leden 
te sturen. De financiële stukken vindt u zoals gebruikelijk op de 
website van de vereniging.

Inhoud

12 | Beschuitstoren30 | Granaathuls 26 | Chris Reumer

22 | 100 jaar Zaanlandia Illustrata

4  In mei 2018 verschijnt een uitgebreid boek over schilder 
en molendocumentalist Jan Kruijver en komt er ook een 
overzichtstentoonstelling. Een voorbeschouwing door 
George Slieker. 

8  Erik Schaap kwam een nagenoeg vergeten verzetsstrijder 
met Zaanse wortels op het spoor. 

12  In de ‘nieuwe beschuitstoren’ van Wormer worden replica’s 
van de gevelstenen uit de oude ingemetseld. Wikje van 
Ritbergen doet verslag. 

14  Henk Roovers onderzocht het belang van de Zaanse scheeps-
bouw voor het op peil houden van de oorlogsvloot van de 
Republiek in de zeventiende eeuw. Deel 3 van de serie. 

18  Jan van der Male verhaalt hoe de agrarische bestemming 
van de Zaandammer polders teloor ging. Deel 1 van een 
tweeluik. 

22  Pier van Leeuwen staat stil bij 100 jaar Zaanlandia Illustrata.

26  Co Rol dook in de geschiedenis van het Zaanse (opera)
zangtalent Chris Reumer, wiens carrière startte onder de 
hoede van Louis Boumeester.

30  Jan van der Male zocht uit wat een granaathuls uit het 
Brabantse Deurne in de collectie van het Purmerends 
Museum te maken heeft met de Zaanstreek. 

34  Lean van ’t Hooft sprak met een van de inrichters van het 
nieuwe Hembrugmuseum. 
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LEVEN
Jan Kruijver werd op 30 januari 1869 in Koog aan de Zaan geboren 
als zoon van Gerbrand Kruijver en kleinzoon van Jan Kruijver, 
molenmakers. Hij was huisschilder van beroep en daarnaast 
kunstschilder, aquarellist en tekenaar. In de Zaanstreek werd 
hij bekend door zijn schilderijen en tekeningen van oud-Zaanse 
panden, die een grote topografische nauwkeurigheid vertonen. 
Slechts een enkel portret is van hem bekend, waaronder een 
zelfportret (Zaans Museum). Ook schilderde en tekende hij 
talloze, nu verdwenen Zaanse molens, die soms alleen nog 
voortleven in straatnamen. Veel werk is van hoge artistieke 
kwaliteit. 
Vanaf zijn derde jaar woonde het gezin in de Enge Wormer in 
het sluishuis van de Bartelsluis die zijn vader had gepacht. Na 
vier jaar liep de pacht af en keerde het gezin terug naar het 
ouderlijk huis aan het Sluispad in Koog aan de Zaan. Op de 
lagere school werd zijn tekentalent ontdekt en kreeg hij zijn 
eerste tekenlessen van meester Bruins. 
Jan Kruijver ging op dertienjarige leeftijd van school: hij wilde 
net als zijn vader en grootvader molenmaker worden, maar zijn 
vader vond dat niets, molens raakten immers uit de tijd. Jan koos 
voor het schildersvak en ging werken bij schilder Th. Zandleven 
te Koog aan de Zaan, die tevens kunstschilder was. Hij bleef er 
vijf jaar en bezocht ondertussen de avond-tekenschool. Op 
achttienjarige leeftijd werd hij schildersgezel in Zaandam bij 
de uit Duitsland afkomstige Carl Hefti (1859 -1938). Daar leerde 
hij het imiteren in verf van hout en steen (vroeger onderdeel 
van het schildersvak). In 1894 richtte hij samen met een vriend 
schildersbedrijf Kruijver en Van der Berg op; dit hield stand tot 
1942. 
Jan Kruijver ontpopte zich daarnaast ook als geschiedschrijver. 
Rond 1916 woonde hij in Zaandam aan de Bloemgracht, waar 
men net als in heel Zaandam-Oost last had van de waters nood 
van januari van dat jaar. Van alle perikelen rond de over  stroming 
hield hij een dagboek bij. Ook van andere gebeurte nissen 
maakte hij dagboekaantekeningen; zo schreef hij hoe hij in 
mei 1945 bij de Wilhelminasluis in Zaandam Duitse militairen 
op pontons zag vertrekken. Verder bewaarde hij knipsels over 
allerlei gebeurtenissen en beschreef hij in schriftjes voorvallen 
uit zijn familiegeschiedenis. Ook schreef hij bij  dragen voor het 
tijdschrift De Speelwagen, gewijd aan de geschiedenis en folklore 
van Noord-Holland boven het IJ. In de jaren waarin hij aan de 

Zaandamse Bloemgracht woonde, was hij penningmeester van 
het padbestuur. Van zijn ouderlijk huis aan Sluispad 38 bestaat 
nog een tekening die hij ooit schonk aan zijn vriend R. Ouwejan. 
Die noteerde op de tekening: ‘In dit sprookjesachtig uitziend Zaans 
huisje heeft mijn vriend J. Kruijver gewoond. Deze tekening ontving ik 
van hem als gelukwens voor 1932. R. Ouwejan Anna Pauwlonastraat 
13 te Zaandam.’ Overigens was ook Remmet Ouwejan (1897-1972) 
een begenadigd tekenaar van Zaans historisch erfgoed. Jan 
Kruijver maakte ook nog wel eens een artistiek uitstapje: het 
Molenmuseum bezit een door hem (opnieuw) beschilderde 
bakslede. Jan Kruijver overleed in Zaandam op 7 mei 1950. In 
het Zaandamse stadsdeel Westerwatering is een straat naar hem 
vernoemd.

MOLENTEKENAAR
Hoewel Kruijver van beroep huisschilder was, kroop het (molen)
bloed toch waar het niet gaan kon. Naast zijn tekeningen van 
oud-Zaanse huizen maakte hij talloze schilderijen en tekeningen 
van molens en leverde daarmee een belangrijke bij  drage aan de 
kennis van de Zaanse molenhistorie. In het in 2015 verschenen 
boek 1100 Zaanse Molens van Ron Couwenhoven, update van 
Pieter Boorsma’s Duizend Zaanse Molens, zijn naast veel his-
to  risch fotomateriaal tal van af beeldingen, onder meer van 
Kruijvers hand opgenomen. Kruijver tekende en schil  derde veel 
nu bijna allemaal verdwenen Zaanse molens. In de jaren twintig 
van de afgelopen eeuw verscheen in dag blad De Zaanlander een 
reeks molentekeningen met bijbe horende toelichtingen van 
Kruijvers hand, die in 1925 tot een boekje werden gebundeld 
onder de titel De pelmolens in het Oostzijderveld. Toen waren 
bijna alle pelmolens in het Oostzijderveld al verdwenen. In zijn 
voorwoord schreef Kruijver dat de uitgave mede was ingegeven 
door de vele vragen en opmerkingen van lezers die voor hem het 
bewijs waren dat ‘tal van geboren Zaankanters, zelfs onder hen die 
reeds jaren geleden onze streek verlaten hebben, nog belangstelling 
gevoelen voor onze Zaansche molen-geschiedenis.’ Blijkbaar had 
Kruijver een profetische blik, want nog altijd zijn er oud-
Zaankanters – onder wie lezers van dit blad – die vanuit hun 
huidige woonplaats (soms zelfs overzee!) de ontwikkelingen 
in de Zaanstreek nauwlettend volgen. Toen Kruijver zijn eerste 
molenschilderijen en -tekeningen maakte, had de molen al 
grotendeels afgedaan als industriële krachtbron. Op een aantal 
van zijn schilderijen en tekeningen zijn op de achtergrond 

Jan Kruijver
Kunstschilder, tekenaar en molendocumentalist 

Vanaf halverwege de negentiende eeuw werden als gevolg van de industrialisatie en de invoering van de 
stoommachine overal molens gesloopt. Kunstenaars als Frans Mars (die als grondlegger van Vereniging De 
Zaansche Molen een aantal molens wist te behouden) legden in de Zaanstreek een aantal daarvan vast voor 

het nageslacht. Ook veel andere schilders en tekenaars hebben nu verdwenen molens afgebeeld. Daarmee 
werden zij, al dan niet met opzet, documentalisten van verdwijnende molens. Sommigen waren autodidact of 
beoefenden het kunstenaarschap slechts uit liefhebberij. Zo iemand was Johannes (Jan) Kruijver (1869-1950). 

door George Slieker
   

4



Jan Kruijver werkt nog even iets bij aan een van zijn schilderijen. 

(foto uit 1949, GAZ 22.06049)

Linksonder: Sluispad 38, Koog a/d Zaan. Rechtsboven de tekst: 

In dit sprookjesachtig uitziend Zaansche huisje heeft mijn 

vriend J. Kruijver gewoond. Deze tekening ontving ik van hem 

als Gelukwensch voor 1932. R. Ouwejan A.(nna) P.(aulowna)str. 13 

Z’dam. Op de achterzijde staat een prent van molen De Koker aan 

het Grote Glop. (Kunstbestand Heemkunde, GAZ 11.1015)

Onder: Bloemgracht 16, het eerste huis op de Bloemgracht waar 

kunstschilder Jan Kruijver met zijn gezin woonde (1920). Later 

verhuisde hij naar een kleinere woning op Bloemgracht 27.  

(ZOV Honig Collectie, GAZ 11.0103)

Hoewel Kruijver zich 

vooral op molens 

richtte, heeft hij ook 

enkele landschaps-

schilderijen gemaakt. 

Hier een blik over het 

Westzijderveld gezien 

vanuit Zaandijk met in 

de verte de Watertoren 

en de Assendelver 

korenmolen De Blijd-

schap, waarvan de 

oudste voorganger al 

dateert uit de vijftiende 

eeuw en die zelf na 

verwaarlozing in 1907 

werd gesloopt. (Zaans 

Museum, Collectie ZOV-

04384)
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de molen was een gevolg van het stilvallen van de houtaanvoer 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
Van oliemolen De Koning William, die eveneens in het Oost-
zijder  veld, stond, maakte Kruijver in 1903 een fraaie aquarel 
toen hij onttakeld en zonder roeden zijn einde stond af te 
wachten. Op de achtergrond zijn de stoompellerijen aan de 
Oost  zijde te zien, die voor de pelmolens de ondergang be-
tekenden. Uiteindelijk werd de molen pas in 1910 gesloopt. 
In 1909 legde Kruijver het Molenboek van Gesloopte Molens aan 
om de herin  nering aan de Zaanse molens levend te houden. In 
dit unieke boek (er bestaat maar één exemplaar) zijn een aantal 
aqua  rellen van Kruijver opgenomen van allemaal gesloopte 
(of in enkele gevallen verplaatste) Zaanse molens. Kruijver 
schreef met de hand teksten bij de af beeldingen. Hij had ook 
talent als grafisch ontwerper, want de titelpagina is uitgevoerd 
in een fraai jugendstilontwerp. Het boek vormt nu een prachtig 
document van verdwenen molenschoon. Gelukkig tekende en 
schil  derde Kruijver veel molens zoals we ze nu het liefst zien: te 
midden van het ogenschijnlijk ongerepte veenweidelandschap, 
in volle glorie en blakende welstand. Overigens tekende Kruijver 
niet alle verdwenen molens naar het leven; in 1930 maakte hij 
een tekening van oliemolen De Waterhond, die in Koog aan de 
Zaan nabij de Mallegatsloot stond. De molen werd al in 1881 
gesloopt. Mogelijk baseerde hij zich op een eerder gemaakte 
schets, al is dat niet geheel duidelijk. Behalve de pelmolens in 
Oost-Zaandam waren ook de zaagmolens in het Westzijderveld 
onderwerp van een publicatie van Kruijver. 

TENTOONSTELLINGEN EN WAARDERING
Kruijvers werk werd meerdere keren tentoongesteld. Ter ge-
legen  heid van zijn zeventigste verjaardag werd er in 1939 in het 
toen  malige Hotel Reitsma te Zaandam een tentoonstelling van 

rokende fabrieksschoorstenen te zien. Hoe snel de moderne 
tijd al was genaderd laat één van de afbeeldingen in het boekje 
De pelmolens in het Oostzijderveld zien: op een tekening van 
pelmolen Het Wapen van Friesland is op de achtergrond een 
van de Zaandamse gashouders aan de Westzijde zichtbaar. 

MOLENSLOOP
Jan Kruijver was gefascineerd door de Zaanse molens: hij hield 
zorgvuldig bij hoeveel molens er nog aanwezig waren (in 1901 
in Zaandam nog zevenenzestig). Het spreekt bijna voor zich 
dat Kruijver in 1927 hoorde tot de oprichters van Vereniging 
De Zaansche Molen. Ook de af braak van molens werd door 
hem nauwkeurig gedocumenteerd: Kruijver schreef hierover 
in zijn boekje: ‘Zoo hield ik vanaf ‘t jaar 1880 aanteekeningen 
van het af breken van molens en iedere molen die voor af braak in 
aanmerking kwam werd door mij afgeteekend.’ In 1907 maakte hij 
een fraaie aquarel van de afbraak van pelmolen Het Wapen van 
Friesland. Hoewel Kruijver geen hoge dunk had van zijn eigen 
werk – hij zag zichzelf eerder als illustrator dan als kunstenaar 
– is deze tekening zeer helder gedocumenteerd. Duidelijk is 
te zien hoe de onderdelen met behulp van een staande mast 
getakeld worden. De molen stond in het Oostzijderveld aan en 
ten westen van De Watering en was de laatste gerstpelmolen in 
de Zaanstreek. Hij werd in Barsingerhorn (NH) weer opgebouwd 
als korenmolen en heeft daar dienst gedaan onder de naam 
De Ster of de molen van Buis. Inmiddels is de molen al jaren 
onttakeld en rest nu slechts (een deel van) de romp. 
Ook de houtzaagmolen De Roode Leeuw (op het Eiland in de 
Voorzaan) in 1916 werd door Kruijver afgebeeld. Goed is te zien 
hoever de sloop al is gevorderd: de roeden zijn verdwenen, het 
rietdek van het molenlijf lijkt deels op de stelling te liggen en 
de stijlen en veldkruizen zijn duidelijk zichtbaar. De sloop van 

De sloop van meelmolen De Haan aan het Molenpad (bij het Zuidervaldeurspad) in 

Zaandam Oost. De Haan werd in 1910 onttakeld en voorzien van een gasmotor. In 

1912 ging de molen door brand verloren. (Vereniging Zaansche Molen)

Titelblad van het door Kruijver samengestelde unieke en helaas onvoltooide molen-

boek van gesloopte molens uit 1909, waarin duidelijk de invloed van de Jugendstil 

is te herkennen. Bij elke molen wordt de functie vermeld en voor zover bekend het 

jaar van de af braak/sloop. De ordening van de molens is alfabetisch, gebaseerd op 

de naam/bijnaam van de molen, tekeningen van verdwenen molens completeren 

het geheel. (Vereeniging Zaansche Molen)
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Zie ook: www.uitgeverij-noord-holland..nl en https://zaanschemolen.
nl/molenmuseum

Literatuur/bronnen:

- Ron Couwenhoven, 1100 Zaanse Molens (Wormer 2015). 

- J. Kruijver, De pelmolens in het Oostzijderveld (Koog aan de Zaan 1925) 

(collectie auteur).

- Idem: Molenboek van Gesloopte Molens (VZM)

- Idem: ‘De oud pad- of straatgemeenschap’, De Speelwagen, populair 

maandblad in het bijzonder gewijd aan de historische schoonheid, folklore 

en geschiedenis in Noord-Holland boven het IJ 3  (Wormerveer 1948)  

68-70. 

- Henk Roovers, ‘Een goudmijn voor een onderzoeker’, Zaans Erfgoed 26 

(2008) 30-33.

- ‘Schilderijen en tekening van den Zaansen kunstenaar Kruijver’, 

Zaans Volksblad, 31 januari 1939. (Koninklijke Bibliotheek, Delpher 

krantenarchief).

Noten:

1 Jacques Laureys, Vergeten Water. De fotografen van de watersnoodramp 

1916 (Wormer 2016) 111-117. 

2  GAZ collectie Kunstbestand Heemkunde.

3 Zie voor Kruijvers eigen ideeën over zijn werk Henk Roovers in Zaans 

Erfgoed 26 (2008)

4 Volgens G. Mol (1869 – 1961), die veel verdwenen molens tekende, 

werd De Waterhond al in 1878 gesloopt, maar dit berust op onjuiste 

informatie. In 1878 werd er nog een verwarmingsketel geplaatst.

zijn werk georganiseerd, onder auspiciën van Vereniging De 
Zaansche Molen. Het Zaans Volksblad deed op 31 januari 1939 
uitge  breid verslag van de opening. Verenigingsvoorzitter Ph. 
Beernink prees Kruijver als ‘een bijzonder productief schilder en 
tekenaar […] aan wien de Zaanstreek zeer veel heeft te danken’. 
Historicus G.J. Honig roemde Kruijvers kwaliteiten als onder-
zoeker en publicist. In het artikel prees de schrijver Kruijver 
en stelde dat ‘In de schilderijen en tekeningen van den heer Kruijver 
[…] de oude Zaanse molens en huizen [kunnen] voortleven tot in 
lengte van jaren’. 
Inmiddels kunnen we concluderen dat Kruijvers afbeeldingen 
van verdwenen Zaanse huizen en molens een waardevolle bron 
vormen voor bestudering van de Zaanse geschiedenis en dat 
zijn af beeldingen de verdwenen stads- en dorpsgezichten in 
de herinnering levend houden. Hetzelfde blad schreef eerder 
op 19 januari 1939 in de rubriek Zaandams Stadsnieuws dat bij 
‘zijn schilderijen er vele zijn die het waard zijn om in ruimere kring 
bekend te worden’. 
Een jaar voor zijn dood, in 1949, werd er opnieuw een overzichts-
tentoonstelling gehouden van Kruijvers werk. Op een foto, 
waarop Kruijver voor een aantal van zijn werken poseert, zijn 
een groot aantal olieverfschilderijen te zien, bijna allemaal van 
Zaanse molens. En in 1969, toen het honderd jaar geleden was 
dat Kruijver werd geboren, kreeg zijn werk opnieuw aandacht en 
werd er opnieuw een tentoonstelling gehouden van zijn werk. 

Met dank aan VZM/Molenmuseum, Henk Heijnen en Ron Couwen-
hoven. 

Eind mei 2018 zal van Ron Couwenhoven bij de Stichting Uitgeverij 
Noord-Holland het boek Ode aan Jan Kruijver verschijnen. Dan 
start ook een grote overzichtstentoonstelling van Jan Kruijver in het 
Molenmuseum in Koog aan de Zaan. 

Geaquarelleerde tekening van de af braak in 1907 van pelmolen Het 

Wapen van Friesland die stond aan de tegenwoordige Kopermolenstraat 

en de laatste gerstpelmolen in de Zaanstreek was. Hij werd in 

Barsingerhorn weer opgebouwd als korenmolen. (ZOV-Honig Collectie, 

GAZ 11.0257)

Aan de zuidkant van de Koger Hem in Koog a/d Zaan stond de 

in 1684 gebouwde oliemolen De Christoffel, bijgenaamd De 

Broodkorf. Deze achtkante bovenkruier werd gesloopt in 1887. 

(Vereniging Zaansche Molen)
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vergadering’ plaats van de nieuwe VN-leiding. Stam was een 
van de tien aanwezigen. Aanvankelijk overheerste de argwaan. 
Veel genodigden kenden elkaar niet en de bezetter had net de 
doodstraf afgekondigd op het verspreiden van anti-nazistische 
geschriften. Kooistra ontbrak. Hij was kort tevoren in Sperrgebiet 
aangehouden en zou, evenals ruim honderd andere VN’ers, 
de bevrijding niet beleven. Ook De Nève zat inmiddels vast. 
Ondanks deze tegenslagen gingen de tien ’s avonds hoopvol 
huns weegs. Ze hadden elkaar gevonden in het streven naar een 
verzetsblad waarin de ‘vormende waarde’ van het christendom 
zichtbaar was.4 Die eerste samenkomst bleek cruciaal voor 
de toekomst van Vrij Nederland. Het blad groeide, aldus de 
Sicherheitsdienst in december 1941, uit tot het ‘weitververbreiteste 
und gefährlichste Hetzschrift’.5 

VERRAAD? 
Angstdromen plaagden hoofdredacteur Van Randwijk. ‘De ene 
nacht word ik opgehangen, de volgende nacht word ik doodgeschoten’, 
vertelde hij zijn vrouw.6 Hij meende dat er binnen Vrij Nederland 
een verrader ronddwaalde. Begin maart 1942 arresteerde de SD 
hem. Bij gebrek aan bewijs kwam hij al snel vrij, maar het kwaad 
was geschied. Verdachtmakingen besmetten de organisatie. Eén 
daarvan luidde dat Anton Stam onbetrouwbaar was. Er moest 
iets gebeuren, ter voorkoming van erger. Er werd geopperd om 
Stam te liquideren. Redactielid en rechtsgeleerde Gezina van 
der Molen verzette zich daartegen. Volgens haar was er geen 
onomstotelijk bewijs van Stams verraad. Van der Molen: ‘Wij 
hadden niet meer dan het vermoéden.’7 Ze stelde voor om met de 
verdachte te gaan praten. 
Aldus geschiedde, in de Amsterdamse bodega Keyzer. Aan een 
belendend tafeltje volgden andere verzetsstrijders onopvallend 
de conversatie, klaar om indien nodig in te grijpen. Van der 
Molen vertelde Stam dat het vertrouwen in hem was opgezegd. 
Daarop stelde haar aangeslagen gesprekspartner voor om naar 
Engeland te vertrekken. Van der Molen overhandigde hem 
een exemplaar van het Nieuwe Testament. Daarna namen ze 
afscheid. 

ZWITSERLAND
In een brief aan Vrij Nederland uit 1945 liet Stam weten dat hij 
zich drie jaar eerder had willen bezighouden met radiozenders, 
maar toen ‘moest ik naar Zwitserland’.8 Over de reden van zijn 
gedwongen vertrek zweeg hij. In 1942 had hij zich tijdens een 
verhoor in Neuchatel ook al op de vlakte gehouden. Hij had zich 

Op 10 mei 1940 ontsnapte Antonie Hendrik Stam (1919) aan 
de dood. De dienstplichtige radiotelegrafist/boordschutter 
was gestationeerd bij de Rotterdamse Waalhaven toen Duitse 
bommenwerpers deze luchthaven verwoestten. Daarbij 
sneuvelden 51 Nederlandse militairen. Stam bleef ongedeerd. 
Na de capitulatie probeerde hij tevergeefs naar Groot-Brittannië 
te vluchten. 
Stam poogde vervolgens op een andere manier overzeese 
contacten te leggen. Met zijn eveneens uit Zaandam afkomstige 
vriendin Amy Duif vertrok hij eind 1940 naar Geldrop. Ze wilden 
daar bij familie een geheime zender installeren. Ook die poging 
faalde; hun gastheer vond de risico’s onverantwoord.

