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HOUT

Vanaf het moment dat ik het ouderlijk huis uitvloog heb ik in houten woningen 
gewoond. Niet eens principieel, maar gewoon omdat er niets anders betaalbaars was. 
Eerst huren, voor 60,00 gulden in de maand, op het Hollandsche pad en daarna op 
hetzelfde pad een huisje gekocht. Een houten woning was niet bijzonder, dacht ik eerst 
nog. Pas later kwam het besef dat dit eigenlijk alleen in de Zaanstreek normaal was. 
Ik vond het ook heel gewoon dat er op dat pad ook een botenbouwer, eigenlijk een 
schuitenmakerij, gevestigd was waar de zogenaamde Koo-boten werden gebouwd en 
waar ik het houtbewerken in mijn vrije tijd heb geleerd. Langzamerhand kom je er dan 
achter dat de omvang van de houtbouw in de Zaanstreek uniek is en ga je je als vanzelf 
verdiepen in de ontstaansgeschiedenis ervan. 
Met mijn adviesbureau voor bouwen, wonen en milieu leerde ik het hele bezit van de 
woningcorporaties in Zaanstad kennen en behoorde de technische planvoorbereiding 
van (particulier) funderingherstel tot mijn core business. De bebouwde omgeving in 
de streek heeft voor mij nauwelijks nog blinde vlekken. In mijn vrije tijd bleef ik, met 
onderbrekingen, actief met schuitjes maken.
Dat ik in contact kwam met de vereniging Zaans Erfgoed is dan ook logisch en na een 
gesprek met Piet Oudega en Winnie de Wit stelde ik mij beschikbaar voor het bestuur. 
Daar ging een wereld voor mij open. Zo veel enthousiaste vrijwillige medewerkers en zo 
ontzettend veel kennis over van alles wat met de historie van de streek te maken heeft. 
Ik stond perplex. Zeker toen ik de werkgroep Maritiem nieuw leven in mocht blazen. 
Niemand met persoonlijke ambities en allemaal lopende encyclopedieën. 
Overal waar je namens de vereniging Zaans Erfgoed komt, gaan de deuren open en is 
de ontvangst allerhartelijkst. Meer dan duizend leden en een glossy magazine met de 
prachtigste verhalen, zoals u ook in deze editie weer kunt lezen. Het is echt een genot 
om voor deze vereniging actief te mogen zijn.
Het vertrek van onze voorzitter Piet Oudega betekende voor ons een groot verlies. 
Pleister op de wonde is dat de Zaanse Schans nu een voorzitter heeft met een echt 
erf  goed  hart. Omdat het bestuur mij heeft benoemd tot vicevoorzitter neem ik nu de 
functie van voorzitter waar. Daarbij krijg ik gelukkig alle hulp en steun van de andere 
bestuursleden. We blijven hard op zoek naar een nieuwe voorzitter. Het valt alleen niet 
mee om de topper te vinden die deze prachtige vereniging verdient.
In het najaar hoopt het bestuur tijdens de ledenvergadering met een voordracht te 
komen.

Ron Kiburg

Column

Kort voor het tijdschrift in productie ging, bereikte ons het 
bericht dat op 25 mei jl. onze hoofdsponsor de heer Albert 
Keijzer op 91 jarige leeftijd is overleden. Hij heeft onze vereni-
ging en het tijdschrift Zaans Erfgoed altijd een warm hart 
toegedragen, wat door ons zeer gewaardeerd is.

Foto José Pieten
s
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36 Vibeke Kingma laat ons kennismaken met de stichters van 
het 125-jarige rijstbedrijf Lassie. 

39 Boekennieuws: met o.a. het gedenkboek van 125 jaar 
Lassie, een nieuw boek over molenmakers, en nieuwe 
inzichten in het verzet in de Zaanstreek. 

42 Kroniek: Frits Poiesz hield het Zaanse nieuws van januari 
tot en met maart 2018 bij. 

46 Agenda: Hessel Kraaij attendeert u op interessante activi-
teiten in de zomer

Inhoud

14 | Hembrugmuseum10 | Historiche haven en scheepswerf

20 | Veldpark

36 | Lassie

4  Piet Kleij en Cynthia van de Berg leggen uit wat het belang 
is van een Cultuurhistorische verkenning voor de steden-
bouw  kundige ontwikkeling van Zaanstad. 

10 Ron Kiburg pleit voor de aanleg van een historische haven 
en scheepswerf in het centrum van Zaandam.

14 De opening van het nieuwe Hembrugmuseum, verslag van 
Lean van ’t Hooft. 

16 Co Rol besluit zijn verhaal over operazanger Chris Reumer. 

20 Peter Nugter belicht de totstandkoming van het Burge-
meester In ’t Veldpark in Zaandam. 

24 Wat moet er gebeuren met de katholieke Onze Lieve 
Vrouwe Geboortekerk in Wormerveer, nu de parochie 
danig is geslonken? George Slieker zocht het uit.

28 Jur Kingma vertelt het verhaal van een bijna vergeten 
Zaanse industrietak, die van de kunststoffen. 

32 Jan van der Male besluit zijn tweeluik over de teloorgang 
van het agrarisch bedrijf in de Zaandammer polders. 
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CULTUURHISTORISCHE VERKENNING 
CENTRUM VAN ZAANDAM

Vroeger werd wel geprobeerd om kenmerkende panden, 
straten  patronen, verkavelingsstructuren en archeologische 
vindplaatsen bij nieuwbouwplannen te behouden, maar dat 
werd niet vereist. Tegenwoordig is zorgvuldige omgang met 
de cultuurhistorische waarden binnen een bepaald gebied 
verplicht volgens de wet Besluit ruimtelijke ordening (Bro) artikel 
3.1.6. en volgens de erfgoedvisie van de gemeente Zaanstad. 
Daarom maken medewerkers van het team Monu menten en 
Archeologie van de gemeente, zodra bekend wordt dat ergens 
in Zaanstad zal worden gesloopt en gebouwd, een overzicht van 
het erfgoed en de cultuurhistorische waarden ter plaatse, ofwel 
een Cultuurhistorische Verkenning. 
Onlangs verscheen zo’n verkenning in verband met plannen om 
het gebied rond De Burcht en de Zuiddijk in Zaandam opnieuw 
in te richten, getiteld ‘Het historische hart van Zaandam’. Hoe ziet 
zo’n verkenning eruit en wat staat er eigenlijk in? Hieronder 
volgt een indruk. 

IN DEN BEGINNE…
Om de cultuurhistorische waarden van een bepaald gebied 
vast te stellen moeten eerst de ontstaansgeschiedenis en de 
ontwikkeling ervan in beeld worden gebracht. De voorloper 
van het huidige Zaandam ontstond in de elfde of twaalfde 
eeuw aan de monding van de Zaan nabij wat nu de Havenbuurt 
is. Hier werd de hof Oud-Zaanden gesticht. Maar door het 
ontginnen van het land daalde de grond en eind twaalfde eeuw 
ontstonden overstromingen. Oud-Zaanden werd verlaten en er 
werd een begin gemaakt met de aanleg van een dijkenstelsel 
om Noord-Holland te beschermen tegen het water. Rond 
1300 lagen Waterland en de Zaanstreek geheel binnen een 
bedijking. Onderdeel daarvan waren de Hogendijk op de 
westoever en de Zuiddijk op de oostoever van de monding van 
de Zaan. Als sluitstuk werd tussen 1288 en 1310 een dam in de 
Zaan opgeworpen die de twee dijken met elkaar verbond: de 
Hogendam, waarvan een groot deel bewaard is gebleven tussen 
de Dam en de Damkade. Aan de oostkant ervan werd een terp 
opgeworpen, waarop eind veertiende eeuw een kapel verrees 
die uitgroeide tot de Oostzijderkerk. Langs de zeedijken, op de 
Hogendam en op de terp (rond de kerk) verschenen de eerste 
huizen. De nederzetting werd Zaandam genoemd. 

Omdat ook de Zaan soms buiten zijn oevers trad legde men, 
vermoedelijk al vanaf 1370, op de westoever van de Binnenzaan 
een dijk aan, een zogenaamde lagedijk. De lage dijk langs 
de oostelijke oever wordt in 1414 voor het eerst vermeld. Zo 
ontstond de middeleeuwse structuur van Zaandam die nu nog 
steeds aanwezig is. 

GROEI
Het zwaartepunt van Zaandam lag in de middeleeuwen op de 
oostoever, rond de kerk. Vanaf de tweede helft van de zestiende 
eeuw groeide de nederzetting bij de dam, vooral dankzij de 
economische voorspoed in Holland. Door vergroting van de 
sluis in de Hogendam werd de Zaan de belangrijkste toegang 
tot Noord-Hollandse wateren en daarmee groeide de activiteit 
rond de dam. Hier floreerden de scheepsbouw en aanverwante 
industrieën. Vooral op de westelijke Zaanoever nam de be-
woning in omvang toe. Ze hadden elk een eigen bestuur en 
daarom was er in de zeventiende en achttiende eeuw dan ook 
sprake van twee dorpen langs de monding van de Zaan: Oost-
zaandam en Westzaandam. Buiten de Zaanstreek sprak men 
echter gewoon van Zaandam.
De uitvinding van de zaagmolen zorgde voor een verdere 
opbloei van de Zaanse economie, vooral die van Zaandam. 
De scheepsbouw werd een van de belangrijkste pijlers van de 
welvaart. Oost- en Westzaandam groeiden en al snel waren de 
hoge- en lagedijken volgebouwd. In het veld nabij Zaandam 
stonden honderden molens, bereikbaar via smalle onverharde 
paden vanaf de dijken. Toen die waren volgebouwd, lag het voor 
de hand om langs de paden huizen neer te zetten. Het eerste pad 
waar dit gebeurde, was het Peperpad in Oostzaandam in 1622, 
nabij de huidige Peperstraat. De meeste paden zijn later, na ca. 
1650 bebouwd. Westzaandam groeide in deze tijd harder dan 
het tweelingdorp aan de oostzijde.

UNIEKE STRUCTUUR
Opvallend is dat Zaandam zich in de zeventiende en achttiende 
eeuw niet zoals de andere steden in Nederland rond een oude 
kern uitbreidde, maar langs de Zaan, waardoor een langgerekt 
bebouwingslint langs de rivier ontstond. De reden hiervoor is 
waarschijnlijk het ontbreken van een markt. De in de Zaanstreek 
gemaakte producten werden verhandeld op de markten van 
Amsterdam, Haarlem en Almaar. Hierdoor ontstond geen echt 

Op de feiten vooruit lopen
Een nieuwe manier om het Zaanse cultureel erfgoed te behouden

Slopen, bouwen en veranderen zijn in Zaanstad aan de orde van de dag. Bedrijven verhuizen van hun 
oorspronkelijke plekken naar goed bereikbare industrieterreinen aan het Noordzeekanaal of aan de rand van 
Zaanstad. Op de vrijgekomen grond moeten 20.000 woningen komen. Juist bij ingrepen in de oude kernen van 
Zaanstad kunnen allerlei zaken van cultuurhistorische waarde verloren gaan. Om dit te voorkomen probeert 

het team Monumenten en Archeologie van de gemeente op de feiten vooruit te lopen.

door C. van den Berg en P. Kleij
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Kaart van Zaandam in 1812 

over een recente luchtfoto. De 

middeleeuwse structuur van de 

dam met hoge- en lagedijken is 

nog duidelijk herkenbaar in het 

stedelijk weefsel. 

Kaart uit 1648 van het 

centrum van Zaandam met de 

bebouwing, de Dam, de sluizen, 

rechts de Oostzijderkerk en 

uiterst links de Overtoom. 

(GAZ 50.02852)
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indu  strie (Bruynzeel, 1897). In 1903 opende men de nieuwe 
Wilhel  minasluis. Dit zorgde aan het begin van de twintigste 
eeuw voor nog meer fabrieken aan de Zaan. In het noorden 
van de Oostzijde kwam een bijna gesloten strook van fabrieks-
gebouwen met bijvoorbeeld de verffabriek van Pieter Schoen, 
de fabrieken van Albert Heijn en de beschuitfabriek van Hille 
met de daarbij behorende bebouwing, zoals fabrikanten- en 
arbeiderswoningen. Veel houten panden, van arbeidershuisjes 
tot pakhuizen, verdwenen, samen met de molens.
Het dakenlandschap werd in deze tijd ook diverser met zowel 
zadeldaken als schilddaken en mansardekappen (geknikte 
kappen). Verder werden aan het eind van de negentiende en 
in begin van de twintigste eeuw de wegsloten langs de dijken 
en de sloten langs de paden gedempt, zowel uit hygiënisch 
oogpunt als vanwege het toenemende wegverkeer. Alleen een 
klein gedeelte van de dijksloot bij de Hogendijk, ter hoogte van 
de Russische buurt, bleef behouden. Dit is dan ook zeer uniek. 
Ten behoeve van het toenemende verkeer verhardde men ook de 
dijken. Zowel langs de Oost- als Westzijde staan aan de landzijde 
bomen waar ooit de wegsloot was. 

RADICALE VERANDERING
Met de aanleg van de Wilhelminasluis werd een groot deel van 
de oude bebouwing op de dam gesloopt en verdween ook een 
deel van de dam zelf. Door het weggraven van een deel van de 
dam en de aanleg van de Wilhelminabrug over de Zaan verviel 
de functie van de dam als verbinding tussen de oostzijde en de 
westzijde van Zaandam. De plek waar ooit de dam in de Zaan 
lag, is nu niet meer goed herkenbaar. Alleen de locatie van de 
Groote Sluis verraadt waar de dam in de Zaan ooit was. De oude 
haven van Zaandam, gelegen in de hoek Dam-Hogendijk, werd 
in die tijd ook gedempt en zo ontstond de huidige Dam. Doel 
van de demping was verbetering van de verkeerssituatie rond 
de nieuwe sluis. Over de nieuwe Dam werd een directe weg 
aangelegd van de Westzijde naar de Wilhelminabrug. Rond 
het aangeplempte stuk land kwam bebouwing en zo ontstond 
het nieuwe stedelijk hart van Zaandam. Als bekroning van dit 
alles kwam midden op de nieuwe Dam het standbeeld van Czaar 
Peter de Grote te staan.

centrum zoals elders. Zaanstad dankt hieraan zijn voor Neder-
land unieke structuur. 
De bebouwing langs de dijken en paden bestond voornamelijk 
uit smalle, rechthoekige houten panden, doorgaans één 
bouwlaag hoog onder een zadeldak. Op en nabij de dam kwamen 
panden voor met twee bouwlagen onder een zadeldak en ook 
waren er stenen gebouwen. Her en der stond wat agrarische 
bebouwing, vaak in de vorm van een stolp. De bebouwing lag 
ordelijk langs de dijk en de paden, vaak met de voorgevel naar 
de weg gericht, alhoewel in de buurt van kerken de gevel naar 
de kerk wees. Langs de Zaan stonden naast scheepswerven en 
woonhuizen ook pakhuizen en molens.
Tot in het midden van de achttiende eeuw bleef de bevolking 
van beide dorpen toenemen, terwijl in de rest van Holland, op 
Amsterdam na, de bevolkingsaantallen stagneerden of zelfs 
daalden. Pas aan het einde van die eeuw gebeurde dat ook in 
Oost- en Westzaandam. Aan het begin van de negentiende eeuw 
daalde zelfs het aantal huizen. In 1811 voegde Napoleon de twee 
dorpen samen tot één stad: Zaandam. 

DE MODERNE TIJD
De structuur van Zaandam bleef in de negentiende eeuw lange 
tijd in hoofdopzet hetzelfde: bebouwing langs de dijken aan 
de Zaan en haaks daarop langs de paden. Pas vanaf ca. 1875 
veranderde dat met de tweede industriële bloeiperiode in de 
Zaanstreek. Zaandam groeide weer. Langs de dijken en paden 
werden oude houten panden vervangen door voornamelijk 
stenen huizen met een of twee bouwlagen. Aan de Westzijde, en 
in mindere mate ook langs de Oostzijde, verrezen allerlei nieuwe 
typen gebouwen, zoals villa’s, kantoren en winkels en aan de 
paden verschenen soms zelfs stenen arbeiderswoningen. In 1848 
verrees op de hoek Dam-Zuiddijk het nieuwe gemeentehuis. 
Het buitendijkse gebied daar, de Burcht, werd later gedempt en 
daar legde men, voor het gemeentehuis, een park aan. Dit soort 
nieuwe, meer stedelijke, bebouwing was voornamelijk te vinden 
nabij het centrum. Verder van het centrum bleef de bebouwing 
dorpser. In noordelijke richting verrees voornamelijk fabrieks-
be    bouwing: aan de westzijde van de Zaan vanaf 1886 het 
Verkade-complex, in het zuiden vooral de houtverwerkende 

Aan de Hogendijk stond rond 1890 nog veel zeventiende- en 

achttiende-eeuwse bebouwing. (GAZ 91.002548)

De Burcht en het stadhuis in 1920. 

(GAZ 41.02142)
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Aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste 
eeuw kwamen in Zaandam ook nieuwe woonwijkjes en straten. 
Sommige hiervan volgden de oorspronkelijke padenstructuur, 
zoals de Zeemanstraat en Botenmakersstraat, andere wijken 
kregen een geheel nieuwe opzet zoals de Klaas Katerbuurt, in 
overeenstemming met de nieuwe stedenbouwkundige ideeën 
van begin twintigste eeuw.  

BESCHERMING EN BEHOUD
Welke cultuurhistorische waarden kunnen we nu uit het 
bovenstaande halen?
De structuur van Zaandam, met de zeedijken (inclusief de 
overgebleven dijksloot bij de Russische buurt), de lagedijken 
(Westzijde, Oostzijde), de terp met daarop de kerk en de oude 
dam bij de Groote Sluis en tussen de Dam en de Damkade, 
dateert uit de middeleeuwen en is nog in het stratenpatroon 
herkenbaar. Die structuur heeft een zeer hoge historisch-
geografische waarde vanwege de ouderdom. Maar ook de zeven-

Fabrieken langs de Zaan, omstreeks 1930. 

(KLM Foto, GAZ 41.07386)

Sluiscomplex met de eerste Wilhelminabrug.  

De bebouwing op de Dam is gereed. Links op de 

voorgrond het voormalige havenkantoor dat gesloopt is 

bij de aanleg van de nieuwe Wilhelminaburg in 1965.  

(GAZ 21.25668)

Onder: De Grote Sluis en Hogendam met op de 

achtergrond de Oostzijderkerk rond 1860. (GAZ 92.00677)
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Een andere manier om de structuur te behouden is om de 
cultuur  historische verkenning onder de aandacht te brengen 
van partijen die in het gebied actief zijn, zoals de gemeentelijke 
afdeling die over de bestrating en inrichting van Zaanstad 
gaat. Die kan de oude zeedijken weer herkenbaar maken in 
het straatbeeld door aangepaste bestrating of door het talud 
van de Zuiddijk ter hoogte van de Burcht meer te laten zien. 
Het behoud van doorzichten vanaf de dijk, waar het talud goed 
zichtbaar is, en behoud van woningen onder aan de dijk, kunnen 
via het bestemmingsplan worden geregeld, waarbij wederom de 
cultuurhistorische verkenning als basis kan dienen.
Daarnaast zijn de in de verkenning aangegeven fijnmazigheid 
van het stedelijk weefsel, de kleinschaligheid van de bebouwing 
en de afwisseling in architectuur en dakvormen belangrijk 
in het gebied. Die kunnen worden behouden door ze in het 
bestemmingsplan op te nemen, zodat bij verbouwingen of 
nieuwbouw eisen kunnen worden gesteld aan de bouwplannen, 
bijvoorbeeld ten aanzien van diversiteit van goot- en nok-
hoogten en dakvormen. Maar ook kan gekozen worden voor 
een stimuleringsregeling om panden te restaureren en puien 
te herstellen. Dit is in veel andere steden een succesvolle aanpak 
gebleken en ook op de Gedempte Gracht heeft de regeling voor 
het herstel van oude winkelpuien succes gehad.

BESLUIT
Uit bovenstaande blijkt dat door relatief simpele ingrepen de 
in de cultuurhistorische verkenning beschreven belangrijke 
historische structuren herkenbaarder kunnen worden ge-
maakt. Uiteraard moeten bestaande monumenten (rood ge-
kleurd op de aanbevelingskaart) behouden blijven, maar ook 
historische bebouwing die niet is aangewezen als monument 
(aangegeven met ster), verdient aandacht en mogelijk zelfs 
bescherming. Door het slopen van niet passende bebouwing 
(aangegeven met kruisjes) en het toevoegen van meer gebieds-
eigen bebouwing (blauw) kunnen eveneens historische struc-
turen en historische doorzichten worden benadrukt. In ieder 
geval biedt de cultuurhistorie enorm veel inspiratie voor 
gebieds ontwikkeling. In de cultuurhistorische verkenning 
Zaandam Centrum zijn alle cultuurhistorische waarden en de 
aanbevelingen terug te lezen (verkrijgbaar via p.kleij@zaanstad.
nl). Zo wordt cultuurhistorie geen last, maar een lust!

Literatuur:

- Gemeente Zaanstad, Cultuurhistorische Verkenning Het historische hart 

van Zaandam (Zaandam 2016).