VRIJ NEDERLAND
Eind februari 1941 begon de Sicherheitsdienst met het oprollen 
van het toen zes maanden bestaande Vrij Nederland. Dat kon 
na de vondst van vijf exemplaren bij een medewerker. Vrijwel 
alle schrijvers, drukkers en bezorgers, in totaal 65 mensen, 
verdwenen achter de tralies. Hoewel Stam al sinds het najaar 
van 1940 Vrij Nederland verspreidde en hij ook nummers na-
stencilde, ontsprong hij de dans. 
Het lukte de paar VN’ers die niet waren opgepakt, met veel 
moeite een maart- en aprilnummer te produceren. De voort-
gaande arrestaties sloegen echter wekelijks grotere gaten in het 
medewerkersbestand. Jan Kassies en Arie van Namen zouden 
op 9 mei de editie van die maand afronden, toen de laatste 
die avond zag hoe de SD Kassies uit diens woning afvoerde. 
De opgejaagde Van Namen stond er vanaf dat moment vrijwel 
alleen voor.
Journalist Edouard de Nève, die zich tot dan vooral bezighield 
met spionage en pilotenhulp, bracht redding. Van Namen: 
‘Hij had weer contact met een zekere heer Stam uit Zaandam. Met 
behulp van de heren De Nève en Stam hebben wij toen het volgende 
nummer uitgegeven in juni 1941.’1 De Nève beschouwde Stam 
inderdaad als één van ‘mijn grote helpers’.2 ‘Die organiseerde het 
[stencilen].’3 Onder Stams leiding konden bij de Amsterdamse 
uitgeverij Bottenburg de juni-, juli- en augustusedities worden 
samengesteld. 

VAN RANDWIJK
Henk Kooistra, een niet opgepakte VN-bezorger, vroeg zijn 
Amsterdamse collega-onderwijzer Henk van Randwijk het 
door de arrestaties ontstane gat te helpen vullen. Medio oktober 
1941 vond in Van Randwijks woning een eerste, ‘constituerende 

Een vergeten verzetsstrijder
De overlevingskunst van Zaandammer Anton Stam

Tien mannen en vrouwen vormden in oktober 1941 de leiding van wat zou uitgroeien tot het belangrijkste 
verzetsblad, Vrij Nederland. Ze belandden bijna allemaal voor het vuurpeloton of in een cel. 

De overlevenden vertelden na de bevrijding hun oorlogsverhaal. Op die ene, onbetrouwbaar geachte 
Zaandammer na, Anton Stam. Portret van een kat met negen levens. 

door Erik Schaap
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ook of ze niet een f les had of iets dergelijks, zodat we hem een tik 
in zijn nek konden geven. Het meisje verdween om wat te zoeken. 
Zeer tot ongenoegen van de Duitser ging het meisje een verdieping 
naar beneden, ondanks het bevel dat ze direct weer naar boven moest 
komen. Ik liep toen halverwege de trap, hard schreeuwend: “Du sollst 
zurückkommen”, dan de rest van de trap en de volgende, steeds met 
meer volume schreeuwend dat ze terug moest komen. De laatste 
trap heb ik toen maar sprongsgewijze genomen, daarna naar buiten 
gerend en op een juist voorbijrijdende tram gesprongen.’ 
Vader en zoon Van Dulken overleefden hun gevangenschap niet. 
Stam bereikte een ander ondergronds adres. ‘Uiteindelijk ben 
ik per trein door een koerierster naar de Zwitserse grens gebracht, 
daar door een koerier overgenomen en zonder verdere avonturen 
in Zwitserland afgeleverd.’11 Hij belandde er achtereenvolgens 
in de gevangenis, een straf- en een werkkamp. ‘Later mochten 
wij de weekends in Lausanne doorbrengen en nog later mochten 
enigen, waaronder ik, voor ons vertrek naar Engeland voor het in 
orde brengen van paspoorten, visa, e.d. op kosten van het consulaat 
in Genève wonen. Dat vertrek naar Engeland viel voor mij echter 
negatief uit, want nadat met veel moeite en geduld uit-, trans- en 
inreisvisa georganiseerd waren, passagegelden betaald waren, werd 

na de Nederlandse capitulatie ‘in het bijzonder beziggehouden met 
strijden tegen de bezettingsmacht, door de mensen op te roepen om 
in actie te komen tegen de Duitsers’.9 Toen hij vervolgens op bevel 
van de plaatselijke autoriteiten zijn levensloop opschreef, deed 
hij de voorgaande anderhalf jaar zelfs af als ‘een oninteressante 
periode die afgesloten werd met mijn vertrek op 12 april jl. naar 
Zwitserland’.10 

ENGELAND? 
Dat Stam de Alpen wist te bereiken was een wonder. Vanuit het 
onderduikadres op de Amsterdamse Oudeschans 48, waar hij 
inmiddels met Amy huisde, werd hij over de Belgische grens 
gesmokkeld. Met een collega-verzetsman reisde hij naar de in 
het complot betrokken familie Van Dulken. Hun Antwerpse 
adres bleek echter te zijn verraden. Op 13 april wekte de Sicher-
heits  dienst de bewoners. Stam: ‘De heer des huizes werd met een 
overvalwagen afgevoerd en alleen een Duitse politiebeambte bleef 
achter ter bewaking van mevrouw, dienstmeisje, mijn reisgenoot naar 
Zwitserland en mij. Duidelijk was dat wij, voordat de overvalwagen 
terugkwam, iets moesten ondernemen. Met die ene, al wat oudere 
Duitser leek dat niet zo moeilijk en ik vroeg het dienstmeisje dan 

Anton Stam als radiotelegrafist/boordschutter, 

1940. (Coll. A. Stam)

Vrij Nederland, juni 1941. 

(Coll. auteur)

Zwitserse notitie dat ‘Antoine Henri’ Stam in december 1942 

Zwitserland heeft verlaten. (Coll. Bundesarchiv Bern) 
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contacten had en aan wie ik een pistool verschafte en voor wie ik 
illegale berichten meenam naar Zwitserland. Met hem samen 
vervoerde ik valse papieren en stempels.’15 Stam bleef tot medio 
1944 de ontsnappingslijn leiden. 

GEHEIME ZENDERS
Anton en Amy hoopten na de bevrijding te trouwen, maar 
eind 1943 bleek Amy zwanger. Op 12 januari 1944 huwden ze 
in Amsterdam, twee en een halve maand later hadden ze een 
dochter. Amy gebruikte de kinderwagen om niet alleen haar 
baby, maar ook wapens en illegale lectuur te vervoeren. Daar-
naast transporteerde ze joodse kinderen naar schuil adressen. 
Antons verzet bestond onder meer uit het plaatsen van een 
geheime zender op de Herengracht. In het Amsterdamse Oude-
liedenhuis aan de Amstel (de tegenwoordige Hermitage) had 
de Ordedienst eveneens een zendstation ingericht. Stam en 
enkele andere marconisten stuurden van daaruit honderden 
gecodeerde berichten het land in. Namens de eveneens ille-
gale Groep 2000 verzonden ze tevens codetelegrammen naar 
(bevrijd) Eindhoven. Dat eindigde toen de Grünen medio 
december binnenvielen. De medewerkers wisten ternauwer-
nood te ontkomen.

uitgerekend op de dag van ons vertrek ook Zuid-Frankrijk door de 
Duitsers bezet, waardoor we onze semi-legale papieren niet meer 
konden gebruiken.’12

ONTSNAPPINGSLIJN
Onbekend met de nieuwe geopolitieke situatie vertrok Stam 
met mede-Engelandvaarder Sjaak Brouwers richting Pyreneeën, 
om begin december 1942 bij de Frans-Spaanse grens te worden 
opgepakt. Door zich voor te doen als werkloze studenten op 
zoek naar een baan in Zuid-Amerika ontsnapte het duo aan een 
mogelijke doodstraf. Stam: ‘Ofschoon mij tijdens een van de vele 
verhoren gevraagd werd: “Wollen Sie noch weiter lügen?”, werd ons 
verhaal waarschijnlijk toch geslikt, want tegen Kerstmis werden wij 
in gezelschap van een Duitse officier in een normale trein naar Parijs 
gebracht, waar hij ons af leverde bij het bureau van de organisatie 
Todt.’13

Brouwers en Stam wisten te ontsnappen aan deze dwang-
arbeidersorganisatie. In Parijs legden ze contacten voor een 
vluchtroute naar Zwitserland. Zelf gingen ze naar Nederland 
om de escapeline uit te bouwen. Bekend is dat Stam en Brouwers 
meermalen met onderduikers en illegale documenten Zwitser-
land bezochten. ‘Geld kreeg ik altijd via Stam’, aldus Brouwers.14 
Een andere verzetsman, Dirk Jan de Jong, verklaarde na de oorlog 
dat hij nauw samenwerkte met Stam, ‘die OD [Ordedienst]-

Door V. de Bie, officier 

van de Binnenlandse 

Strijdkrachten in Haren, 

afgegeven getuigschrift 

van Stams illegale 

werkzaamheden, mei 1945. 

(Coll. A. Stam)
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Anton Stam overleed op 9 januari 1998, zijn echtgenote elf 
maanden later. 

Dit artikel kwam tot stand met hulp van Sierk Plantinga en Amy Stam.
Een langere versie van dit artikel is te lezen op www.meitotmei.nl
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ZWERVEND BESTAAN
Stam moest de stad verlaten. Formeel woonde hij nog bij zijn 
ouders in de Zaandamse Kamphuijsstraat, in werkelijkheid 
zwierf hij langs onderduikadressen. Met zijn vriend Andries 
Buitenhoff ten Cate week hij op oudejaarsdag uit naar het Friese 
Lekkum en hervatte daar zijn zendactiviteiten. Omdat dit niet 
naar tevredenheid verliep, vertrok hij begin februari naar het 
Drentse Drijber. ‘De verbinding met Brabant was zeer goed en 
behoor lijk veel berichten zijn dan ook verzonden en ontvangen. Hier-
aan kwam een einde doordat op een morgen de boerderij omsingeld 
was door Duitsers die mij d.m.v. een machinepistoolsalvo uit mijn 
schuilplaats, tevens zendstation, verdreven en gevangen namen’, 
noteerde Stam.16 De Duitse codespecialist Ernst May verklaarde 
later dat Stams zender was uitgepeild.17 Dat de SD een opgepakte 
verzetsman zo had gemarteld dat die de locatie prijsgaf bleef 
ongenoemd. 
Tijdens verhoren wist Stam de Duitsers te misleiden. ‘Inlichtingen 
over de organisatie in Leeuwarden heb ik wel gegeven, maar dusdanig 
verdraaid of verouderd dat ze waardeloos waren. Er is dan ook nooit 
iemand gearresteerd.’18 Door een administratieve fout kon hij zich 
aansluiten bij een groep opgepakte Arbeitseinsatz-weigeraars 
die op transport ging naar Wilhelmshaven. Helaas wachtte de 
gealarmeerde SD hem daar op. Ze voerde hem terug naar Assen. 
Kort voor de bevrijding kwam hij alsnog vrij, in ruil voor de 
belofte informatie te leveren over de illegaliteit. Amy en Anton 
Stam doken echter onder in Leeuwarden, waar ze de bevrijding 
meemaakten.

MALENDE
Pas in de jaren tachtig vertelde Anton Stam, in een voor de 
familie bestemd genealogisch boekje, beknopt over zijn 
oorlogs      ervaringen. Hij had zich tot dan vooral gericht op zijn 
werk en zijn gezin. Naarmate zijn vrouw en hij ouder werden, 
spookten de jaren 1940-’45 steeds vaker door hun hoofden. Hun 
dochter Amy: ‘Op het eind van zijn leven lag hij te malen in bed. Alles 
kwam terug. De band met mijn moeder bleef desondanks erg sterk. 
Hij heeft altijd voor haar gezorgd en liet haar nooit in de steek.’19 

Naoorlogse legitimatiekaart 

van ‘ex-politieke gevangene’ 

Anton Stam. (Coll. A. Stam)
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restauratie  mortel. Het hele proces vergt weken van wege het 
telkens laten drogen van de lagen. Het natte weer in de periode 
waarin Wil werkte maakte het niet makkelijker.

DE STENEN GEPLAATST
De herbouw van de nieuwe Beschuitstoren aan de Dorpsstraat 
in Wormer vorderde intussen gestaag. Op 1 februari jl. werd 
de laatste replica van de gevelstenen ingemetseld in de oost-

De markante toren was gekroond met een prachtige spits, 
uitlopend in een open lantaarn met daarboven een tulpenbol 
met windwijzer van een nimf met de hoorn des overvloeds, dit 
gedeelte werd in 1805 vervangen. De toren had een bijzondere 
functie: door het luiden van de klok werden beschuit bakkers 
om zes uur ‘s avonds gewaarschuwd dat ze hun ovens moesten 
doven en om middernacht werd aangegeven wanneer ze de 
vuren weer mochten aansteken. Wormer en het omliggende 
platteland telden in de zeventiende eeuw zo’n 150 beschuit-
bakkers. Zij bakten scheepsbeschuit voor walvisreders en Oost-
Indiëvaarders. Regelmatig werden bakkerijen door oververhitte 
ovens in de as gelegd en met de houtbouw van toen was het 
gevaar groot dat de vlammen oversloegen naar naastgelegen 
woningen. Op het niet doven van de ovens stond dan ook de 
voor die tijd flinke boete van drie stuivers.

REPLICA’S VAN GEVELSTENEN NODIG
Op dit moment wordt vlak bij de oorspronkelijke plaats de 
Beschuitstoren in Wormer herbouwd.
Na de sloop van de oorspronkelijke toren in 1896 werden de 
gevelstenen ervan geschonken aan de Zaanlandsche Oudheid-
kamer te Zaandijk. Toen die verhuisde naar Lagedijk 80 (het 
huidige Honig Breethuis), kregen de stenen een plaats in de 
oostmuur aan de Zaanzijde. In het metselwerk van de nieuwe 
toren werden onlangs afgietsels aangebracht van de oor  spronke-
lijke gevelstenen. Het bleek niet mogelijk om de originele stenen 
opnieuw uit de muur te halen en aan Wormer terug te geven. De 
broze oude gevelstenen zouden daar te zeer door beschadigd 
raken. Daarom werd er voor gekozen er replica’s van te maken.
Restaurateur Wil Abels werd benaderd voor het maken van af-
gietsels van de vier gevelstenen. Dat is nog niet zo eenvoudig 
met verticaal in de muur verankerde objecten, maar Wil, 
die in zijn carrière al aan ruim tweehonderd gevelstenen 
heeft gewerkt, van restaureren en opnieuw schilderen tot 
afgieten, heeft daar een methode voor. Na het schoonmaken 
en behandelen van de gevelsteen brengt hij eerst vier lagen 
siliconen  rubber en vervolgens met gips geïmpregneerd jute 
op om de siliconenmal te ondersteunen. Deze mal wordt ver-
volgens in het atelier gebruikt als gietvorm voor de zoge naamde 

Gevelstenen Honig Breethuis 
‘terug’ naar Beschuitstoren 

Wormer
Replica van een monument krijgt finishing touch

Wormer krijgt eindelijk zijn Beschuitstoren terug, nadat er al tientallen jaren over werd gesproken. Vlakbij de 
plek waar de originele toren van 1620 tot 1896 heeft gestaan, wordt een nieuwe Beschuitstoren gebouwd.

door Wikje van Ritbergen 
illustraties Wietske van Soest, tenzij anders vermeld   

In 1890, zes jaar voor de sloop, legde historicus Gerrit Jan Honig 

de beschuitstoren nog vast in deze pentekening. Duidelijk zijn 

hierop ook de twee gevelstenen over prins Maurits boven de 

ingang te zien en een gevelsteen aan de zijkant. De af beeldingen 

op de vier stenen werden door hem ook getekend. (GAZ 11.0087)
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in Wormer, op circa twintig meter van de plek waar de oor-
spronkelijke toren stond. De bakstenen basis bestaat uit drie 
lagen, daarbovenop komt de houten torenopbouw. In het 
schuurvormige bouwwerk naast de toren komt kantoorruimte 
voor Centrum Jong en de Monumenten Wacht. Daarboven, 
op de eerste verdieping, komen drie sociale huurwoningen 
van Wormer Wonen. In de toren zelf komt het archief van het 
Historisch Genootschap. Op de begane grond van de toren 
zullen archeologische vondsten te zien zijn en in de trans-
parante gang die de toren met de schuur verbindt is plaats 
voor de oude brandweerspuit van Wormer. Bouwbedrijf van 
der Gragt is aangetrokken als aannemer en Bouwbedrijf Somass 
is verantwoordelijk voor de houten torenopbouw. Naar ver-
wachting zal het project in april 2018 worden opgeleverd.

Bronnen:

- Nieuwsbrief en website Honig Breethuis + toelichting Wietske van 

Soest

- www. Zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=beschuittoren

- www.wormerwonen.nl/templates/projecten_nieuwbouw

- www.cobouw.nl/bouwbreed/bouwbericht/2017/02/beschuitstoren-

wormer-keert-terug

muur van de toren, die inmiddels tot de vierde bouw  laag was 
opge  metseld. Het betreft de steen met de beeltenis van ‘de 
Hollandse tuin’ uit 1620, het bouwjaar van de oorspronke lijke 
toren. Metselaars Eric Ooyevaar en Marco Nederhof, verant-
woordelijk voor het roodstenen metselwerk, vertelden dat de 
gevelsteen met de beeltenis van prins Maurits is ingemetseld 
in de noordwand die uitkijkt op de nieuwe bebouwing. Oor-
spronkelijk hing deze steen boven de ingang van de toren, maar 
de beeltenis was dusdanig uitgesleten door weer en wind, dat hij 
naar de minst opvallende plaats moest verhuizen. Aan de west-
kant prijkt de steen van ‘het verbonden hoofd’, het dorps wapen 
van Wormer met de naam Willem Gerritsse, in 1620 één van de 
burgemeesters van Wormer. De steen met het wapenschild van 
prins Maurits hangt weer op de oorspronke lijke plaats boven de 
ingang. In reactie op de vraag of dit een uitzonderlijke opdracht 
voor hen is, antwoordt Nederhof: ‘Ik heb aan mijn vrouw verteld 
dat ik aan een monument bouw, zo leuk vind ik het’. 

BREEDGEDRAGEN INITIATIEF LEIDT TOT MOOI RESULTAAT
De bouw van de nieuwe toren kwam tot stand dankzij het initia-
tief van de stichting Herbouw Beschuitstoren en met financiële 
hulp van de Stichting Support Cultuur en Sport Wormer  land. 
Gelukkig waren er veel tekeningen, schilderijen en zelfs foto’s 
van de toren bewaard gebleven. De nieuwe Beschuitstoren wordt 
25 meter hoog en verrijst op de kop van de Beschuitstorenstraat 

Restaurator Wil Abels brengt siliconenrubber en gips aan 

op de van een frame voorziene gevelstenen in de wand van 

het Honig Breethuis.

Veel is er van de nieuwe Beschuitstoren nog niet te zien nu 

hij nog ingepakt zit, maar het werk schiet op. De houten 

bovenbouw werd tegen eind februari ook geplaatst. 

(foto Wim de Jong)

De afgietsels van de stenen in het 

atelier van Wil Abels. Van voor naar 

achteren zien we prins Maurits, diens 

wapen, ‘de Hollandse tuin’ en ‘het 

verbonden hoofd’.

De klus is geklaard, de laatste steen is 

geplaatst. Erik Ooyevaar en Marco Nederhof 

poseren op de steiger bij hun metsel  werk dat 

nu verder afgemaakt kan worden.

Metselaar Marco Nederhof toont, voor deze in de 

oostelijke muur gemetseld wordt, nog even de 

gevelsteen gevelsteen met de af beelding van ‘de 

Hollandse tuin’ en met de naam Pieter Cornelisse 

Oome, ook een burgemeester van Wormer.
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Het bouwen van oorlogsschepen was voorbehouden aan 
scheeps  bouwers die hun vak volledig beheersten. Het gold als 
het summum van scheepsbouwkunde. Tegelijkertijd moesten ze 
kapitaal  krachtig zijn. Aan een oorlogsschip werden hoge eisen 
gesteld. Dat waren grote, zware schepen, die bestand moesten 
zijn tegen oorlogsgeweld, zoals het inslaan van kanonskogels, 
het rammen door andere schepen, het risico van brand, enz. 
De snelheid, die het schip kon ontwikkelen tijdens gevechten 
of het ontwijken daarvan, evenals de wendbaarheid waren erg 
belangrijk. Ook mochten Hollandse schepen niet te diep steken, 
vanwege de ondiepte van de Hollandse binnen- en kustwateren. 
Franse en Engelse schepen hadden hier geen last van, omdat de 
wateren en havens daar veel dieper waren. 
Eerder schreef ik al (Zaans Erfgoed 58 en 59), dat Zaandammers in 
de Eerste Engelse Zeeoorlog (1652-1654) oorlogsschepen leverden 
aan de admiraliteiten. Zij hadden een aantal schepen min of 
meer klaarliggen om te leveren aan de vloot; hun afnemers 
waren de admiraliteiten van Groningen en Zeeland. 

VERLIES VOOR DE STAAT, WINST VOOR DE ZAANKANTERS
De zeeoorlog tegen de Engelsen verliep voor de Staatse vloot 
op de Noordzee rampzalig. De vloot van de Republiek bestond 
uit veel kleinere schepen dan de Engelse en was bewapend met 
veel lichter geschut. De marine van de Republiek werd tijdens 
deze oorlog simpel de zee uit geschoten. Zij vormde geen partij 
voor de Engelsen. 
Ook voor de handelsvloot was de oorlog catastrofaal. De Engelse 
onderzoeker Davis2 berekende dat de Republiek tussen de 1000 
en 1700 handelsschepen verloor. Dat de Engelsen zulke grote 
aantallen handelsschepen buit konden maken was op zich niet 
zo verwonderlijk. Zij vormden een gemakkelijke prooi. Het was 
onmogelijk om de handelsvloot te beschermen. Hoewel deze 
verliezen een grote aderlating waren voor de reders, betekenden 
ze voor de Zaanse scheepsbouwers, hoe gek dat ook mag 
klinken, een opsteker. De verloren schepen moesten worden 
vervangen door nieuwe en dat betekende nieuwe orders.
Tegen deze achtergrond was de opmerking die de Zaandammers 
in 1653 tegen viceadmiraal Witte de With maakten, dat de 
admiraliteiten slechts een paar dagen de tijd kregen om te 
beslissen of ze de Zaandamse schepen wilden kopen, begrijpe-
lijk. Er was klandizie genoeg! Bovendien kon de rijke economie 
van de Republiek deze verliezen dragen.

NADEEL VAN DE VERLIEZEN
Het verlies van de handelsschepen had ook een onverwacht 
nadelig effect. De Engelse scheepsbouwers moesten zich bij de 
bouw van oorlogsschepen houden aan strenge voorschriften van 
hun regering. Deze eisen golden ook voor de handelsschepen, 
omdat die in tijden van oorlog altijd ingezet moesten kunnen 
worden bij de marine. Ze waren daardoor zwaar, hadden grote 
bemanningen nodig en waren duur in aanschaf. Daardoor 
waren de vrachtprijzen van en voor de Engelsen hoog. De Hol-
landse handelsschepen, die zo economisch mogelijk waren 
gebouwd, waren goedkoper, konden vaak grotere ladingen 
vervoeren en konden met een kleinere bemanning toe. Daar-
door waren de vrachtprijzen van de Hollandse reders veel 
lager en konden ze de concurrentie met andere naties goed 

Zaanse scheepsbouw in de 
zeventiende eeuw (3)

Oorlogsschepen van Zaanse werven
Zonder de deskundigheid van de Zaandammer scheepsbouwers had de 

Republiek de oorlogsvloot niet op peil kunnen houden.1

door Henk Roovers
Foto’s Henk Roovers

Het belang van de scheepsbouw voor Oostzaandam vinden 

we terug in het wapen, dat een scheepshol voorstelt, een 

nog niet afgebouwd schip. Bij de samenvoeging van Oost- 

en Westzaandam tot de stad Zaandam werd het onderdeel 

van het wapen van de nieuwe stad. Toen de Zaandorpen 

in 1974 opgingen in Zaanstad is het verdwenen. Dit reliëf 

bevindt zich in de Zuiderkerkstraat in Zaandam.
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aan. De gekaapte Hollandse schepen werden door de Engelsen 
gebruikt en dienden tegelijk als voorbeeld voor de Engelse 
scheepsbouwers. De Hollandse scheepsbouwers waren bij de 
bouw van handelsschepen hun Engelse collega’s ver vooruit, 
maar dreigden die voorsprong nu dus te verliezen. 

STRIJD OM HEGEMONIE TER ZEE
De Engelse oorlogen gingen om de economische macht ter 
zee. De Republiek was rond 1650 de machtigste handelsnatie 
van Europa. Zij vervoerde handelswaren over heel Europa en 
daarbuiten. De Hollandse kooplieden bepaalden de prijzen van 
de goederen en van het vervoer, en behaalden daardoor flinke 
winsten. Andere landen waren voor hun economie voor een 
groot deel afhankelijk van de Republiek. Dit was aanleiding 
tot jaloezie en die leidde weer tot de vele oorlogen, waarbij de 
Republiek was betrokken. Johan de Witt begreep in 1654 bij 
de vrede van Westminster dan ook dat die geen definitieve 
oplossing was. De afgunst bij diverse landen in Europa was zo 
groot, dat je bij wijze van spreken kon wachten op een volgende 
oorlog. Hij maakte daarom het devies van de wapenhandelaar 
De Geer tot het zijne, ‘Wie vrede wil, moet zich voorbereiden op 
oorlog’. Omdat de grootste bedreiging op dat moment van de 
Engelsen uitging, zette hij vol in op versterking en uitbreiding 
van de vloot. 

ADMIRALITEITEN CONTRA 
PARTICULIERE SCHEEPSBOUWERS

Tijdens en direct na de Eerste Engelse oorlog werden tweemaal 
30 oorlogsschepen gebouwd voor de vloot van de Republiek. 
Waarschijnlijk waren de broers Arent en Hendrick Dircksz. 
Sluyck betrokken bij bouw van de tweede groep schepen en 
bouwden ze ieder een oorlogsschip.

De Dam in Zaandam, gezien vanuit de Achterzaan naar het 

zuiden. De meeste scheepswerven lagen aan de Binnenzaan. Grote 

zeeschepen konden niet vandaar via de sluizen in de Voorzaan 

komen en werden overgewonden via de Zaandammer Overtoom. 

Het risico van die manoeuvre was voor de scheepsbouwers, 

zij kregen pas betaald als hun schepen de Overtoom waren 

gepasseerd. (Notarieel Archief Amsterdam, 1621 fo. 115v.). (Af b. uit 

het kaartboek van Johan Heymenbergh, 1662, GAZ) 

Raam in de Oostzijderkerk met af beeldingen van houthandel en 

scheepsbouw. De beide Corvers waren houthandelaars, Meyndert 

Arentsz. en Cornelis Dircksz. Teewis waren ook scheepsbouwers.
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lager waren dan in de steden. Bovendien beschikten de Zaan-
kanters vaak op hun eigen (hout)werven over het be nodigde 
gezaagde hout. Scheepsbouwers waren regelmatig mede-eige-
naren van diverse toeleveringsbedrijven. Al deze factoren 
maakten prijsverschillen met de admiraliteiten van 20% moge-
lijk.
De problemen die de admiraliteiten opwierpen, door te eisen 
dat de Zaandammers alleen oorlogsschepen mochten bouwen 
in steden waar de admiraliteit was gevestigd, hebben de Zaan-
dammers uiteindelijk opgelost door toch in die steden te gaan 
bouwen, in 1666 in Amsterdam en Rotterdam en in 1665 en 
1666 in Vlissingen. Op 13 november 1666 (Res. Staten Generaal 
folio 32323) maakte Jan Francken, mr. scheepstimmerman 
in Dordrecht, bekend dat hij de bouw van een van de grote 
oorlogs  schepen voor de admiraliteit van Rotterdam had overge-
dragen aan de Zaandamse neven Dirck Arentsz. Sluyck en Dirck 
Hendricksz. Sluyck. Was dit een truc van beide Zaan  dammers 
om de moeilijkheden die de Rotterdamse admirali teiten iedere 
keer opwierpen, te omzeilen? Het zou heel goed kunnen. 

DE STATEN GRIJPEN IN 
Naast die van Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen lag vooral 
de admiraliteit van Rotterdam steeds dwars. De particuliere 
scheepsbouwers protesteerden hiertegen met: ‘Het is ons beter 
gelegen te timmeren waar we wonen, daer we ons hout, ijzer en 
materie hebben’. Hun lagere prijzen waren o.a. gebaseerd op 
het bouwen op hun eigen werven. De Staten van Holland en 
de Staten Generaal kregen genoeg van het traineren door de 
admiraliteit van Rotterdam en ze schreven dat die te maken 
zou krijgen met hoge boetes als er niet sneller en goedkoper 
werd gewerkt: ‘’t selve niet alleenlijck met verwonderinge, maar oock 
niet sonder misnoegen hadden’ [geconstateerd]. (Res. Staten van 
Holland, 18 juni 1653). Onder dwang moesten de admiraliteiten 
tenslotte toestaan dat particuliere scheepsbouwers konden 
meedingen bij aanbestedingen. Dat was natuurlijk niet zo 
vreemd. De bouwprogramma’s voor de vloot kostten fortuinen 
en besparingen leverden veel geld op. Ze werden hier steeds 
duidelijker over. De Staten van Holland schreven op 24 juni 

De admiraliteiten zaten niet op concurrentie van particuliere 
scheepsbouwers te wachten. Met allerlei drogredenen pro-
beerden ze hen uit te sluiten van aanbestedingen. De ene keer 
zeiden ze, dat particuliere aannemers de kennis misten om 
oorlogsschepen te bouwen, een andere keer, dat ze alleen op hun 
eigen werven voldoende toezicht konden houden op de bouw en 
bij een volgende gelegenheid merkten ze op, dat de particuliere 
aannemers verkeerd hout gebruikten. Hun argumenten waren 
meestal niet reëel. Intussen noemden ze hun belangrijkste 
argument niet, namelijk dat ze zelf zoveel konden verdienen 
aan de bouw van oorlogsschepen. In de scheepsbouw voor de 
vloot ging erg veel geld om. Het leverde veel werk op voor de 
steden, waar de admiraliteitswerven waren gevestigd. Ook alle 
toeleveringsbedrijven, zoals de houthandel, de houtzagerijen, 
de mastenmakerijen, de touwslagerijen, de (anker)smederijen, 
de kompasmakerijen, enz. hadden er werk en verdiensten aan. 
Vaak ook waren de bestuurders van de steden direct betrokken 
bij het werk van de admiraliteiten. Zo was de Rotterdamse 
burgemeester Willem Roulsen admiraliteitsheer, koopman en 
scheepsbouwer. Vanuit hun functie hadden deze bestuurders 
daardoor niet alleen macht in hun stad, maar ook in de Staten 
van Holland of in die van Zeeland en konden ze ten eigen bate 
druk uitoefenen bij beslissingen over de vloot. Corruptie lag 
hier natuurlijk constant op de loer.

SCHEEPSBOUW OP HET PLATTELAND TOCH INGESCHAKELD
Particuliere scheepsbouwers werkten vaak (veel) goedkoper 
dan de admiraliteitswerven. In 1653 bood de Zaandammer 
Arent Dircksz. Sluyck aan het schip van Tromp te bouwen voor 
f 50.000,-. Het werd uiteindelijk door de admiraliteit gebouwd 
voor f 59.500. Later bleek dat er sprake was van vriendjespolitiek 
en grepen de Staten van Holland in.
De druk op de Zaandamse scheepsbouwers om snel en goed -
koop te bouwen was groot. Langs de Zaan heerste een moor -
dende concurrentie; er waren wel veertig tot zestig scheeps-
werven gevestigd. Om daaraan het hoofd te bieden moesten 
de scheepsbouwers zo efficiënt mogelijk werken. Een groot 
voordeel voor de werven op het platteland was, dat de lonen 

In plaatsen waar scheepsbouw belangrijk was, staat op grafstenen van 

scheepsbouwers doorgaans een bijl afgebeeld, het symbool van het 

vak van scheepsbouwen. Maar in Zaandam kozen de scheepsbouwers 

meestal voor een scheepshol. Dit hol van een fluitschip staat op het graf 

van Gerrit Stoffelsen († 1645). 

Het hol van een fluitschip, herkenbaar aan de bolle achterkant en het 

smalle dek tussen de boorden. Door deze vorm betaalden de schippers 

een lagere tol voor de Sont. De hoogte daarvan werd bepaald door 

vermenigvuldiging van de lengte, de breedte van het dek en de diepte 

(hol) van het schip. Bij een zo klein mogelijke breedte viel die som lager 

uit, terwijl er toch veel vracht in kon. (Af b. uit het kaartboek van Johan 

van Heymenbergh, 1684, GAZ) 
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ZAANDAM LEVERT OP TIJD
De Zaandammer scheepsbouwers hielden woord. Op 1 maart 
1666 verzochten zij de Staten Generaal: ‘als aennemers van drie 
scheepshollen die sij negen weeken voor de bestemde tijt opgemaeckt 
hebben, betalinge van de somme van drie duysent ses hondert guldens’ 
(ieder), waar ze recht op hadden (Res. Staten Generaal, folio 3231). 
De Zaandammers kregen hun verdiende premie niet direct. Op 
21 september 1666 deden zij een hernieuwd verzoek en op 10 
december van dat jaar nogmaals. Een groot oorlogsschip ruim 
twee maanden voor de afgesproken tijd opleveren, was een 
formidabele prestatie! Temeer als dit gezet wordt tegenover de 
bouwtijd van de kleinere admiraalsschepen de Aemalia en de 
Brederode. De admiraliteiten hadden hier twee en drie jaar voor 
nodig. De Zaandamse scheepsbouwers moeten zeer efficiënt, 
kundig en goedkoop hebben gewerkt. Dat ze dit van zichzelf 
wisten, blijkt uit hun rekest van 25 maart 1665. 

Noten:

1 Dit is het derde deel van de reeks over Zaanse scheepsbouwers in de 

zeventiende eeuw. De eerste twee delen verschenen in Zaans Erfgoed 

58 (najaar 2016) 4-7 en 59 (winter 2016) 8-12. Er komt nog een vervolg, 

dat voorzien zal worden van een lijst van bronnen en literatuur. 

2 R. Davis, The rise of the English shipping industry in the seventeenth and 

eighteenth centuries (Londen 1962).

3 De nummers die Lootsma gebruikte, zijn inmiddels veranderd. 

Het nummer dat hij indertijd vermeldde, Resolutie van de Staten 

Generaal, folio nr. 621 is inmiddels gewijzigd in folio 3232. Deze 

omnummering in het Nationaal Archief is ook gebeurd bij de andere 

foliovermeldingen van hem. 

4 Ook de marine van de ‘Staatsen’ deed daar op haar beurt aan mee. 

Commandeur Adriaen Banckert kreeg bijvoorbeeld f 57,- uitbetaald 

op 11 april 1665 vanwege onkosten die hij had gemaakt ‘ter sake van 

een Engels scheepken met Zout en Smidkolen geladen, bij hem verovert in 

januari 1665’ (Rekenkamer C van Zeeland, 1665).

1665 over de prijzen die zij betaalden, dat ‘de gemelte Raeden ter 
Admiraliteyt daar vooren genieten soo veel Geldts als gelijcke Schepen 
bij publycque opveylinghe’. 

SCHEEPSBOUW VOOR DE TWEEDE ENGELSE OORLOG
De sfeer tussen de Republiek en Engeland werd steeds grim-
miger. De Engelsen kaapten steeds meer schepen4. Duidelijk 
was dat ze aanstuurden op een nieuwe oorlog. Om een drama 
als de Eerste Engelse Oorlog te vermijden besloot de Witt tot 
versterking van de vloot. De nieuwe schepen moesten groter 
zijn en meer en zwaardere bewapening voeren. De vloot werd 
voor en tijdens de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667) uitgebreid 
met 60 kapitale schepen. De zwaarste waren de Dolphijn, 171 
voet lang en bewapend met 84 stukken geschut, D’Oliphant, 
169 voet lang met 80 kanonnen en de Vrede, 170 voet lang. Ter 
vergelijking, het admiraalsschip van Tromp, de Brederode uit de 
Eerste Engelse Oorlog, voerde 54 kanonnen en was 132 voet lang!
Toen bekend werd dat er nieuwe schepen voor de vloot zouden 
worden gebouwd meldden de Zaandamse scheepsbouwers dat 
zij aan de programma’s wilden deelnemen. In een rekest aan 
de Staten Generaal (25 maart 1665, nr. 3228) schreven zij dat ze 
‘ieder hol van een schip binnen minder tijt ende met minder oncosten 
bij henluyden, als wel elders soude connen werden opgelevert’ 
[konden leveren]. Lef kan de Zaandammers niet worden ont-
zegd! Op 21 april volgde het antwoord ‘aen de voornaamste Mr. 
Scheepstimmerluiden tot Saerdam’ (Res. St. Gen. nr. 3228). Zij 
kregen toestemming om deel te nemen aan de aanbestedingen 
in Amsterdam en het Noorderkwartier. Op 18 juli 1665 maakten 
de Staten van Holland nog een keer duidelijk bekend dat ‘De 
bestedinge alomme publiquelijck mag geschieden’.

SCHEEPSBOUW TIJDENS DE TWEEDE ENGELSE OORLOG
De Republiek had grote behoefte aan oorlogsschepen, zeker 
na de desastreus verlopen zeeslag bij Lowestoft op 13 juni 1665. 
Naast drie commandanten kwamen daarbij duizenden andere 
zeevarenden om. Acht schepen waren verbrand of geëxplodeerd, 
negen door de Engelsen buitgemaakt en acht niet langer 
bruik  baar als oorlogsschip. Nog bruikbare schepen moesten 
zo snel mogelijk worden hersteld. Het is zeer waarschijnlijk 
dat Zaandam, met zijn grote aantal scheepsbouwers, daarbij 
was betrokken. Helaas zijn daar tot nu toe nog geen bewijzen 
van gevonden. De Staten van Holland probeerden alles, om zo 
snel mogelijk aan nieuwe schepen te komen. Zij loofden ‘een 
praemium uit van vier honderd Caroli Guldens voor iedere week 
dat de aenbestede (scheeps-)holle voor date van den voorgeschreven 
laetste Marti sullen gereet wesen’ (Res. Staten van Holland, 23 juli 
1665). Op 24 juli 1665 bepaalden de Staten van Holland dat de 
admiraliteiten een aantal nieuwe schepen mochten bouwen, 
maar dat ‘daervoren genieten sullen soo veel geldts, als gelijcke 
Schepen bij publycke opveylinghe……. sullen komen te kosten en 
verder ofte anders niet’. Dat was duidelijke taal. De admiraliteiten 
waren hierdoor gebonden aan het (lagere) budget van de 
particuliere scheepsbouwers; bovendien moesten ze ook 
tempo maken met de bouw, op vertraging stonden boetes. Te 
laat opleveren zou de bouwers een ‘poene’ (boete) ‘van f 400,- en 
voorts noch de som van 15 Caroli guldens voor ydere dag’ (vertraging) 
kosten! 

Het rekest van de Zaandammer scheepsbouwers waarin ze de Staten 

Generaal verzochten om de uitbetaling van de beloofde premie van 

 f 3600,-  (veertien keer het jaarsalaris van een arbeider!) voor de negen 

weken, die hun schepen eerder klaar waren dan afgesproken. (1 maart 

1666.) In de een na onderste regel staat het bedrag uitgeschreven: somme 

van drie duysent ses hondert guldens.
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WESTELIJK NAAST DE SPOORLIJN 
Pal ten westen van de eerste Hembrug, die in 1878 in gebruik 
werd genomen voor het spoorwegtracé Zaandam – Amsterdam 
Willemspoort, was een jaar eerder een boerderij gebouwd. 
Notaris Pieter Diederik Beausar (1819-1892) en zijn vrouw 
Wilhelmina J.J. Schultze waren de eigenaars. De namen van de 
pachters zijn ons niet duidelijk.
Pal voor de boerderij, aan de oever van het Noordzeekanaal, 
stond een dienstwoning van Waterstaat, bedoeld voor de 
brugbediening.
Deze boerderij en de dienstwoning moesten na ongeveer een 
kwarteeuw wijken. Er werd namelijk een nieuwe, hogere spoor -
brug over het Noordzeekanaal gelegd, die iets westelijker kwam 
te liggen, op de plek van beide panden. In 1904 verkocht de 
weduwe Beausar-Schultze de boerderij dan ook aan de Staats-
spoor  wegen en een jaar later ging deze tegen de vlakte. 

DE EERSTE MARIAHOEVE 
Iets ten westen van de Hemspoorbrug verrees na de uitgifte 
van de gronden óók in 1877 een tweede boerderij. Deze werd 
gebouwd voor de toenmalige eigenaars van deze grond: 
jonkvrouw Anna Jacoba de Witte van Citters (1822-1888) uit Den 
Haag en mr. Jan Laurent Aubin Nepveu (1845-1916), griffier van 
het Hoog Militair Gerechtshof in Utrecht.5 Vruchtgebruikers 
waren haar zus Caroline Hester de Witte van Citters (1820-
1901) met haar man (en trouwens ook neef) Arnold Andries des 

INPOLDERING VAN HET IJ EN REALISATIE 
VAN HET NOORDZEEKANAAL

Al in de achttiende eeuw waren er plannen voor de aanleg 
van een korte vaarweg van Amsterdam naar zee. Vanuit het 
meest westelijk deel van het IJ, aangeduid als het Wijkermeer, 
zouden de duinen bij Velsen kunnen worden doorgraven. 
Uiteindelijk werd in 1863 de concessie verleend aan de daarvoor 
opgerichte Amsterdamsche Kanaal-Maatschappij (AKM). Het 
IJ en het Wijkermeer werden grotendeels ingepolderd door 
het aanleggen van 17 kilometer aan dijken. Het restant werd 
uitgebaggerd waarmee het Noordzeekanaal werd gerealiseerd.1 

De AKM verkocht de landerijen in het drooggemaakte IJ bij 
opbod. Op woensdagmorgen 27 oktober 1875 volgden als vijfde 
veiling kavels in de vijfde en zesde IJpolders. Dit waren respectie-
velijk de Westzanerpolder tussen Nauerna en Westzaan en de 
Zaandammerpolder tussen Westzaan en de Hem  spoor  brug bij 
Zaandam. Beide polders werden gescheiden door het zijkanaal 
vanaf het Noordzeekanaal naar de haven van Westzaan, 
Zijkanaal E. Op 15 februari 1876 volgde nog een ‘Open bare Veiling 
van Veenslik in den Zaandammer Polder’. Dat ging om percelen 
tussen de Hoofdtocht en de Ringweg.2 
Het beheer kwam in handen van het Waterschap Vereenigde 
Nauernasche-, Westzaner- en Zaandammerpolders. Voor de 
bemaling van de Zaandammerpolder kwam er een gemaal, 
bijna op de hoek met Zijkanaal E naar Westzaan (Kanaalkade 
6). Er stond een kolenloods bij (later Kanaalkade 7) en in 1924 
verrees aan de westkant daarvan op Kanaalkade 8 een nieuwe 
machinistenwoning.

DE EERSTE BEBOUWING
De Zaandammerpolder werd, evenals de andere voormalige 
IJpolders, een echte akkerbouwpolder.3 In de navolgende decen-
nia verrezen er diverse boerderijen. Veelal waren ze eigen dom 
van een grootgrondbezitter, die elders in het land woonde, soms 
op grote afstand en de boerderij met het land verpachtte. Soms 
werkte de eigenaar wel zelf met z’n handen in de klei.

De voormalige 
Zaandammerpolder (1)

Sinds kort écht polder-af
Weinig gebieden in de Zaanstreek zijn in relatief korte tijd zo veranderd als de Zaandammerpolder.

 Tot 1875 klotste hier het water van het IJ. Door de aanleg van het Noordzeekanaal ontstonden polders waarin 
akkerbouw mogelijk was. Vanaf ongeveer 1980 werd de polder industriegebied. Met de sloop van de Mariahoeve 

aan Kanaalkade 5 verdwijnt het laatste aandenken aan het agrarische verleden. Reden om de historie van een 
aantal boerderijen en andere gebouwen in deze voormalige polder in twee artikelen uit te diepen.

door Jan van der Male

Huisnummering
De oorspronkelijke indeling van Zaandam in tien wijken 
(waarbij de Westzanerdijk en de Zaandammerpolder samen 
wijk 10 vorm den) werd in 1879 gewijzigd in twaalf wijken, 
aangeduid met letters. Bovengenoemd gebied werd nu wijk 
L, met daarbinnen één door lopende nummering. In 1900 en 
1910 werden de huizen omge num  merd. In de periode 1917-
1918 kwam de huidige adressering in de polder en aan de 
Westzanerdijk tot stand.4
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Tombe (1818-1902). Zij hadden geen kinderen. De boerderij werd 
verpacht aan de familie Koedooder, een illustere naam voor een 
veehouder. Deze boerderij werd na twee jaar uitgebreid met 
een schuur.
Jacob Nugter (1851-1934) uit Andijk en zijn gezin betrokken de 
boerderij vervolgens eind negentiende eeuw.6 
In 1903 werd Willem Christiaan van der Kuijlen jr. (1871-1933) 
eigenaar van de boerderij met bijbehorend land. Datzelfde jaar 
liet hij de boerderij vergroten naar ontwerp van W. Schimmel7, 
die een jaar later ook een villa bouwde voor Van der Kuijlen jr. 
aan de Amsteldijk 195-196 in Amsterdam (later villa Johanna 
genoemd). Van der Kuijlen jr. trouwde in 1906 met Wilhelmina 
Alida van der Heiden (1872-1932); zij waren erg gefortuneerd. 
Mogelijk kreeg in die tijd de boerderij de naam Mariahoeve, 
vermoedelijk naar Maria Petronella Johanna van der Kuijlen 
(1869-1946, oudere zus van Van der Kuijlen jr., getrouwd met 
Hermanus Donker (1863-1941)). Bewijzen daarvoor ontbreken 
echter.
Reeds in 1907 werd de boerderij verkocht aan de gemeente 
Zaandam, in verband met plannen om een grote zeehaven 
in de Zaandammerpolder aan te leggen. Daarvoor moest de 
Maria hoeve wijken. Maar voor dat kon gebeuren brandde in 
1908 de boerderij volledig af. Antje Nugter-Paaij overleed op 
de 11e december van dat jaar. In het najaar van 1908 liet Van 
der Kuijlen jr. de restanten slopen. Op Kanaalkade 5 kwam een 
nieuwe Mariahoeve. Later meer daarover. In 1911 werd de Nieuwe 
Zeehaven geopend.