- Gemeente Zaanstad, Zaanse linten, dijken en paden. Cultuurhistorische 

Verkenning naar de historische linten, dijken en paden in de gemeente 

Zaanstad (Zaandam 2017).

- Tom Buijtendorp, ‘Onbeschermde historie in de kern van het oude 

Zaandam. Zuiderkerkstraat 6: pleidooi voor monumentale status’, 

Zaans Erfgoed 60 (voorjaar 2017) 27-31.

tiende- en achttiende-eeuwse fijnmazige stedelijke structuur en 
de kleinschalige bebouwing op de dam, langs de dijken en op de 
terp op smalle rechthoekige percelen is nog herkenbaar in de 
huidige plattegrond van de stad. Ook die is van hoge historische 
waarde. Het in de negentiende eeuw aangeplempte plein ‘de 
Burcht’ heeft hoge historisch-geografische waarde als latere 
buitendijkse uitbreiding van de stad. Dat geldt ook voor de 
tegenhanger van de Burcht, het in het begin van de twintigste 
eeuw aangeplempte plein ‘de Dam’.
Tenslotte de bebouwing. De huidige contouren van de be-
bouwing en de percelen in het gebied komen voor een groot 
deel overeen met de bebouwing op de eerste nauwkeurige kaart 
van Zaandam, die van 1812. Wellicht zijn deze panden dus van 
zeventiende- of achttiende-eeuwse oorsprong. Misschien zijn 
in de Oostzijderkerk zelfs nog middeleeuwse resten te vinden! 
Over het algemeen is de bebouwing in dit gebied kleinschalig; 
zij staat op smalle percelen met het pand haaks op de straat of 
dijk en bezit een grote diversiteit aan historische bouwstijlen 
en kapvormen met wel de overhand van zadeldaken haaks op 
de straat. Hoewel er relatief weinig beschermde monumenten 
staan, bezit het gebied wel degelijk een groot aantal panden met 
hoge cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde die 
ook voor bescherming in aanmerking zouden moeten komen. 
Een mooi voorbeeld is het pand Zuiderkerkstraat 6, in Zaans 
Erfgoed van voorjaar 2017 besproken door Tom Buijtendorp.

BETEKENIS VOOR DE PLANNENMAKERS IN ZAANSTAD
De middeleeuwse structuur is in veel steden in Nederland be-
schermd, maar in Zaanstad was er nauwelijks oog voor. Toch 
is zij het koesteren zeker waard. Een deel, de Noorder IJ- en 
Zeedijk, is al beschermd als provinciaal monument. Moeten we 
de hele middeleeuwse structuur beschermen? Dat is mogelijk. 
Bij bescherming zijn veel partijen betrokken die elk hun eigen 
afweging maken. De cultuurhistorische verkenning speelt 
daarin een belangrijke rol. 

  

De aanbevelingskaart uit de cultuurhistorische 

verkenning Zaandam Centrum. 
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VAARBOEREN EN VISSERIJ(HANDEL)
Al ver voor het einde van de middeleeuwen hielden de Zaan-
kanters zich bezig met de (binnen)scheepvaart. Aanvanke lijk 
ging dat vooral om het vervoer van zuivel en vis uit de eigen 
streek en de handel daarin. Al in 1463 bezochten schippers uit 
Krom  menie, Assendelft, West- en Oostzaandam de Deventer 
markt. 
Rond 1500 waren mannen uit alle Zaanse dorpen betrokken 
bij de haringvisserij, de binnenvaart of de zeevaart. Onder de 
bevolking van Krommenie, Oostzaan, Wormer en Jisp waren 
toen al meer zeelui dan boeren. In 1514 lagen er in Oostzaan 
en Wormer enkele buisschepen die werden ingezet voor de 
haringvangst en het merendeel van de inwoners was betrokken 
bij de zeevaart. Gemiddeld 23 schepen per jaar, afkomstig uit 
Wormer, Jisp, Oostzaan, Westzaan en (Oost- en West-)Zaandam 
passeerden in 1528 de Sont bij Denemarken. 
In 1547 werd de toen grootste sluis van Europa (overkluisd, 5 
meter breed en 27 meter lang) in de dam te Zaandam geopend 
door het Hoogheemraadschap van de Hondsbossche. Hierdoor 
werd de Zaan de hoofdvaarweg van Noord-Holland.
Het ontbrak in de Zaanstreek niet aan schuitenmakerijen, die de 
vaarboeren voorzagen van de nodige vaartuigen. Ongetwijfeld 
zullen deze werven zich hebben doorontwikkeld tot bouwers 
van binnenvaartschepen en mogelijk zelfs van de kleinere 
zeegaande schepen voor de (handels)vaart op de Oostzee.
De Tachtigjarige Opstand gooide echter vanaf 1568 roet in deze 
Zaanse ontwikkeling. De Zaanstreek had veel te lijden onder 
de strijd tussen de Spanjaarden en de Geuzen. Het front liep 
dwars door de streek en grote delen van de Zaandorpen werden 
verwoest.

OPBOUW NAAR DE GOUDEN EEUW
Nadat de Spanjaarden in 1580 uit de Zaanstreek waren ver-
dreven, kon men beginnen met de wederopbouw. Dat gebeurde 
met een ongekende snelheid, mede dankzij een aantal gunstige 
ontwikkelingen voor de Zaanstreek in het algemeen, en Oost- en 
Westzaandam in het bijzonder.
Zo was er een grote vluchtelingenstroom van niet-katholieken 
na de val van Antwerpen in 1585, onder wie veel handelslieden 
(die hun netwerk meenamen) en vakbekwame arbeiders. De 
scheepswerven langs de Zaan herrezen uit hun as en aan de 

Voorzaan werden waarschijnlijk al voor 1600 grote zeegaande 
schepen gebouwd. 
Een tweede belangrijk factor was dat Amsterdam uitgroeide 
tot een wereldhaven. Het stadsbestuur van Amsterdam wilde 
zijn stad netjes houden en hanteerde een strak ruimtelijk 
ordeningsbeleid dat erin voorzag dat vervuilende nijverheid, 
zoals scheepswerven, buiten de stadsmuren bleef. Door de 
zwakke overheidsstructuur in de Zaanstreek was er geen 
sprake van enige vorm van ruimtelijke ordening. Ondernemers 
hadden de vrije hand en het was dan ook een warboel van 
allerlei functies die met elkaar verweven waren, zoals wonen, 
landbouw, veeteelt en niet-agrarische activiteiten.

DE KRUKAS
Vlak na 1600 deden zich nog een paar gunstige ontwikkelingen 
voor. Cornelis Cornelisz. van Uitgeest paste als eerste de krukas 
toe, als gevolg waarvan windmolens gebruikt konden worden 
om hout te zagen. Amsterdam hield de houtzaagmolens om 
meerdere redenen aanvankelijk buiten de deur, waardoor er 
hier veel sneller schepen konden worden gebouwd. In 1630 
waren er hier al 53 houtzaagmolens en in Amsterdam nog geen 
enkele.

DE FLUIT
Een andere gunstige omstandigheid was de ontwikkeling 
van het f luitschip, een zeewaardig vrachtschip dat voor veel 
verschil lende doeleinden kon worden gebruikt. Het schip was 
boven  dien snel, door een verbeterde breedte/lengteverhouding 
(minimaal 1:4). In doorsnede is het schip sterk peervormig met 
een smal dek in verhouding tot het laadruim, zodat er aan de 
Sont een lager toltarief gold. Daarnaast was het eenvoudiger 
te bedienen, waardoor er minder zeelui nodig waren dan op 
andere typen schepen. Bovendien was het fluitschip nauwelijks 
bewapend met kanonnen, en ook dat scheelde bemanning.  
De fluit werd veel gebruikt voor de Europese handel, de walvis-
vaart en zelfs door de VOC voor de interne markt in Oost-Indië. 
Veel fluitschepen werden in de Zaanstreek gebouwd.

DE ZAANSTREEK CONCURREREND
De scheepsbouw in de Zaanstreek was sterk concurrerend. De 
lonen op het platteland lagen lager dan in de stad. Bovendien 

Gouden Eeuw in de Zaanstreek 
van stapel gelopen 

Pleidooi voor zichtbaar maken van een rijk verleden 
Er is in Zaanstad weinig zichtbaar van het verleden van de scheepsbouw en de scheepvaart. Dat is jammer, want 

de vraag in hoeverre de Zaanstreek bepalend was voor de hoogconjunctuur in de Gouden Eeuw lijkt terecht. 
Een nadere beschouwing biedt wat meer zicht op de ongekende omvang van deze activiteiten in de nijvere 

Zaanstreek.

door Ron Kiburg
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Hollandse handelsroutes in de zeventiende eeuw. 

De lijndikte geeft het belang aan. 

Schilderij van Abraham Storck (1654-1708) met een scene uit de 

walvisvangst. Walvisvaarders liggen tussen de ijsschotsen, terwijl 

de bemanning op de voorgrond op ijsberen jaagt. Het centrale 

schip draagt de toepasselijke naam ‘De Jonas’. Zeer waarschijnlijk 

zijn deze fluitschepen in de Zaanstreek gebouwd. (Rijksmuseum 

Amsterdam, SK-A-4102) 

Fluitschepen werden ook ingezet als houthaler, zoals te zien is 

op dit schilderij van een onbekende maker uit de zeventiende 

eeuw. De Hollandse schepen bevinden zich in de Sont ergens 

aan de Zweedse kust. (Amsterdam Museum, SA 23945)
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hout werd verwerkt. Al dat hout was niet alleen bestemd voor 
de scheepsbouw in deze streek, maar ook voor woningbouw, 
sluizen, waterkeringen en molens. Daar was grote behoefte aan 
nadat de Schermer, Beemster, Purmer en Enge- en Wijdewormer 
waren drooggelegd en werden bebouwd. Er werd ook gezaagd 
voor scheepswerven en bedrijven buiten de streek (o.a. Amster-
dam). 

WALVISVANGST 
Holland was ook in de walvisvaart dominant. Jaarlijks gingen 
zo’n 200 schepen, meestal fluiten, op jacht en zij kwamen met 
gemiddeld 800 walvissen thuis, althans met zo’n 39.000 vaten 
spek. Van die 200 schepen kwamen er 70 uit beide Zaandammen 
en 30 uit De Rijp en Jisp. De traankokerijen verwerkten daar-
door in de hele streek ongeveer 19.500 vaten spek per jaar. 
Met Amsterdam was de Zaanstreek dus ook in de walvisvaart 
dominant.
De natuurlijke aanwas van walvissen was met 500 vissen per 
jaar aanzienlijk kleiner dan de vangst van gemiddeld 800. 
Die overbevissing leidde op den duur uiteraard tot mindere 
vangsten per reis. 

AANDEEL PER ACTIVITEIT
Holland was in de Gouden Eeuw een wereldnatie waar het de 
scheepvaart betreft. Uit het ‘taartdiagram’ blijkt dat het aandeel 
van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de West-
Indische Compagnie (WIC), met respectievelijk 10% en 7,5%, 
relatief gering was. Ook het aantal mensen dat werkte voor de 
VOC en de WIC was kleiner dan in de rest van de zeevaart.
Veel Nederlanders noemen tegenwoordig de VOC en de WIC 
in een adem met de Gouden Eeuw. Dat is dus een misverstand. 
De handel op de Noord (Oost- en Noordzee, Noorwegen en 
Archangel), de Middellandse Zee en de kustvaart omvatten 
samen met de walvisvaart 75% van het totaal. In de haringvangst 
(7,5%) had de Zaanstreek ook een groot aandeel.
Nagenoeg de helft van de koopvaardijvloot is in de Zaanstreek 
gebouwd, zoals we hierboven zagen en ook in de handel en vis-
vangst was de streek dominant. Tegen de titel dat ‘de Gouden 
Eeuw in de Zaanstreek van stapel liep’ valt dus weinig in te 
brengen. En anders is hier op zijn minst de kiel van de Gouden 
Eeuw hier gelegd.

TOELEVERINGSBEDRIJVEN 
De houten scheepsbouw had meer nodig dan alleen hout. Een 
veelheid aan toeleveringsbedrijven bloeide op in deze streek. 
Heel belangrijk was de zeildoekindustrie, van hennepklopper 
(er staat inmiddels weer een molen in Nauerna) tot spinner 
en wever. In Wormer, Westzaan, Assendelft en Krommenie 
stonden zeer veel wevershuisjes, gewone kleine woonhuisjes 
waarin de huisgenoten weefden als zzp’ers avant la lettre. Het 
was een armoedig bestaan, maar de doeken werden vanwege de 
kwaliteit en de prijs wereldberoemd en veel gevraagd.
Voor de benodigde tuigage kwamen er touwslagerijen en lijn   -
banen, beeldsnijderijen, blokmakers, kompasmakerijen en 
anker  smederijen, en niet te vergeten: de scheeps beschuit bak-
kerijen in Wormer en Jisp

was de houtkoper/-importeur vaak ook eigenaar van een 
houtzaagmolen en een scheepswerf en soms werd er voor 
eigen rekening gebouwd, zodat in tijden van relatieve rust het 
personeel op de werf aan het werk kon blijven. Schepen werden 
als het ware van de plank verkocht en de koper hoefde dus niet 
lang te wachten op zijn bestelling. Werd een schip niet verkocht 
dan kon het altijd nog worden ingezet voor bijvoorbeeld de 
walvisvaart.
In de Zaanstreek kon tot wel 20% goedkoper worden gebouwd 
dan in Rotterdam, Hoorn en Edam. Die steden werden dan ook 
uit de markt gedrukt. Rond 1650 kostte een hol (de romp) van 
een fluitschip in Zaandam  27.500,– , in Amsterdam ƒ 28.500,– 
en in Rotterdam ƒ 32.000,–. De kosten van masten, zeilen en 
tuigage zullen een vergelijkbaar beeld hebben vertoond.

WIE HAD DE GROOTSTE?
De koopvaardijvloot van de Republiek was rond 1650 groter dan 
die van Frankrijk, Engeland en Schotland samen. Inclusief de 
(haring)buizen omvatte zij in 1636 zo’n 2350 zeegaande schepen. 
Op jaarbasis waren er in de Republiek ca. 300 nieuwe schepen 
nodig en ruim 100 voor de buitenlandse markt.
In de Zaanstreek, met name Oost- en Westzaandam en in de 
buurt van de Overtoom te Westzaan, werden 150 tot 200 zee-
gaande schepen per jaar gebouwd op meer dan 60 werven. 
Per week liepen hier dus drie tot vier grote zeeschepen van 
stapel. Ongeveer de helft van de (grote) koopvaardijvloot 
in de Republiek is in de Zaanstreek gebouwd, zoals ook be-
faamde buitenlandse economischhistorici niet is ontgaan. Zo 
con  stateerde Fernand Braudel (1902-1985): ‘In [Oost- en West-]
Zaandam bevond zich de grootste scheepswerf ter wereld’. Jan de 
Vries (1943), docent in Berkeley, Californië, koos nagenoeg 
dezelfde woorden: ‘In de Zaanstreek bevond zich in de Gouden Eeuw 
veruit de grootste concentratie scheepswerven van Europa’.1

HET HOUT
Zaanse ondernemers waren dominant in de houthandel 
met het Oostzeegebied en vooral met Noorwegen (vuren- en 
grenen  hout). Het aandeel van de Zaanstreek in de verwerking 
van Rijnlands hout (eikenhout) was zo mogelijk nog groter. 
Ruim 57% van alle houtzaagmolens in Holland draaide in het 
Zaanse. Dat betekent dat hier per jaar ongeveer 196.000 m3 

Taartdiagram van de aandelen per maritieme bedrijfstak. 

(ontleend aan De Bosatlas van de geschiedenis van Nederland, 

Groningen 2011 blz. 228)
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wekken in de streek. Een geschikte locatie lijkt het Timmerrak, 
het water direct voor de sluizen in de Voorzaan. Voor de dis-
cussie bij de herstructurering van het centrum Zaandam-Oost, 
in het kader van MAAK!-Zaanstad, heeft de werkgroep Maritiem 
dan ook een voorstel gedaan. 

Met dank aan Piet Kleij, Wladimir Dobber en Cees Paul

Literatuur:

- Jan Aafjes e.a. [tekst], Jur Kingma [eindred.], Zaankanters en het water: 

de mensen, de schepen en het landschap (Wormer Stichting Uitgeverij 

Noord-Holland 2007).

- Herman Ketting, Fluitschepen voor de VOC : balanceren tussen 

oncostelijckheijt en duursaemheijt (Zaltbommel Uitgeverij Aprilis 2006).

- André Wegener Sleeswyk, De Gouden Eeuw van het f luitschip (Franeker 

Van Wijnen 2004)

- A. van Braam Westzaandam in de tijd van de Republiek: Bouwstenen tot de 

geschiedenis van Zaanstad 1 (Zaandam Gemeentearchief Zaanstad 1978).

- Reinout Rutte, ‘Ontwikkelingen zonder plannen en regels: de 

ruimtelijke inrichting van de Zaanstreek van de vijftiende tot de 

eenentwintigste eeuw’, Over Holland: architectonische studies voor de 

Hollandse stad 16/17 (Nijmegen Van Tilt 2015) 7-38.

Noot:

1 Fernand Braudel, Beschaving, economie en kapitalisme (15de-18de eeuw) 

deel III De tijd van de wereld (Amsterdam 1990) 176 (Oorspr. Franse 

uitgave 1979);

 Jan de Vries, The economy of Europe in an age of crisis, (1600-1750) 

(Cambridge 1976) 93. 

Op bijgaand kaartje van de Zaanstreek heeft Piet Kleij, ge-
meente  lijk archeoloog, geschetst waar de diverse activiteiten 
plaatsvonden: de scheepswerven voor de binnenvaart en de 
kleine zeevaart op de Binnenzaan, de grote zeegaande schepen 
op de Voorzaan en in de buurt van de Overtoom te Westzaan.

ONS ERFGOED
Over dit roemruchte verleden van de scheepsbouw is vrij weinig 
terug te vinden in de Zaanstreek. In de Oostzijderkerk is in een 
van de glas-in-lood ramen een scheepswerf zichtbaar. Af en toe 
vindt men nog een afbeelding van een scheepshol terug in een 
gevelsteen, een gemeentewapen of een zerk. En we hebben een 
standbeeld en het huisje van Czaar Peter. Daarmee houdt het 
op. Een klein lichtpuntje is de herinrichting van de Westzijde 
in Zaandam, waar lantaarnpalen zijn aangebracht waarop 
twee walvissen staan en waar op borsthoogte silhouetten van 
wal visjes zijn gemaakt met lichtjes erin. En er is natuurlijk de 
her bouw van de beschuitstoren in Wormer. Dat gaat de goede 
kant op.
De hennepklopper in Nauerna is al genoemd. In het gemeente-
huis was een expositie te zien van de Oostzaner jol. In Assendelft 
is een boerenplat nagebouwd en er komt ook een melkschuitje. 
Op de Zaanse Schans staat het Wevershuisje. Ook in het Zaans 
Museum wordt  aandacht besteed aan het maritieme verleden 
en in het Gemeentearchief is veel beeldmateriaal terug te 
vinden. Er gaan echter ook zaken verloren, zoals de scheepswerf 
van Berghouwer aan de Bleekersstraat op het Vissershop te 
Zaandam.
Het ultieme beeld van een fluit in aanbouw op een heuse his-
torische werf ontbreekt nog. Dat zou een enorme stimulans zijn 
om het hele beeld van de scheepsbouwkolom weer tot leven te 

Toeleveringsbedrijven voor de scheepsbouw. (tekening Piet Kleij)  

De werkgroep Maritiem van de 
vereniging Zaans Erfgoed wil dit 
erfgoed  beeld versterken. Zij heeft de 
ambitie om de Zaanse scheepsbouw 
en schuitenmakerijen weer zichtbaar 
te maken op die plaatsen in de stad 
waar zij waren gevestigd. Dat geldt 
ook voor de toeleveringsbedrijven en 
de toepassingen van de schepen en 
schuiten, inclusief de vaarwegen, de 
sluizen enzovoorts. De werkgroep wil 
het bewustzijn van de Zaankanters 
van het maritieme verleden 
vergroten en met voorstellen komen 
bij herinrichtingsplannen om dat 
bewustzijn zichtbaar te maken.  
Contact via Twitter: @ZaansMaritiem
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gebeurde was staatsgeheim en de hekken waren jarenlang 
gesloten – van de AI (Artillerie Inrichtingen) en later Eurometaal. 
De Vries bouwde een collectie op die de geschiedenis van 
’zijn’ bedrijf vertelt. Deze werd na officiële waardering door 
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed teruggebracht tot zo’n 
2670 objecten en valt nu onder de Collectie Nederland. Een deel 
van deze objecten kreeg een plaats in het nieuwe Hembrug 
Museum. In samenwerking met het Zaans Museum is de missie 
van de stichting Hembrug Museum gerealiseerd: de collectie en 
het Verhaal behouden en zichtbaar maken voor de toekomst, 
nu onder de vleugels van het Zaans Museum. ‘Mijn droom is 
uitgekomen’, sprak De Vries geëmotioneerd na de ontvangst van 
zijn koninklijke onderscheiding.

DE OPGAVE
Het was een hele opgave om twee voormalige transformator-
huisjes om te toveren tot museumlocaties, met de praktische 
uitdagingen die de vormgevers en tentoonstellingmakers 
meekregen in hun opdracht: creëer een museumopstelling voor 
een breed publiek, die 24 /7, gratis, van buiten af is te bekijken 
als ‘etalages’, klimaatbestendig, zonlicht- en hufterproof.  De 
technische kant van de presentatie om het uitgebreide Verhaal 
van Hembrug op deze manier samen te vatten stond in Zaans 
Erfgoed 64.

Het was volle bak op 17 mei in de voormalige theaterzaal van 
de personeelsvereniging van Eurometaal. Een toepasselijke 
ontvangstruimte voor de genodigden die luisterden naar de 
welkomstwoorden van Jan Hovers, directeur van het Zaans 
Museum, waar de collectie en het museum sinds oktober 2016 
onder vallen; een toespraak van Barbarba Visser, staatssecretaris 
van Defensie en voormalig wethouder van Zaanstad; een 
dankwoord van Peter de Vries, de aanstichter van dit alles en 
als klap op de vuurpijl de burgemeester van Koggenland, Rob 
Posthumus, die Peter de Vries (inwoner van Obdam) verraste 
met het opspelden van een koninklijke onderscheiding voor al 
zijn verdiensten tot behoud van het Verhaal van HEMbrug en 
vooral de mensen die er werkten. ‘Het had Zijne Majesteit behaagd’ 
en een zichtbaar ontroerde Peter nam de onderscheiding in 
ontvangst.
Vervolgens vertrok het publiek, onder aanvoering van de Gele 
Rijders te paard, naar de museumlocatie, waar Barbara Visser 
met twee kanonsschoten het museum geopend verklaarde.

HOE HET BEGON
Peter de Vries, oud-medewerker van Eurometaal, heeft zich 
samen met vele vrijwilligers sinds 2003 ingezet voor het behoud 
van de tot voor kort mysterieuze geschiedenis – want wat daar 

Feestelijke opening nieuw 
Hembrug Museum  

Klein maar fijn en overzichtelijk 
Tekst en af beeldingen Lean van ’t Hooft, 

   

De fraai uitgedoste gele rijders met het kanon 

onderweg naar de plaats van de opening.
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de functie van verblijfsruimte inclusief sanitaire voorziening en 
kitchenette voor de vrijwillige rondleiders. De rondleidingen 
zullen vanaf deze locatie starten.
Met het zwart verven van de buitenzijde en creëren van gaten 
die nu als etalages fungeren, heeft het pand als The Black Box 
een ware metamorfose ondergaan. De tekst op de voorzijde: Het 
geheim van Holland is een verwijzing naar de voorloper van de 
AI, Het Kruithuis in Delft, dat wel secreet (geheim) van Holland 
werd genoemd. Tientallen jaren was het Hembrugterrein ook 
omgeven met geheimen.

FEITEN
Tot slot enkele feiten: het nieuwe Hembrug Museum is mede 
mogelijk gemaakt door de gemeente Zaanstad en het Rijks-
vastgoedbedrijf. Dank aan Robert Leferink, die als voormalig 
RVB-projectleider geheel belangeloos de planvoorbereiding 
voor zijn rekening nam en daarmee zorgde voor bestuurlijk 
draagvlak.
Het ruimtelijk en grafische ontwerp is van Platvorm. Verhaal lijn, 
research, samenstelling en de tekstbijdragen zijn van Duinzand, 
museale concepten. 

THEMA’S ALS UITGANGSPUNT
Om de geschiedenis en de collectie voor de presentatie over -
zichtelijk en behapbaar te maken is gekozen voor vier thema-
tische opstellingen: Geschiedenis, Terrein, Personeel en Pro-
ducten.
Een tijdlijn is de rode draad voor het thema Geschiedenis, aan de 
zuidzijde van het hoofdpand. Daarop staat een aantal politiek 
maatschappelijke ijkmomenten, die invloed hadden op de 
productie, het aantal medewerkers, de start en de beëindiging 
van het bedrijf. De teksten en beelden staan in een rij kijkdozen 
aan de buitenzijde, die verwijzen naar de transformatoren die 
oorspronkelijk in het pand stonden. De inpandige etalages 
tonen een verdiepingslaag, zoals het originele telefoontoestel 
en een portret van AI-directeur Den Hollander, die het bedrijf 
tijdens de Tweede Wereldoorlog met zijn strategische civiele 
productielijnen uit handen van de bezetter wist te houden.
De noordzijde van het hoofdpand toont onder het thema 
Personeel de bedrijfscultuur in al haar facetten in een etalage -
opstelling met informatieborden aan de buitenzijde en audio-
fragmenten waarin oud-medewerkers vertellen over hun werk. 
Aan de oostzijde is het thema Producten ingevuld met een 
carrousel in etalageopstelling waarop producten staan die in 
de loop der tijd zijn gerealiseerd. Met een druk op de knop start 
zowel de carrousel als een begeleidend audioverhaal. 
In het kleinere zeventiger jaren transformatorhuis aan de 
overzijde, voorheen ‘de granieten bak’ genoemd, is onder het 
thema Het Terrein informatie te zien over het totale Hembrug-
terrein, de ligging en de gebouwen. Het kreeg ook gedeelte  lijk 

‘Ridder’ Peter de Vries bekijkt samen met museumdirecteur 

Jan Hovers het resultaat van zijn inzet.
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in de troep wilde doen opnemen, wist men dat dankzij eens-
gezind weigeren te voorkomen. Om twee redenen speelde 
het operagezelschap in de oorlog door. Reumer daarover in 
een interview: ‘In de eerste plaats om de mensen in die donkere 
tijd toch nog wat culturele verstrooiing te bieden en daarnaast 
om te voorkomen dat een groot aantal leden van het gezelschap in 
Duitsland te werk zou worden gesteld. Dat was ook de reden dat 
we – onder grote druk – ook een keer hebben gespeeld voor de NSB-
organisatie Frontzorg.’  

NAOORLOGSE PROBLEMEN 
Een en ander leidde er wel toe dat na de oorlog de zangers en 
zangeressen moeite hadden om aan de slag te komen. Te hooi en 
te gras werden concerten gegeven, waarbij de beloning bestond 
uit levensmiddelen en andere goederen in natura. 
Eind oktober 1945 besliste de Ereraad voor de Kunst dat er 
geen termen aanwezig waren om solisten, koor en orkest van 
de Opera van openbaar optreden uit te sluiten. De Opera kon 
verder. Toch waren er ook protesten, bijvoorbeeld toen op 18 
december 1945 in de Stadsschouwburg Puccini’s Tosca werd 
opgevoerd. Op het moment dat Chris Reumer zijn grote aria 
inzette, ontstond in de zaal rumoer. Terwijl de zaallichten 
aangingen en de politie de rustverstoorders verwijderde, zong 
de tenor stug door. Het was duidelijk: er waren Amsterdammers 
die de leden van het gezelschap ‘collaborateurs’ noemden. 
Reumer heeft dat, zo zou hij vele jaren later verklaren, altijd als 
zeer onaangenaam ervaren. Tot grote incidenten is het echter 
nooit gekomen, al waren er dus wel eens mensen in de zaal (en 
daarbuiten) die luidruchtig probeerden de orde te verstoren. 

ONTVOERD
Op 9 april 1946 zou Reumer in Beethoven’s Fidelio spelen, maar 
die voorstelling ging niet door omdat de vroegere Zaandammer 
werd gekidnapt. Hij had nog maar net zijn woning aan de 
Leidsekade verlaten toen hij werd aangesproken door een 
onbekende die hem vertelde dat er bij de Stadsschouwburg 
weer wat aan de hand was, waardoor het verstandig was om 
maar even in de auto te stappen en zo die kleine afstand (amper 
honderd meter) te overbruggen. Toen Reumer daar niet op 
wilde ingaan, werd hij opeens ingesloten door drie mannen 

TERUG NAAR DE OPERETTE? 
Hoewel de kritieken in alle plaatsen waar werd opgetreden, 
lovend waren, kon het ensemble van Chris van Dam toch niet 
voortbestaan. Geen nood echter, althans voor Chris Reumer, 
want Carré-directeur Alex Wunnink had een operette gezel-
schap gevormd om daarmee De dochter van de tamboer-majoor 
te spelen, van Jacques Offenbach. Plotseling was er iemand 
nodig die een rol kon overnemen en dat werd Chris Reumer. In 
vier dagen slaagde hij erin de tekst te leren, dankzij de speciale 
vaardigheid die hij zich eerder had eigengemaakt. Zo stond 
hij opeens in een stuk met de grote sterren van de toenmalige 
Nederlandse operette, zoals Johan Boskamp en Truce Speyck, 
met een goed koor en een flink orkest. Het salaris van ƒ 600,- per 
maand werd al na een maand verhoogd tot ƒ 750,- omgerekend 
€ 6.000. Behalve in Carré werd er ook gespeeld in Den Haag 
en Rotterdam. Het had er de schijn van dat Chris Reumer 
definitief was toegetreden tot de wereld van de operette. Maar 
na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog leek het zomaar 
voorbij. Het duurde tot augustus 1940 voordat een poging 
werd ondernomen de zaak voort te zetten. Tegen halve gage 
begonnen de zangers en zangeressen in Carré aan een nieuwe 
versie van het vooroorlogse kassucces Rose Marie.  
Daarna ging het succesverhaal van de operette door. Onder 
artistieke leiding van Chris Reumer en Johan Boskamp werden 
in anderhalf jaar tijd meer dan zeshonderd voorstellingen 
gespeeld. Toen kwam in 1941 volslagen onverwacht het bericht 
dat het Gemeentelijk Theaterbedrijf van Amsterdam bezig was 
met de oprichting van een opera-afdeling. En dát was wat Chris 
Reumer en een groot aantal anderen echt wilden. Er werd een 
gezelschap gevormd van zo’n 150 personen, bestaande uit zo 
ongeveer alle artiesten die ook voor de oorlog op operagebied 
actief waren geweest. 

FRONTZORG
En: ‘Met strakke hand’, zo herinnerde Reumer zich jaren later, 
‘werd vastgehouden aan het voornemen dat we ons door de be zet-
ter geen enkel voorschrift op artistiek gebied zouden laten wel-
gevallen.’ Tegen het verbod om Faust op te voeren werd zo heftig 
geprotesteerd dat de Duitsers inbonden. Hetzelfde gebeurde 
met een aantal andere opera’s. En toen de bezetter een NSB’er 

Chris Reumer tussen de sterren
deel 2

De definitieve doorbraak 
In het vorige nummer zagen we hoe Chris Reumer in de tweede helft van de jaren dertig zijn eerste echte 

operarollen kreeg, onder andere bij het Nederlands Opera Gezelschap van Chris van Dam met de hoofdrol 
in Faust van Gounod. Achteraf kunnen we vaststellen dat hij daarmee zijn doorbraak naar het echte werk 

beleefde, al leek dat er in de oorlogsjaren natuurlijk nog niet meteen op.  

door Co Rol 
illustraties archief René Reumer
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CHRIS REUMER HIELP WILLY ALBERTI 
VAN ZIJN JORDANESE DIALECT AF

In de operette Rose Marie speelde in augustus 1940 ook 
een jochie van 13 uit de Jordaan mee. Carel Verbrugge 
heette hij, maar door zijn successen als straatzanger 
had hij op advies van een trapezewerker inmiddels de 
artiestennaam Willy Alberti aangenomen. Hij speelde een 
bedelmeisje en zong: 

Alleen, ‘k ben zo alleen
Slechts deze kleine pop
Deelt met mij lief en leed
Ik ben nog veels te klein
Om zo alleen te zijn

Omdat Willy nog plat-Amsterdams sprak én zong, 
ontfermde Chris Reumer zich over hem. In no time 
leerde hij de kleine Willy vrijwel accentloos Nederlands 
zingen en spreken. Na een van de eerste uitvoeringen 
van de operette stond plotseling de politie voor de deur 
van Carré. Men had vernomen dat er een jochie in de 
operette speelde dat nog geen veertien jaar oud was en 
dus helemaal niet mocht optreden. Einde oefening dus…. 
Maar vijf weken later was Willy wel degelijk 14 jaar en in 
theater Asta werd dat uitbundig gevierd. Chris Reumer 
had speciaal een verjaardagsliedje voor hem gemaakt:

Vandaag ben ik jarig 
Ik ben veertien jaar 
Al zou je ’t niet zeggen 
‘t Is werkelijk waar 

Kort daarna kreeg Willy van platenmaatschappij Decca het 
aanbod om een grammofoonplaat te maken. Begeleid door 
organist Cor Steyn zong hij daarop zijn succesnummer uit 
Rose Marie en het door Chris Reumer speciaal voor hem 
geschreven Mijn Sprookjesboek. Het plaatje haalde geen 
hoge verkoopcijfers, maar de carrière van Willy Alberti als 
platenartiest was begonnen…

De leiding van het operettegezelschap 

van Carré. Van links naar rechts 

financieel directeur Jack Robart, zakelijk 

leider Alex Wunnink (directeur van 

Carré) en artistiek directeur Chris 

Reumer.

Willy Alberti (13 jr.) wacht op het moment dat hij in 

Carré het toneel op mag.

Maart 1942: Faust, opgevoerd in de Amsterdamse 

Stadsschouwburg. Van links naar rechts: Chris Reumer (Faust), 

Siemen Jongsma (Mephisto) en Jos Plumper (Valentin). 

nr. 65 | Zomer 2018 | 17



met revolvers die hem dwongen in te stappen. Bij Schiphol werd 
overgestapt in een andere auto, waarmee men naar Abbenes 
reed. Midden in de Haarlemmermeer moest Reumer uitstappen 
en weglopen, met zijn handen boven het hoofd. De wandeling 
naar Amsterdam kostte hem weinig inspanning, want hij was 
gewend om na grote vermoeienissen wandelingen van twintig 
kilometer te maken. Gelukkig had Reumer zijn ontvoerders 
herkend als de mannen die eerder tijdens een voorstelling witte 
muizen in het publiek hadden losgelaten. De politie had op die 
manier geen moeite de kidnappers te arresteren.
Na dit avontuur nam Reumer ontslag bij de Gemeentelijke 
Opera, om weer freelance aan de slag te gaan, overal waar wat 
te zingen viel, totdat hij kennis maakte met Meijer Hamel van 
de Hoofdstad Operette, die hem engageerde. Nadat hij opnieuw 
anderhalf jaar operettes had gezongen bood Paul Cronheim, de 
eerste directeur van de Nederlandse Opera, hem een contract 
aan. Reumers idealisme en doorzettingsvermogen, die hem 
door al die jaren van experimenten heen hadden geholpen, 
kregen nu hun bekroning.

DOORZETTEN
Door een journalist gevraagd naar de manier waarop hij on-
danks zijn jarenlange tocht langs die veelheid van (vaak experi-
mentele) gezelschappen zijn stem op peil had weten te houden, 
antwoordde Reumer dat hij veel baat had gehad bij lange wande-
lingen in de vrije natuur of lopen langs de zee. ‘Eropuit trekken 
in de frisse lucht, dat is de beste leefregel. En in geen geval een auto 
aanschaffen! Tracht zo normaal mogelijk te leven. Doe je dat niet dan 
ben je van de ene dag op de andere een zenuwlijder. Want in dit vak 
moet je vechten en voortdurend op je qui-vive zijn en blijven studeren.’ 
En dan: ‘Wij ouderen van de opera zijn met ups en downs opgegroeid 
in de harde leerschool van de praktijk, die uiteindelijk heeft geleid 
tot de geboorte van de Nederlandse Opera. De jongeren hebben het 
wat dat betreft makkelijker: zij komen in een opgemaakt bedje.’ 
Reumer had ook nog wel wat bedenkingen: ‘Wie geregeld gebruik 
maakt van moderne hulpmiddelen als de microfoon, zal nooit leren 
zijn stem op de juiste wijze te gebruiken.’ Hij voorspelde zelfs dat 
het gebruik, het misbruik van de microfoon de ondergang zou 
kunnen worden van de echte operazanger. 

‘LIEVER ALS BARITON GEBOREN’  
Tenor Chris Reumer was liever, zo bekende hij ooit, als bariton 
geboren, omdat die in de opera vaak de aantrekkelijkste rollen 
krijgen. Tenoren zijn de lieve jongens, terwijl de baritons 
doorgaans in het middelpunt van het conflict staan. Als tenor 
moet je vaak een karakter weergeven dat niet uit te beelden is. 
Je hoort wel eens dat tenoren zulke slechte acteurs zijn. Daarbij 
vergeet men dat ze niet eens de kans krijgen te acteren. Daar 
moet je bariton voor zijn! 
In 1965 werd De Nederlandse Opera opgevolgd door De Neder-
landse Operastichting. Niet langer een vast ensemble, maar 
een organisatie die voor iedere volgende productie andere 
solisten en een ander artistiek team aantrok. Bij die stichting 
bleef Chris Reumer tot aan zijn pensionering zingen. Voor de 
totstandkoming van de pensioenregeling, waarvan hij toen 
gebruik kon maken, had hij zich gedurende zijn jarenlange 
engagement bij de opera zeer sterk gemaakt. Met name als lid en 

Een artikeltje over de ontvoering uit Dagblad De Tijd van 

10 april 1946.

1948: Chris Reumer met Kitty Knappert in ‘Die Czardasfürstin’.
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zal het me meevallen als mijn kleinzoon nog eens een kopje koffie kan 
drinken in de foyer van het Nederlandse Operagebouw. Dan kan hij 
verzuchten: dat had grootvader Chris moeten beleven!’ Toen Chris 
Reumer begin oktober 1982 overleed, was de eerste paal voor 
het stadhuis annex Muziektheater net geslagen…. Toen zoon 
René (tegenwoordig woonachtig in Zaandam) vele jaren later 
met zijn beide zoons in dat gebouw een voorstelling van De 
Nationale Opera bijwoonde, zei een van de jongens inderdaad: 
‘Dat had opa nog eens mee moeten maken...’

enige tijd zelfs voorzitter van de Vereniging van Geëngageerden 
bij de Nederlandse Opera had hij zich volop beijverd voor de 
totstandkoming van sociale voorzieningen. 

NIET IN DE STOPERA…
Tot zijn verdriet heeft hij nooit kunnen zingen in een gebouw dat 
echt voor de opera was gebouwd. ‘De droom van een eigen opera-
gebouw zal wel nooit in vervulling gaan’, meende hij in 1955. ‘Gelet 
op de snelheid waarmee in de hoofdstad plannen worden uitgevoerd, 

OOK ZAANDAMSE ZUSSEN SPEELDEN 
HOOFDROLLEN IN DE OPERA 

Naast Chris Reumer speelden ook de in Zaandam geboren 
zussen Greet en Nel Koeman een rol in de ontstaans-
geschiedenis van de Nederlandse Opera. Sopraan Greet 
Koeman werd geboren op 9 december 1910. Al tijdens haar 
studie speelde ze in Mozarts Le nozze di Figaro. In 1936 trad 
zij toe tot de Wagner-Vereeniging. In totaal zong zij in meer 
dan duizend voorstellingen onder leiding van befaamde 
dirigenten en in steden als Parijs, Brussel, Cannes en 
Kopenhagen. Greet Koeman overleed na een lang ziekbed 
op 2 september 1961. Haar zus Nel Duval kwam op 21 maart 
1924 ter wereld. Net als Greet studeerde zij aanvankelijk 

bij Aaltje Noordewier-Reddingius, naderhand ook bij 
Greet zelf, die toen tevens werkzaam was als lerares aan 
de Amsterdamse Operaklas. Nel debuteerde in 1949 bij 
de Nederlandsche Opera als Adèle in Die Fledermaus. In 
1951 zong zij in Amsterdam tijdens het Holland Festival 
samen met Greet en de legendarische alt Kathleen Ferrier 
in Orpheus en Euridice. In 1965, het jaar waarin de Neder-
landse Opera ophield te bestaan als repertoire-ensemble 
met mensen in vaste dienst, verliet zij het toneel, maar ze 
bleef actief als concertzangeres. Nel Duval overleed op  
24 september 1982. 