KANAALKADE 1 MET EEN ARBEIDERSHUISJE 
TEN OOSTEN ERVAN

In 1876 begon timmerman M.G. Kamphuis met de bouw van 
een ‘bouwmansschuur met twee woningen’ op ‘kavel 10’, in op-
dracht van de gebroeders Van der Kuijlen, Willem Chris tiaan 
van der Kuijlen sr. (1838-1899) en Jan Gerrit van der Kuijlen 
(1835-1890) uit Amsterdam, respectievelijk vader en oom van 
de zojuist genoemde Willem Christiaan van der Kuijlen jr. 
Willem Christiaan van der Kuijlen sr. woonde in een voor  naam 

herenhuis aan de Nicolaas Witsenkade 42-43 in de hoofd stad. 
Samen met zijn broer Jan Gerrit was hij handelaar in luxe-
paarden.
In 1908 werd de boerderij uit 1876 door Van der Kuijlen jr. 
vernieuwd, in verband met de aanleg van de Nieuwe Zeehaven. 
De nieuwe boerderij verrees iets westelijker.8 Van der Kuijlen 
verpachtte deze boerderij achtereenvolgens aan de families De 
Jonge-Kronenburg, Verheijden, Pauwels, Van der Laan en Van 
Rijswijk.
Inmiddels was in 1924 oostelijk van de boerderij een arbeiders-
huisje gebouwd en in 1935 was de derde generatie Van der 
Kuijlen eigenaar geworden van boerderij, arbeidershuisje 
en land. Dit was Willem Christiaan (1902-1942), gehuwd met 
Johanna Pieternella Hendrika Buseman (1908-1955). 
Weduwe Van der Kuijlen-Buseman verkocht in 1952 het geheel 
aan Johannes Jacobuszn Nugter (ook wel geschreven als Jan 
Nugteren) (1887-1962), zoon van Jacob en Antje Nugter-Paaij en 
dus geboren op de eerste Mariahoeve. Hij trouwde met Johanna 
Verheijden (1904-1999). Zij bleven verhuren aan Van Rijswijk, die 
ook op de plaats bleef toen Nugteren in 1961 de boerderij en het 
arbeidershuisje aan de gemeente verkocht. 
Omstreeks 1980 ging zowel boerderij als arbeidershuisje tegen 
de vlakte. Het oostelijke deel van de Zaandammerpolder werd 
toen omgevormd tot industriegebied.
De Gerrit Bolkade is een aantal jaren geleden naar het westen 
opgeschoven, zodat de huidige locatie van de boerderij Kanaal-
kade 1 met bijbehorend huis enkele tientallen meters vanaf de 
wal in de Nieuwe Zeehaven moet worden gezocht.

KANAALKADE 4: DE CATHARINAHOEVE, 
MET ARBEIDERSWONINGEN KANAALKADE 2 EN 3

In 1877 lieten de gebroeders Van der Kuijlen, behalve de eerste 
Mariahoeve, ook een boerderij bouwen op ‘kavel 8’. Het was 
een fraaie boerderij, ontworpen door de architecten Wierda & 
Smit. Er kwam ook een arbeiderswoning bij. Het adres van de 
boerderij werd uiteindelijk Kanaalkade 4. Op deze plek is in 2016 
een nieuwe hal ten behoeve van het AH-distributiecentrum 

Het stoomgemaal van de 

Zaandammerpolder, met 

de in 1924 bijgebouwde 

machinistenwoning. In het 

midden de kolenloods. 

(GAZ 21.02715)
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KANAALKADE 5: DE TWEEDE MARIAHOEVE
In hetzelfde jaar van de herbouw van de boerderij op Kanaal -
kade 1, dus in 1908, vroeg Van der Kuijlen jr. aan het gemeente-
bestuur van Zaandam toestemming tot ‘het sloopen van de 
boer    derij Mariahoeve, gelegen in den Zaandammerpolder (verder 
oost    waarts, de eerste Mariahoeve) en het bouwen van een nieuwe 
boer  derij’ in ‘polder II nummer 30’, ook naar ontwerp van architect 
W. Schimmel. Het adres werd later Kanaalkade 5.
Jacob Nugter (1851-1934), die de eerste Mariahoeve pachtte, 
verhuisde naar de nieuwe Mariahoeve. 
In 1911 verkocht Van der Kuijlen de boerderij aan de heren 
Marius le Casquine de Bussey en Remmert Adriaan Laan.11 

Nugter bleef hier wonen.
Vanaf 1949 bleef de Mariahoeve met het erbij horende land uit-
sluitend op naam van Le Casquine de Bussey staan tot in 1958 
Jacob Nugters zoon Johannes Nugter alias Jan Nugteren (1887-
1962), gehuwd met Johanna Verheijden (1904-1999), eige naar 
werd. Sinds 1952 was de familie Nugteren-Verheijden al eige-
nares van de boerderij met het arbeidershuis op Kanaalkade 1.
De boerderij met het grootste deel van het erbij behorende 
perceel ging in 1969 over in handen van hun zoons Johannes 
Jacobus (1929) en Jacobus Johannes (1936) Nugteren. 
In 1974 verrees een grote schuur achter de boerderij.
Vervolgens woonde Simon Nico (Siem) Nugteren (1940-2015) 
hier. 
Maar een aantal jaren later was het met de uitbreiding van hun 
boeren  bedrijf gedaan; de gemeente Zaanstad kocht steeds meer 
grond op voor het aan te leggen industrieterrein Hoogtij.12 

Hoe wel de tweede Mariahoeve de laatste herinnering aan het 
agrarische verleden van het gebied was, is de boerderij in het 
najaar van 2017 toch gesloopt.

Noten:

1 J.C. van der Male, Van meer tot polder: 140 jaar Wijkermeerpolder, 1873-

2013 Historisch Genootschap Midden-Kennemerland, 2014.

2 Gemeentearchief Zaanstad, brochure 10.287 en 10.300.

3 P. Nugter, ‘Akkerbouw op de Zaanse klei in de twintigste eeuw’ Zaans 

Erfgoed 51 (winter 2014) 28-29.

4 Gemeentearchief Zaanstad, archief van het bevolkingsregister (OA-

0141), inv.nr. 504, 510 t/m 512.

5 Opvallend is dat een bouwdossier van deze boerderij niet bewaard is 

gebleven.

6 P. Nugter, ‘De Mariahoeve in de Zaandammerpolder. Vier adressen en 

maar één keer verhuisd’ Zaans Erfgoed 61(zomer 2017) 8-10.

7 Het bouwdossier van deze vergroting is ondergebracht bij het dossier 

van de boerderij Kanaalkade 1, maar dat is dus onjuist.

8 Volgens het bouwdossier zou de boerderij op kadastraal perceel E259 

komen. In werkelijkheid verrees de boerderij iets oostelijker op E607. 

Perceel E 259 bleef weiland.

9 Gemeentearchief Zaanstad, bevolkingsregister Zaandam, OA-0141, 

inv.nr. 504.

10 Het Nieuws van de Dag, 25 augustus 1908.

11 Het Nieuws van de Dag, 2 mei 1911.

12 P.M. Nugter, ‘De laatste land- en tuinbouwers van Zaandam’ Zaans 

Erfgoed 49 (zomer 2014) 8-11.

verrezen. Willem Christiaan van der Kuijlen sr. noemde deze 
boerderij Catharinahoeve, naar alle waarschijnlijkheid naar zijn 
vrouw Catharina Johanna van der Meulen (1848-1877).
In 1904 werd zoon W.C. van der Kuijlen jr., naast de eerste Maria-
hoeve, ook eigenaar van deze boerderij en het bijbe horende 
arbeidershuis. In die tijd woonde hier de familie A. Bakker.9 
Vier jaar later, op 24 augustus 1908 werd ‘De Boerenhofstede 
gen.: “Catharina-Hoeve” enz. in den Zaandammerpolder’ geveild 
en op 2 september verkocht aan Jacobus en Adriaan Janszn. van 
Splunter.10 De Van Splunters kochten ook het oostelijk gelegen 
arbeiders    huisje. Eerstgenoemde, Jacobus Tijme van Splunter 
Adriaanszn. (1892-1967) woonde in eerste instantie hier zelf.
De Catharinahoeve brandde echter in 1915 af en werd daarna 
herbouwd. De oude fundering werd deels gebruikt, evenals 
enkele muurrestanten. De familie Van Splunter bleef eigenares 
maar woonde daarna elders; anno 1920 woonde op deze plek de 
familie A. Bakker.
De oude arbeiderswoning werd in 1919 vervangen door twee 
nieuwe arbeiderswoningen, later respectievelijk Kanaalkade 
2 en 3. Dirk Gerritszn. van Bruinisse (1906-1974) en Geertje van 
Bruinisse-Walst betrokken na hun huwelijk in 1927 Kanaalkade 
2. Vanaf juni 1937 pachtte de familie Van Bruinisse-Walst de 
Catharinahoeve, die inmiddels in 1930 door de familie Van 
Splunter was verkocht aan de gemeente Zaandam.
De familie Van Bruinisse zou deze tot na 1968 blijven pachten. 
Naar verluidt was Jan Janszn. Nugter de laatste pachter. Om-
streeks 1980 gingen de Catharinahoeve op Kanaalkade 4 met de 
arbeiderswoningen op nummer 2 en 3 tegen de vlakte.

Het woonhuis van Willem Christiaan van der Kuijlen sr. (1838-1899) aan 

de Nicolaas Witsenkade 42-43 in Amsterdam. De foto is in 1891 gemaakt 

door Jacob Olie. De broers Van der Kuijlen lieten in 1876 en 1877 

respectievelijk op Kanaalkade 1 en Kanaalkade 4 een boerderij bouwen. 

(Stadsarchief Amsterdam 10019A000702)
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Blauwdruk van de in 1908 herbouwde 

boerderij aan de Kanaalkade 1 voor W.C. 

van der Kuijlen jr. Architect W. Schimmel 

vervaardigde het ontwerp. (GAZ OA-0200, 

DSOW/BVZD/16165)

Kaart van de Zaandammerpolder uit 1970 

met daarop aangegeven de boerderijen die 

in dit en het volgende artikel aan de orde 

komen. (Collectie Jan van der Male)
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De catalogus vormde het sluitstuk na eerdere catalogi van de 
Boekerij (1900) en de verzameling Schilderijen en voorwerpen 
(1914). Deze collectie, die in 1890 werd geschonken aan de toen-
malige gemeente Zaandijk, is sindsdien aanmerkelijk aange-
vuld door de Vereeniging tot Instandhouding en Uit breiding 
der Zaanlandsche Oudheidkundige Verzameling. 

PRENTENVERZAMELINGEN
Jacob Honig Janszoon Junior was een generatiegenoot van de 
bekende Amsterdamse antiquaar, bibliograaf en boekhandelaar 
Frederik Muller (1817-1881), die voortleeft in de Historische Atlas 
Frederik Muller in het Rijksprentenkabinet. Andere beroemd-
heden die vooraanstaande prentenverzamelingen bijeen-
brachten, zijn Louis Splitgerber (1806-1879) uit Amster dam, 
Abraham van Stolk (1814-1896) uit Rotterdam en Simon van Gijn 
(1836-1922) uit Dordrecht. 

OMVANG
De topografisch-historische atlas Zaanlandia Illustrata vormt de 
voornaamste prentencollectie over de Zaanstreek. Hij omvat 
937 catalogusnummers, die topografisch en thematisch zijn 
gerangschikt. Naast topografisch beeldmateriaal (128 cat. nrs.), 
zoals kaarten en plattegronden en stads- en dorpsgezichten, 
bevat de catalogus hoofdstukken gewijd aan Historieprenten 
(33 cat. nrs.), Czaar Peter en het Czaar Peterhuisje (13 cat. nrs.), 
Portretten (37 cat. nrs.), Kleederdrachten, Zeden en Gewoonten 
(19 cat. nrs.), Molens, Handel en Nijverheid (17 cat. nrs.) en 
Wapens der Zaanlandsche gemeenten, Zaansche familien, enz. 
(9 cat. nrs.). In zijn voorwoord beschrijft J.J. Honig de herkomst 
van de verzameling: ‘In de jaren 1840-1850 leefden er aan de 
Zaan twee bekende verzamelaars van oude prenten, teekeningen 
en merkwaardigheden, G. van Orden en J. Schreuder. Na hun over-
lijden kocht J. Honig Jsz. Jr. uit hun nalatenschap wat op de Zaan 
betrekking had, bovendien dankte hij veel aan den nu hoogbejaarden, 
verdienstelijken oud-archivaris van Alkmaar, den heer C.W. Bruinvis, 
wiens vaardige hand menig oud gebouw of Zaangezicht, dat niet in 
prent bestond of dreigde verloren te gaan, in teekening bracht. Zijn 
naam komt dan ook dikwijls in deze beschrijving voor.’

HISTORISCHE ATLAS
Naast de totstandkoming van de atlas karakteriseert de auteur 
ook het oogmerk van de collectievormer: ‘Veel werd door Honig 
later bijgekocht, geen belangrijke veiling in ons land liet hij onbezocht. 
Het was toen nog in de dagen, dat men voor weinig geld oude tee-
keningen en prenten kon koopen, zoo kwam hij langzamerhand in 
het bezit van een verzameling, die, zooals hij zich voorstelde, moest 
worden een Historische Atlas der Zaanlanden, welke een beeld zou 
geven van de Historie en van het typische en eigenaardige, dat de 
streek kenmerkte.’ Na de dood van de collectievormer werd de 
verzameling in diens geest aangevuld. ‘De in dezen catalogus 
beschreven verzameling is grotendeels bijeengebracht door J. Honig 
Jsz. Jr., enkele kaarten en prenten zijn later door ons gekocht of van 
belangstellenden ten geschenke ontvangen.’ De lijst van schenkers 
en bruikleen gevers vermeldt o.m. Honigs dorpsgenoten J.M. Vis, 
P. Donker en Hajo Vis te Zaandijk. Tot de belangrijkste originele 
tekeningen in de historisch-topografische atlas behoren de 
stads- en dorpsgezichten in Oost-Indische inkt door C. Pronk, 
1728 en 1740 van Zaandam (nr. 83). Oostzaan (nrs. 207 en 208), 
Westzaan (nr. 229), Assendelft (nr. 250), Koog aan de Zaan (nr. 
257), Zaandijk (nr. 275), Wormerveer (nr. 303), Krommenie (nr. 
334), Krommeniedijk (nr. 339), Knollendam (nr. 345), Wormer 
(nr. 364), Jisp (nr. 378) en De herberg Romen buiten Beverwijk 
(nr. 405). In 2002 gaf het Gemeentearchief Zaanstad een Pronk-
kalender uit met reproducties naar een twaalftal van deze 
tekeningen.

WESTZIJDE-ROL
Het uniekste stuk is de zogeheten ‘Westzijde-rol’ (Cat. nr. 177). 
Deze wordt in de catalogus omschreven als: ‘De Huizenrij 
van West-Zaandam, langs de Zaan van af het Blauwe Pad tot aan 
het Vinken Pad. Op kleine schaal geteekend en gekleurd door een 
onbekende, in de tweede helft der 18de eeuw. Het bestaat uit verschil-
lende genummerde stroken papier aan elkaar geplakt; de laatste 
strook is afgescheurd. Een zeer belangrijk stuk voor de topo grafische 
kennis van Oud-Zaandam, voor de bouworde der Zaansche koopmans- 
en burgerwoonhuizen, enz. Het is zeer te bejammeren dat het stuk 
geen jaartal en naam van den vervaardiger draagt, en dat ook niet 
de namen der bewoners zijn genoemd. Ook zijn de verhoudingen 

Een eeuw catalogus 
Zaanlandia Illustrata

Ontstaan en ontwikkeling van de Zaanse Historische Atlas
In november 1917 publiceerde Jacobus Johannes Honig (1842-1923) de catalogus Zaanlandia Illustrata, een 

geordende beschrijving van de Verzameling kaarten, teekeningen, historie-prenten, portretten enz., 
betreffende de Zaanlanden, zoals die was samengesteld door zijn vader, Jacob Honig Jansz. Jr. (1816-1870). 

Deze historisch-topografische atlas maakt deel uit van de Zaanlandsche Oudheidkundige Verzameling “Jacob 
Honig Jsz. Jr.”, die bovendien een historische boekerij en een verzameling schilderijen en voorwerpen omvat. 

door Pier van Leeuwen
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van hoogte en breedte der perceelen niet in acht genomen.’ Tot 
de stads- en dorpsgezichten behoren onder meer ook vier 
geaquarel  leerde stadsgezichtjes uit 1817 (het eerste levensjaar 
van Jacob Honig Jsz. Jr. en een eeuw voor het verschijnen van 
de catalogus). Deze idyllische plaatjes zijn van de hand van de 
Amsterdamse topografische tekenaar en papierverkoper Gerrit 
Lamberts (1776-1850) en tonen de Westzijde van Zaandam bij 
korenmolen ‘De Ruyter’ (cat. nr. 131) en het huisje van Czaar Peter 
op het Krimp te Zaandam na het bezoek van Keizer Alexander I 
in 1814 (cat. nrs. 132, 592 en 597). Sinds het bezoek van Napoleon 
I in 1811 en tsaar Alexander I in 1814 groeide het houten huisje 
uit tot een toeristenattractie van wereldformaat. Binnen de 
atlas zijn maar liefst 13 catalogusnummers aan het huisje en 
zijn prominente gast gewijd. Fotograaf, drukker en uitgever 
S. Bakker Jz. vervaardigde prentbriefkaarten in kleurendruk 
naar twee van deze gezichten door G. Lamberts. Het Honig 
Breethuis bracht in 2017 nieuwe prentbriefkaarten uit naar 
de vier aquarellen van Lamberts. In 1833 schreef Lamberts een 
catalogus voor de boekenverzameling van Jacobus Koning 
(1770-1832). In 1838 vereeuwigde hij in aquarel de Prentenkamer 
in het Trippenhuis, waaraan hij sinds 1824 als beheerder was 
verbonden en waar hij tot zijn dood woonde. Een groot deel van 
zijn tekeningenverzameling werd gekocht door verzamelaar 
Jacobus Willem Wurfbain (1816-1880). 
 

Portretfoto van Jacobus Johannes Honig (1842-1923) de 

samensteller van de catalogus van de ‘platte stukken’ uit de 

verzameling van zijn vader. (Stichting Archief Honig(h))

Gezicht op Zaandam door Cornelis Pronk, 1728. Een van de 14 

originele gewassen inkt tekeningen van deze topografische 

meester binnen de Zaanlandsche Oudheidkundige 

Verzameling. (Cat. nr. 83, GAZ 11.0309)

Gravure van een jonge Zaanse 

vrouw in de klederdracht uit de 

tweede helft van de 18e eeuw. 

In haar handen houdt ze de 

zgn. Zaanse kaper. (Zaanlandia 

Illustrata 754, GAZ 11.0836)
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Westzaan naar Hoorn in 1573 (cat.nr. 804). Verder verscheen er 
een Kaart van Noord-Holland, uitgegeven tijdens de opening 
van het Noordzee-kanaal (cat. nr. 44). Dit karakteriseert het 
tijdsgewricht van enerzijds romantisch nationalisme en 
anderzijds de industrialisatie. 

FOTOGRAFIE
‘Veel is door ons reeds verzameld van af beeldingen enz. betrekking 
hebbende op den Zaanschen handel en het Zaansche leven der laatste 
jaren, wij hebben echter alleen dat in onze beschrijving opgenomen, 
wat ons dacht noodig te zijn voor het doel, dat Honig met zijn 
verzameling beoogde, daarbij hebben de geïllustreerde bladen en 
foto’s zulk een overvloed van allerlei af beeldingen over de Zaan 
gegeven, dat er een grens moest worden getrokken.’ Ten tijde van 
het overlijden van Jacob Honig Jsz. Jr. in 1870 stond de fotografie 
nog in de kinderschoenen. Zo schrijft J.J. Honig: ‘Het verschil 
tusschen het oude gedeelte der verzameling en het nieuwe springt 
duidelijk in het oog: maakten vroeger onze bekwaamste graveurs en 
teekenaars af beeldingen van steden, dorpen, belangrijke personen, 
gebeurtenissen, enz., nu zijn het meest foto’s en zinco’s, en het verschil 
doet ons de oude prentverzamelingen nog hooger waardeeren.’ 
Uit 1860 dateert een vroege foto van stoomraderboot ‘De Zaan -
stroom’ (cat. nr. 806), en uit 1869 stammen foto’s van de Hoogen -
dijk door D. Engel (cat. nr. 195) en de kantoorgebouwen der 
firma’s Wessanen & Laan en Bloemendaal & Laan te Wormerveer 
door J.L. Breebaard (cat. nr. 316). Ten minste 200 catalogus num -
mers dateren van na 1870. Hieronder zijn meerdere foto’s en foto -
typografieën. Zo zijn er onder meer zes foto’s door S. Bakker 
Jz. van de historische optocht bij het 400-jarig bestaan van 
Zaandijk in 1894 (cat. nr. 560), tien foto’s van de Czaar Peter-
feesten uit 1897 (cat. nr. 624) en vier afbeeldingen van het bezoek 
van H.M. de Koningin aan de Zaanlandsche Oudheid  kamer in 
het gemeentehuis te Zaandijk en aan de fabrieken van Wessanen 
& Laan en Jan Prins te Wormerveer, uit de Wereld kroniek 29 
april 1899 (cat. nr. 562). 

VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK
Het voorwoord besluit met de aanbeveling: ‘Moge deze Be-
schrijving er toe bijdragen, dat de belangrijkheid der Zaanstreek 
in vroeger eeuwen en nu meer wordt gekend en moge zij menigeen 
van dienst zijn bij het bezichtigen der Prentenverzameling in het 
Gemeente  huis te Zaandijk.’ Een representatieve selectie uit de 
Zaan  landia Illustrata is in 2012 gepubliceerd in Honig Breethuis – 
Thuis bij een Zaans koopmansgezin. Een eeuw na het verschijnen 
van de catalogus wordt de Zaanse verzameling kaarten, 
tekeningen, historie-prenten en portretten bewaard in het 
gemeente  archief, ondergebracht in het stadhuis van Zaanstad. 
Bezichtiging van de prenten gebeurt vandaag de dag vooral on-
line via de beeldbank van het archief. Daarmee is de verzameling 
binnen ieders handbereik tot in de studeerkamer, maar ook 
op tablet en smart phone. Het gemeentearchief Zaanstad is 
voornemens de gedrukte catalogus te digitaliseren, waarmee 
ook de oorspronkelijke catalogusnummers en -omschrijvingen 
weer openbaar worden gemaakt.
https://archief.zaanstad.nl/mediabank/zoek-in-de-beeldbank/

ZAANLANDSCHE OUDHEDEN EN MERKWAARDIGHEDEN
Na de dood van Jacob Honig Jansz. Jr. in 1870 werd te Zaandam 
een ambitieus eerbetoon aan het Zaanse culturele erfgoed 
opgezet in de vorm van de ‘Tentoonstelling van Zaanlandsche 
Oudheden en Merkwaardigheden’ in 1874. Uit dit jaar dateert 
dan ook de titelprent van Dr. G.D.J. Schotels ‘Zeden en gebruiken 
aan de Zaanstreek’ naar aanleiding van de tentoonstelling (cat. 
nr. 788) en een foto van een Zaansche toogslede, beschilderd 
met een voorstelling van de vlucht van Lammert Melisz. van 

Gezicht in de Westzijde van Zaandam bij den korenmolen ‘De Ruyter’ 

(nu de Hogere Burgerschool), en de houtwerf van C. Corver & Zoon. 

Tekening in kleuren door G. Lammerts, 1817. (Zaanlandia Illustrata 

No. 131, GAZ 11.0141)

Het huisje van Czaar Peter op het Krimp te Zaandam. Teekening in 

waterverf door G. Lamberts, 1817. Oudste bekende teekening van 

het huisje, vervaardigd na het bezoek van Keizer Alexander I in 1814. 

(Zaanlandia Illustrata No. 597, GAZ 11.0609) en interieur van het 

Czaar Peterhuisje uit de serie prentbriefkaarten, uitgegeven in door 

S. Bakker Jz., Koog-Zaandijk, naar de aquarellen van G. Lammerts uit 

1817. (GAZ 41.03781)

24



  

Mooi
zaans
      .nl

Hazepad 55,  1544 pW  zaandijk
t. 075-6212131 | WWW.somass.nl

Postbus 1178
1500 AD Zaandam
T  075 - 635 38 31
F  075 - 635 30 90
E  info@dbv-advocaten.nl
www.dbv-advocaten.nl

Grote Zaanse Erfgoedmarkt 
in en bij de Oostzijderkerk in Zaandam

Zaterdag 1 september a.s. 
van 10.00 t/m 17.00 uur

deelname van vele Zaanse 
erfgoedorganisaties 

lezingen, films en excursies

presentatie nieuwe vereniging 
Historisch Zaandam

nr. 64 | Voorjaar 2018 | 25



ZINGENDE ZEEROVER
In 1930, Chris Reumer was net 21 jaar, trad hij voor het eerst op 
voor publiek, in bioscoop Flora in Zaandam. In de pauze zong 
hij daar enkele liederen, waar hij ƒ 25 voor kreeg. Dat eerste 
optreden voor een enthousiast publiek leidde ertoe dat hij al 
gauw gevraagd werd te komen zingen op feestavonden van 
Zaanse verenigingen. Dat sterkte hem in de overtuiging dat 
zijn toekomst in de muziek lag. Het wachten duurde niet lang: 
in april 1931 kreeg hij van cabaretier Carl Tobi, die later ook 
Toon Hermans de weg naar de top zou wijzen, het advies zich 
eens te wenden tot de directie van de Plantage Schouwburg in 
Amsterdam. Resultaat: Chris mocht komen voorzingen. Op het 
kale toneel zong de net 22-jarige Zaandammer voor een select 
publiek van vier beoordelaars (onder wie Henk Voogd – de man 
die als Henvo elke week een nieuwe ‘sensationele’ operette-
revue produceerde) een aria uit de opera La Bohème van Puccini. 
Hij kreeg meteen een rol aangeboden in het melodrama De 
zingende zeerover. Als ‘Italiaanse matroos’ mocht hij wat 
Napolitaanse liederen zingen. Omdat hij – als beginneling – niet 
zo goed wist waar hij al zingend met zijn handen heen moest, 
mocht hij quasi onverschillig tegen de mast van het schip gaan 
staan, met de handen in de zakken. Zijn liederen stonden in 
feite volkomen los van de rest van het verhaal. Henvo had ze er 
speciaal in geschreven om Reumer te laten optreden. 

ENGAGEMENT BIJ BOUWMEESTER?
De derde avond kwam, speciaal voor Chris, Louis Bouwmeester 
jr. kijken, toen de grote man van revue en operette in Nederland. 
Het gevolg was niet mis: Reumer kreeg een contract aangeboden 
met het oog op Bouwmeesters plannen voor de oprichting van 
een ‘opéra comique’ in 1932. Tevens moest hij zich beschikbaar 
houden voor ongeregelde optredens in het Scala-variété in 
Den Haag. Na een jaar zou hij ƒ 300 per maand gaan verdienen, 
twee jaar daarna zou dat bedrag zijn opgelopen tot ƒ 500 (nu  
€ 4500). De Scala-optredens zouden nog eens ƒ20 (€ 150) per 
avond extra opleveren. Niet zo gek dus, dat hij al gauw afscheid 
nam van de Artillerie Inrichtingen. Chris Reumer, 22 jaar oud, 
was beroepsartiest! 

Chris Reumer werd geboren op 26 maart 1909. Hij was de zoon 
van bankwerker Frans Reumer, die in 1899 met zijn werk -
gever, de Artillerie Inrichtingen, was meeverhuisd van Delft 
naar Zaandam. Daar had Reumer sr. Elisabeth Beek hoven 
leren kennen, met wie hij trouwde en een boven woning in 
de Ooievaarstraat betrok. Na twee dochters werd daar zoon 
Chris geboren, waarna een verhuizing volgde naar een eenge-
zinswoning in de Parkstraat, destijds nog de Westerkerk straat. 

DROMEN VAN EEN CARRIÈRE 
Al op zeer jonge leeftijd deed kleine Chris niets liever dan 
zingen. Hij had het niet van een vreemde: moeder kon prachtig 
zingen en al op 5-jarige leeftijd zong zoonlief uit volle borst met 
haar mee. En als zus Rie – een ‘wonderkind’ aan de piano – thuis 
oefende, stak Chris daar veel van op. Zo raakte hij spelenderwijs 
vertrouwd met het klavier, wat hem later goed van pas zou 
komen bij het instuderen van zijn partituren.
Na de mulo zette Chris zijn studie voort aan de hbs aan de 
Westzijde. In zijn eerste hbs-jaar kreeg hij van zijn vader een 
kaartje voor een voorstelling van Verdi’s Rigoletto in Carré, door 
de Italiaanse Opera. Maar een spoorkaartje kon er niet meer af 
en dus moest Chris de afstand van de Westerkerkstraat naar 
de Amstel te voet afleggen. Dat was geen enkel bezwaar, zou 
hij vele jaren later zeggen, want ook wandelen behoorde tot 
zijn liefhebberijen. De voorstelling maakte een verpletterende 
indruk op de jonge Zaandammer: ‘Die avond, doorgebracht in de 
nok van Carré, was beslissend voor de rest van mijn leven. Toen ik die 
Italiaanse zangers hoorde, voelde ik dat eens de dag zou komen dat 
ook ik in staat zou zijn een operarol te vervullen.’ 
Zo droomde Chris Reumer van een carrière als zanger. Dat 
was het voor hem. Zijn ouders werkten hem zeker niet tegen, 
al drukten zij hem wel op het hart eerst zijn studie af te 
maken. En dat gebeurde. Op zijn 17e jaar behaalde hij het hbs-
diploma, waarna hij een eerste baan kreeg bij... de Artillerie 
In  richtingen. Als beginnend correspondent nam hij bijlessen in 
boek  houden, maar tegelijkertijd ook zanglessen bij de destijds 
gezaghebbende zangpedagoge Neeltje Hopman-Kwast. 

Het levensverhaal van 
operazanger Chris Reumer, 

deel 1
Via revue en operette naar de Nederlandse Opera

Chris Reumer, een Zaandamse volksjongen, speelde in het midden van de vorige eeuw een belangrijke rol bij de 
uiteindelijke totstandkoming van de Nederlandse Opera. 

door Co Rol
Illustraties: archief René Reumer
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Nog voordat hij bij Bouwmeester aan de slag kon, speelde 
hij, her en der in het land, een aantal voorstellingen met het 
ensemble van Marijke van Tooren. Zus Rie was de pianiste van 
die groep. 

BIJ DE REVUE
Maar toen kwam de grote slag: Bouwmeester overleed nog in 
hetzelfde jaar 1931. Daarmee waren zijn operaplannen in één 
klap van de baan. De zaak werd voortgezet door zijn weduwe en 
zij zette Reumer, die inmiddels van Zaandam naar de hoofdstad 
was verhuisd, als ‘charmezanger’ in bij de revue Wat doe je in de 
kou? Hoewel hij het als een sensatie onderging in de nabijheid 
te vertoeven van grote namen als Buziau en Piet Muyselaar (ook 
geboren in Zaandam), en trots was op de fraaie kostuums die 
speciaal voor hem op maat waren gemaakt, voelde hij zich nooit 
op zijn gemak in wat hij zelf omschreef als ‘het tumult van de 
revue, met al die aan- en afdravende girls, de ladders en trappen, ’t 
lawaai van de toneelknechten, sjouwend met al die onbegrijpelijke 
decors en het gewir-war der telkens anders uitgedoste figuren.’ Ook 
was het hem een gruwel om in reclame-uitingen te figureren. 
Na zijn jaar te hebben uitgediend verliet hij de Bouwmeester-
revue. Wel hield hij daar een blijvende herinnering aan over: hij 
leerde er zijn vrouw Agatha Kennedy (geb. 1911) kennen, met wie 
hij in 1937 zou trouwen.

Portret van Chris Reumer omstreeks 1960. In het ensemble van Marijke van Tooren speelden ‘De Parijsche 

Straat zangers’ een glansrol. Van links naar rechts: Leonard van 

Rheinauwen, Marijke van Tooren, Chris Reumer en Carl Tobi.

Uit het programmaboekje van de Bouwmeester-revue Wat doe 
je in de kou? Als pas ontdekte ‘charmezanger’ trad Reumer hier 

in 1932 op naast onder anderen Piet Muyselaar, Mimi Boesnach en 

Buziau.
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KLEINE GEZELSCHAPPEN
Reumer zette zijn nog maar pas begonnen loopbaan voort bij 
gezelschapjes die in kleinere zalen en bioscopen operettes 
uitvoerden, die in verband met de vaak geringe bezetting tot 
een absolute minimumomvang waren teruggebracht. Het 
orkest bestond doorgaans uit niet meer dan een pianist, een 
violist en een slagwerker. Niet zelden moest zo’n sterk ingekorte 
operette in amper tien dagen worden ingestudeerd, waardoor 
het noodzakelijk was om je de tekst zo snel mogelijk eigen te 
maken. Die techniek zou Reumer later nog vaak van pas komen, 
wanneer hij in noodgevallen vlug een rol moest overnemen. In 
artistiek opzicht was het allemaal niet bijster bevredigend, maar 
het geld vergoedde veel: er werd drie keer per dag opgetreden, 
op zondag zelfs viermaal. In Den Haag, waar het gezelschap met 
De prins van Hawaii optrad in Alhambra, ging Reumer tussen 
twee voorstellingen door naar de overkant van de straat om 
in een restaurant wat te eten. Omdat er weinig tijd was, deed 
hij dat in zijn operettekostuum. Voor de Haagse jeugd was hij 
een bezienswaardigheid. Vaak hoorde hij jongens tegen elkaar 
zeggen: ‘Daar gaat die koning weer, uit de Alhambra.’

RADIO-OPTREDENS
Ook in die jaren zonder vast engagement ging het Zaandamse 
Chris in financieel opzicht niet slecht. Hij werd nog altijd vaak 
gevraagd te zingen op avonden van verenigingen, bedrijven, 
instellingen en organisaties. Maar in 1934 kreeg hij voor het eerst 
de kans zijn krachten te wijden aan de opera. Zo werd zijn ideaal, 
daterend uit de tijd dat hij in Carré de Italiaanse uitvoering 
van Rigoletto had bijgewoond, werkelijkheid. In 1934 namelijk 
vestigde de Weense dirigent Paul Pella zich in Amsterdam. Hij 
begon met veel enthousiasme (maar weinig financiële steun) 
een ‘Opera-Studio’, waaraan ook Chris Reumer meedeed. Er 
volgden wat radio-optredens, maar desondanks liep de zaak al 
snel op de klippen. (Als dirigent zou Pella overigens tot ver na 
de Tweede Wereldoorlog bij de opera betrokken blijven). Een 
collega gaf Reumer na het spaak lopen van Pella’s avontuur, het 

advies om eens te solliciteren bij de Wagner-Vereeniging. Dat 
liep wonderlijk goed af. Bij een auditie in de Stadsschouwburg 
werd hij begeleid door Johannes den Hertog, die de operaklas 
van het conservatorium onder zijn hoede had, en dat leidde 
ertoe dat directeur Sem Dresden hem toestond gratis de lessen 
te volgen. De studenten van de operaklas werden veelvuldig 
door de Wagner-Vereeniging gevraagd voor kleine rollen. Ook 
werden ze vaak uitgenodigd voor radio-uitzendingen. 

HOOFDROL 
In 1937 vierde de Wagner-Vereeniging het 40-jarig regerings-
jubileum van koningin Wilhelmina met een uitermate succes-
rijke galaopvoering (in het Italiaans) van Le Donne Curiose van 
Ermanno Wolf-Ferrari door uitsluitend Nederlandse solisten, 
onder wie Chris Reumer. Jammer genoeg beschikte de ver-
eniging niet over de middelen om het succes een voorzetting 
te geven. Daardoor kwam opnieuw de weg vrij voor toevallige 
ondernemers die zich aan het avontuur van de opera wilden 
wagen. Een van hen was Chris van Dam, die het Nederlands 
Opera Ensemble stichtte. Hij was bovendien een uitstekende 
timmerman, die eigenhandig de decors vervaardigde, naast 
het voeren van de regie, terwijl hij ook nog eens zelf de bariton-
partijen voor zijn rekening nam. Onder zijn bezielende leiding 
nam het gezelschap de opera Faust van Charles Gounod in 
studie met Chris Reumer in de hoofdrol. 

Voor dit artikel voerde de auteur langdurige gesprekken met Zaan-
dammer René Reumer (73), zoon van de operazanger. Hij bezit de 
fotoalbums van zijn vader waar de illustraties uit komen. Verder 
kwam, via de website Delpher van de Koninklijke Bibliotheek, veel 
aanvullende informatie uit voor- en naoorlogse kranten. 

In nummer 65 van Zaans Erfgoed zien we het vervolg van de carrière 
van Chris Reumer en zijn rol bij de oprichting van de Nederlandse 
Opera. 

Chris Reumer in de hoofdrol van de 

operette Der Vogelhändler van  

Carl Zeller.

Terwijl Chris Reumer zijn eerste stappen in opera-land zette speelde hij ook 

nog wel in operettes, zoals hier in Die Czardasfürstin van Emmerich Kálmán.

Rechts: Vlak voor het 

uitbreken van de Tweede 

Wereldoorlog richtte Carré-

directeur Alex Wunnink 

een operettegezelschap 

op, waarvan Chris Reumer 

artistiek directeur zou 

worden. Een van de 

eerste rollen die hij bij 

dit gezelschap speelde 

was in De dochter van de 

tamboer-majoor van Jacques 

Offenbach. Dora Schrama 

speelde de vrouwelijke 

hoofdrol.
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ZUID HELPT NOORD
Grote delen van zuidelijk Nederland werden in de tweede helft 
van 1944 bevrijd. In het noorden was de Tweede Wereldoorlog 
pas op 5 mei 1945 voorbij. Vooral in de winter 1944-1945 was 
er in de grote steden boven de grote rivieren hongersnood. 
Reden voor de inwoners van de al eerder bevrijde gebieden 
om vanaf december 1944 gehoor te geven aan een oproep van 
het Nederlandse Rode Kruis om voedsel in te zamelen. Deze 
voedselpakketten werden direct na de bevrijding verstuurd 
naar grote steden in het oosten, noorden en westen, waaronder 
Amsterdam en Zaandam. Deze actie kreeg in de media aandacht 
als ‘Zuid helpt Noord’.

STICHTING NEDERLANDS VOLKSHERSTEL
Reeds enkele dagen na de officiële bevrijding werd in Zaan-
dam een afdeling opgericht van de Stichting Nederlands 
Volks  herstel. Die was informeel al in het najaar van 1944 
in bevrijde gebieden in het leven geroepen. Het doel was 
de burgerbevolking te voorzien van goederen. Het was een 
samenwerkingsverband van onder meer het Nederlandse Rode 
Kruis, het Interkerkelijk Overleg, het Nationaal Fonds voor 
Bijzondere Noden, het Christelijk Nationaal Vakverbond, de 
Federatie van Instellingen voor de Ongehuwde Moeder en haar 
kind, de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en 
het Nationaal Steun Fonds.
Ook in de omringende plaatsen ontstonden afdelingen, zoals in 
Koog aan de Zaan en Westzaan, Edam, Volendam en Purmerend. 
Deze vielen onder het district Zaanstreek-Waterland. Er vond 
nauwe samenwerking plaats met het Rode Kruis, onder de 
noemer Hulp Actie Roode Kruis (HARK).

DE EERSTE ACTIVITEITEN IN ZAANDAM
De afdelingen van Volksherstel en HARK in Zaandam startten 
in mei 1945 met de registratie van voormalige onderduikers. 
Zij kregen nieuwe distributiepapieren en soms werd voor 
huis  vesting gezorgd. Na enkele weken keerden ook de eerste 
Zaankanters terug die waren tewerkgesteld in Duitsland. Na een 
vaak langdurige reis vol hindernissen werden zij bij aankomst 
geregistreerd. In een enkel geval werd er ook voor financiële 
steun gezorgd. Daarnaast werd de bevolking opgeroepen om 

goederen van anderen, die op de een of andere manier in hun 
bezit waren gekomen terwijl de rechtmatige eigenaren niet 
waren teruggekeerd (vooral van Joden), te komen inleveren op 
het bureau van de Stichting Volksherstel, Westzijde 11.
Al in juni 1945 werd er in Zaandam een collecte gehouden. Deze 
bracht ƒ 213.460,59 op voor Volksherstel en HARK. Ook werd 
geld ingezameld door het ‘geheime wapen’ V1, waar de Duitsers 
tijdens de oorlog zo veel van spraken, tentoon te stellen in het 
Rooms Katholiek Verenigingsgebouw aan de Oostzijde. Van 
29 augustus tot 2 september was het mogelijk om voor ƒ 0,50 
(kinderen alleen onder geleide) het wapen nu eens van dichtbij 
te bewonderen…

GOEDERENINZAMELING 
Een maand later startte in Zaandam de eerste inzameling van 
goederen op initiatief van de Stichting Volksherstel én HARK. 
Ook de Zaandamse Gemeenschap en de Zaansche Jeugdraad 
werkten mee.
Deze goederen waren bestemd voor de inwoners van Arnhem 
dat tijdens de slag om Arnhem in september 1944 zwaar was 
beschadigd. Er werden flyers en brochures met foto’s van de 
verwoestingen uitgedeeld met als resultaat dat burgers én 
bedrijven met gulle hand allerlei huisraad, gereedschappen en 
bouwmaterialen schonken. In augustus en september ging zelfs 
een groot aantal Zaandamse vrouwen in Arnhem helpen. Ook 
naar Bennekom en naar de provincie Zeeland, in het bijzonder 
Rilland-Bath en het gehucht Sint Laurens bij Middelburg, 
werden in de tweede helft van 1945 goederen verzonden.

NOORD HELPT ZUID
Eind juli 1945 werden de eerste contacten gelegd tussen de 
Stichting Volksherstel en HARK in de Zaanstreek en Waterland 
en het HARK-district Helmond. Er vond een bezoek vanuit 
Zaandam plaats aan Noord-Brabant. Vervolgens brachten de 
HARK-leden uit Deurne en hun burgemeester op 3 augustus 
een tegenbezoek. Nog diezelfde maand besloot de Stichting 
Volksherstel district Zaanstreek-Waterland in samenwerking 
met HARK om zich te ontfermen over ‘het geteisterde gebied van 
de gemeente Deurne’. De Deurnese bevolking had immers voedsel 
geschonken. Daar moest wat tegenover staan.

Noord helpt Zuid
Massale inzameling van goederen voor bewoners van de 

voormalige frontlinie
Het Purmerends Museum bezit een granaathuls met de inscriptie ‘De Zaan en Waterland. Uw hulp, onze 

redding. Deurne, 1945’. De museummedewerkers ontdekten een verband met grootscheepse inzamelingsacties 
in de Zaanstreek en Waterland kort na de bevrijding van de Duitse bezetting in mei 1945. Het doel was om 

bewoners in zuidelijk Nederland van allerlei soorten huisraad, gereedschappen en bouwmaterialen te 
voorzien, zodat zij de oorlogsschade konden herstellen. Onder andere in Deurne. Dáár is in de laatste jaren in 

publicaties wel aandacht geweest voor deze geschiedenis, in onze omgeving nauwelijks. Reden voor onderzoek.

door Jan van der Male
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Een groot deel van Deurne was op 24 september 1944 bevrijd, na 
langdurige gevechten. Tot 21 november bleef het Deurnes Kanaal 
de frontlinie en uiteindelijk kon de balans worden opgemaakt: 
83 doden, 260 gebouwen totaal verwoest, 388 zwaar beschadigd 
en 315 licht beschadigd.
Het eerste huisraad en textiel werd nog in juli 1945 ingezameld 
na oproepen van de plaatselijke afdelingen Zaandam, Volendam, 
Edam en Purmerend. Leden van buurtverenigingen haalden 

Feestvreugde kort na de bevrijding aan het Dampad in Zaandam. Er is onder meer een einde 

gekomen aan voedseltekorten en zwarte handel. Vrije verkoop is weer mogelijk, zo staat op een 

van de borden te lezen. (GAZ 21.39161)

Flyer van Volksherstel met een oproep tot hulp om 

het land met elkaar weer te herbouwen.  

(GAZ 66.00097)

Flyer van Nederlands Volksherstel, afdeling Westzaan. Hierin wordt 

een beeld gegeven van de grote hoeveelheid goederen en de efficiënte 

wijze waarop dit naar de betreffende gebieden vervoerd werd. (GAZ, 

archief PA-0173, inv.nr. 35)
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AFRONDING
In de eerste helft van 1947 werd de hulpactie aan Deurne en 
omgeving in de Zaanstreek en Waterland beëindigd. De officiële 
sluitingsvergadering van HARK vond plaats op 5 september 
1948 in Deurne. Al eerder, op 12 maart 1948, was de Stichting 
Nederlands Volksherstel officieel geliquideerd.