Eind jaren veertig Chris Reumer en Greet Koeman  …. 

en in de jaren zestig met Nel Duval.
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WENSEN EN PLANNEN
Na de Eerste Wereldoorlog gingen er stemmen op voor een 
recreatievoorziening, zoals een groot wandelbos. Zo ontstond 
het zg. ‘Boschplan’ met daarbij een natuurbad als zwem voor   -
ziening. Als locatie dacht men aan het terrein tussen de Heijer-
mansstraat en de Gouw. Ook bij gemeentelijke diensten hield 
men er kennelijk al langer rekening mee. Baggerspecie werd 
hier al langere tijd opgeslagen. In 1926 wilden de heren Ter 
Blaak en Bleeker elk een stuk grond huren ten oosten van de 
Belgische  straat (de Heijermansstraat bestond toen nog niet). Na 
enig beraad stemde de raad hier mee in, omdat het recht om er 
bagger te storten in het huurcontract werd opgenomen. De ‘Gids 
voor Zaandam’ van 1932 meldt al dat bij de molen ‘Het Honingvat, 
die er staat te vervallen, er sprake is van den aanleg van een park 
daar ter plaatse waarin deze molen stellig opgenomen zou kunnen 
worden’. Verder staat er te lezen: ‘Hopelijk zal het gemeentebestuur 
in betere tijden de middelen bezitten tot aanleg van een park in de 
Oostzijde, welk plan reeds bestaat.’ In 1937 werd de Achterzaan 
uitgediept van de Wilheminasluis tot Knollendam en de 
bagger werd opgeslagen op een terrein bij de Heijermansstraat, 
in de omgeving van de oude molen Het Honingvat. Verschil-

lende malen werd er in de raadsvergadering over de plannen 
gesproken, maar het kwam niet tot besluitvorming. Herhaalde 
verzoeken om het project als werkverschaffing te laten uit-
voeren werden door zowel de interdepartementale com mis sie 
als gedeputeerde staten afgewezen. Het project was te duur en 
kwam in de wacht. 
Door het uitbreken van de oorlog kregen andere zaken prioriteit. 
In 1948 werd de oude zeehaven uitgediept en de bagger opge -
slagen op het ‘Bosplan terrein’ achter de Heijermans straat. 
Rampzalig genoeg begaf een van de dijkjes van het bagger-
terrein het en er stroomde veel bagger de Gouw in. (Op de plek 
van de dijkdoorbraak en de uitgesleten geul heeft men later 
van de nood een deugd gemaakt. De vijver, het bruggetje en 
de verbinding met de Gouw werden daar gerealiseerd). De 
natuurlijke vorm van de vijver is toen min of meer ontstaan. 

TIJDELIJKE VOORZIENINGEN
Eind jaren dertig – de crisis leek bijna voorbij – kreeg de Konink-
lijke Nederlandsche Heidemaatgschappij opdracht om op 
het terrein bij de Heijermansstraat zgn. werklozentuinen in 
te richten. Later, in de meidagen van 1940, liet de toenmalige 
burgemeester In ‘t Veld met vooruitziende blik de Heidemij 
het terrein geschikt maken voor de teelt van bruine bonen 
en veevoederbieten. Hij voorzag kennelijk problemen met de 
voedselvoorziening in verband met de uitgebroken oorlog. 
In 1941 kreeg de Heidemij wederom een opdracht, ditmaal 
om er kweektuintjes in te richten. In samenwerking met de 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen konden werklozen hier 
hun tijd nuttig doorbrengen en in hun eigen voedsel voorzien. 
Later werden deze mensen doorverwezen naar de volkstuin-
vereniging aan de overzijde van de Gouw. In 1945 was het terrein 
het toneel van voedseldroppings. Angstig zagen de mensen 
vliegtuigen brullend laag overkomen en dingen naar beneden 
gooien. Dat bleken al snel de broodnodige voedsel pakketten te 
zijn die door de geallieerden in de hongerende gebieden werden 
gedropt.

Het Boschplan van Zaandam
Het Burgemeester In ’t Veldpark in voorbereiding  

in de jaren vóór en na de oorlog 
Rond de vorige eeuwwisseling investeerde de gemeente Zaandam fors in infrastructurele voorzieningen, zoals 

sluizen, bruggen, verkeers- en toegangswegen en zelfs tweemaal de Hembrug met aansluitende spoorlijnen. 
Allemaal goed voor de handel en de industrie en dus voor de werkgelegenheid. Voor ontspanning van de 

arbeiders van de Zaanstreek was nog weinig oog. Het Westzijder- en Oostzijderveld vond men wel genoeg, 
prachtige gebieden om te varen, te zwemmen en te vissen was de gedachte. De kleinere parkjes en plantsoenen 

in de stad waren bedoeld om naar te kijken of er langs te flaneren; het gras betreden was er vaak verboden 
(compleet met metalen hekjes), zoals in het Volkspark uit 1889 bij de Parkstraat en het plantsoen bij de Burcht. 

Verder waren er her en der in de gemeente de volkstuinen. 

door Peter Nugter
   

Plantsoen bij de burcht in 1915, met hekjes rond de gazons.  

Op betreden stond een boete. (Foto GAZ 41.03537)
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DE PLANVORMING 
Al in december 1938 ging er een brief naar de minister van 
Sociale Zaken met een motivatie om in het kader van de werk-
ver  schaffing een bos aan te leggen van 10 ha. bij de Heijer  mans-
straat. ‘Nu er inmiddels 36000 zielen wonen in de stad en omdat de 
aandacht wel erg eenzijdig gericht is geweest op maat  schappelijke 
bloei, mocht nu wel eens worden verwacht dat zij voldoende 
gelegenheid ging bieden tot ontspanning in de vrije natuur.’ De brief 
vervolgt met een beschrijving van de te verwachten verdere 
ontwikkeling van de gemeente, met o.a. betere verbindingen 
tussen het oostelijk en het westelijk deel van de stad. De behoefte 
aan goede recreatiemogelijkheden zou daardoor alleen maar 
toenemen. Bovendien vond de gemeenteraad dat de werklozen 
van de werkverschaffing nu eens niet naar elders hoefden te 
worden gestuurd, maar dat in de eigen gemeente voldoende 
mogelijkheden waren voor aanvullende werkzaamheden. 
Door de Grontmij werd een kostenbegroting opgesteld. Maar 
hier schrok men toch wel van. Een wandelpark zou ongeveer  
ƒ 300.000,00 moeten kosten.
De oorlog hield besluitvorming over een aan te leggen wandel-
bos nog tegen, maar daarna lukte het toch. In november 1946 
wordt de directeur gemeentewerken gevraagd dit punt weer op 
te nemen. De commissie openbare werken ging in september 
1947 akkoord. Maar pas in augustus 1951 werd contact opge-
nomen met het hoofd van de afdeling beplantingen en publieke 
werken van Amsterdam. Ir. J.R. de Koning kreeg het verzoek te 
bemiddelen bij het zoeken naar goede ontwerpers om een plan 
in te dienen. Zaandam stelde als voorwaarden: ‘beplanting op 
te vatten als gemengd uitkapbos met onderbeplanting, afgewisseld 
met grote open grasvlakten. Weinig plantsoenaanleg met vaste 
planten. Een speelweide ca. 1 ha. met opstelplaats voor muziektent, 
evt. muziekpodium. Kinderspeelplaats met zandbak en eenvoudige 
vaste speeltuigen in de toekomst plasvijver. Vijver te rekenen op min 
of meer gelijkwaardige aanleg in de toekomst op tegenoverliggende 
oever van de Gouw…. Verder moet er een directe verbinding tussen 
park en kwekerij en de verbinding van Heijermansstraat via brug 
naar volkstuinen in tact blijven. En het park mag niet afsluitbaar 
zijn.’ Uiteindelijk koos men voor een ontwerp van ir. De Koning 

zelf. Ondertussen drong de afd. Zaan streek van het NVV er bij 
B&W op aan om vaart te maken met het plan in verband met de 
weer toenemende werkloosheid. In maart 1952 werd een nieuwe 
begroting gevraagd van de Grontmij. Op basis van subsidies 
van 90% op de loonkosten door de DUW (Dienst Uitvoering 
Werken, beter bekend als de werkverschaffing) kwam dat nu 
uit op ƒ 105.000,00. Van een deel van de omringende dijken 
en de grond uit de vijver zou een heuvel worden opgeworpen. 
Op de plaats van de voormalige molen Het Honingvat (die in 
1940 was gesloopt) werd een zitje gepland met o.a. de originele 
molenstenen. 
Al met al een onrendabele investering in de ogen van B&W, waar 
het parkmeubilair nog niet eens bij was inbegrepen. De winst 
van ontspanningsmogelijkheden werd nog niet herkend. Er 
werd een aanvraag ingediend bij de nog steeds bestaande DUW. 
Na een eerste afwijzing volgde na uitvoerige correspondentie 
met het rijk toch een overeenkomst: voor ongeveer de helft van 
de prijs kon het park worden aangelegd met inzet van werk-
lozen. In september 1952 ging de gemeenteraad enthousiast 
akkoord met het voorstel voor de aanleg van het park en de 
bijbehorende begroting. Het aanvankelijke plan voor ook een 
zwemvoorziening was al eerder verlaten, omdat het water van 
de Gouw te zeer was verontreinigd door rioolwater.

DE UITVOERING
De Grontmij kreeg de dagelijkse leiding van het werk. De uit-
voering had heel wat voeten in de aarde, of beter gezegd in de 
bagger. Werkverschaffing betekende veel handwerk en weinig 
machines. De mensen werden voor dit werk niet gekeurd. 
Ervaring en wil om te werken waren de norm. Grondverzet 
ging met schop en kruiwagen. Mensen die via de DUW aan 
het werk werden gezet, moesten zelf hun schop meenemen. 
Soms kregen ze die van Sociale Zaken. Voor de andere spullen, 
zoals laarzen en ander materiaal, was een vergoeding mogelijk. 
Het laarzengeld was ƒ 0,75 per week. In verband met de slappe 
grond moest over rijplanken worden gereden. De medewerkers 
waren lang niet altijd even enthousiast als de ambtenaren van 
de gemeente. Er werd geklaagd over van alles. De afstand naar 

Het Oostzijderveld met molen het Honingvat gezien vanaf vanaf de 

mengvoederfabriek van Zwaardemaker aan de Oostzijde. Hier zou later 

het Burgemeester In ‘t Veldpark worden aangelegd. Linksonder op de 

foto de Kopermolenstraat en rechtsonder de Jan Bouwmeesterstraat. 

(foto Henk Zwart, Krommenie. Glasnegatievencollectie Zaanstad 

87.00622).

DUW’ers bezig met grondverzet voor de aanleg van het park in 1952. 

De sliknatte grond, maar ook de harde houten wielen met stalen band 

noopten tot het gebruik van loop-/rijplanken. Maar ook die werden nat 

en glibberig. Het was dan ook een hele toer om de kruiwagen recht op de 

planken te houden.  Een afgegleden kruiwagen was bijna niet meer op het 

spoor te krijgen en werd vaak leeg gekiept. (GAZ 22.10962, foto Chris Krijt)
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in de Heemtuin van het Burgemeester In ‘t Veldpark. Zijn taak 
werd later overgenomen door George van Houts.

DE NAAM VAN HET PARK EN DE OPENING
Joris in ‘t Veld was zeven jaar als burgemeester van Zaandam 
in functie en verwierf in die betrekkelijk korte tijd een grote 
populariteit, met name ook door zijn opstelling tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Conflicten met de Duitsers en vooral 
de NSB konden niet uitblijven en op 4 maart 1941, kort na de 
Februaristaking, volgde zijn ontslag. Op 5 mei 1945 werd hij – per 
fiets – uitbundig binnengehaald en direct weer als burgemeester 
geïnstalleerd. Bij zijn afscheid in 1948 werd In ‘t Veld benoemd 
tot ereburger van Zaandam. Hij was Commandeur in de Orde 
van Oranje Nassau en Ridder in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw.
Dit alles was voor de directeur gemeentewerken aanleiding om 
in een brief aan het college van B&W van 17 februari 1954 voor te 
stellen het park naar hem te vernoemen. Het college en de raad 
konden zich hierin vinden en zo kwam het dat op 16 juli 1955 
het park officieel werd geopend door (oud) burgemeester mr. 
dr. Joris In ‘t Veld zelf met het hijsen van een vlag.
Het park heeft zich, zeker na de grote renovatie in het begin van 
deze eeuw, prachtig ontwikkeld tot een gewaardeerd gebruiks-
park, waar kan worden gewandeld, gerecreëerd, gesport, waar 
evenementen als kermissen, festivals en vrijmarkten worden 
gehouden en zelfs vluchtelingen zijn opgevangen.

Bronnen: 

-  GAZ OA 0082, correspondentie Dienst Gemeentewerken Zaandam.

-  s.n. [S. Lootsma], Gids voor Zaandam: middelpunt van handel en nijverheid 

(Zaandam 1932) 27, 41 (geraadpleegd via Delpher.nl).

het werk, de werktijden, het zware werk (niet iedereen was 
zwaar lichamelijk werk gewend!), de betaling en de onderlinge 
verhoudingen. Iedere DUW-arbeider had het recht om zonder 
kennisgeving twee dagen van het werk weg te blijven. Is het een 
wonder dat daar soms misbruik van werd gemaakt? Een enkele 
keer sprong de directeur gemeentewerken in de bres voor een 
medewerker die zich dan wel niet helemaal aan de regels hield, 
maar in het werk de rust onder de arbeiders wist te bewaren en 
overwicht had op de andere medewerkers.
Toen het project toe was aan beplanting begon men daarmee op 
de boomplantdag van 20 maart 1955 met de Zaanse schooljeugd. 
De kinderen kregen hiervoor het unieke ‘boomplantinsigne’. Ook 
werden in dit jaar de paden verhard.

DE HEEMTUIN
Bij het park werd ook een heemtuin aangelegd met zgn. in-
heemse ‘wilde planten’. Daar was aanvankelijk scepsis over; wie 
wilde nu een tuin met ‘onkruid’. De educatieve waarde werd 
echter al snel onderkend. De tuin, gelegen in de noordoostelijke 
hoek van het park, is ongeveer 1,7 ha. groot. Hij ontstond min 
of meer bij toeval, toen bij het opspuiten van het gebied een 
dam  wand bezweek, waardoor een hoeveelheid grond de Gouw 
in  spoelde en zich een spoelgat vormde. Er werd een verzoek 
ingediend om (zeldzame) planten uit het Noorderveen in Assen-
delft (later kwam hier een vuilstort) te mogen opgraven voor 
gebruik in de Heemtuin. Enkele bevlogen medewerkers van 
de plantsoenendienst gaven hem vorm. De Heemtuin, door 
een ondoordringbare Zeeuwse haag van meidoorn en Spaanse 
aak van het park afgescheiden, is regelmatig voor het publiek 
geopend. De ingang bevindt zich bij de Parallelweg van de 
Heijer mansstraat. Jarenlang was Siem Groot de onderhoudsman 

De aanleg van het zitje bij het kruidentuintje op de plaats van molen 

Het Honingvat met gebruik van de oorspronkelijke molenstenen. 

Die liggen er nog steeds, er is inmiddels een informatiebord over de 

molen bij geplaatst. (GAZ 91.002748)

Het nieuwe park in 1960, een echt gebruikspark voor jong en oud. Op 

de achtergrond de nog steeds bestaande heuvel met uitzicht op het 

inmiddels verdwenen Oostzijderveld. (GAZ 92.00912)

Ruim zestig jaar na de opening wordt het Burgemeester In ’t 

Veldparkpark nog steeds door velen gewaardeerd. Het is naast een 

gebruikspark ook een oase van rust midden in de stad, die zich later 

tot ver over de Gouw uitbreidde. (GAZ 21.39064)
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de baljuw werd gesloten. Dat gebeurde ook in 1651 en 1655. In 
dat laatste jaar werd de zolderkerk van graanhandelaar Pieter 
Claesz. Koerlandt gesloten. Maar hij was onverzettelijk en liet 
achter zijn huis een gebouwtje plaatsen dat als katholieke kerk 
dienst ging doen. 

EIGEN KERK 
In de tweede helft van de zeventiende eeuw – na de Vrede 
van Münster – en in de loop van de achttiende eeuw werden 
de onder    linge verhoudingen tussen de kerken beter. Wel 
scheid    den een aantal katholieken zich af en sloten zich aan 
bij de zogeheten jansenisten, de latere Oud-Katholieke Kerk, 
in Krommenie. In Wormerveer rees er onder de katholieke 
gemeen schap ondertussen behoefte aan een eigen kerkgebouw. 
Dank  zij een forse schenking van kaashandelaar Schermer (hij 
doneerde in 1790 een herenhuis en erf) en een inzameling in 1793 
kon er op 22 december 1794 weer een katholieke kerk worden 
ingezegend. Het herenhuis aan het Kikkerspad (nu Marktstraat) 
werd pastorie, daarachter werd een nieuwe kerk gebouwd, maar 
zonder toren, want men mocht niet  opvallen. Volgens oude 
beschrijvingen was het ‘Een zeer hecht steenen gebouw, zonder 
toren, doch van een fraay orgel en een altaar voorzien.’ Een foto, 
gemaakt kort vóór de sloop, toont het inderdaad rijke interieur. 
In 1853 werd de rooms-katholieke hiërarchie in Nederland 
hersteld en verschenen er tal van nieuwe katholieke kerken, 
veelal in de neogotische stijl. Een belangrijk vertegenwoordiger 
hiervan was architect P.J.H. (‘Pierre’) Cuypers (1827-1921), de 
ontwerper van het Rijksmuseum en het Amsterdamse Centraal 
Station, die ook veel kerken bouwde. In 1857 werd de katholieke 
parochie van Wormerveer weer officieel opgericht. Naast de 
pastorie verscheen een armen- en weeshuis. Toen het aantal 
wezen terugliep, werd het in 1887 opgeheven en later verkocht 
en gesloopt. Op de plaats ervan verscheen een rooms-katholieke 
lagere school. In 1888 kreeg de kerk een eigen klok, die in 1908 
in een klokkentorentje op het dak werd gezet. 

NIEUWBOUW
Mede door de toegenomen arbeidsmigratie als gevolg van de 
industrialisatie groeide de parochie en kwam er behoefte aan 
een groter kerkgebouw. Pastoor J.J. Oudewater (1904-1911) en het 
kerkbestuur namen het initiatief voor een fonds dat een nieuwe 

VROEGE GESCHIEDENIS
Vanaf de veertiende eeuw ontstond aan de noordelijke Zaan-
oever een nederzetting van vissers en vishandelaren, het latere 
Wormerveer. Maar voorlopig waren de bewoners voor hun 
godsdienstig leven nog aangewezen op de kerk in Westzaan, 
een moeizame en omslachtige reis. Wegen waren er nauwelijks; 
de kerkgangers moesten met bootjes via allerlei binnensloten 
naar Westzaan. In 1503 verzocht een aantal inwoners van 
Wormer veer Philips van Bourgondië, graaf van Holland, toe-
stemming om een eigen parochie met bijbehorende kerk te 
mogen stichten. Dat verzoek werd ingewilligd en in 1504 was 
de eerste Wormerveerse kerk gereed. 

DE REFORMATIE
De hervorming, de inval door de Hertog van Alva en zijn 
troepen en het verzet daartegen leidden tot grote onrust in de 
Nederlanden en uiteindelijk tot de Tachtigjarige Oorlog. Die liet 
ook Wormerveer niet onberoerd. In 1574 werd het dorp door de 
Spaanse troepen platgebrand; ook de kerk liep zware schade 
op. Na de reformatie werd de gereformeerde of Nederlandse 
Hervormde Kerk de officiële staatskerk. De rooms-katholieken 
(‘papen’) verloren hun kerkgebouwen, die nu voor de pro-
te   stante eredienst werden gebruikt. Ze werden getolereerd, 
maar waren, net als de doopsgezinden, uitgesloten van officiële 
ambten. Maar in die eerste jaren van de hervormde gemeente 
van Wormer veer waren er te weinig capabele gereformeerden 
om het ambt van schepen (wethouder) te vervullen, zodat er 
ook katho lieken noodgedwongen werden benoemd. Er waren, 
zoals in veel Noord-Hollandse dorpen, meer roomsen dan gere-
formeerden in Wormerveer!  
Hoewel de onderlinge verhoudingen tussen de dorpelingen en 
hun kerken dus redelijk tolerant waren werd het vanaf 1581 de 
roomsen verboden om samen te komen. De rooms-katholieke 
diensten werden in het geheim gehouden, bij parochianen 
thuis of in pakhuizen en schuren. Die groeiden soms uit tot 
huiskerken.1 De verboden werden via plakkaten afgekondigd, 
maar konden worden afgekocht door betaling van zogeheten 
recognitiegelden aan de baljuw van Kennemerland. In de 
eerste helft van de zeventiende eeuw groeide het verzet van de 
gereformeerden tegen andere godsdiensten. Het gevolg was 
dat in 1644 het roomse gebedshuis in Wormerveer op last van 

Onze Lieve Vrouw Geboorte 
Wormerveer 

Een markant kerkgebouw bedreigd 
De rooms-katholieke kerk Onze Lieve Vrouw Geboorte aan de Marktstraat in Wormerveer is een 

markant herkenningspunt in de wijde omgeving. Door de ontkerkelijking van de afgelopen decennia en 
nieuwbouwplannen ter plaatse dreigt de kerk te verdwijnen. In deze bijdrage ga ik in op het kerkgebouw en de 

geschiedenis ervan.

door George Slieker
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kon deken A. Waare de kerk plechtig inzegenen. Bisschop A.J. 
Callier van het bisdom Haarlem verrichtte op 24 juli 1915 de 
plechtige wijding. Maar daarna moest er nog veel gebeuren. 
Het schilderwerk was nog niet klaar en er was geen orgel. De 
kunstzinnige parochiaan P. Brouwer, huisschilder van beroep, 
bracht met assistent G. Oudejans boven het hoofdaltaar en in het 
koor een aantal schilderingen aan in min of meer Byzantijnse 
stijl. Op oude foto’s zijn deze nog te zien. Het orgel kwam op 22 
december 1929, het was gebouwd door de firma Pels en Zoon in 
Alkmaar. Tot die tijd werd er gezongen bij de klanken van het 
uit de oude kerk afkomstige harmonium. 

en grotere kerk mogelijk moest maken. In 1913 nam pastoor 
J.J.M. Rombouts, de opvolger van Oudewater, het idee van zijn 
voorganger over. En zo werd in de jaren 1914/1915 de huidige kerk 
gebouwd naar een ontwerp van architect J. Stuyt (1868-1934) 
uit Alkmaar, leerling van Cuypers. De bouwkosten bedroegen 
ƒ 76.984. Behalve de kerk kwam er ook een pastorie. Naast 
kerken ontwierp Stuyt ziekenhuizen, kloosters en scholen. In 
1891 was hij als tekenaar in dienst gekomen bij de firma Cuypers 
in Amsterdam. Later was hij hoofdopzichter bij de bouw van 
de Nieuwe of Kathedrale basiliek St. Bavo aan de Leidse Vaart 
in Haarlem. Net als zijn tijdgenoot Berlage ontwikkelde Stuyt 
een voorkeur voor de (neo)romaanse bouwstijl, die ook in 
de Wormerveerse kerk is te herkennen. Hij volgde daarbij de 
nieuwe pauselijke voorschriften om door een intiemere bouw-
orde de gelovigen meer bij de mislezing te betrekken. Op 10 
augustus 1914 werd de eerste steen gelegd. Inmiddels was op 
28 juli 1914 de Eerste Wereldoorlog uitgebroken en werden 
dienstplichtige mannen (dus ook bouwarbeiders) opgeroepen 
ter mobilisatie, maar het werk ging door en op 14 maart 1915 

Het interieur van de oude rooms katholieke kerk die ten behoeve van 

de nieuwe kerk in 1914 werd gesloopt. (Foto Th. Tambach, Zaandijk, 

GAZ 21.17032)

Boven: In de  Wormerveerse Marktstraat neemt de Onze Lieve 

Vrouwe kerk een beeldbepalende plaats in. (foto GAZ, 21.16028)

De pastorie van de kerk werd gevestigd in een voormalig 

herenhuis. Dit herenhuis en achtererf werden in 1790 aan de 

parochie geschonken door de rijke kaashandelaar Schermer. 