HERINNERING
In de navolgende jaren lees je regelmatig in de kranten dat 
Noord-Brabanders de Zaanstreek bezoeken. Er zijn blijvende 
contacten ontstaan. Zo kwamen veel inwoners van Deurne 
tijdens een grote braderie in 1954 naar Zaandam, waarbij zelfs 
documenten van de uitdelingsactie werden tentoongesteld. 
Na de jaren zestig namen dit soort activiteiten af. Dankzij het 
onderzoek naar de granaathuls in Purmerend blijkt wel dat 
in Deurne en omgeving de herinnering nog wel leeft; in onze 
omgeving nauwelijks meer. 
Met gepaste trots mogen we concluderen dat in de naoorlogse 
maanden er een enorme bereidwilligheid en goedgeefsheid was 
om elkaar verder te helpen een nieuw bestaan op te bouwen.

Bronnen

- R. Neij, en E.V. Hueting, Nederlands Volksherstel. 1944-1947, een 

omstreden hulporganisatie in herrijzend Nederland (Culemborg 

Uitgeverij Lemma 1988).

- Archief van het Nederlands Volksherstel, afdeling Zaandam. 

Gemeentearchief Zaanstad, PA-0127, inv.nr. 1.

- Archief van het Nederlands Volksherstel, afdeling Westzaan. 

Gemeentearchief Zaanstad, PA-0173, inv.nr. 35.

- Diverse kranten uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek uit de 

periode 1944-1945, geraadpleegd via www.delpher.nl. 

- Diverse kranten uit de collectie van het Gemeentearchief Zaanstad uit 

de periode 1945-1948, geraadpleegd, deels op de studiezaal, via http://

archief.zaanstad.nl/. 

Noot:

1  Vermoedelijk Simon de Vries, geboren in 1903, van beroep meter-

opnemer. Deze woonde aan de Purmerweg 28.

de goederen op en sorteerden deze. Potten, pannen, bedden, 
stoelen, tafels, luierrekjes, kapstokken, speelgoed, textiel, 
slagersgereedschappen voor huisslachtingen, de variëteit was 
enorm. De spullen werden opgeslagen bij diverse bedrijven, 
die belangeloos hun ruimten daarvoor afstonden. Vervolgens 
ging het met treinen, vrachtauto’s en schepen naar het zuiden. 
In Deurne werden de goederen in ontvangst genomen en 
verdeeld over het dorp en omringende plaatsen zoals Liessel, 
Helenaveen en Neerkant. Op drukke dagen waren daar wel 32 
dames en heren constant mee in de weer. Vanuit Edam gingen 
zelfs zogenoemde lighallen voor tbc-patiënten naar de Peel.

BEZOEK
Om zich een voorstelling te kunnen maken van de situatie 
in de getroffen gebieden, brachten diverse Zaankanters en 
Waterlanders in twee auto’s een tweede bezoek aan de gemeente 
Deurne, onder wie S. de Vries1, voorzitter van de Stichting 
Volks    herstel afdeling Purmerend en H. Bouman, voorzitter 
van de afdeling Koog aan de Zaan. Op zaterdag 13 oktober 1945 
arriveerden zij in Deurne, voor de gelegenheid prachtig versierd. 
De gasten kregen een koffietafel aangeboden. De bekende 
schrijver Toon Kortooms was als spreker aanwezig. Op zondag 
bezocht de delegatie het voormalige oorlogsgebied en sprak 
met diverse zwaar gedupeerde gezinnen. De Vries legde een 
krans op het graf van dertig geallieerde Schotse soldaten, die 
tijdens gevechten om Liessel waren gesneuveld. Alle deelnemers 
aan dit contact  moment kregen van HARK Deurne ‘een huls met 
inscriptie’. De granaathuls van De Vries bleef bewaard in het 
Purmerends Museum.
Op maandagmorgen keerden de Noord-Hollanders weer terug. 
In november ontvingen zij vanuit Deurne een ansichtkaart met 
daarop de tekst ‘Ter herinnering aan uw gewaardeerd bezoek aan de 
getroffen gemeente Deurne’, ondertekend door de burgemeester 
en voorzitter van HARK ter plaatse. 

DE STROOM GOEDEREN GAAT DOOR
De daaropvolgende maanden gingen er nóg meer goederen 
zuidwaarts. De winter naderde, dus kachels waren dringend 
nodig. Ook waskuipen en spekkuipen werden ingezameld, 
evenals verplegingsartikelen voor klinieken in Neerkant en 
Helenaveen.
Blijkens het jaarverslag van de Stichting Volksherstel afdeling 
Zaandam over 1945 is er dat jaar ongeveer 900 ton aan goederen 
verzonden naar Noord-Brabant (Asten, Deurne), Arnhem, 
Bennekom en Zeeland. 
In 1946 gingen de inzamelingen in de Zaanstreek door. Ook 
plaatsen als Renkum, Oosterbeek en Putten werden bedacht. 
Voor de inzameling van goederen voor Indië werd een speciaal 
comité in het leven geroepen. ‘In het algemeen kan worden gezegd, 
dat de Zaanstreek een goede naam in zijn adoptie-gebieden heeft 
gekregen, want hetgeen kon worden verstuurd was veel en goed’, 
aldus een journalist in De Typhoon van 14 mei 1946.
De Noord-Brabanders wilden graag iets terug doen. Daarom 
werden er in 1946 enkele schepen vol turf (in ruime mate aan-
wezig in de Peel) naar het noorden gestuurd.

Granaathuls, aan de zijkant rondom 

ingegraveerd met de woorden: DE ZAAN EN 

WATERLAND UW HULP ONZE REDDING 

DEURNE 1945. Granaatnummer 1O5mm 4type I, 

lot bbi 54 1944. (Collectie Purmerends Museum, 

Inventarisnummer 1791)
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Zaans vakmanschap sinds 1902 HuigHaverlag is een vooruitstrevende 
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Dat is soms voor direct betrokkenen lastig. Het gaat om de grote 
lijnen. Zoals in elk vak zijn er ook bij tentoon stellingmakers do’s 
en don’ts. Lange teksten is een van de don’ts, ook al zie je in de 
praktijk helaas nog vaak het tegen deel. 

COLLECTIE EN INHOUD ALS BASIS
Basis voor het vertellen van het verhaal zijn altijd de collectie en 
de inhoud, in dit geval dat van de geschiedenis van HEMbrug. 
Onze bronnen zijn de verhalen van oud-werknemers van de 
Artillerie Inrichtingen en Eurometaal, die voor een groot deel 
al zijn vastgelegd in een oral historyproject, een samenwerkings-
project van het Hembrugmuseum en de Vereniging Zaans 
Erf  goed. Die zijn aangevuld met recentere gesprekken en 
de vele objecten, documenten en foto’s die Peter de Vries, 
initiator van het Hembrugmuseum in de loop der jaren heeft 
ver   zameld. Al deze bronnen zijn op hun manier ‘dragers van 
ver  halen’. Naast een historische tijdlijn die praktisch inzicht 
geeft in de ontwikkelingen, die meestal werden bepaald door 
externe politieke en maatschappelijke omstandigheden als 
oorlog of vrede, wordt er aandacht besteed aan de producten, 
het personeel, de bedrijfscultuur, de veiligheid en de geheim-
houdings  plicht. 
Voor de keuze van objecten in de presentatie is het verhaal 
daarover bepalend. Daarnaast moet er een helder plan komen 
voor de logische ordening van inhoud en objecten. Er is zoveel 
materiaal beschikbaar, maar wat laat je zien? Aan dat plan kun 
je telkens toetsen of een object of verhaal in de opzet past of niet. 

BEPERKING ALS UITDAGING
De presentatieruimte is onbemensd en beperkt van omvang 
– je kijkt er van buiten naar, kunt niet naar binnen. Veiligheids-
aspecten spelen een rol: het geheel moet ‘hufterproof ’ zijn. Ook 
zijn er klimatologische zaken om rekening mee te houden: 
objecten en documenten moeten zo weinig mogelijk worden 
blootgesteld aan zonlicht. Dat allemaal doet een extra beroep 
op de inventiviteit en creativiteit van de samenstellers. Daarin 
wordt samengewerkt met Platvorm. 
Het Zaans Museum wil dat de presentatie zich richt op een 
breed publiek. Dat noopt tot andere keuzes, de teksten worden 

BEPERKTE MOGELIJKHEDEN
Hoe komt een museale presentatie tot stand en wie zitten 
daarachter? Daarover had ik een gesprek met Martha Bakker van 
‘Duinzand Museale Projecten’, die met haar levens- én zakelijk/
artistiek partner Frodo Terpstra al een indrukwekkende reeks 
eigentijdse inhoudelijke concepten heeft gerealiseerd voor 
presentaties van tentoonstellingen. Die van het Waterlinie 
Museum, een van hun recente opdrachten, werd met diverse 
prijzen bekroond. Bekijk vooral hun site www.duinzand.nl 
voor een overzicht. En nu maken ze in opdracht van het Zaans 
Museum de presentatie van het nieuwe Hembrugmuseum in 
twee voormalige transformatorhuisjes.
Ik praat met Martha vooral over de oplossingen die zijn ge-
vonden voor de beperkte mogelijkheden, fysiek zowel als 
bud  gettair: een onbemande permanente expositie van de 
geschiedenis van het Hembrugterrein voor een breed publiek, 
gebaseerd op verschillende verhaallijnen en een tijdlijn. Een 
historische informatieplek die iedereen zeven dagen per week 
gratis kan bekijken en ervaren. 
Martha en Frodo zijn beiden historici en hebben zich gaande -
weg gespecialiseerd als conceptueel en visueel tentoon stel ling -
makers. Martha neemt behalve de verhaallijnen vaak de samen -
stelling en de tekstuele uitwerking voor haar rekening. Frodo is, 
naast conceptmaker, de beeldmaker, de filmer. Ze werken vaak 
samen met ontwerpbureau Platvorm, dat gespecia  liseerd is in 
de ruimtelijke en grafische vormgeving van tentoon stellings-
presentaties. 

DO’S EN DONT’S VAN TENTOONSTELLINGSMAKERS 
Uitgangspunt voor een hedendaagse tentoonstelling spre-
sentatie zijn verhalen en verhaallijnen. ‘Een tentoonstellings-
presen  tatie bedenken en ontwerpen is als het maken van een film’, 
zegt Martha. Een tentoonstelling wil verhalen vertellen met 
beelden en kijkers en bezoekers ervaringen laten opdoen en tot 
nadenken aanzetten. Dat start met het bedenken van verhaal-
lijnen, een scenario. Wat wil je vertellen, waarom en waarmee? 
Het is ook een kwestie van keuzes maken, de essentie opzoeken, 
je blijven focussen. Je kunt niet alles vertellen, daar is zeker in 
dit geval geen ruimte voor en lappen tekst lezen is niet prettig. 

De vernieuwing van het 
Hembrugmuseum

Heropening op een nieuwe locatie op 18 mei
Met de opening van het Hembrugmuseum op een nieuwe permanente locatie op 18 mei a.s. op het HEMbrug 

is de missie van de stichting Hembrugmuseum, het borgen en toekomstbestendig maken van het verhaal 
van het Hembrugterrein geslaagd. Onder de vleugels van het Zaans Museum gaat het verhaal de toekomst in, 
straks te zien in twee aangepaste voormalige transformatorhuisjes. Over de opening zelf hopen wij u in het 

zomernummer te berichten.

door Lean ’t Hooft 
Illustraties: Platvorm, ontwerpers van tentoonstellingen 
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nog korter en bondiger. De vraag wordt dan: hoe kun je nog 
meer dan via tekst en beeld je verhaal vertellen? Hoe kan er 
afwisseling en dynamiek in worden gebracht binnen de be-
perkingen, welke interactieve en digitale middelen zijn geschikt 
en toepasbaar? 
Al met al een spannende zoektocht die straks resulteert in 
een eigentijdse historische presentatie van het vernieuwde 
Hembrug museum, waar bezoekers, ondernemers en toe-
komstige bewoners van het HEMbrug, kennis kunnen maken 
met de historie van het terrein en van wie daar werkten, zodat 
ze deze bijzondere locatie wellicht anders ervaren.

Artist impression van een 

van de beide voormalige 

transformatorhuisjes, die 

als een soort kijkdoos via de 

openingen in de buitenwand 

het geëxposeerde aan de 

binnenzijde laten zien.

Het andere gebouwtje waarin 

vooral aandacht wordt 

besteed aan het vroeger 

door velen als geheimzinnig 

ervaren Hembrugterrein.
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JAARBOEK 2017 VAN 
HET HISTORISCH 
GENOOTSCHAP WORMER.

In de inleiding merkt de redactie 
terecht op dat er getracht is iets van 
het verleden vast te leggen, vanwege 
de snel veranderende tijd, waardoor 
de mens nooit gelegenheid krijgt om 
te reflecteren. Daar krijg je met dit 
jaar  boek wel volop de gelegenheid 
toe. Een scala aan interessante onder-
werpen passeert de revue. Zo wordt 
eindelijk in het artikel ‘Van golvend 
veen naar vlak land: Wormer in de 
Middeleeuwen’ van Piet Kleij, het raadsel 
van ‘het Gat van Wormer’ opgelost. Een 
verschijnsel waardoor Wormer even 
wereldnieuws werd en er speculaties 
waren over Amerikaanse raketten 
en Russische spionagesatellieten. 
Er blijkt een verband te zijn met de 
ontstaansgeschiedenis van Wormer.
De foto op het omslag toont de 
Beschuits  toren in de Dorpsstraat, 
die dateert uit 1620 en in 1896 ten 
onder ging. In de eerste bijdrage 
beschrijft Jan Blokker de lange weg 
van de totstandkoming van de nieuwe 

beschuitstoren, ruim 122 jaren na 
af braak van de eerste. De oor  spronke -
lijke toren verving ‘het loopen met 
de ratel’, om de beschuit bakkers in 
het westen van het dorp te waar-
schuwen dat er zoals André van Duin 
aankondigt in Heel Holland Bakt; 
‘gebakken kon worden!’ En, haast nog 
belangrijker, klokgelui aan het eind 
van de dag waarschuwde dat de vuren 
moesten worden gedoofd. Een ander 
lezenswaardig artikel, ‘Een droevigh 
verschil’, van Els Mak en René van 
Maanen, gaat over de zogenaamde 
collectestrijd aan het eind van de zeven-
tiende eeuw, waardoor Wormer zelfs in 
de Resoluties van de Staten van Holland 
terechtkwam, naast besluiten over 
afspraken met de koning van Spanje en 
de koning van Engeland.
Cees Kingma bespreekt in ‘Wormer 
ontwaakt’ de hygiënische toestanden in 
Wormer aan het begin van de twintigste 
eeuw. Wormer was een beetje ingedut 
en nutsvoorzieningen zoals gas, 
elektri  citeit, riolering en leidingwater 
ontbraken. Het afval werd meestal in 
sloten gedumpt en het privaat stond 
boven een sloot. Drinkwater kwam uit 
de regenton. Lang werden verbeteringen 
uitgesteld, omdat het te duur was 
voor een dorp met zo’n tweeduizend 
inwoners. Aanleg van openbare voor-
zieningen was ook relatief erg duur 
vanwege de lintbebouwing. E.e.a. 
veranderde ten goede door de komst 
in 1910 van een nieuwe burgemeester, 
D. Kooiman, die voortvarend te werk 
ging en tal van verbeteringen tot stand 
bracht. Er werd zelfs gedacht dat hij 
bij zijn benoeming de opdracht had 
meegekregen om Wormer naar de 
moderne tijd te loodsen. Dit alles had 
wel grote financiële gevolgen: de lasten 
voor de burger vertienvoudigden in een 
periode van vijftien jaar.
Kenmerkend voor de Zaanstreek, maar 
ook daarbuiten, is het artikel ‘Daden 

gaan woorden te boven’ van Dirk Pranger, 
dat de positieve invloed beschrijft van 
een doopsgezinde gemeente op een 
gemeenschap. De geschiedenis van 
de doopsgezinden in Wormer en Jisp 
bestrijkt vierhonderdvijftig jaar. De 
roerige periode van 1540 tot 1700, van 
diverse afsplitsingen en fusies, wordt 
hierin besproken.
Het recentere verleden komt aan bod 
in een artikel over ‘De opkomst van het 
volleybal in Wormer’ van Nico Koele -
meijer. Voor een niet-sporter wellicht 
wat minder interessant, maar er blijkt 
toch al vrij vroeg profvolleybal in de 
Zaanstreek te zijn gespeeld.
De bijdrage ‘Als ik me goed herinner, IJbert 
Willems’, van Trees Korver, geeft een zeer 
persoonlijke indruk van de twee levens, 
het Indische en Nederlandse, van de 
hoofdpersoon.
Kortom, alweer een interessante en 
lezenswaardige inkijk in het verleden 
van een kleine gemeente.
Cees Kingma e.a. red., Historisch Genoot-
schap Wormer, Jaarboek 2017. Wormerveer, 
drukkerij Zaansprint ISSN 1876 -2670 135 
blz. Geïll. € 20,-, voor leden HGW € 15,- 
www.genootschapworrner.nl (Bert Niesen 
en Lean van ’t Hooft)

TEGELKACHELS IN DE ZAANSTREEK
Archeologische vondsten berusten 
vaak op toeval. De kraandrijver die in 
oktober 2014 in de H. Gerhardstraat in 
Zaandam met een graafmachine aan het 
werk was, liet als amateurarcheoloog 
de kleurrijke scherven die hij opgroef, 
zien aan de stadsarcheoloog van Elburg, 
waar hij vandaan kwam. Die herkende 
de fragmenten en nam contact op met 
zijn collega in Zaandam en met twee 
kenners van (Duitse) tegelkachels. 
Dat was het begin van uitgebreid 
zorgvuldig onderzoek naar de herkomst 
van de fragmenten en naar de vraag 
hoe tegelkachels überhaupt in de 
Zaanstreek terecht zijn gekomen. In 

Boekennieuws 
Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek belicht

Coördinatie: Leonore Olde-Verburg
Illustraties: Dirk Rönitz (GAZ)
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Het bevat een aantal artikelen die Sol 
schreef voor De Wessaner, aangevuld 
met nieuwe verhalen uit de historie van 
het dorp. Verhalen en feiten uit de verre 
geschiedenis, maar ook onbekende 
zaken. Wat had Appie Baantjers held 
De Cock met Westzaan te maken? 
Waarom krijgt Willem IJsbrantsz. 
Bontekoe een plaats in het boek? En 
wat is er Westzaans aan het Albert 
Heijn-museumwinkeltje op de Zaanse 
Schans? Ook verdwenen en verplaatste 
molens, huizen en bedrijven passeren 
de revue. En natuurlijk is er veel ruimte 
voor het sociale leven. Het (amateur-)
toneel heeft nog steeds een belangrijke 
plaats in Westzaan en daarvan krijgt 
de lezer een uitgebreid verslag. Ook 
branden komen aan bod: de talloze 
houten huizen vormden altijd een 
risico. Dankzij de foto’s van Jacob Olie, 
de Amsterdams fotopionier, die zich op 
later leeftijd ook buiten de stadsgrenzen 
waagde en Westzaan bezocht, weten we 
hoe het dorp er zo hier en daar ooit heeft 
uitgezien. Maar vooral de Westzaners 
zelf en hun belevenissen leverden veel 
stof voor verhalen. Arnold Sol heeft 
voor zijn publicaties tal van mensen 
gesproken en zo kwamen er interessante 
verrassingen naar boven. Dankzij hen en 

te laten stralen, een combinatie is van 
de oud-Hollandse zeventiende-eeuwse 
haard en de Duitse tegelkachel. Zowel 
de vorm van sommige smuigers, als 
de voorstellingen op de blauw-witte 
tegels doen denken aan achttiende-
eeuwse voorbeelden van tegelkachels. 
De geografische spreiding van het 
onderzoek en het internationale belang 
ervan worden weerspiegeld in het feit 
dat de samenvatting is vertaald in het 
Duits, Engels en Russisch. In een wat 
groter formaat van het boekje dan de 
bescheiden 14.5 x 22.5 cm zouden de vele 
af beeldingen van de fragmenten en de 
kachels waartoe ze te herleiden zijn, nog 
beter tot hun recht zijn gekomen. 
P. Kleij, A. de Oude-de Wolf, H. Vrielink, 
Halve engelen. Over kacheltegels en 
smuigers. Zaandam SPA Uitgevers 2017 
ISBN 978-90-8932-134-3 Geïll. 87 blz. 
€ 9,95. (CvS)   

GESCHIEDENIS VAN WESTZAAN
Je eerste boek laten verschijnen op je 
vijftiende jaar: Westzaner Arnold Sol 
deed het. Er volgden meer uitgaven, 
allemaal over Westzaan, want zijn 
passie voor het Westzaanse verleden 
is blijvend. Onlangs verscheen van 
hem Uit de historie van Westzaan. 

de vorige nummers van Zaans Erfgoed 
(62, blz. 8-11 en 63, blz.12-13) stond al 
een samenvatting, nu is er een boekje. 
Alle gevonden tegelfragmenten (er 
zijn er meer dan alleen die van de 
Gerhardstraat) worden heel precies 
beschreven en vergeleken met de tegels 
van diverse nog bestaande kachels (of 
kachels waarvan goede af beeldingen 
beschikbaar zijn). Op grond daarvan 
worden ze ingedeeld in verschillende 
typen en kan er het nodige worden 
gezegd over de herkomst van de kachels 
in tijd en plaats, dat laatste geïllustreerd 
met kaartjes. De Zaanse tegelkachels 
werden geïmporteerd door rijke 
houthandelaren in de tweede helft van 
de zeventiende en het begin van de 
achttiende eeuw. Na 1730 hield dat op, 
maar de behoefte aan comfortabele en 
veilige verwarming van hun (houten) 
huizen natuurlijk niet. Piet Kleij maakt 
aannemelijk dat de vorm van de Zaanse 
smuiger, zoals wij die nu kennen, 
een haardplaats met een betegelde 
schoorsteenkoker (de eigenlijke smuiger, 
nu boezem genoemd) om rook en 
vonken veilig af te voeren, met een aan 
de bovenkant naar binnen gebogen 
betegelde wand aan weerszijden van die 
schoorsteen, om de warmte de kamer in 
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nu kennen. Lange tijd werd chocola 
alleen gedronken in een mengsel met 
warm water. Men was niet in staat de 
zurige smaak en de prut onderin het 
kopje te vermijden, tot Van Houten 
uit Amsterdam daar een oplossing 
voor vond. Een onderdeel daarvan 
was de potas die vader Schoute op zijn 
molen maalde. Potas is giftig, vandaar 
gifmenger.
Kuyper heeft er een boek vol verhalen 
van gemaakt waarin hij gebruik maakt 
van de opgedoken kennis uit vele 
naslagwerken. Artis komt erin voor, 
kinderarbeid, de stoommachine, de 
eerste trein en nog veel meer. Maar … 
lezers van de aangegeven leeftijd (8-10 
jaar) zullen wel wat moeite moeten 
doen, het is geen eenvoudige kost. Het 
lijkt mij een prima boek voor leerlingen 
in de groepen 5 tot en met 8. Ze kunnen, 
samen met hun leraren, de Zaanse 
cacaogeschiedenis tot leven wekken. De 
uitnodiging van de schrijver om met 
hem te corresponderen lijkt mij een 
mooi onderdeel van dit project. 
Hans Kuyper, Het geheim van de 
gifmengers. Amsterdam Uitgeverij Leopold, 
2017 ISBN 978-90-258-7380-6 Geïll. 96 blz. 
€ 12,99. (HO) 

tv. Ine Veen-adepten die zich verder 
in haar leven willen verdiepen of van 
haar pennenvruchten willen genieten, 
vinden in dit boek ruimschoots 
verwijzingen. Ine Veen was, zoals 
Jean Thomassen het verwoordt, zijn 
muze en daarom is het niet zo gek dat 
Thomassen zich niet heel kritisch over 
zijn onderwerp uitlaat. 
Jean Thomassen, Doek op voor een echte 
ster. Onthullingen uit het mysterieuze leven 
van Ine Veen met een voorwoord van Henk 
van der Meijden. Den Haag Uitgeverij U2pi 
2017 ISBN 978-90-8759-687-3, 273 blz.  
€ 24,50. (RL)