(Foto Zaanlandse Oudheidkundige Verzameling-Honig collectie, 

GAZ 21.02564)

De r.k. pastorie en school gezien in noordelijke richting. De 

trapgevel rechts is van de in 1886 gebouwde r.k. lagere school 

St. Jozef.  Hier stond voorheen het armen- en weeshuis. (Foto 

Zaanlandse Oudheidkundige Verzameling-Honig collectie,  

GAZ 21.02552)
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Advies, Documentatie en Meldpunt van Vereniging Zaans 
Erfgoed gevraagd het gebouw voor te dragen als gemeentelijk 
monument. Pieter Gravesteijn, adviseur historie, bouw en 
beheer op de Zaanse Schans en secretaris van de Historische 
Commissie Zaanse Schans, verrichtte in 2010 een bouw his-
to  risch onderzoek naar de monumentale waarde van de kerk 
en zijn conclusie was ‘dat het aan te bevelen is de gebouwen en 
het beschreven interieur van de kerk en pastorie van de Onze Lieve 
Vrouw Geboorteparochie aan de Markstraat 4 – 6 te Wormerveer de 
status van monument te verlenen.’ In zijn rapport deed hij aan de 
gemeente Zaanstad deze aanbeveling. Maar omdat er jaarlijks 
maar een beperkt aantal panden kan worden voorgedragen voor 
een status als monument is het kerkgebouw nog steeds niet 
beschermd. Nu de verhuizing van de naastgelegen basisschool 
De Toermalijn een feit is – en in 2019 zal zijn voltooid – is het 
opnieuw de vraag wat er met de kerk gaat gebeuren. Op 8 januari 
2017 schreef het Noord-Hollands Dagblad hierover: ‘De parochie 
ziet zich niet meer voor de eeuwigheid aan de Marktstraat zitten.’ 
Zo waren er al plannen van architect Paul Carree om in de 
kerk winkels en appartementen te bouwen, maar die konden 
vanwege de crisis van de afgelopen jaren niet doorgaan. Dus 
wat nu? De kerk slopen voor woningbouw? Ook de Vereniging 
Zaans Erfgoed liet desgevraagd weten dat men aandacht heeft 
voor het signaal dat de kerk met sloop bedreigd zou zijn. Die 
aandacht werd nog eens versterkt door werkgroepleden uit 
Wormerveer (HVW). De Vereniging Zaans Erfgoed heeft om 
die reden de ledenvergadering van april 2017 in deze historisch 
waardevolle kerk gehouden. In mei 2017 heeft de Vereniging 
de wenselijkheid van bescherming bij de gemeente Zaanstad 
opnieuw aangekaart, maar de afdeling Monumenten liet weten 
dat er nu geen dreiging is! Pastor Matthé Bruijns zei over deze 
ontwikkelingen: ‘Er is [...]al heel wat water door de Zaan gegaan, 
en dat zal er ook nog wel even gaan.’ De kerk blijft ondertussen 
open, heeft een maatschappelijk functie als één van de vijf 
uitgiftepunten van de Voedselbank Zaanstreek en de parochie is 
onderdeel van de Inter Parochiële Caritas Instelling Zaanstreek.

Met dank aan Dick Zwart (Historische Vereniging Wormerveer), Jan 
Piet Bloem (Vereniging Zaans Erfgoed) en pastor Matthé Bruijns.

Bronnen:

- Pieter Gravesteijn, Bouwhistorische verkenning van de Onze Lieve Vrouw 

Geboorte kerk en pastorie aan de Marktstraat 4 – 6 te Wormerveer  

(Z. p. 2010).

- Jur van der Laan, Geschiedenis van de kerken in de parochie Onze Lieve 

Vrouw Geboorte te Wormerveer (Wormerveer 1990). Uitgegeven ter 

gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Onze Lieve Vrouw 

Geboorte kerk te Wormerveer.

- Pastoor B. Voets, Uit het logboek. Verhaal van de belevenissen van de 

katholieke gemeenschap van Wormerveer van 1500 tot 1964 (Krommenie 

1964). Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het 

kerkgebouw. 

Noot:

1 De term ‘schuilkerk’ is een in de negentiende eeuw bedachte 

benaming; tot die tijd was de term ‘huiskerk’ in zwang. Van 

gewelddadige vervolging van katholieken is geen sprake geweest.

RENOVATIES
In 1961 werd de kerk bij een grote renovatie overgeschilderd; 
daarbij verdwenen de muurschilderingen. Tussen 1961 en 1963 
kwamen er glas-in-loodramen in het koor en boven de plek van 
de latere Mariakapel, gemaakt door de Haarlemse glazenier 
Frans Balendong. In 1965 werd de voorgevel aangepakt en tussen 
1974 en 1982 werd opnieuw veel onderhoud uitgevoerd. In 1974 
werd een schetsplan voor de renovatie van de kerk besproken. 
Op basis hiervan werd een Mariakapel gerealiseerd, werd de 
toren gerestaureerd en de klok gerepareerd. Verder werd het 
eucharistisch centrum gerenoveerd; door een andere indeling 
van de kerk ontstond er een intiemere ontmoetingsruimte voor 
de gelovigen. Van 1794 tot 1986 heeft er altijd een pastoor in de 
pastorie gewoond. Tegenwoordig wordt de parochie bediend 
door een verantwoordelijke priester op afstand en ligt de 
dagelijkse verantwoordelijkheid bij een pastoraal werker. 

NIEUWE TIJD
Door de ontkerkelijking die in de jaren zestig inzette, is het 
aantal kerkgangers fors teruggelopen. Tegelijk bleven veel 
behoudende gelovigen weg, omdat zij zich niet konden vinden 
in de vernieuwingen die toen binnen veel kerken plaatsvonden. 
In de jaren tachtig werd duidelijk dat het kerkbezoek en de 
ontvangen collectegelden steeds meer terugliepen. Zoals bij 
talloze kerken diende zich ook hier de vraag aan: hoe nu verder. 
In 2014 bestond het kerkgebouw honderd jaar; bij de parochie 
leefde het plan om na de viering van het jubileum het gebouw 
te sluiten, maar daarvan is men toch teruggekomen. Er werd 
besloten zolang het nog kan de kerk open te houden. Maar meer 
dan het allernoodzakelijkste onderhoud is niet mogelijk, geld 
voor een grondige renovatie ontbreekt. En zo is de kerk, met 
een nog altijd teruglopend aantal kerkgangers, nog steeds in 
gebruik. 

MONUMENTAAL? 
De Historische Vereniging Wormerveer is overtuigd van het 
beeldbepalende en monumentale karakter van het kerkge-
bouw en heeft alweer een aantal jaren geleden de werkgroep 

Kerk O.L.V. Geboorte en pastorie aan de Marktstraat in Wormerveer. 

De foto dateert van een jaar na de bouw in 1914. (Foto Zaanlandse 

Oudheidkundige Verzameling-Honig collectie, GAZ 21.02567)
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hij in 1871 de firma Adriaan Honig. Zijn zaken gingen zo goed 
dat hij nog verschillende oliemolens kocht. Op het terrein van 
de oliemolen De Witte Zwaan aan de Westzijde in Zaandam 
werd in 1888 de stoomolieslagerij Het Hart ingericht. Tegelijk 
werd het zaadpakhuis Bombay gebouwd. Stapsgewijze werd het 
fabriekscomplex uitgebreid met de stoomolieslagerij De Zwaan, 
zaadpakhuis Eben Haezer en oliehuis Uerdingen.3 Adriaan 
Honig was een patriarchale en autocratische ondernemer; hij 
dankte zijn bijnaam aan zijn onverzoenlijke houding bij de 
staking van 1899 bij olieslagerij Het Hart.4 Naast Het Hart en De 
Zwaan was hij ook eigenaar van een veekoekenbedrijf in Koog 
aan de Zaan en de stoomolieslagerij de Phoenix in Bode graven. 
Hij nam deel aan talloze nieuwe projecten zoals de celluloid-
fabriek, de Nederlandse Kabelfabriek, een kalkzand steenfabriek 
en andere ondernemingen. 

VAN OLIESLAGERIJ NAAR CHEMISCHE FABRIEKEN
Het traditionele persen van lijnzaad tot lijnolie en veekoeken 
werd na de Eerste Wereldoorlog steeds minder winstgevend. 
Eerst kwamen er andere grondstoffen, zoals kopra (gedroogde 
kokos), palmpitten en pinda’s, en vervolgens nieuwe fabricage-
methoden zoals wringers en extractie. Sommige fabrieken 
gingen krachtvoer maken. Vetten werden steeds verder be-
werkt. Door fusies en samenwerking bleven er steeds minder 
olie fabrieken over. Het bewerken van lijnolie tot standolie en 
uiteindelijk kunsthars was een van de innovatiestrategieën 
van de Zaanse olieslagerij. Aanvankelijk was koolteer van 
de gasfabrieken een rijke bron van grondstoffen voor de op-
komende chemische industrie. Later kwam daar aardolie bij, 
gestimuleerd door de enorme groei van het aantal auto’s in 
de USA en later in Europa. Maar er was een alternatief. Lijnolie 
was een bindmiddel om met kleurstoffen verf te maken.Door 
de lijnolie te bewerken konden ook de eigenschappen van 
verf worden veranderd, bijvoorbeeld sneller drogen. Aan verf 
werden ook verdunningsmiddelen toegevoegd zoals terpen-
tine of hars. Hars was een product van naaldbomen met tal-
loze toepassingen. Vanaf het einde van de negentiende eeuw 
werden nieuwe eisen aan verf gesteld. De enorm gegroeide 
blik  industrie vroeg om beschermende lak, ijzeren en stalen 
stoomschepen hadden bescherming van de scheepshuid nodig 
tegen roest. In de twintigste eeuw kwamen daar kunststoffen 
bij die voorwerpen van een beschermende kleurlaag moesten 
voorzien, net als auto’s en kunststofvezels in textiel.5 

‘VOOR HET HEDEN EN DE TOEKOMST’
Tussen de rails, een blad dat indertijd in alle treinen lag, publi   -
ceerde in april 1958 een interview met directeur J.J. van Nieuw-
burg van Adriaan Honig’s Kunsthars Industrie N.V. over zijn 
fabriek aan de Zaandamse Westzijde naast het viaduct van de 
Hoornse lijn, die toen een nieuw laboratorium van 1400 m2  in 
gebruik nam. Het bedrijf volgde alle nieuwe ontwikkelingen op 
het terrein van kunstharsen op de voet. Kunstharsen zaten in 
alle busjes verf, maar ook in drukinkt, alle moffellakken voor de 
auto- en rijwielindustrie, de lakken voor de meubelindustrie en 
in de scheepsverven. Het bedrijf hield zich sinds kort ook bezig 
met polyesters voor motor- en zeilboten.1 Kunsthars was een 
kunststof en bij de productie daarvan was de familie Honig al 
eerder betrokken, zoals we in dit verhaal zullen zien.

DE EERSTE ZAANSE FABRIEK VOOR KUNSTSTOFFEN
Een kunststof is een niet-natuurlijke stof die met behulp van 
scheikundige kennis wordt gemaakt. Rond 1860 werd in de 
VS voor het eerst met celluloid geëxperimenteerd, dat vooral 
bekend is geworden als foto- en filmmateriaal. Een nadeel is de 
lage ontbrandingstemperatuur met ontploffingsgevaar. In de 
Zaanse Courant van 1917 gaf P.G. Kuyk een overzicht van meerdere 
Zaanse bedrijven die zich toen presenteerden op de Jaarbeurs 
in Utrecht. Een nieuwkomer was de Eerste Nederlandsche Cel-
luloid  waren fabriek opgericht door A.N. Honig, gevestigd in de 
voormalige verffabriek Hollandia van SBK-Lakken op de Koger 
Hem. Het bedrijf maakte allerlei betaalbare gebruiks voor-
werpen als kammen, borstels, manicuresets en speelgoed. De 
fabriek was in 1913 gesticht door Adriaan Honig van olie slagerij 
Het Hart en De Zwaan, samen met zijn drie zoons.De oudste 
was directeur bij de olieslagerij, de tweede was dit bij de N.V. 
cacao-afvalbewerkingsfabriek voorheen Adriaan Honig en de 
derde zoon, Adriaan Nicolaas Honig (1888-1950), werd directeur 
van de Celluloidfabriek.2 Die werd in 1925 van de Koog naar 
Hilversum verplaatst. In 1936 verbrandde de fabriek; celluloid 
is nu eenmaal erg brandbaar. Zij werd niet herbouwd, omdat 
ze waarschijnlijk weinig profijtelijk was. De olie  slagersfirma 
Honig ging zich met andere kunststoffen bezighouden. 

HET OLIESLAGERSRIJK VAN ‘ARIE DE TIRAN’
Het begon allemaal zoals veel Zaanse bedrijven zijn ontstaan. 
Adriaan Honig (1851-1931) erfde van zijn vader Cornelis Honig 
(1808-1870) de oliemolens Het Pink en De Kieft. Hiermee begon 

Van lijnolie tot zeiljachtje
De onbekende Zaanse kunststoffenindustrie

Bij chemische industrie denken we vooral aan de grote complexen in de Rijnmond en niet direct aan het Zaanse 
industriële verleden. Toch heeft er ook een belangrijke Zaanse chemische of kunststoffenindustrie bestaan. 

Haar wortels lagen in de Zaanse oliemolens en hun opvolgers, de stoomolieslagerijen. 

door Jur Kingma
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kunsthars kunnen voorzien. Als grondstoffen gebruikte men 
glycerine, lijnolievetzuren en ftaalzuuranhydide.8 Ftaalzuur-
verbindingen werden in 1836 voor het eerst uit koolteer ge-
maakt. Het werd een belangrijke grondstof in de chemische 
industrie. AHKI begon met de bouw van een laboratorium, maar 
het onderzoek werd uitbesteed aan Chemisch en Verftechnisch 
Laboratorium en Advies Bureau dr. J. Rinse en ing. W. Dorst te 
Haarlem, chemici afkomstig van Pieter Schoen. In de Tweede 
Wereldoorlog werden nieuwe fabrieken gebouwd, maar wegens 
gebrek aan grondstoffen kwamen zij stil te liggen. In 1941 nam 
de Billiton Maatschappij, actief in de mijnbouw in Nederlands-
Indië (tin) en Suriname (bauxiet), voor 50% deel in het nieuwe 
bedrijf. Billiton had belang bij een goede bescherming van blik 
en aluminium tegen weersinvloeden. Door lijnolie te koken met 
andere stoffen werden stoffen verkregen met de eigenschappen 
van hars.9 Adviseur dr. Rinse legde de contacten met Billiton.10 

VAN AFVAL TOT KUNSTSTOFJACHTJES
Na de oorlog deed Adriaan Honig een mislukte poging tot 
samenwerking met de Amerikaanse Hercules Powder Company. 
In 1958 nam Billiton alle aandelen over en het bedrijf werd 
omgedoopt tot Zaanchemie. Een jaar eerder was een vergunning 

KUNSTSTOFFEN UIT LIJNOLIE
De verffabrieken gingen zelf lijnolie bewerken, zoals Pieter 
Schoen, die in 1919 de LIN, Lak Industrie Nederland, stichtte 
waar vanaf 1933 kunsthars werd gemaakt. Andersom begaf de 
olie-industrie zich ook op het terrein van de verfindustrie. In 
1936 kocht de firma Adriaan Honig het Duitse patent Bisöl voor 
de productie van Bisoline.6 Hiervoor werd lijnolie gekookt net 
als voor standolie, maar tijdens het koken werd er lucht door 
ge blazen. Daarna werd dat mengsel door een spiraalkoeler 
geleid, zodat er producten met verschillende viscositeit konden 
worden afgetapt. In 1940 werd op basis van lijnolie een alkyd-
hars gemaakt, Cealine genaamd, naar de overleden directeur 
C.A. Honig.7 Andere producten werden Limoline en Aqualine. 
Dit zette de firma Adriaan Honig verder op de weg van de 
kunststoffen. In 1940 werd Adriaan Honig’s Kunsthars Industrie 
N.V. (AHKI) opgericht, waarover in de zomer van 1940 in het 
Algemeen Handelsblad een uitvoerige reportage verscheen. 
Sommige verffabrikanten stookten zelf kunsthars, maar de 
meesten kochten het in het buitenland. Door de oorlog was dat 
nu onmogelijk. Bisoline zorgde voor een betere opname van 
pigment, een snellere droging en een langere levensduur van 
verf. De fabriek zou in de helft van de Nederlandse behoefte aan 

De eerste Nederlandse celluloidfabriek, gesticht door 

olieslager Adriaan Honig in de voormalige verffabriek 

Hollandia van Storm, van Benthem & Kluyver op de 

Koger Hem. (Foto GAZ 21.01088)

Het olieslagersrijk van ‘Arie de Tiran’. Het fabrieks-

complex van Het Hart en De Zwaan kort nadat de 

nieuwe Bisolinefabriek in bedrijf was gekomen. Langs 

de Zaan de stoomolieslagerij. Aan de overzijde van de 

Westzijde de nieuwe chemische fabriek. 

(Foto GAZ 22.22538)
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Daar werd een glasvezelnet overheen gelegd en daarna werd 
opnieuw kunsthars aangebracht. De glasvezel kwam uit de 
USA en de kunsthars van Honig in Zaandam. De bootjes waren 
duurder dan houten Surinaamse bootjes, maar veel lichter en 
sterker en hadden een groter laadvermogen. 

INNOVATIE MET KUNSTSTOFFEN IN DE JACHTBOUW
Dat brengt ons bij de composiet-kunststoffen. Eigenlijk was 
linoleum dat al, want dat bestaat uit bewerkte lijnolie, een 
juten drager, pigment en vulstof. Als eerste echte composiet-
kunststof geldt Formica (1912), papier of katoen gedoopt in 
vloeibaar bakeliet. Later bestond het vooral uit kraftpapier en 
melaninehars.12 In de Zaanstreek kreeg de ontwikkeling van 
kunststofjachtjes van kunsthars en glasvezel een belangrijke 
impuls van de bekende jachtbouwer Ricus van de Stadt. Hij 
bouwde jachten in hout en staal, maar realiseerde zich dat die 
door de stijgende loonkosten onbetaalbaar werden. Polyester 
maakte ook nieuwe jachtvormen mogelijk. Omdat polyester 
jachtjes via mallen werden gemaakt, werd serieproductie 
mogelijk.13 Vanaf 1953 experimenteerde hij met bootjes van 

aangevraagd voor de bouw van een furfuralfabriek, een kunst-
stof van plantaardig afval, zoals maiskolven, rijstdoppen, 
katoendoppen en haverschillen gekookt met zwavelzuur. 
Het werd gebruikt als oplosmiddel en als basis voor een soort 
kunsthars. In 1958 werd een nieuw centraal laboratorium 
gebouwd waar veel werd geëxperimenteerd met kunstharsen 
en kunststoffen. Zaanchemie maakte kunstharsen die als 
isolatiemateriaal werden gebruikt in de elektrische industrie 
en ureumharsen voor moffellakken. Een ander product was 
Lamellon, polyesterhars gecombineerd met glasvezel. Het werd 
verwerkt bij de jachtwerf Dubdam in Oostknollendam, gesticht 
door de heren Dubbeld en Van Dam. Zij bouwde sinds 1952 
‘plastic jachtjes’. In 1958 ging A. Dubbeld naar Paramaribo om 
daar te helpen bij het opzetten van een werfje voor kunststof-
bootjes.11 Op de werf ESPO werden twee houten mallen gemaakt 
voor boten die in Suriname konden worden gebruikt: een van 
5 meter en een van 7.5 meter. Het was een kwestie van met een 
kwast vloeibare kunsthars aanbrengen over een houten mal. 

In 1954 was de fabriek al verschillende keren uitgebreid. 

De boerderij van boer Brinkman is nog zichtbaar op het 

fabrieksterrein. (Foto archief MBTZ, overgedragen aan GAZ) 

Een van de twee kunstharsfabrieken. De arbeiders zijn 

nu operators en steeds vaker afhankelijk van meet- en 

regeltechniek. Hier wordt de overgang zichtbaar van 

de traditionele Zaanse stapsgewijze productie (batch 

production) met verschillende tussenstappen naar continue 

productie.  (Foto J.B. van der Kolk, Naarden 12  juli 1954, 

archief MBTZ, overgedragen aan GAZ) 
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5 Frank Greenaway, ‘The Chemical Industry. Part III: Polymers, Dyes and 

pigments’ in: Trevor I. Williams, A History of Technology Volume VI The 

twentieth Century C. 1900 to C. 1950  part I (Oxford, 1978) 551-569.

6 Dat was in het zelfde jaar dat de celluloidfabriek verbrandde.

7 A.J. Honig, ‘Van oliemolens tot kunststoffabriek’, met Stoom 22 

(Zaandam 1996) 14-17.

8 Algemeen Handelsblad 9 augustus 1940 (Delpher). 

9 A.F. Kamp, De standvastige tinnen soldaat. 1860-1960 N.V. Billiton 

Maatschappij ’s-Gravenhage (’s-Gravenhage 1960) 257-258.

10 De N.V. Zaanchemie. Lezing directeur J.J. van Nieuwburg (Archief MBTZ 

overgedragen aan GAZ) 

11 Het Nieuws: Algemeen Dagblad 30 juli 1958 (Delpher). 

12 Kraftpapier is een stevige papiersoort die vooral als pakpapier wordt 

gebruikt.

13 Ericus Gerardus van de Stadt, ‘Mijn leven als zeezeiler en jachtbouwer’, 

met Stoom 23 (Zaandam 1996) 16-18.

14 Willem Akkerman, Theo van Herpen, Jan Briek, E.G. van de Stadt Pionier 

in jachtontwerpen (Franeker 2001) 50-54.

15 ‘De PRIMEUR van PLASTIC de Zaan op. Toppunt van veerkracht’, 

Dagblad De Typhoon 20 augustus 1954 (archief Pieter van Nieuwburg). 

16 ‘De Zaan maakt kennis met een boot van plastic. Ongekende 

mogelijkheden’, De Nieuwe Dag 11 september 1954 (archief Pieter van 

Nieuwburg).   

17 Mededeling Pieter van Nieuwburg.

polyester. In 1955 kwam de eerste Stern uit de mal, een spe-
ciaal ontworpen tweemansboot. Hij had nog enige jaren 
experi  menteren nodig voor een goed draaiende en rendabele 
produ ctie,14 tot uiteindelijk 200 bootjes per jaar. Ze werden 
zelfs geëxporteerd naar de USA. Hij werkte samen met AHKI. 
Er volgden nog meer polyester jachtjes: Vaurien, Randmeer, 
Sprinter, Pionier en Spanker. Naast Van de Stadt en Dubdam 
maakten nog meer Zaanse jachtwerven zeilboten en volgboten 
van kunststof.  

DE ERFENIS
Zaanchemie kwam in 1965 in handen van Scado N.V., een Zwolse 
verffabriek, op haar beurt in 1967 overgenomen door Unilever. 
In 1980 kwam Scado in handen van DSM, het chemische 
bedrijf dat was voortgekomen uit de Staatsmijnen. De fabriek 
in Zaandam werd gesloten en de productie werd overgebracht 
naar Drenthe. DSM maakt nog steeds kunstharsen voor coatings 
op een aantal locaties in Nederland. De oliefabriek was al eerder 
gesloten. 
De Zaanse olieslagerij vormde de basis voor een succesvolle 
innovatie in kunstharsen en kunststoffen. Door schaalver-
groting en milieu-eisen is de kunstharsproductie verdwenen 
uit de Zaanstreek. Voorwerpen van kunstharsen zijn niet alleen 
een symbool van de wegwerpmaatschappij, maar zoals de 
jachtjes van Ricus van de Stadt laten zien bracht kunsthars ook 
luxe-producten binnen het bereik van mensen met een lager 
inkomen. Het is een symbool van de democratisering van de 
consumptie. Dehler Jachtbouw, tot 1993 aan de Voorzaan, is een 
nazaat van de jachtwerven die kunststofjachten bouwden. 

Noten:

1 ‘Voor het heden en de toekomst’ ingez. med., Tussen de Rails. 

Maandblad voor de Nederlandse Spoorwegen 5 (april 1957 nr. 11) 72.

2 Doreen Arnoldus, Family, family Firm and Stratey. Six Dutch family firms 

in the food industry 1880-1970 (Amsterdam, 2002) 92-93. 

3 J.J. van Nieuwburg, Van molen tot modern grootbedrijf (Zaandam, 1937) 

9-11. Typoscript met ingeplakte foto’s opgedragen aan C.A. Honig, 

directeur van N.V. Oliefabrieken ‘Het Hart’ & ‘De Zwaan’ voorheen 

Adriaan Honig, opgesteld door de bedrijfs-chef, waarschijnlijk J.J. van 

Nieuwburg.

4 N.V. Oliefabrieken Het Hart en De Zwaan voorheen Adriaan Honig Zaandam 

(z.p. z.j.). 

LICHT, STERK EN GEEN VERF NODIG. 
In augustus 1954 voer het eerste kunststof bootje op de 
Zaan, gegoten bij Adriaan Honig’s Kunsthars Industrie. De 
verslaggever van De Typhoon voer over de Zaan vanaf de 
tuin van directeur J.J. van Nieuwburg en was lyrisch over de 
kwaliteit van dit 30 kg zware bootje, gemaakt van moderne 
plastics. Er konden wel vier personen in. Het was een 
demonstratiemodel dat de mogelijkheden van moderne 
kunststoffen toonde. Een ander demonstratieobject 
was een kofferdeksel voor een Volkswagen.15 Ook de 
verslaggever van De Nieuwe Dag mocht spelevaren met 
dit product van het laboratorium van AHKI. Er waren toen 
nog geen plannen voor serieproductie.16 Later volgde een 
motorbootje, gemaakt door de werf Dub dam, die er met 
hulp van AHKI drie bouwde. Het demonstratiemodel 
lag in de tuin aan de Zaan bij het huis van directeur Van 
Nieuwburg. Zijn kinderen gingen er af en toe stiekem mee 
de Zaan op.17

In april 1957 presenteerde 

directeur Van Nieuwburg 

in het blad Tussen de Rails 

deze kunststof motorboot, 

gemaakt van kunsthars. Dit 

promotiemodel lag in de tuin 

van Van Nieuwburg. (Foto 

verzameling auteur) 

Jachtbouwer Ricus van de 

Stadt zeilde in 1959 met de 

eerste in Nederland gebouwde 

Vaurien. Net als Dubdam 

bouwde hij ook buitenlandse 

modellen. De van oorsprong 

Franse Vaurien kon zowel 

in polyester als in hout 

worden geleverd. (Foto G.L.W. 

Oppenheim, Waterkampioen 

Scheepvaartmuseum 

S.6507(01)0649) 
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Zaanstad. Kamper bleef tot die tijd onafgebroken als pachter 
de Deborahoeve bewonen, maar moest uiteindelijk verhuizen; 
de laat negentiende-eeuwse boerderij ging rond 1980 tegen de 
vlakte.
Nu is hier het bedrijf Vitalis Nederland gevestigd, met als adres 
Penningweg 106D.

ADRIAAN ROGGESTRAAT 29: DE GRETHAHOEVE, 
ALIAS DE STAALWATERBRON

Een van de eerste boerderijen op korte afstand van de West-
zanerdijk, aan een verbindingsweg tussen deze dijk en de 
Ringweg, was de Grethahoeve, ook wel bekend als De Staalwater-
bron.
Voor de inpoldering van het IJ was dit een stuk buitendijks land, 
in de negentiende eeuw in gebruik als hooiland bij bijvoorbeeld 
‘medisch doctor’ J.J.W. van Cooth, Jacob Hoorn, Hendrik Verdonk, 
Jan Rensen en Jacob Waagmeester. Laatstgenoemde ver  kocht 
het land in 1869 aan landman Hendrik Russelman, die het 
korte tijd later doorverkocht aan de Assendelfste land bouwer 
Jan Corneliszn. Hartog (1837-1921). In de volksmond werd het 
aangeduid als ‘het weiland Het Broekje’, waarop Hartog in 1877 
besloot een boerderij te bouwen. Kort tevoren was immers dit 
stuk buitendijkse grond omgevormd tot Zaan dammerpolder. 
Naar verluidt was het ‘een kleine boerderij van hout’, de Gretha-
hoeve, zo genoemd naar beide dochters Petronella Margaretha 
Hartog (1868-1886) en Margaretha Catharina Hartog (1875-1972). 
Een zekere Kas was naar verluidt zetboer.2 
Een journalist schreef in 1949 in De Typhoon dat Kas in 1893 een 
stroompje water op het erf ontdekte, ‘dat maar bleef vloeien’. Er 
bleek veel staal in het water te zitten en dat had een heilzame 
werking. Het werd zelfs in Engeland bekend en een Engelsman 
had interesse om deze bron te exploiteren. De Elizabethbron 
droogde echter al na een paar weken op. Hoe men ook pompte, 
er kwam nog maar een modderig stroompje. Oorspronkelijke 
krantenartikelen over deze eerste Elizabethbron zijn helaas niet 
bekend. 
Wel is het zeker dat in 1894 de houten boerderij van Hartog 
af  brandde. De verzekering stelde ƒ 32.000,- beschikbaar voor 
herbouw en daarvoor kon een grote stenen stolpboerderij 
worden gebouwd, de nieuwe Grethahoeve. Ook deze werd tot 
het einde van haar bestaan de Staalwaterbron genoemd.
De journalist liet onvermeld dat Hartog twee jaar na de her-

DE RINGWEG
De Westzanerdijk was eeuwenlang de zeedijk langs het IJ, 
maar na inpoldering tot de Zaandammerpolder was dat niet 
meer nodig. Aan de voormalige zeekant, op enige honderden 
meters afstand, kwam een ringweg te liggen.1 Niet alleen aan 
de oever van het Noordzeekanaal en langs de spoorlijn verrezen 
boerderijen en huizen, maar ook langs deze Ringweg.

RINGWEG 57: DEBORAHOEVE
De Deborahoeve die zo’n honderd jaar lang aan Ringweg 57 
stond, was gedurende haar bestaan eigendom van de familie 
Van Tienhoven. Gijsbert van Tienhoven (1841-1914) was gehuwd 
met Anna Sara Maria Hacke (1846-1921) en zij woonden aan de 
Keizersgracht in Amsterdam. Van Tienhoven was hoogleraar aan 
de Universiteit van Amsterdam en wethouder van financiën. 
Volgens kadastrale gegevens liet hij in 1885 een huis bouwen 
aan de Ringweg, dicht bij Zijkanaal E. Volgens gegevens uit de 
bouwdossiers van de gemeente Zaandam liet echter in 1876 de 
heer J. Duis een woning bouwen op kavel nummer 34, wat om 
Ringweg 57 moet gaan. Dit was Johannes Duis (1844-1930), de 
eerste decennia pachter van de boerderij van Van Tienhoven.
Hoe het ook zij, in 1888 ging het eerste pand (uit 1876 óf uit 
1885) tegen de vlakte en op naam van Duis verrees ernaast een 
nieuwe boerderij. Duis betrok deze met zijn gezin. Het adres was 
toen Polder VI nummer 44, vanaf 1918 Ringweg 57. In elk geval 
halverwege de twintigste eeuw werd de boerderij aangeduid 
als Deborahoeve.
In 1910 verhuisde Duis. Hij werd als pachter opgevolgd door 
Jacob Kamper (1873-1943) met diens vrouw Leigje Kranenburg 
(1873-1968). 
In 1936 werden de kinderen Van Tienhoven eigenaar en om-
streeks 1945 werd de tweede generatie Kamper, Teunis Kamper 
(1910-2004), met zijn gezin, pachter. De familie Kamper-Romkes 
bleef op de Deborahoeve tot het einde van het bestaan. Eveneens 
in 1945 werden de oost-, zuid- en westgevel van de boerderij 
vernieuwd. Ook verrees een nieuwe landbouwschuur op de 
fundering van een schuur uit 1903.
In 1949 kocht de familie Buma-van Tienhoven uit Aerdenhout 
het geheel. Anna Emerentia Jacoba van Tienhoven (1904-1975) 
was een kleinkind van eerste eigenaar Gijsbert van Tienhoven. 
In 1972 verkochten zij de boerderij aan het Ontwikkelingsschap 
Zaanstreek die in 1979 alles doorverkocht aan de gemeente 

De voormalige 
Zaandammerpolder (2)

Sinds kort écht polder-af
Na het gereedkomen van het Noordzeekanaal (1875) hadden de daardoor ontstane polders ongeveer een eeuw 

een agrarische bestemming. Daarna moesten de boerderijen de een na de ander plaats maken voor industrie; in 
2017 verdween als laatste de Mariahoeve, Kanaalkade 5.  

door Jan van der Male
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zulk soort bronnen hele kuuroorden. Dat gebeurde niet bij de 
Grethahoeve. Er kwamen natuurlijk wel machines in of bij de 
Grethahoeve die het water konden bottelen en ruimten waar de 
flessen voor verzending werden klaargemaakt.3 
De NV Staalwaterbronnen ten behoeve van de Elizabethbron 
bij de Grethahoeve moest helaas in 1899 worden geliquideerd. 
Maar ‘eenige Haagsche heeren’ zetten het geheel voort onder de 
naam NV Imperial Tafelwaterbron te Zaandam. Zij bestemden 
begin twintigste eeuw een deel van het terrein voor de bouw 
van arbeiderswoningen.
In 1905 werden Pieter Simonszn. Schoen (1862-1916) en zijn 
vrouw Leliana Gerarda Agatha Lelsz eigenaar van de ‘Boeren-

bouw de boerderij met bijbehorend land verkocht aan makelaar 
Johannes Hendrikszn. Draijer. Die verkocht het geheel direct 
door aan de NV Staalwaterbronnen te Zaandam. Want eveneens 
in 1896 werd ‘weder een nieuwe staalwaterbron ontdekt, welke den 
naam van “Elisabethbron” zal dragen. Ze is gelegen op “Gretha-
Hoeve”, in den IJpolder. Het staalwater is, blijkens een onderzoek van 
de h.h. Dr. Van Hamel Roos en Harmens, te Amsterdam, (onder wier 
voortdurend toezicht ’t in den handel gebracht zal worden) rijker aan 
minerale zouten dan de tot nu toe in Nederland in exploitatie zijnde 
bronnen. (…) Het plan bestaat geen badplaats in te richten, doch zich 
te beperken tot verzending.’ Aldus de Zaanlandsche Courant van 15 
februari 1896. Op andere plaatsen, zoals in Spa, ontstonden bij 

De Deborahoeve in haar laatste dagen, vanaf de Westzanerdijk.  

Op de achtergrond de vuilverbrandingsinstallatie uit 1973.  

(Collectie Westzaanse Digitale Beeldbank/Rein van Houten)

Waar eens de Deborahoeve stond vrijwel dezelfde plaats in 2017, 

maar dan vanaf de Ringweg gefotografeerd. Het terrein tussen 

de Westzanerdijk en Ringweg is intussen volledig dichtgegroeid. 

(Foto Jan van der Male) 
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Vink uit Arnhem (!) een boerderij aan het begin van de nog 
gloednieuwe Ringweg bouwen. Bernardus Gerardus Johannes 
Blanke uit Amsterdam nam deze spoedig over. De boerderij 
stond op kavel 26 in de Zaandammerpolder. In 1888 volgde ver-
koop aan Jan Jozuaszn. van Eik uit Amsterdam.
Van Eik verpachtte de boerderij aan de Ringweg aan de familie 
Van Splunter.4 Omdat Abraham van Splunter Jacobuszn. (1830-
1912) afkomstig was uit Sommelsdijk op het Zuid-Hollandse 
eiland Goeree-Overflakkee, werd de boerderij Overflakkee 
genoemd. Zoals zoveel families waren zij vanuit het zuiden 
naar de drooggevallen Noord-Hollandse meren getrokken 
omdat hier werkgelegenheid was. Hiervoor hadden zij in de 
Haarlemmermeer gewoond.
In 1893 brandde de boerderij Overflakkee af. In 1894 volgde 
herbouw. Datzelfde jaar trouwde zoon Abraham en het gezin 
Van Splunter-Feensma exploiteerde hierna de boerderij met 
broer J. van Splunter. De familie Van Eik bleef eigenaar van de 
hoeve Overflakkee tot 1916.
Toen volgde verkoop aan de Beverwijkse civiel ingenieur 
Martinus Johannes van Hattum.
Helaas brak in 1919 opnieuw brand uit in het woongedeelte en 
een jaar later verrees het derde woonhuis van Overflakkee. 
Intussen was omstreeks 1918 de pacht overgenomen door de 
ongeveer 25-jarige Jan Hoeve en zijn vrouw Maatje van Baalen 
uit Oostzaan. Maatjes halfbroer Adrianus Buth betrok in 1920 
met zijn vrouw het arbeidershuis op Ringweg 1 en werkte bij 
zijn halfzus en zwager.
Vanaf 1923 was de NV M.J. van Hattum’s Havenwerken in Bever-
wijk eigenaar van het perceel. In de jaren vijftig werd dit bedrijf 
hernoemd in NV Van Hattum en Blankevoort en uiteindelijk 

hofstede genaamd “Grethahoeve”, met ruimte voor stalling, wagen-
huis en de staalwaterbron “Elisabeth”’ met bijbehorend land. 
Schoen bezat de verffabriek Pieter Schoen & Zoon, door zijn 
vader in 1886 verhuisd vanaf de Westzanerdijk naar het begin 
van de Oostzijde (later Sigma Coatings). Schoen zette de 
staalwaterbron bij de Grethahoeve nog enige tijd voort. 
Wanneer de verkoop van staalwater van dit terrein exact is 
gestopt, is niet duidelijk. De journalist in 1949 noemde de naam 
van de boerderij Staalwaterbron een historische misgreep, want 
na de bouw daarvan in 1894 zou er geen bron meer zijn geweest, 
maar dat heeft hij zelf dus mis. De bron heeft in elk geval tot na 
1905 bestaan!
Begin twintigste eeuw wijzigde de naam van de verbindingsweg 
tussen Westzanerdijk en Ringweg in Adriaan Roggestraat. Het 
adres van de boerderij werd Adriaan Roggestraat 29.
In 1919 kwamen Gerrit Butter (1882-1949) en zijn vrouw als 
pachter op De Staalwaterbron alias Grethahoeve. Ergens vóór 
1949 is de kap van de boerderij afgetopt. Daarmee werd de eer-
tijds fraaie stolpboerderij f link verminkt.
Vanaf 1952 werd de volgende generatie Schoen eigenaar tot vijf 
jaar later verkoop aan de gemeente Zaandam volgde. 
Inmiddels was in 1948 Frans Janszn. Hoeve (1917-?) de nieuwe 
pachter geworden. Zijn vader pachtte de boerderij Overflakkee 
aan de Ringweg, waarover hierna meer. Hoeve was de laatste die 
hier woonde en werkte. In de zomer van 1970 werd de boerderij 
gesloopt. Er kwamen nieuwe huizen op deze plek.

HOEVE OVERFLAKKEE, RINGWEG 3
Eveneens in de jaren zeventig van de negentiende eeuw, om 
precies te zijn in 1878, lieten Jan Blanke en Cornelia Dorothea 

De sloop van de uit1894 daterende Grethahoeve alias 

Staalwaterbron in 1970. ( GAZ 22.12262, collectie Rein van 

Houten)

Tot bijna vijftig jaar geleden stond op het hoekje van de 

Adriaan Roggestraat en Ringweg de Grethahoeve. Uiterst 

rechts is in 2017 aan een bordje te zien dat de Ringweg 

doodloopt sinds de aanleg van de Albert Heijnweg begin 

jaren tachtig. Hoeve Overflakkee aan de Ringweg, op de 

plek van de bomen in de verte, moest daarvoor wijken. 

(Foto Jan van der Male)
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zijn aan de Ringweg nog wat karakteristieke woonhuizen uit 
het eerste decennium van de twintigste eeuw bewaard.
In de jaren negentig werd de Hoofdtocht doorgetrokken over 
Zijkanaal E richting Nauerna en begin deze eeuw werd de 
Kanaalkade zodanig ingericht dat je met de auto snel vanaf de 
Coentunnelweg (A8) via de Thorbeckeweg, over het voormalige 
Bruynzeelterrein en de Gerrit Bolkade, richting Beverwijk en 
omgekeerd kunt rijden.

Met dank aan Peter Nugter uit Meppel.