GEHEIMEN ROND CHOCOLA
Hans Kuyper heeft een deel toegevoegd 
aan de serie Het geheim van...., een 
kinderboekenreeks van Uitgeverij 
Leopold. Dit keer gaat het om  
Het geheim van de gifmengers. Centraal 
staat het gezin Schoute uit Wormerveer. 
Vader Dirk Schoute was molenaar op 
de Zaanstroom, een molen aan het 
Noordeinde. Het verhaal is een brief 
van Aagje Dirksdochter Schoute aan 
haar broertje Pieter als die tien jaar 
en vijfenvijftig dagen oud is. Waarom 
die vreemde leeftijd van belang is, legt 
ze uit in haar lange brief. Het verhaal 
speelt zich af eind jaren dertig van 
de negentiende eeuw. ‘Gif mengen’ 
staat voor het recept van sukkelaat, 
het maken van chocolade zoals we die 

Sols vlotte schrijfstijl zijn de verhalen in 
dit boek ‘geen kille archiefgegevens meer, 
geen cijfertjes en data’ maar hebben zij 
een levendig boek opgeleverd. 
Arnold Sol, Uit de historie van Westzaan, 
Westzaan Uitgeverij De Zon 2017 ISBN 
978-94-91344-01-5 gebonden 112 blz. Geïll. 
€ 27,95 (GS)

EEN STER MET ZAANSE WORTELS
Wie een beeld wil krijgen van beroemd 
zijn in Nederland in de periode 1950-
1985 moet de moeite nemen om deze 
biografie te lezen. Op het eerste 
gezicht schrikken de titel en de foto 
op de kaft van Ine Veen met Neerlands 
societykoning Henk van der Meijden 
wat af. De link met de Zaanstreek is 
niet meteen duidelijk, maar al lezende 
kom je erachter dat Ine Veen in Koog 
aan de Zaan is geboren en er tot eind 
jaren veertig heeft gewoond. Het 
Zaanse gedeelte van het boek beslaat 
slechts enkele pagina’s en geeft, naast 
informatie over de jeugd van Veen, ook 
een globaal beeld van de Zaanstreek 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarna 
verdwijnt de Zaanstreek uit zicht en 
begint de nationale en internationale 
carrière van Ine Veen, die naast 
actrice ook ballerina, schilderes en 
schrijfster was en is. Het boek is ruim 
gedocumenteerd met bijlagen die iets 
zeggen over haar optredens in allerlei 
toneel- en balletuitvoeringen en op 
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beschikbaar stellen van parkeerplaatsen, 
maar ook door de bijdrage van inwoners 
die hapjes en drankjes aanbieden is 
er voor iedereen uit Jisp die mee wil 
doen, een rol weggelegd. Daarmee zal 
de saamhorigheid van het dorp en het 
bewustzijn van het bijzondere verleden 
extra worden vergroot.
De verwachting is dan ook dat er van 
14 t/m 17 juni 2018 veel bezoekers 
zullen komen naar het prachtige 
dorp Jisp, waar deze historische 
locatievoorstelling wordt vertoond.
http//www.ppgpaletkwartet.nl/
komendevoorstellingen

ZAANS MUSEUM
Bezoekcijfers 2017
Het Zaans Museum heeft t/m 31 
december 93.236 bezoekers verwelkomd. 
Het Czaar Peterhuisje heeft 13.015 
bezoekers ontvangen en het Wevershuis 
23.660. De Kuiperij heeft in 2017 totaal 
8985 bezoekers ontvangen. Daarmee 
gaat 2017 met 142.698 bezoekers de 

Bij onder andere de Oudheidkundige 
commissie Jisp bestond al jaren de 
wens om deze bijzondere geschiedenis 
te doen herleven. In juni 2018 zal op 
diverse locaties door het gehele dorp de 
geschiedenis van de wereldberoemde 
ledezetters als straattheater worden 
opgevoerd.

Het stuk ‘De IJzeren Duim’
De verhalen over de ledezetters staan op 
internet, in historische boeken, maar 
leven ook nog volop in het collectief 
geheugen van de Jispers. De reeks van 
zes generaties Jisper ledezetters begint 
in 1570 met Taemsz(oon) en gaat via 
zijn kleindochter over op de familie 
Ploegh, waarvan Mr. Cornelis Ploegh de 
beroemdste vertegenwoordiger is. Zijn 
praktijk, waar mensen met aangeboren 
misvormingen of slecht geheelde 
breuken werden behandeld, was tot ver 
buiten de Republiek befaamd.
Schrijfster Marijke Karten verwerkte 
eerder deze verhalen tot een historisch 
toneelstuk. Om het nu binnen het 
gehele dorp te kunnen vertellen en 
er visuele en muzikale aspecten in te 
verwerken, is de oorspronkelijke tekst 
bewerkt door auteur Hans Kuyper. Hij 
heeft het script kunnen omvormen met 
in het achterhoofd de verschillende 
locaties en de spelers die meedoen. 
Dit vernieuwde script is eigentijds 
vormgegeven, gebaseerd op het 
historische verhaal en gebeurtenissen, 
die zich daadwerkelijk hebben 
afgespeeld in Jisp.

Iedereen uit Jisp doet mee
Door zoveel mogelijk inwoners van Jisp, 
ook de basisschoolleerlingen, actief mee 
te laten doen aan deze productie, zal ‘De 
IJzeren Duim’ nog lang in het geheugen 
blijven hangen. Naast het zingen in 
een koor, het musiceren of meespelen 
als figurant, het maken van het decor, 
het helpen bij de kaartverkoop, het 

ALTERNATIEVE
NIEUWJAARSRECEPTIE 
BESTUUR ZAANS ERFGOED

Traditiegetrouw komt begin januari 
het bestuur van de vereniging bij elkaar 
om zo’n 1000 brieven verzendklaar te 
maken voor de leden. Daarmee sparen 
we natuurlijk ook wat geld uit voor 
de vereniging, maar het is vooral leuk 
om met elkaar zo het jaar te openen. 
Gezellig met elkaar pratend over andere 
dan bestuurszaken en met wat lekkers 
erbij is de klus zo geklaard. Het is 
verheugend dat zoveel leden al hebben 
gereageerd op ons betaalverzoek, maar 
mocht u het nog even zijn vergeten, 
dan vragen wij u dit nu in ieder geval zo 
spoedig mogelijk in orde te maken. We 
hebben voor 2018 veel extra activiteiten 
op het programma en daar kunnen wij 
uw bijdrage goed bij gebruiken, terwijl 
natuurlijk ook het tijdschrift moet 
worden betaald. Als u nog vragen hebt 
kunt u altijd het secretariaat bellen 
(075-616 61 31).

EEN HISTORISCH STUK WAARBIJ 
HEEL JISP WORDT BETROKKEN.

Theatergroep PPG Paletkwartet (1992) 
uit Wormerland / Zaanstad maakt 
met eigen spelers en met spelers van 
Herleving 1898 uit Jisp gezamenlijk een 
locatievoorstelling met een bijzonder 
historisch thema: de ledezetters van Jisp. 

Verenigingsnieuws 
Berichten van Zaanse Erfgoedorganisaties 

Coördinatie: Wikje van Ritbergen
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NIEUWE VERENIGING HISTORISCH 
ZAANDAM 

Historisch Zaandam krijgt vorm: op 
6 maart 2018 is de oprichtingsakte 
gepasseerd bij de notaris. Half april volgt 
de oprichtingsvergadering, ook al zijn 
nog niet alle bestuursfuncties ingevuld. 
De kerngroep bestaat uit: Astrid Plekker, 
Ruud Meijns, Hessel Kraaij, Nora 
Rodenburg, Paul Vreeken,  Ton R. Vermij 
en –  als tijdelijke deelnemers namens 
Zaans Erfgoed - Ron Kiburg en Winnie de 
Wit. Doelstellingen o.a.: het bevorderen 
van kennis over het verleden, het 
onderhouden van belangstelling en 
waardering voor heden en toekomst van 
Zaandam, en: het leveren van bijdragen 
aan behoud, herstel en gepast gebruik 
van Zaandams historisch erfgoed. De 
vereniging i.o. is al zichtbaar op: www.
historisch-zaandam.nl. Ook volgen 
steeds meer mensen Facebook en 
Twitter: www.facebook.com/ en www.
twitter.com/

De (feestelijke) presentatie is op  
1 september op de Erfgoedmarkt in de 
Oostzijderkerk. 
Informatie via 
contact@historisch-zaandam.nl of via 
Winnie de Wit 075-7716043 

dateert uit uw jonge jaren (’50, ’60, 
’70) en waarop te zien is wat jongelui 
in die tijd zoal deden, wilt u dat 
dan digitaal aanleveren via: info@
historischeverenigingkoogzaandijk.nl of 
bij Chocolaterie De Cacaoboom, Lagedijk 
142b te Zaandijk. Met het aanleveren 
geeft u tegelijkertijd de vereniging 
toestemming om het te gebruiken voor 
publicitaire doeleinden (persberichten, 
facebook, website, expositie). De uiterste 
inleverdatum is 30 juni a.s. 

boeken in als het drukstbezochte jaar in 
de geschiedenis van het Zaans Museum. 

Website Hembrug Museum
Onlangs is de website van het Hembrug 
Museum overgezet naar het Zaans 
Museum. Met veel dank aan Laura van 
Dijk, die zich daar de afgelopen weken 
mee bezig heeft gehouden. Via de link 
https://zaansmuseum.nl/hembrug-
museum is alles terug te vinden 
over het Hembrug Museum en het 
Hembrugterrein.

Artis in het museum
Het Zaans Museum presenteert in 2018 
het hele jaar de originele aquarellen uit 
de Verkade-verzamelalbums van Artis. 
Aanleiding voor de tentoonstelling is het 
180-jarig bestaan van de Amsterdamse 
dierentuin. Tussen 1903 en 1995 gaf 
Verkade 35 plaatjesalbums uit. Drie 
albums – geschreven door ‘mister Artis’ 
Anton Frederik Portielje – stonden 
volledig in het teken van Artis. Deze 
albums en een aantal prachtige nieuwe 
af beeldingen die nooit in de boeken 
stonden, zijn in 2018 afwisselend van 
elkaar te zien in de albumafdeling van 
het Zaans Museum.

10 JAAR HISTORISCHE VERENIGING 
KOOG ZAANDIJK 

Tijdens de eerste bijeenkomst van het 
jubileumjaar, op 28 januari jl. gehouden 
in de Koger Vermaning, werd het 
jubileummagazine gepresenteerd. Het 
geeft een terugblik op de afgelopen 
tien jaar en is aangevuld met diverse 
artikelen over Koog-Zaandijkse 
aangelegenheden. Na de pauze werd met 
de ruim 90 aanwezigen de Grote Koog-
Zaandijk Quiz gespeeld.
Het jubileummagazine ‘Tien jaar 
Historische Vereniging Koog-Zaandijk’ is 
voor € 5,- verkrijgbaar bij Chocolaterie 
De Cacaoboom, Lagedijk 142b te 
Zaandijk. 
Nieuwe leden krijgen het magazine 
gratis; opgeven kan bij het bovenstaande 
adres.

Oproep voor beeldmateriaal
De vereniging is op zoek naar beeld-
materiaal voor de toekomstige 
expositie: ‘De Jeugd van Toen’. Heeft 
u Koog-Zaandijks materiaal dat 
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5 OKTOBER
Een schip, zes rondleidingen, 
zestien huizen, 27 kunstenaars en 32 
huiskamerconcerten: het Zaaneiland 
slooft zich dit weekend flink uit tijdens 
het tweejaarlijkse cultuurevenement 
Kunsteiland. Deze zesde editie van ’kunst 
gluren in de huizen van de buren’ haakt 
aan bij de maand van de geschiedenis, 
met onder meer een buitenexpositie 
én boekje over de geschiedenis van het 
eiland in de Voorzaan. De geschiedenis 
van de woonwijk uit de jaren negentig 
is jong, maar die van het eiland reikt 
ver terug. Al in de zeventiende eeuw 
werden de moerassige rietlanden aan 
de Voorzaan geschikt gemaakt voor 
houtbedrijven en scheepswerven. 
Hout domineerde dit deel van de 
Zaan. Schepen voeren af en aan met 
boomstammen uit Scandinavië. De 
straatnamen op het Eiland verwijzen 
dan ook naar de eilanden op de 
route naar de Oostzee. In 1883 werd 
een nieuwe vaargeul gegraven van 
het Noordzeekanaal naar de sluis in 
Zaandam. Daardoor werd het Wester 
Kattegat een eiland: het Zaaneiland, 
waar ooit elf molens hout stonden te 
zagen. Veel houtbedrijven verhuisden 
in de tweede helft van de vorige eeuw 
naar de Achtersluispolder met zijn 
nieuwe insteekhavens. De laatste twee, 
Pont-Meyer en Gras BV, vertrokken in 
de jaren tachtig. Het Eiland werd een 
woonwijk met moderne architectuur, 
waar ’toparchitecten’ voor waren 
aangetrokken, aldus bestuurslid Sjoerd 
Cusveller van stichting Kunsteiland. 
Zowel architectuur als geschiedenis 
is dit weekend onderwerp van de 
rondleidingen.

8 OKTOBER 
‘De bekroning van een uniek project’, 
zegt Ekko Vermeulen van stichting 

Zaanse Pakhuizen. Zaterdag ontving 
de stichting een van de drie jaarlijkse 
molenprijzen van de Noord-Hollandse 
Molenfederatie voor molen De Paauw 
in Nauerna, bestaande uit een ingelijste 
oorkonde en € 250, een symbolisch 
bedrag om de ’eer’ te benadrukken. 
De restauratie van de molenschuur en 
heropbouw van de molen kwamen tot 
stand door ’een unieke samenwerking 
tussen de gemeente Zaanstad, de bewoners 
van Nauerna en stichting Zaanse 
Pakhuizen’. ‘Hierdoor hebben we een type 
molen aan het Nederlandse molenbestand 
kunnen toevoegen, een hennepklopper, 
dat nergens anders in de wereld meer is te 
zien.’

9 OKTOBER
Ron Couwenhoven bewijst steeds weer 
opnieuw: over de Zaanse molens raak 
je niet uitgepraat. In de tiende editie 
van zijn jaarboek Zaanse Verhalen 
komt hij wederom met verrassende 
archiefvondsten en interessante 

verhalen. Zo bleek dat pakhuis De 
Schepel aan de Veerdijk in Wormer niet 
uit 1875 stamt, zoals werd aangenomen, 
maar ruim 150 jaar ouder is. Het houten 
pand werd in 1718 gebouwd als de 
molenschuur van oliemolen De Schepel. 
Eind vorig jaar werd in opdracht van de 
stichting Zaanse Pakhuizen uit Zaandijk 
door Van Reeuwijk, bouwmeester uit 
Arum, een zogeheten dendrologisch 
onderzoek naar de bouwconstructie van 
molenschuur De Schepel uitgevoerd, 
om de ouderdom van het hout vast 
te stellen. Dat bleek 1718 te zijn. 
Ook de verdere omschrijving in het 
Rijksmonumentenregister: ’vrijstaand 
pakhuis De Schepel’ vernieuwd in 1875, 
nadat molen De Schepel al in 1825 was 
verdwenen, klopte niet. Van Reeuwijk 
concludeerde dat in de eerste plaats De 
Schepel geen pakhuis was, maar een 
molenschuur. De oliebakken, die er 
nog steeds in aanwezig zijn, waren niet 
beschreven en het bouwjaar was dus 
foutief. 

12 OKTOBER 
Conservator Hester Wandel van het 
Zaans Museum gaat over de hele wereld 
op zoek naar Zaanse Monets. Van Parijs 
tot Denemarken, van Amerika tot de 
Golfstaten, overal zijn de 25 schilderijen 
en negen tekeningen verspreid die 
Claude Monet in 1871 in de Zaanstreek 
maakte. Doel is zoveel mogelijk hiervan 
in 2026 – Monets honderdste sterfjaar 
– in Zaandam te laten zien. B en W 
stellen voor € 90.000 uit te trekken voor 
een plan van aanpak voor een Zaans 
Monetjaar. Dat moet halverwege 2018 
af zijn. ’Contacten leggen en vertrouwen 
winnen’, zijn volgens directeur Jan 
Hovers van het Zaans Museum de 
hoofdzaak. Met het Ashmolean in 
Oxford zijn ze al ver op weg. ‘Daar 
hebben we hun Monet bekeken.’ Het 

Kroniek 
Oktober tot en met december 2017

Nieuws uit de Zaanstreek, samengesteld uit Dagblad Zaanstreek

door Frits Poiesz
Foto’s Wim de Jong
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Metropolitan Museum of Art in New 
York is een uitdaging apart. Hovers is 
blij met de medewerking van directeur 
Axel Rüger van het Van Goghmuseum, 
die heeft beloofd zijn contacten aan 
te boren. ‘Hij is bij wijze van spreken 
kind aan huis bij het Metropolitan.’ De 
expositieplaats is nog onbekend. ‘Er is 
veel in ontwikkeling op de Zaanse Schans. 
En er wordt gewerkt aan een Kunsthal in 
het centrum van Zaandam.’

23 OKTOBER 
Blijft de oude brandweerkazerne 
van Wormerveer bestaan? Dat is de 
vraag nu de gemeente het vroegere 
gasfabriekterrein te koop heeft gezet 
als ontwikkellocatie voor woningbouw. 
‘Wij zouden het heel jammer vinden 
als de kazerne wordt gesloopt’, zegt 
Willem van Iterson van Stadsherstel 
Amsterdam. Die probeerde een paar 
jaar geleden de uit 1931 stammende 
kazerne te kopen en te exploiteren. 
Het lukte niet, maar de liefde van 
Stadsherstel voor het gebouw is niet 
voorbij. ‘We vinden het een heel bijzonder, 
karakteristiek gebouw. We hebben het er 
nog met de gemeente over gehad dat hij na 
restauratie een gemeentelijk monument 
zou worden.’ De kazerne staat op het 
vroegere gasfabriekterrein in de hoek 
Wandelweg/Stationsstraat, pal tegenover 
het station. Een proefverkaveling gaat 
uit van noord-zuid lopende straten 

zoals in de aangrenzende buurt. Verder 
wil de gemeente de open plekken 
langs de Wandelweg opvullen. De 
gemeente denkt aan sloop van de 
brandweerkazerne, maar schrijft 
ook: ’De oude brandweerkazerne is een 
opvallend object in het gebied, dat zich 
leent voor herbestemming met mogelijk een 
meerwaarde voor de buurt’. Het gebouw 
staat leeg sinds de brandweer in 2013 
naar de Industrieweg verhuisde. Oud-
brandweercommandant Han Eelman 
zou het ook jammer vinden als de 
kazerne wordt gesloopt. ‘Ik heb daar toch 
een heel stuk van mijn leven doorgebracht, 
van 1976 tot 2013. Maar er is al jaren geen 
onderhoud aan gepleegd en de kantine 
verkeert in slechte staat. Wat is wijsheid?’

1 NOVEMBER
Het voormalige ‘Typhoongebouw’ 
aan de Westzijde in Zaandam wordt 
in de oude staat teruggebracht door 
hotelexploitant New Helmer. Volgens 
Jan van Run, adviseur van de hotelketen, 
komt het gebouw er weer uit te zien 
zoals in de jaren vijftig. Sloop is wel 
overwogen, maar ‘het pand is nog in 
goede staat, en het is een markant gebouw 
dat iedereen kent, dus waarom zou je 
het dan slopen? Bovendien kun je dan 
snel werken, sloop en nieuwbouw duren 
langer.’ In het gebouw komt een drie- of 
viersterrenhotel met ongeveer tachtig 
kamers. Exploitant New Helmer, die al 
hotels heeft in Amsterdam, denkt nog 
na over een naam. Typhoonhotel wordt 
het waarschijnlijk niet, denkt Van Run. 

‘Engelse toeristen zouden dat fantastisch 
vinden, maar voor veel toeristen is een 
Typhoon toch iets negatiefs.’ In het 
gebouw zat tot voor kort de redactie van 
Dagblad Zaanstreek, de opvolger van 
verzetskrant De Typhoon, die in 1958 het 
pand opende. Wanneer het hotel klaar 
is, is nog niet bekend. ‘Gemikt wordt op de 
zomer van 2018’, zegt Van Run.

9 NOVEMBER
Voor het echt fijne teken-, schilder- 
en drukwerk was niets zo lekker als 
velijnpapier: egaal, duurzaam en 
van hoge kwaliteit. De uit Engeland 
stammende papiersoort werd in 1795 
in Nederland geïntroduceerd door 
de Zaandijkse papierfabrikeur Jan 
Aggeszoon Kool (1742-1816). Hij wist het 
Engelse velijn ‘tot in perfectie na te maken’ 
en dat leverde hem veel erkenning op 
in de vorm van prijzen en prestigieuze 
opdrachten. Bovendien deelde hij 
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heel mooi uitzicht op de weilanden en de 
bomen.’