Bronnen:

- Behalve van de in de voetnoten genoemde bronnen is gebruik 

gemaakt van kadastrale archieven, adresboeken en foto’s uit het 

Gemeentearchief Zaanstad. 

Noten:

1 Ter hoogte van Westzaan tot aan Nauerna lag in de Westzanerpolder 

eveneens zo’n ringweg, begin twintigste eeuw hernoemd tot Veldweg.

2  Een zetboer is in loondienst bij de eigenaar. Een pachter betaalt pacht 

aan de eigenaar en leeft zelf van de opbrengst van de boerderij.

3  De Typhoon, 11 maart 1948 en 10 maart 1949; Zaanlandsche Courant, 8 

april 1899; Weekblad voor Noord-Holland boven het IJ, 17 maart 1905.

4  Geen nabije familie van de Van Splunters van de Catharinahoeve op 

Kanaalkade 4, hoewel die familie oorspronkelijk ook uit Sommelsdijk 

kwam.

5  Gemeentearchief Zaanstad, archief van de Vereenigde Nauernasche-, 

Westzaner- en Zaandammerpolders (WA-0009), inv.nr. 140.

6  Idem, inv.nr. 206.

7  http://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=ijpolders. 

werd het Volker Stevin Beton en Waterbouw BV in Beverwijk. 
De families Hoeve en Buth bleven zeker tot in de jaren zestig op 
respectievelijk Ringweg 3 en Ringweg 1 wonen.
Begin jaren tachtig is de boerderij afgebroken ten behoeve van 
de aanleg van de Albert Heijnweg en de Houtveldweg. Op de 
plek van de boerderij kwam de parkeerplaats van het bedrijf 
Engie Services West BV (Cofely), gelegen tussen beide wegen in.

VAN POLDER TOT INDUSTRIEGEBIED
Een uitputtende geschiedschrijving van álle boerderijen 
in de polder voert te ver, maar de historie van de besproken 
boerderijen is illustratief voor de geschiedenis van de meeste 
akkerbouwbedrijven binnen de polder.
In 1972 ging het gemaal op de hoek van de Zaandammerpolder 
en zijkanaal E tegen de vlakte. Er kwam een nieuw gemaal iets 
noordelijker langs het kanaal.5 In 1973 bouwde Ontwik kelings-
schap Zaanstreek op de plek van het vroegere gemaal een 
vuilverbrandingsinstallatie met hoge schoorsteen (Ringweg 
289).6 Vanaf de Westzanerdijk kwam er een verbindingsweg, 
pal ten westen van de Deborahoeve.
In 1983 kwam er halverwege deze verbindingsweg een weg 
richting de Hemspoortunnel, genoemd naar de naastgelegen 
vaart: de Hoofdtocht. Dit was het begin van de industrialisering 
van de polder. Formeel in 1988 werd de bestemming van de 
Zaan  dammerpolder gewijzigd in industriegebied onder de 
naam Bedrijvengebied Westerspoor Zuid. Het oostelijk deel, 
dat later werd volgebouwd, werd de Zuiderhout.7 Eveneens in 
1988 werd de Zeehaven uit 1911 (het gedeelte dat was aangeduid 
als Balkenhaven) deels weer gedempt. Ook in deze jaren verrees 
tussen de Westzanerdijk en de Ringweg, onder meer op het 
terrein van de Grethahoeve, een nieuwe woonwijk. Gelukkig 

Bouwtekening van hoeve 

Overflakkee aan de Ringweg 

3 in 1894. Deze verving een 

boerderij uit 1878. In 1920 

verrees de derde en laatste 

boerderij. ( GAZ, OA-0200, 

DSOW/BVZD/6814)
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Albert en Jacob Adriaan Laan
Twee broers met een missie

Naast de Zaanbrug aan de Veerdijk in Wormer ligt al 125 jaar een fabriekscomplex dat in 1893 werd opgericht 
onder de naam Gebroeders Laan en sinds 1954 Lassie NV heet. De twee broers die het bedrijf oprichtten, 
begonnen niet met rijstpellen, maar met pellen van gerst tot gort. Zij traden in 1916 terug, maar hebben 

duidelijk hun stempel op het bedrijf gedrukt door steeds belang te hechten aan vernieuwing. Die strategie 
werd ook in de jaren vijftig van de twintigste eeuw gevolgd, wat leidde tot de ontwikkeling van Lassie Toverrijst. 

Dat product was zo succesvol, dat het een belangrijke rol heeft gespeeld bij het feit dat het bedrijf nu nog 
bestaat. Wie waren deze twee broers en hoe is het hun gelukt de nieuwe fabriek van de grond te krijgen?

door Vibeke Kingma

Albert (1867-1933) en Jacob Adriaan Laan (1869-1941) waren 
de jongste telgen uit het gezin van Jan Jacob Laan (1834-1882) 
en Aaltje Vis (1837-1914). Beide ouders kwamen uit Zaanse 
ondernemersfamilies. Zij hadden twee oudere broers, Cornelis 
Jan en Jan Cornelis, en twee zussen, Cornelia en Alida. Vader 
Jan Jacob Laan was sinds 1868 medevennoot in het bedrijf 
Wessanen en Laan, samen met zijn vier broers. Met hun vijven 
hadden zij het bedrijf uitgebouwd tot de grootste onderneming 
van Wormerveer. In die tijd beschikte Wessanen en Laan over 
drie fabrieken, waarin rijst werd gepeld, olie geperst en meel 
gemalen. Jan Jacob Laan stierf in 1882, zijn kinderen waren toen 
allemaal nog minderjarig. Een maand voor zijn dood was hij 
wegens ernstige gezondheidsproblemen uit de vennootschap 
met zijn broers gestapt. Dat had grote gevolgen voor zijn vier 
zoons, omdat die nu geen rechten meer konden laten gelden 
binnen Wessanen en Laan. Het betekende niet dat de zoons 
niet meer bij Wessanen terecht konden, maar wel dat zij een 
zwakke uitgangspositie hadden binnen het bedrijf. Van een 
conf lict tussen deze tak van de familie Laan en de andere 
Lanen lijkt geen sprake te zijn geweest, maar de relatie was ook 
niet helemaal vrij van frictie. De twee oudste zoons zijn wel 
een behoorlijke tijd binnen Wessanen en Laan actief geweest. 
Cornelis Jan werkte tussen 1879 en 1894 voor Wessanen en kreeg 
daar een grondige opleiding. In 1894 ging hij een partnerschap 
aan met zijn schoonvader Pieter Ruyter Dirkszoon en werd 
firmant in diens bedrijf W.J. Boon & Comp. De tweede zoon, 
Jan Cornelis, werkte korter voor Wessanen, van 1883 tot 1891, 
toen hij met zijn schoonvader Dirk Crok het olieslagersbedrijf 
Crok en Laan oprichtte. 

DE STOOMGORTPELLERIJ
De twee jongere broers besloten om helemaal niet meer te gaan 
werken voor Wessanen, maar meteen voor zichzelf te beginnen 
met een stoomgortpellerij. Albert was 26 jaar en Jacob Adriaan 
24 jaar oud toen zij het bedrijf opstartten. Om als jongere uit het 
niets een bedrijf op te bouwen was best een riskante stap, die 
de broers vooral hebben kunnen zetten dankzij de steun van de 
familie. Al verwachtte de familie Laan dat ‘Ko en Ab binnen enkele 
maanden gortpeller af ’ zouden zijn, zij kregen wel een lening. Ook 
konden de broers een stoommachine overnemen van Wessanen 
en Laan en er was een oom die hielp met het installeren van 

de pel  stenen, zodat zij de kosten van een monteur konden uit-
sparen. Deze ‘oom Albert’ moet bijna wel van de familie Vis zijn 
geweest, want er was op dat moment geen Laan met die naam, 
behalve Albert Laan zelf. Zo werden zij dus door beide kanten 
van de familie gesteund in hun onderneming. 

RISICO
Ondertussen stonden de broers wel onder grote druk. Jacob 
Adriaan schreef later: ‘als je de boeken er op na slaat zal je zien 
van hoe weinig wij leefden om in godsnaam maar spoedig onze obli-
gatie schuld te delgen, altijd in angst dat als de zaak niet goed mocht 
gaan, dat W en L (Wessanen en Laan, VK) die zou inpikken en wij 
tot kantoor  bedienden aldaar zouden worden gedegradeerd’. Dat de 
familie Laan sceptisch was over de stoomgortpellerij is niet zo 
gek. Klaas Blans van rijstpellerij Blans had al eerder geprobeerd 
om gort te pellen met stoom en was ermee gestopt, omdat het 
niet winstgevend was. Dat Gebroeders Laan wel een succes werd, 
kwam vooral omdat zij niet alleen voor de Nederlandse markt 
produceerden, maar ook voor de Duitse. De broers hadden 
daarvoor in Duitsland speciale pelstenen voor het pellen 
van parelgort aangeschaft. Alle Zaanse rijstpellerijen en olie-
slagerijen produceerden niet alleen voor het binnenland, maar 
ook voor de export. Voor grotere bedrijven was dat de enige 
manier om winst te maken, de binnenlandse markt was te klein.

ONTSPANNING
Toen de broers eenmaal succes hadden met hun gortfabriek 
konden zij enigszins ontspannen. Rond 1900 waren beiden 
actieve deelnemers aan de Zaanlandsche Zeilvereniging, net 
zoals veel andere fabrikantenfamilies. Jacob Adriaan was 
daarnaast een fervent schutter; in 1908 deed hij mee aan de 
Olympische Zomerspelen te Londen aan het kleiduiven schieten 
op het onderdeel trap individueel, waarbij hij als 26ste eindigde. 
Beide broers waren niet zo gehecht aan de streek, mogelijk ook 
omdat hun moeder na de dood van hun vader naar Haarlem was 
verhuisd. Jacob Adriaan had Spanje ontdekt, waarschijnlijk op 
een van de vele reizen die hij maakte om afnemers voor gort te 
vinden. Hij kocht een tweede huis in Malaga, waar hij de half 
Nederlandse-half Spaanse Lucia van Dulken y Nagel ontmoette, 
met wie hij in 1909 zou trouwen. Zij was de dochter van een 
wijnhandelaar, die ook honorair consul van Malaga was. Vanaf 
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die tijd woonde Jacob Adriaan steeds een deel van het jaar in 
Malaga. 
Albert verhuisde rond 1900 naar Amsterdam, waar hij pas veel 
later zijn vrouw ontmoette. Hij trouwde in 1921 met Carolina 
Hendrika Brommelcamp, dochter van een Amsterdamse 
conducteur, voor die tijd een opvallende keuze. Albert was toen 
zelf al 54 jaar oud, zijn vrouw was 31. Hij ontwikkelde verder een 
hobby voor sportautomobielen. In deze periode van beperkt 
autoverkeer viel hij daarmee behoorlijk op. Als hij de familie 
van zijn vrouw bezocht in zijn Spyker-auto, liep de hele straat 
uit. Uiteindelijk bezat hij zelfs drie auto’s.

VERNIEUWING IN DE ZAAK
Met het bedrijf ging het goed, maar de broers streefden steeds 
naar uitbreiding. De verkoop van gort leek na 1908 terug te 
lopen en zij keken daarom naar nieuwe mogelijke producten. 
Hun oog viel op havermout. Dat werd in Nederland wel geïm-
porteerd, maar niet geproduceerd. De broers bouwden de 
eerste havermoutfabriek van Nederland. Net als bij de gort 
moest er flink gepionierd worden; het kostte twee jaar om het 
productieproces onder de knie te krijgen. De geïmporteerde 
havermout uit de VS en Duitsland bleef lang onder de prijs van 
de havermout van Stoompellerij Mercurius, zoals het bedrijf 
inmiddels heette. Toch bleven de broers geloven in deze be-
drijfs  tak. 
Een gouden greep bleek de bouw van de voor die tijd enorme 
betonnen silo in 1911-1912. Vanwege die silo kon het bedrijf op 
veel grotere schaal grondstoffen inkopen en daarmee handelen. 

Portret van Albert Laan, z.j. 

(foto GAZ Lassie archief)

Portret van Jacob Adriaan Laan, z.j. 

(foto GAZ Lassie archief)

Schaalmodel van de eerste stoommachine van Gebrs. 

Laan, in elkaar gezet door Albert Laan met de hulp van 

een klokkenmaker. (foto Ruud van Ritbergen)

Albert bij zijn geliefde Spijkerauto waarmee reisjes, 

zoals hier naar Duitsland, werden ondernomen. (uit 

privé fotoalbum fam. Laan)
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ze elkaar allemaal met ‘neef’ aanspraken, was die laatste dus 
eigenlijk een achterneef. Bloemendael en Ferf waren beiden 
heel jong in het bedrijf gekomen en door hun neven opgeleid. 
Zij zetten het bedrijf voort in de geest van de gebroeders Laan, 
met veel aandacht voor vernieuwing.

Bronnen:

- Gemeentearchief Zaanstad, Lassie archief PA0340, inv.nr 740 map met 

historisch materiaal; inv.nr 741 Correspondentie tussen Jacob Laan en 

W.F. Bloemendaal, 1933-1939; inv.nr. 325 jaarverslagen 1923-1928.

- Doreen Arnoldus, Family, Firm and Strategy. Six Dutch familiy firms in the 

food industry (Amsterdam 2002) 66.

- K. Kok, ‘De gortpellerij van de gebr. Laan’ in: Nieuwsbrief Vereniging 

tot behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek in de Zaanstreek 

(December 1987).

Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, had het bedrijf nog 
grote voorraden in de silo opgeslagen, die met grote winst zijn 
door verkocht. 

PENSIOEN
De broers hadden daarmee zoveel verdiend, dat zij als zij zouden 
willen, met pensioen konden gaan. In 1916 was het zover; 
Jacob Adriaan kon de psychische druk van het ondernemen 
in oorlogstijd (Nederland was neutraal, maar de economie 
ondervond veel hinder van de oorlog) niet meer aan en besloot 
terug te treden. Hij vestigde zich definitief in Malaga en kwam 
alleen nog in de zomermaanden naar Nederland met zijn vrouw. 
Hij hield zich vooral bezig met liefdadigheid en zeilen. Vooral 
tijdens de Spaanse burgeroorlog in de jaren dertig heeft hij zich 
veel moeite getroost om iets te doen voor de burgerbevolking. 
Hij stierf in 1941. Als dank voor zijn inspanningen zijn zowel 
naar hem als naar zijn vrouw straten in Malaga genoemd, die 
nog steeds bestaan (Calle Jacobo Laan en Calle Lucia van Dulken). 
In het boek Rudi’s Spaanse avonturen van Dick Laan, de zoon van 
zijn broer Jan Cornelis, figureert Jacob als de oom bij wie de 
hoofdpersoon gaat logeren. Dick Laan heeft inderdaad bij zijn 
oom in Malaga gelogeerd. Albert Laan bleef tot zijn dood in 1933 
als adviseur aan de firma verbonden. Hij vestigde zich met zijn 
vrouw in Laren.

OPVOLGING
Omdat beide broers geen kinderen hadden gekregen, konden 
zij het bedrijf niet aan hun nageslacht doorgeven. Het familie-
netwerk bood uitkomst: de twee nieuwe directeuren waren 
beiden neven van de broers. Adrianus Ferf was een zoon van 
een tante, Willem Bloemendael de zoon van een neef. Hoewel 

Omslag van het boek Rudi’s Spaanse avonturen van 

Dick Laan. (foto Thea van ’t Loo)

Reclameblad voor snelkokende havermout en gortmout van 

Mercurius. (archief Lassie) 

Reclameplaatje voor de Franstalige markt. (archie Lassie)
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ASSENDELFT IN 1829 
In 1811 begon de Nederlandse overheid 
met het kadaster, een centraal systeem 
om de bewoning van Nederland in 
kaart te brengen. Voor Assendelft waren 
14 kaarten op een schaal van 1:25.000 
nodig. Het werk werd in 1832 voltooid.
In 1829 was er een volkstelling: namen 
van bewoners, hun kinderen, hun 
beroep, hun godsdienst…het werd 
allemaal vastgelegd. In Assendelft 
woonden toen 2421 mensen, 502 
gezinnen in 343 huizen. 1241 mannen, 
1180 vrouwen, 1283 mensen waren 
katholiek, 1138 protestant. René Lute 
publi ceerde fotoboek van nog bestaande 
huizen of delen daarvan drukte hij 
af gecombineerd met details van de 
kadastrale kaarten en beschrijvingen 
van de bewoners, hun kinderen en hun 
werkzaamheden. Er werden 65 beroepen 
geteld in het dorp. Zeildoekwevers (287) 
en veehouders (115) waren in de meerder-
heid, maar er waren ook molenaars, 
kooplieden en timmerlui. En 86 
dienstboden!
De beschrijving begint aan de zuidzijde 
op Buitenhuizen, dat toen nog aan 
Assendelft vastzat, maar dat nu aan de 
andere kant van het Noordzeekanaal 

ligt. Van het eerste huis in het dorp, 
kavel E259, staat wel een foto in het boek, 
maar het is er niet meer; nu loopt daar 
de provinciale weg langs het kanaal.
Lute vertelt ook de ontstaansge-
schiedenis van Assendelft, hoe het 
bewoond is geraakt, hoe het dorp aan 
zijn naam komt, hoe de ontginning 
is verlopen en hoe de Dorpsstraat is 
ontstaan. Andere belangrijke onder-
werpen zijn de zeildoekweverijen, 
papiermolens en watermolens, de 
militaire geschiedenis tijdens de 
Belgische revolutie en kerkenbouw.
Zo ontstaat een boeiend verslag van 
dit Zaanse dorp dat niet alleen voor 
Assendelvers, maar voor alle in erfgoed 
geïnteresseerde Zaankanters zeer de 
moeite waard is.
René Lute, Het ontstaan van Assendelft tot 
aan de volkstelling in 1829. De bewoners en 
hun huizen volgens het kadaster. Assendelft 
2018 ISBN 978-90-9030831-9 Geïll. 256 blz. 
€ 24,95,  te bestellen bij de schrijver via 
geschiedenisboek@ziggo.nl (HO)

ZAANS VERZET
Relativeren, aldus Erik Schaap, hoort 
bij onafhankelijke geschiedschrijving. 
Dit geldt niet alleen voor het idee dat 

ongeveer half Nederland in het verzet 
zat, maar ook dat verzetsmensen 
stuk voor stuk helden waren zonder 
menselijke tekortkomingen. Op grond 
van conservatieve schattingen komt 
Schaap tot enkele tienduizenden 
Nederlandse verzetsstrijders in de 
Tweede Wereldoorlog. ‘Het waren 
moedige, soms naïeve mensen van vlees 
en bloed met hun tekortkomingen in een 
smerige periode in de geschiedenis waarbij 
de logica regelmatig buiten zicht bleef, die 
risico’s namen daar waar de meerderheid 
zich afzijdig hield’. In Zaandam waren de 
verzetsactiviteiten relatief hoger dan in 
de rest van Nederland. Bij wijze van ode 
aan al die mensen portretteert Schaap 
zo’n achttien Zaankanters, een klein 
percentage van de Zaanse illegaliteit. 
In bijna elke beschrijving vinden we een 
of meer van de volgende steekwoorden: 
avontuur, kameraadschap, weerstand 
bieden, geluk hebben, naïviteit, 
verraad, goedgelovigheid, moed en 
het hooghouden van principes. In één 
verhaal, dat van Henny Eskens-Krabbé, 
komen bijna al deze eigenschappen 