17 DECEMBER
Op een normale zondag liggen er tussen 
de 100 en 150 bezoekers in zwembad De 
Watering in Wormerveer. Vandaag zijn 
het er meer dan 300. De Watering is voor 
het laatst open. Zwemmen kost slechts 
één euro, in plaats van de gebruikelijke 
€ 4,60. Kinderen mogen de ramen met 
waterverf beschilderen en aan de rand 
van het zwembad worden poffertjes 
gebakken. ‘Een soort handtekening’, 
zegt badmeester Prosee over de 
raamschilderijen. ‘Omdat het voor het 
laatst is.’ De sfeer is ontspannen. Het lijkt 
net of er niets aan de hand is. ‘Ik denk 
dat bij iedereen de blijdschap overheerst’, 
zegt hij. ‘We gaan naar De Crommenije 
in Krommenie, een prachtig modern 
zwembad, met een vijftig meter buitenbad 
en een instructiebad met een beweegbare 
bodem.’ ‘Ik was vijftien jaar toen ik hier 
kwam werken als kleuterhulpje’, vertelt 
instructrice Joke van Tunen (53). Ze vindt 
het ’best heel jammer’ dat De Watering nu 
sluit. ‘Ik haalde hier zelf als kind ook mijn 
diploma’s.’ Prosee: ‘Van bezoekers hoor 
ik soms dat ze het vooral jammer vinden. 
Maar dit zwembad stamt uit 1970. Het is 
gewoon nodig.’ We lopen even langs de 
beschilderde ramen. Verderop mogen 
kinderen ‘stuivertje duiken’, een muntje 
dat ze mogen ruilen voor een cadeautje. 
Een zwembrilletje bijvoorbeeld.
Dion Glandorf (44) staat met zijn 
dochtertje Lyke (7) een raam te 

leken om te vallen. ‘Toen heb ik een 
aannemer een paar gaten laten graven’, 
zegt restauratiearchitect Fred Greven, 
gespecialiseerd in zeventiende- en 
achttiende-eeuwse kerken en al 28 jaar 
betrokken bij de Zuidervermaning. ‘En 
helaas: onder de poeren bleek het houten 
raamwerk – de ’langsplaten’ noemen we 
dat – voor tachtig procent te zijn weggerot. 
De palen waar dat raamwerk op rust, zijn 
ook ernstig aan het verrotten.’ Kortom, 
een ondergronds drama. Herstel van 
de fundering kost tussen de vier en vijf 
ton. Greven: ‘Dat is best veel. Maar het 
probleem is dat het allemaal onder het 
gebouw moet gebeuren.’ Er worden straks 
nieuwe palen de grond in geboord. 
Daarop komt een betonnen plaat te 
liggen, als stevig nieuw fundament 
voor de 49 poeren. Het beton wordt 
afgedekt met aarde, gras en schelpen, 
zodat het onzichtbaar is. Het boren 
van de palen gebeurt vanuit het 
gebouw; de houten vloer wordt tijdelijk 
ontmanteld. De Zuidervermaning is 
sinds 1979 eigendom van de Stichting 
Oude Hollandse Kerken. Die kan 
rekenen op een grote subsidie voor 
de hersteloperatie. Toch resteert 
nog een gat van een ton. De lokale 
commissie Zuidervermaning Westzaan, 
die het gebouw beheert, is daarom 
de sponsoractie Adopteer een Poer 
begonnen. Het doel is € 50.000. Het 
Prins Bernhard Fonds zal dat bedrag 
verdubbelen. Is het een prettig gebouw? 
‘Zeker’, zegt Doeven. ‘Er staat een prachtig 
orgel. En als je op het balkon zit, heb je een 

het procedé met zijn Zaandijkse 
‘concullega’s’, zodat ook zij velijnpapier 
konden produceren. ‘Gek genoeg is 
er over de firma Kool en zijn betekenis 
voor de Zaanse papierindustrie niets te 
vinden in de Zaanse online encyclopedie 
Zaanwiki’, zegt Pier van Leeuwen van 
het Honig Breethuis. Dit hiaat in de 
lokale geschiedschrijving hoopt hij 
snel te vullen, waarbij hij kan putten 
uit zijn onderzoek voor de nieuwe 
tentoonstelling in het Honig Breethuis: 
‘J. Kool & Comp., papierfabrikeurs te 
Zaandijk’. Dat bedrijf werd in 1774 
opgericht door Kool en Gerrit Caescoper 
Honigszoon (zoon van de bouwheer van 
het Honig Breethuis) en diens zoon Claas 
Gerritszoon Honig. Zij kochten molen 
De Bonsem, op de grens van Koog aan 
de Zaan en Zaandijk, van origine een 
volmolen, waar wol werd geprepareerd 
met urine: het stonk er als een bunzing 
(bonsem). Na vier jaar kocht Kool zijn 
compagnons uit en ging alleen verder. 
Net als de andere papierfabrikeurs 
in Zaandijk was hij een welgestelde, 
doopsgezinde man die zich inzette voor 
het maatschappelijk welzijn én een 
technologische vernieuwer. ‘Gewoon’ 
papier werd gemaakt door tot pulp 
vermalen lompen op schepramen te 
laten drogen, waardoor het een raster 
van dikke en dunne lijnen had. Op de 
kruispunten van die lijnen was de kans 
op oneffenheden of uitvloeiende inkt 
groot. Velijnpapier werd vervaardigd 
op veel kleinere schepramen met veel 
fijner kopergaas, om het papier zo egaal 
mogelijk te krijgen. Kools papier werd 
onder meer gebruikt voor Pruisische 
en Russische obligaties en voor 
waardepapieren van de Nederlandsche 
Bank.

20 NOVEMBER 
Negenenveertig stenen poeren houden 
sinds 1731 de Zuidervermaning in 
Westzaan overeind. Maar ze beginnen 
het te begeven. Als er niets gebeurt, 
zakt de kerk weg in het veen. Het 
probleem kwam een paar jaar geleden 
aan het licht tijdens een inspectie 
door de Monumentenwacht. Die 
constateerde dat de voormalige 
doopsgezinde schuilkerk goed wordt 
onderhouden, maar ontdekte ook dat 
de poeren begonnen te scheuren en 
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architecten
Ankersmidplein 2        1506 CK     Zaandam
T 075-6162421   info@nunc.nl   www.nunc.nl

n u n c

zaandijk • www.edwinwinkelaar.nl

www.hooyschuur.nl

Wij steunen het Zaans Erfgoed

beschilderen. ‘Ik zal een jaar of zes zijn 
geweest toen ik hier voor het eerst kwam’, 
zegt hij. ‘Ik kreeg eerst les in het buitenbad 
van zwembad Het Zwet in Wormer, maar 
haalde net niet voor de wintersluiting mijn 
diploma. Ik heb toen hier afgezwommen. 
En mijn dochter? Die heeft haar A- en 
B-diploma hier ook gehaald.’ De officiële 
opening van het nieuwe zwembad 
De Crommenije is 10 februari, rond 
Koningsdag gaat het buitenbad open.
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HEMBRUGMUSEUM
Kanonnenloods 14, 1505 RX Zaandam
http://www.hembrugmuseum.nl/ 
Het Hembrugmuseum bereidt zich voor 
op de verhuizing naar een nieuwe locatie 
op HEMbrug. Het museum vertelt het 
verhaal van de wapen- en munitiefabriek 
die vanaf eind negentiende eeuw 
tot 2003 op het Hembrugterrein in 
Zaandam was gevestigd. Er wordt druk 
aan het museum gewerkt om het op 
vrijdag 18 mei 2018 open te laten gaan.

WESTZIJDERKERK (BULLEKERK)
Westzijde 75, 1506 ED Zaandam
21 april 17.00 uur Collegium Vocale 
Zaandam, Cantate BWV 200, ‘Bekennen 
will ich seinen Namen’ (solo aria alt) en 
BWV 150, ‘Nach dir, Herr, verlanget mich’.
19 mei 20.00 uur Nieuwe Huys Concert, 
Brams, Ein Deutsches Requiem.
26 mei 15.00 uur Jaarlijkse korenfestival 
van het Zaanse klassiekekorenplatform.
30 juni 17.00 uur Collegium Vocale 
Zaandam, Alessandro Scarlatti, ‘Dixit 
Dominus’.

DOOPSGEZINDE VERMANING
ZAANDAM

Westzijde 80, 1506 EG Zaandam
7 april 20.15 uur Nieuwe Huys Concert, 
Van Dingstee Kwartet.
8 april 16.00 uur Jazz Inverdan, Bones.
6 mei 16.00 uur Jazz Inverdan, Estafest. 
12 mei 20.15 uur Nieuwe Huys Concert, 
Luxe, Calme et Voluptee. Charlotte 
Riedijk, sopraan en Ellen Corver, piano, 
spelen liederen van Duparc, Fauré, 
Debussy, Ravel, Poulenc, Milhaud, 
Messiaen.
3 juni 15.00 uur Jazz Inverdan, 
Monkathon.
9 juni 20.15 uur Nieuwe Huys Concert, 
Dudok Kwartet.

MARIA MAGDALENAKERK WORMER
Dorpsstraat 351, 1531 HJ Wormer
15 april 14.30 uur Zondagmiddagconcert 
met Popkoor Vocal Invention.

STICHTING DE MUZIEKKAMER – 
FLUXUS MUZIEKSCHOOL   

Westzijde 148, 1506 EK Zaandam
http://www.stichtingdemuziekkamer.nl/
21 april 20.00 uur Duo Serenissima, 
in 2016 opgericht door de Canadese 
sopraan Elisabeth Hetherington en 
de Nederlandse luitist David Mackor. 
Zij hebben zich gespecialiseerd in de 
muziek van de zestiende en zeventiende 
eeuw en spelen programma’s die uit-
een  lopen van Engelse lute songs tot 
Italiaanse monodie en Franse airs de 
cour.

ZAANS MUSEUM
Schansend 7, 1509 AW Zaandam
https://zaansmuseum.nl/
Het Zaans Museum presenteert dit jaar 
de Artis-verzamelalbums van Verkade. 
Elk kwartaal wisselen de plaatjes in de 
tentoonstelling en zien bezoekers een 
ander Artis-album. 
25 januari – 16 april Dierenleven in 
Artis (1939);
20 april – 20 augustus Vogels in Artis 
(geschreven in 1941, uitgegeven in 1988).
 

PINKSTERZAAN 2018
Zaanse Schans, Kalverringdijk / 
Schansend, 1509 AW Zaandam
21 mei Tweede Pinksterdag van 10.00 tot 
17.00 uur viering van het Zaans Ontzet 
met een levendegeschiedenis-event. Op 
die dag in 1574 werden de Spanjaarden 
verslagen. Kijk je ogen uit in een 
historisch tentenkamp vol belevenissen 
en prachtig uitgedoste figuren en 
vertellers uit vervlogen tijden.

HISTORISCHE VERENIGING
WORMERVEER

Zaanweg 124, 1521 DS Wormerveer
www.hvwormerveer.nl
vrijdag 20 april tot en met zondag 
22 april 2018 14.00 tot 17.00 uur 
de inmiddels bekende Historische 
Voordeelmarkt in het HVW-clubhuis, 
Zaanweg 124 achter. 

zondag 6 mei 2018 14.00 tot 16.00 
uur historische wandeling door 
Wormerveer-Zuid 
zondag 27 mei 2018 14.00 tot 16.00 
uur historische wandeling door 
Wormerveer-Noord. Een deskundige 
gids vertelt u allerlei wetens waardig-
heden over de rijke historie van het 
betreffende deel van Wormerveer.
De wandeling Wormerveer-Zuid start 
op de hoek Zaanweg/Edistonstraat (bij 
de Zaanbrug) en die door Wormerveer-
Noord op het Noordeinde ter hoogte van 
huisnummer 66. Kosten per wandeling: 
€ 3.50 per persoon. Aanmelden kan bij 
Piet Jongert, tel. 075-6213749.

WORMERVEERSE VERMANING
Zaanweg 57, 1521 DM Wormerveer
www.wormerveersevermaning.nl
15 april 15.00 uur Klassiek in de 
Zaanbocht: Joep van Beijnum, viool, 
Marriëtte Gort, cello, en Duco Burger, 
piano.
7 mei 20.00 uur ‘IN DE REPRISE’, lezing 
door Herman Pleij. 
27 mei 15.00 uur Klassiek in de 
Zaanbocht: Het Noord-Hollands Blazers 
Ensemble brengt een programma van 
Engelse componisten, onder wie Hubert 
Parry, Gordon Jacob, Edward Elgar en 
Malcolm Arnold. 

BEZOEKERSCENTRUM 
DE POELBOERDERIJ

Veerdijk 106, 1531 MB Wormer
http://poelboerderij.nl/
Vrijwel elke zondag is er een vaar-
excursie door het Wormer- en Jisperveld. 
Het hele programma vindt u op de 
website.

KOGERKERK
Kerkstraat 14, 1541 HA Koog aan de Zaan
7 april 16.00 uur Kogerkerkconcert: Jong 
Zaans talent, instrumentaal en zang. 

Agenda
Een selectie van de erfgoed-activiteiten in het voorjaar

rubriekredactie hessel.kraaij@upcmail.nl
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KOOGER VERMANING
Lagendijk 34, 1541 KC Koog aan de Zaan
17 mei 20.00 uur Poëziehuis.
27 mei 15.00 uur Stichting Recital: Midas 
Ensemble, met pianist Steven Faber, 
Clara de Vries, sopraan, en klarinettist 
Gerard Zuijderhof.

HET WEEFHUIS
Lagedijk 39, 1544 BB Zaandijk
www.hetweefhuis.nl
Ook in het tweede kwartaal is er elk 
weekend een expositie in Het Weefhuis 
te bezoeken. Kijk voor de actuele agenda 
op de website.

THEEHUIS BEELDENTUIN ZAANDIJK
Lagedijk 39, 1544 BB Zaandijk. Open 
zaterdag en zondag 13.00 tot 17.00 uur
31 maart t/m 29 april: expositie Joke 
Konijn solo. 
zondag 15 april 15.00 uur presentatie 
van de bundel ‘Klank van Jasmijn’ 
van Frouwkje Zwanenburgh met een 
optreden van Frans Wytema op chello. 
5 t/m 27 mei: Expositie Nicole van der 
Heijden en Joke Konijn. 

HONIG BREETHUIS
Lagedijk 80, 1544 BJ Zaandijk
www.honigbreethuis.nl Open donder-
dag t/m zondag 13.00 tot 17.00 uur.
Tentoonstelling
Van 3 maart t/m 3 juni houdt het Honig 
Breethuis een overzichtsexpositie 
van beeldhouwwerken van Henk 
Philippona (1940-2017). Hiermee 
wordt het verassende oeuvre van deze 
getalenteerde kunstenaar voor het eerst 
in zijn volle omvang aan het publiek 
getoond. Vrijwel alle werken zijn 
geïnspireerd op de thema’s schepen en 
papier en veelal uitgevoerd in Belgisch 
hardsteen en marmer, maar ook in 
keramiek. 
Wandeling
zondagmiddag 8 april 13.30 uur vanuit 
het Honig Breethuis een ommetje langs 
een deel van het Zaans Cultureel Erfgoed 
onder leiding van een enthousiaste gids. 
Een wandeling van ongeveer anderhalf 
uur, langs en rondom de Lagedijk in 
Zaandijk. 
Concert
zondag 22 april 16.00 uur speelt het 
Shandiz Ensemble. Op het programma 
staan ‘Iranian Folk Songs, Iranian Old 

Songs’, twee cycli van liederen uit Iran, 
gearrangeerd door Hamid Tabatabaei. 
Het ensemble Shandiz bestaat uit 
Mehrnaz Salehi (zang), Imre Keblušek 
(cello) en Hamid Tabatabaei (fortepiano).

HISTORISCHE VERENIGING 
KOOG-ZAANDIJK

www.historischevereniging koog-
zaandijk.nl
zondag 15 april 14.00 uur algemene 
ledenvergadering. Na de pauze diverse 
oude filmpjes, toegang vrij.

DE JISPER KERK
Dorpsstraat 119, 1546 LH Jisp
www.jisperkerk.nl
15 april 11.00 uur Korendag 2018.
21 april 20.15 uur Concert bij Kaarslicht: 
Sarah Kapustin, viool, en Shuann Chai, 
piano.

ZUIDERVERMANING WESTZAAN
Zuideinde 233, 1551 EG Westzaan
http://zuidervermaning.nl/
12 april 20.15 uur Organisatie Oude 
Muziek: Camerata Trajectina met 
Bredero’s Gouden Eeuw.
De door koophandel en walvisvaart rijk 
geworden doopsgezinde gemeente van 
Westzaan bouwde in de zeventiende 
eeuw 60 meter van de weg een 
onopvallende schuur. De Vermaning 
dreigt nu door haar hoeven te zakken. 
Stadsherstel probeert met de huidige 
eigenaar en plaatselijke vrijwilligers 
instorten te voorkomen. 
Info over de crowdfundactie: https://
www.mijnstadsherstel.nl/project/red-
de-zuidervermaning

KERKJE MARKENBINNEN
Dorpsstraat 43, 1536 AE Markenbinnen
http://www.kerkjemarkenbinnen.nl/
13 april 20.15 uur Concert met de ‘Heren 
rond Rawie’.
25 mei 20.15 uur Klassiek concert van 
veelbelovende studenten van het 
Conservatorium van Amsterdam.

HISTORISCH GENOOTSCHAP 
ASSENDELFT

Dorpsstraat 370, 1566 BR Assendelft
http://www.
historischgenootschapassendelft.nl/
7 en 8 april Jaardagen Historisch 
Genootschap Assendelft in het Cultureel 

Raadhuis Assendelft, Dorpsstraat 370. 
Thema: ‘Het boerenleven van toen en 
nu in Assendelft’. (De verandering van 
een grotendeels agrarisch dorp in 1937 
tot de huidige tijd, waarin het aantal 
boerderijen (o.a. door schaalvergroting, 
geen bedrijfsopvolging) van 170 tot ca. 20 
is teruggelopen).

GEMEENTEARCHIEF ZAANSTAD
Stadhuisplein 100, 1506 MZ Zaandam
http://archief.zaanstad.nl/
t/m 27 april Publiekshal van het 
gemeentehuis: tentoonstelling over de 
geschiedenis van de Oostzaanse jollen. Te 
bekijken tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis.
donderdag 12, 19 en 26 april 19.30 tot 
21.00 uur verdiepingscursus ‘Zaanse 
schrijvers’, aangeboden door een 
samenwerkingsverband van het Zaans 
Archief en Mens durf te lezen!, de Literaire 
Salon van de Zaanstreek.
Meer info: http://mensdurftelezen.nl/
verdiepingscursus-zaanse-schijvers/
Lezers van Zaans Erfgoed zijn geïnteres-
seerd in het verleden van de Zaanstreek, 
maar er zelf over schrijven is toch 
weer wat anders. Het Gemeentearchief 
Zaanstad en de Volksuniversiteit 
Zaanstreek organiseren hiervoor een 
praktische cursus. Na afloop hiervan 
weten de deelnemers hoe zij hun 
historische verhaal kunnen vertellen 
en hoe zij er informatie voor kunnen 
vergaren. Meer informatie: Mirjam 
Janssen, tel. 06-15546917, of  
www.schrijvenovergeschiedenis.nl .

MOLENMUSEUM 
Museumlaan 18
1541 LP Koog aan de Zaan  Open dinsdag 
t/m vrijdag 11.00 tot 17.00 uur
zaterdag en zondag 13.00 tot 17.00
19 mei t/m 29 juli tentoonstelling 
‘Verdwenen Zaanstreek’, de erfenis van 
Jan Kruijver (zie ook het artikel in dit 
tijdschrift).

Kijk voor de meest actuele informatie over 
alle erfgoedevenementen op  
www.agenda-zaanstreek.nl.

Activiteiten voor het derde kwartaal 2018 
kunt u tot uiterlijk 15 mei inzenden aan 
hessel.kraaij@upcmail.nl.
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 Z A A N S
E R F GO EDis geheel gewijd aan de 
Zaanse cultuurhistorie

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

Stuur uw aanmelding in een gesloten envelop naar:

Vereniging Zaans Erfgoed
Antwoordnummer 1854, 
1544 ZX Zaandijk

verenigingsmailadres:
secretariaat@zaanserfgoed.nl

Het tijdschrift informeert zijn lezers over een 

breed scala aan onderwerpen, zoals archeologie, 

houtbouw, industrieel erfgoed, molens, musea, 

de geschiedenis van bedrijven, verenigingen en 

instellingen, het cultuur  landschap enzovoort.

NR 61 ZOMER 2017 € 6,50 | UITGAVE VAN DE STICHTING 
UITGEVERIJ ZAANS ERFGOED | VERSCHIJNT 4X PER JAAR

■	 FESTIVAL INDUSTRIE EN CULTUUR WORDT VASTE WAARDE 
■	 HET BELANG VAN DE MENGVOEDERINDUSTRIE

 Z A A N S
E R F GO EDRaadsel op schilderij opgelost

NR 62 HERFST 2017 € 6,50 | UITGAVE VAN DE STICHTING 
UITGEVERIJ ZAANS ERFGOED | VERSCHIJNT 4X PER JAAR

■	 BAREND VAN RANSWIJK, PORTRETSCHILDER 
■	 HET CALFF-HUIS, MOOISTE HUIS VAN ZAANDAM

 Z A A N S
E R F GO EDTegelkachels in Zaandam

NR 63 WINTER 2017 € 6,50 | UITGAVE VAN DE STICHTING 
UITGEVERIJ ZAANS ERFGOED | VERSCHIJNT 4X PER JAAR

■	 ZAANSE ZIEKENZORG: VAN BARAKKEN TOT NIEUW ZMC 
■	 LAAT DE WESTZAANSE VERMANING NIET ZAKKEN!

 Z A A N S
E R F GO EDNiet alle cacao werd aan de Zaan geproduceerd

De Vereniging Zaans Erfgoed stelt zich ten doel de cultuur-
historische nalatenschap in de Zaanstreek te koesteren en 
te bewaren voor het nageslacht, door behoud, bescherming, 
restauratie en documentatie van roerend en onroerend erfgoed.
Ter aanmoediging van initiatieven op dit terrein is door de 
vereniging de Zaans Erfgoedprijs ingesteld, om personen 
of rechtspersonen te bedanken voor hun initiatieven ter 
bevordering en behoud van het cultureel erfgoed in de Zaan-
streek. De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt en bestaat uit 
een speciaal ontworpen kunstwerk. Eerder werd hij toegekend 
aan Frans Wytema voor zijn inzet voor het behoud van Zaanse 
panden en klassieke muziekinstrumenten. De Stichting Monet 
in Zaandam kreeg de prijs voor haar inspanningen om Zaanstad 
door middel van de ‘Zaanse’ schilderijen van Monet landelijke 
bekendheid te geven.

Het bestuur van Vereniging Zaans Erfgoed nodigt u uit om 
personen of rechtspersonen voor te dragen voor de nominatie 
voor 2018. De voordracht dient schriftelijk [of per mail] te 
geschieden en moet uiteraard vergezeld gaan van voorbeelden 
waaruit blijkt waarom juist deze persoon of instelling de 
prijs verdient. Iedereen kan een voordracht indienen, met 
uitzondering van leden van het bestuur van VZE.

De prijs wordt uitgereikt tijdens een jaarvergadering van 
Vereniging Zaans Erfgoed.

Gaarne uw voordracht aanleveren voor 1 augustus a.s. bij het 
secretariaat van Zaans Erfgoed, Treilerstraat 111, 1503 JE Zaandam 
of secretariaat@zaanserfgoed.nl

Zaans Erfgoedprijs