Boekennieuws 
Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek belicht

Coördinatie: Leonore Olde-Verburg
Illustraties: Dirk Rönitz (GAZ)
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Mercurius. De silo was ooit een van de 
redenen waarom de productie niet naar 
elders werd verplaatst, en al eerder in 
de geschiedenis droeg hij bij aan het 
voortbestaan van het bedrijf: aan het 
begin van de Eerste Wereldoorlog lag 
hij vol, zodat de fabriek voorlopig geen 
gebrek aan grondstoffen had. Gebouw 
Mercurius was bijna gesneuveld; in de 
jaren tachtig wilde men ervan af, maar 
vanwege de karakteristieke buitenkant 
en de bijzondere paddenstoelconstructie 
van binnen was het monumentaal. De 
provincie Noord-Holland kocht het 
en knapte het op om het te gebruiken 
als archeologisch depot. Lassie kocht 
het onlangs terug en gebruikt het 
als kantoor- en ontvangstruimte. 
Het gebouwen-ensemble als geheel 
weerspiegelt de kracht van het bedrijf, 
die bestaat uit constante vernieuwing en 
aanpassing aan de markt. Aanvankelijk 
werd bulk verwerkt voor bulk of 
grootverpakking. Maar allengs werden 
grondstoffen verwerkt tot merk-
eindproducten in kleinverpakkingen 
voor de consumentenmarkt. Een en 
ander is aantrekkelijk in beeld gebracht, 
met een mooi overzicht in foto’s van de 
ontwikkeling van het fabriekscomplex 
en van de verschillende producten 
die het bedrijf in de loop van de tijd in 
binnen- en buitenland op de markt heeft 
gebracht, met als pièce de résistance de 
toverrijst. Vanaf de jaren dertig speelt 
het laboratorium een steeds grotere rol 
bij die ontwikkelingen. Uiteraard is er 
in al die tijd ook het nodige veranderd 

gort (gepelde gerst) werd er in de 
eerste periode ook havermout 
geproduceerd. Nu associeert men de 
(merk)naam Lassie voornamelijk met 
rijst. Daarom begint dit jubileumboek 
met een korte uitleg over rijst in het 
algemeen en de verwerking van rijst 
in Zaanse pellerijen in het bijzonder, 
voorafgaand aan de geschiedenis 
van Lassie. Die is samengevat in een 
tijdlijn, die loopt van de oprichting van 
de stoomgortpellerij Mercurius door 
Albert en Jacob Adriaan Laan in 1893 tot 
aan de bouw van het gebouw Spatter, 
een fabriek en pakhuis voor rijstebloem 
in 2017. Vanaf 1913 heette het bedrijf 
NV Koninklijke Pellerij Mercurius 
voorheen gebroeders Laan. In 1954 werd 
de merknaam Lassie geïntroduceerd 
voor alle verpakte producten; vanaf 
1962 heette het bedrijf Koninklijke 
Lassie Fabrieken NV. Vanaf 1963 was het 
bedrijf onderdeel van diverse concerns, 
eerst Nederlandse en vervolgens 
buitenlandse. Nu is Lassie eigendom 
van het Spaanse Ebro Foods, maar 
draait het als een zelfstandig bedrijf. 
Al die tijd is het op dezelfde locatie 
gebleven. De eerste gebouwen werden 
aangepast aan nieuwe producten en 
nieuwe productiemethodes, terwijl 
van tijd tot tijd ook nieuwe panden 
werden neergezet. Dat heeft geleid 
tot een monumentaal geheel aan de 
noordelijke Zaan, met als blikvangers 
de grote betonnen silo (II) uit 1912, 
sinds de jaren vijftig wit met blauw 
opschrift en het Art-Deco gebouw 

terug. De Zaandamse verzetsman 
George Louis Jambroes vluchtte in 1941 
naar Engeland, waarna hij als geheim 
agent per parachute werd gedropt in 
Steenwijk. De Sicherheitsdienst was door 
het Englandspiel echter op de hoogte 
zodat hij onmiddellijk na zijn landing 
werd gearresteerd. In zijn kleding 
vonden de Duitsers een briefje met drie 
adressen waar hij zich kon melden na 
zijn terugkeer, o.a. dat van de Zaanse 
apotheek van Henny Eskens-Krabbé 
(tante van Jeroen Krabbé – BN). De 
SD-voorman Schreieder liet verrader 
Anton van der Waals uitzoeken of de 
in het briefje van Jambroes genoemde 
vrouwen bemoeienis hadden met de 
illegale Ordedienst. Jambroes miste 
zijn vrouw zo erg dat hij aan Schreieder 
vroeg om via de apotheek een briefje 
aan zijn vrouw te bezorgen. Schreieder 
hoopte zo via bezorger Van der Waals 
meer informatie te verkrijgen. Van der 
Waals ging in Zaandam naar de woning 
van mevrouw Guusje Jambroes en toen 
deze niet thuis bleek te zijn naar de 
woning van Henny Eskens. Hij kwam 
zo vertrouwenwekkend over dat Henny 
Eskens bevestigend antwoordde op 
zijn vraag of een klein meisje, Hannah, 
dat haar met tante aansprak, Joods 
was. Tevens vroeg Van der Waals haar 
of ze opvangadressen kon regelen voor 
geheimagenten c.q. parachutisten. Van 
der Waals wist ook het vertrouwen te 
winnen van Guusje Jambroes. Het liep 
uiteindelijk nog redelijk goed af. Twee 
jaar later ontdekten Henny en Guusje 
dat die aardige meneer De Wilde, alias 
Anton van der Waals, een van de grootste 
verraders was. Het is ondoenlijk om alle 
strijders recht te doen, maar lezing van 
dit werk geeft een goede indruk van hun 
heldhaftig verzet in de Zaanstreek.
Erik Schaap, Strijd. Het Zaans verzet 
(1940-1945), Brave New Books, 2018 ISBN 
9789402173826 Geïll. 139 blz. € 17,50 (Bert 
Niessen)

125 JAAR LASSIE
De ondertitel van het jubileumboek 
van de Lassiefabrieken in Wormer is 
enigszins misleidend: Rijst aan de 
Zaan 125 jaar, alsof het bedrijf vanaf 
1893 rijst heeft verwerkt, terwijl de 
gebroeders Laan in 1893 begonnen 
met een stoomgortpellerij. Behalve 

Rijst aan
        125 jaar

de Zaan
V I B E K E  K I N G M A

In meer dan de helft van de Nederlandse keukens wordt gekookt met rijst van 
Lassie. Na 60 jaar mag zij zich nog steeds de ”rijstleider” in Nederland noemen. 
 
Al 125 jaar ligt aan de Veerdijk te Wormer het Lassie fabriekscomplex. Weinigen 
weten nog dat deze fabriek opgericht werd door de broers Albert en Jacob Adriaan 
Laan om gort te pellen. Hun stoomgortpellerij was de eerste in Nederland. 
Vervolgens richtten de broers in 1913 ook de eerste havermoutfabriek van 
Nederland op. Rijst was lang een bijproduct van het bedrijf, maar ging na 1945 de 
hoofdrol spelen.
 
Hoe komt een zo exotisch product als rijst in de Zaanstreek terecht, en waarom 
is na een start in de gort en havermout, het bedrijf onder de naam Lassie zo 
bekend geworden met rijst? Hoe kan het dat Lassie als modern productiebedrijf 
nog steeds in dezelfde panden gehuisvest is als waar haar oprichters de 
gebroeders Laan ooit in 1893 zijn begonnen? Dit terwijl andere vooroorlogse 
productiebedrijven worden opgeslokt door multinationals en de productie vaak 
verdwijnt van de originele locatie en lege panden overblijven. In het kader van het 
125 jarig bestaan is historica Vibeke Kingma in de historie van Lassie gedoken. 
 
De rijke historie van dit bedrijf begint bij de Zaanse molens, via door stoom 
aangedreven fabrieken, naar de huidige ultra moderne geautomatiseerde 
productie. Van familiebedrijf naar multinational. Het bijzondere bedrijf is zo 
succesvol gebleven door zichzelf steeds opnieuw te vernieuwen met respect voor 
haar eigen historie. Een geschiedenis van 125 jaar rijst in de Zaanstreek, uniek 
en verweven met de industriële en maatschappelijke ontwikkelingen in de 20ste 
eeuw; de bijzondere geschiedenis van Lassie. 

ISBN 978-94-92335-02-9
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huwelijk in Wormer als arbeider. Om 
het wekelijkse tekort van 1 gulden in 
de huishoudpot aan te vullen ging hij 
in 1917 werken als turfsteker. Al snel 
begon hij voor zichzelf met ophogen 
van fabrieksterreinen. Zo raakte hij in 
het grondwerk. Na enige tijd breidde 
hij het bedrijf uit met transport van 
en de handel in bouwmaterialen. Het 
bedrijf groeide, in 1931 kwam zoon 
Jaap in het bedrijf en werd de eerste 
vrachtwagen aangeschaft. Ondanks de 
crisis van de jaren dertig bouwde Cees 
Floris het bedrijf verder uit. In die jaren 
werd ook de grondslag gelegd voor de 
latere handel in bouwmaterialen. In 1937 
leverde Cees Floris een bijdrage aan het 
nieuwe katholieke zwembad in Wormer. 
Na de Tweede Wereldoorlog werden de 
diverse onderdelen in aparte afdelingen 
ondergebracht. De vele gesprekken met 
de familieleden maken ook duidelijk dat 
men altijd zeer betrokken is geweest. De 
vele foto’s, vaak uit het bedrijfsarchief, 
geven een fraai tijdsbeeld en tonen de 
ontwikkelingen in de bouwsector. Het 
grondbedrijf, waarmee het allemaal 
begon, is nog altijd een belangrijke tak. 
Het prettig leesbare boek beschrijft 
bovendien de geschiedenis van Wormer, 
dat is uitgegroeid van een landelijk dorp 
tot een plaats waar de industrie een 
grote plaats heeft ingenomen. 
Ruud le Sage: 100 Jaar Floris … en waar 
1 gulden tekort toe kan leiden. Wormerveer, 
Floris Groep, 2017 Geen ISBN Geïll. in zw.w. 
Niet in de handel. (GS)

er zijn geen standaardmaten, geen 
kant-en-klare producten. Daardoor 
worden er ook fouten gemaakt: de 
roeden voor De Kat waren te kort, een 
19-kantige stelling bleek een 16-kantige 
te zijn. De molenmaker moet het maar 
oplossen. Vaklui zijn het. ‘Nico en Gerrit 
hebben geleerd om te hakken alsof het 
hout is geschaafd en te schaven alsof het 
hout is gepolijst’. Ze maakten uit een 
boomstam een wentelas van 9 meter 
lang van 70x70cm. Zelfs het hardste hout 
krijgt de vorm die zij wensen. De crisis 
kwam, bedrijven gingen failliet, werden 
overgenomen en uiteindelijk werd 
Molenmakerij Saendijck het bedrijf van 
Maas en zijn compagnon Smit. We lezen 
waarom De Os nog steeds geen wieken 
heeft en wat een enorme prestatie het 
was om De Zoeker aan de andere kant 
van het spoor te krijgen. Een mooi boek, 
prachtig verzorgd door drukkerij Heijnis 
en Schipper.
Ed Pielkenrood, Maker van Molens, 
Nico Maas over zijn ambacht, Zaandijk, 
Vereniging De Zaansche Molen 2018,  
ISBN 978-90-817799-1-3 Geïll. 108 blz.  
€ 25,00 (HO)

100 JAAR FLORIS
In 2017 bestond het Wormerveerse bouw- 
en grondbedrijf Floris Groep 100 jaar. 
Ruud le Sage schreef een jubileumboek 
aan de hand van de verhalen van drie 
generaties van de familie Floris over wat 
begon uit noodzaak. Oprichter Cees 
Floris, geboren in Heiloo in 1891 in een 
tuindersfamilie, vestigde zich na zijn 

op de werkvloer. Het zware sjouw- 
en handwerk, met inzet van jonge 
schoolverlatertjes voor lichter werk, is 
vervangen door geschoolde arbeid in 
procestechniek waarvoor een goede 
mbo-opleiding nodig is. Bijzonder 
voor een jubileumboek is dat minder 
gelukkige episodes in de geschiedenis 
van de arbeidsverhoudingen bij Lassie 
en haar voorgangers niet worden 
overgeslagen. 
Vibeke Kingma, Lassie. Rijst aan de Zaan 
125 jaar. Wormer, Lassie b.v. in samen-
werking met Stichting uitgeverij Noord-
Holland 2018 ISBN 978-94-92335-02-9  
Geïll. 132 blz. € 19,95. (CvS)

NICO MAAS EN GERRIT 
SMIT, MOLENMAKERS

‘De molenaar maakt vier binten. Elke 
bint bestaat uit twee stijlen, twee 
legeringen en vier korbeels’. Gelukkig 
heeft Ed Pielkenrood een lijst met 
molenmakersbegrippen toegevoegd 
aan zijn boek Nico Maas over zijn 
ambacht, Maker van molens. Nico werd 
bij Bruynzeel opgeleid tot timmerman 
en machinaal houtbewerker. Het bedrijf 
liet hem node gaan toen hij besloot zijn 
carrière voort te zetten bij molenmaker 
Husslage in de Kerkstraat in Zaandijk. 
Daar leerde hij het molenmakersvak. 
Restauraties aan bekende Zaanse molens 
volgden: De Ooievaar, De Bleeke Dood 
en De Schoolmeester, maar ook werk 
in Abcoude, Amsterdam tot zelfs in 
Cadzand. Molenmakerij is geen gewoon 
timmermanswerk. Iedere klus is uniek, 
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het maken van zilveren modellen van 
Zaanse gebouwen. Het begon in 1908 
met de Bullekerk aan de Westzijde. Dat 
model – net als de meeste andere in de 
schaal 1 op 40 – werd door de gemeente 
aan koningin Wilhelmina gegeven 
en bevindt zich nu in het Koninklijk 
Huisarchief. Een waar kunstwerk moet 

is voorzien in een nieuw fietspad, 
waardoor slenterende bezoekers en 
fietsers die snel van a naar b willen, 
elkaar niet meer in de weg zitten. Dat 
pad moet parallel aan de dijk komen, 
maar wel aan de andere kant van de 
sloot, waardoor vermenging van beide 
stromen niet mogelijk is.

19 FEBRUARI, STUDIE OVER ZAANSE 
ZILVERSMID, ZIE OOK 5 MAART    

Toen begin 1942 de joodse inwoners van 
Zaandam werden gedwongen de stad 
te verlaten, moest ook de familie Vet 
vertrekken, die op de Gedempte Gracht 
een gerenommeerde zilversmederij 
had. De firma S.I. Vet & Zn was een 
parel in de Zaanstreek. Maar dat was 
nu voorbij: de familie Vet werd in de 
kampen vermoord. ‘Ze waren landelijk 
bekend. In kranten uit die tijd heb ik veel 
informatie over hen gevonden’, zegt Arno 
Bruitsman, specialist op het gebied van 
het Nederlandse zilver, die een studie 
over hen schrijft. Hun specialisme was 

JANUARI 
In januari was er, behalve de verschil-
lende nieuwjaarsbijeenkomsten, geen 
erfgoednieuws.

14 FEBRUARI, ZAANSE SCHANS 
Toeristen moeten op termijn gaan 
betalen voor hun bezoek aan de Zaanse 
Schans. Volgens Wethouder Sanna 
Munnikendam worden daar nu ideeën 
over ontwikkeld. Er is wel een Zaanse 
Schans Card waarmee bezoekers voor 
€ 15,- toegang hebben tot molens en het 
Zaans Museum en op andere adressen 
op de Schans korting krijgen. Maar de 
toerist die de attracties niet bezoekt, 
betaalt niets. De touroperators laten 
zich wel betalen voor excursies naar de 
Zaanse Schans, maar van dat bedrag 
komt alleen het parkeergeld in Zaanse 
handen. Het plan voor de Zaanse Schans 
bestaat uit een parkeergarage op het 
industriegebied aan de overkant van 
de Leeghwaterweg en een ’iconische 
brug’ van daar naar de Schans. Verder 

Kroniek 
Januari tot en met maart 2018 

Nieuws uit de Zaanstreek, samengesteld uit Dagblad Zaanstreek

door Frits Poiesz
Foto’s Wim de Jong
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2 MAART, MUSEUM HEMBRUG
Duizenden objecten, foto’s en 
documenten telt de verzameling over 
Artillerie Inrichtingen, Eurometaal en 
machinefabriek Hembrug. Een selectie 
uit deze collectie, bijeengebracht 
door oud-werknemer Peter de Vries, 
krijgt een permanente plek op het 
Hembrugterrein. Het Hembrug 
Museum wordt 17 mei geopend door 
staatssecretaris Barbara Visser van 
Defensie. Het uitzoeken van de collectie 
van Peter de Vries begon in het najaar 
van 2016 en is nog steeds gaande. Elk 
object, elke foto, elk document is 
onderzocht, beschreven, opgemeten, 
gefotografeerd en geregistreerd. 
‘Bovendien kwam De Vries zo nu en dan 
aanzetten met nieuwe stukken’, zegt 
tentoonstellingsassistente Daphne 
Stechweij van het Zaans Museum. De 
Vries droeg zijn collectie in oktober 
2016 over aan het Zaans Museum; ook 
het Nationaal Militair Museum en het 
Gemeentearchief Zaanstad ontvingen 
delen. 

5 MAART, HERONTDEKT MODEL
ZILVERSMID, ZIE OOK 19 FEBRUARI

Er is opnieuw een zilveren model, 
gemaakt door de Zaandamse zilver-
smedenfirma S.I. Vet & Zn, opgedoken, 
de gashouder. ,’Geweldig’, vindt Arno 
Bruitsman, die een studie maakt van de 
ooit gerenommeerde zilversmederij op 
de Gedempte Gracht. De gashouder, een 
opslag voor uit steenkool geproduceerd 
stadsgas, stond vroeger langs de Zaan in 
Zaandam. Het zilveren model stond tot 
1989 in het gebouw van het Gemeentelijk 
Energie Bedrijf. Maar verder was 
zilverdeskundige Bruitsman het spoor 
bijster. Hans Keinemans uit Zaandam 
bleek meer te weten. Sterker: hij had 
het model thuis. ‘Het stond eerst in een 
nis onder de trap op het directiekantoor’, 
vertelt Keinemans. ‘Veel aandacht was 
er niet voor. Toen we verhuisden naar 
het nieuwe kantoor op de Westzijde/Van 
Goghweg heb ik de gashouder gered en 
op mijn kantoor gezet. En later toen we 
daar weer weggingen, inmiddels was het 
de Nuon geworden, was er helemaal geen 
interesse meer voor. Toen heb ik hem maar 
mee naar huis genomen.’

1 MAART, BESCHUITSTOREN  
In een snijdende vrieskou en met 
een harde windkracht zes is donder -
dagmorgen de koepel op de Beschuits-
toren in Wormer geplaatst. Met bovenop 
de windvaan van Vrouwe Fortuna, 
die als een gouden kompas vanuit 
de Dorps straat de koers geeft van de 
winden die door Wormer waaien. 
Op 26 meter hoogte. ‘Schitterend’, 
herhaalt burgemeester Peter Tange 
van Wormerland meerdere keren. Met 
leden van het Historisch Genootschap, 
vertegenwoordigers van Wormer Wonen 
en diverse belangstellenden kijkt hij hoe 
een kraanmachinist en talloze bouwers 
bezig zijn om de zware klus voor te 
bereiden: de koepel weegt zo’n 2300 
kilo en moet behoedzaam op de toren 
worden geplaatst. De Beschuitstoren 
is een kopie van de toren die ooit 
in Wormer stond. De klokkentoren 
waarschuwde in de zeventiende eeuw de 
bakkers om het vuur in hun ovens  
’s avonds tussen zes uur en middernacht 
te doven. Oververhitte ovens zorgden 
nog weleens voor uitslaande branden. 
De luidklok die nu in de toren hangt, 
gaat eenmaal per uur slaan.

ook het Czaar Peterhuisje zijn. ‘Iedere 
dakpan is apart gemaakt en de zijwand 
is uitklapbaar’, weet Bruitsman uit de 
beschrijving. Hij heeft het nooit gezien, 
en of het nog bestaat in bijvoorbeeld 
de Hermitage is de vraag. Zaandam 
schonk het in 1911 aan tsaar Nicolaas 
II, uit dank voor het Czaar Peterbeeld 
dat de Russische vorst aan Zaandam 
had gegeven. Maar het huisje is met 
de tsarenfamilie door de Russische 
Revolutie verzwolgen. Tussen 1900 en 
1940 maakte de firma Vet minstens 
twintig modellen, ‘vaak in opdracht 
van directeuren van Zaanse bedrijven’, 
vertelt Bruitsman. Voor de familie Heijn 
maakte de zilversmid bijvoorbeeld de 
eerste winkel van Albert Heijn. Een 
bijzonder object is het tbc-huisje dat 
oorspronkelijk eigendom was van de 
Zaanse TBC-Vereniging, de directe 
buurman van voetbalclub ZFC. Het 
tbc-huisje werd de wisseltrofee voor een 
jaarlijks toernooi, waarvan de opbrengst 
naar de TBC-Vereniging ging. ‘Toen ZFC 
drie keer het toernooi had gewonnen, 
mochten ze het huisje houden.’ Het stamt 
uit de tijd toen de enige remedie voor 
tuberculose bestond uit goed eten 
en heel veel (bed)rust. Een tbc-huisje 
was draaibaar, zodat de patiënt zoveel 
mogelijk zon kreeg. En de ramen 
stonden open voor de frisse lucht. ‘Daar 
lagen patiënten zich dan maanden lang te 
vervelen.’ Hellas Sport was verbaasd toen 
er een mailtje binnenkwam met de vraag 
of er wellicht een zilveren tbc-huisje in 
de prijzenkast stond. Voorzitter Henk 
Ubbels: ‘Het stond ergens op de onderste 
plank, het zag er uit als tin of zo, maar het 
bleek verkleurd zilver.’ Nu staat het huisje 
fraai opgepoetst veilig achter slot en 
grendel. Binnenkort geeft de vereniging 
het in bruikleen aan het Zaans Museum. 
Bruitsman zoekt ondertussen door, want 
hij mist nog een paar modellen, zoals 
dat van het kantoor van houthandel 
William Pont op het Eiland. En waar 
zijn molen Het Pink in zilver ’met als 
windvaan een voetballer op een pijl’, het 
zilveren voetbaldoel, de replica van het 
schip Meppel II? En ten slotte: het model 
van de gashouder die ooit langs de Zaan 
in Zaandam stond? Alle informatie is 
welkom.
Op Joods Monument Zaanstreek staat 
meer informatie over de familie Vet.
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stimuleren om zo goed mogelijk van 
die historische bronnen gebruik te 
maken. ‘Dat kan natuurlijk altijd in de 
studiezaal in het stadhuis, maar dat is wat 
passief ’, zegt gemeentearchivaris Frans 
Hoving. Met cursussen wil het archief 
geïnteresseerden scholen in het zoeken 
en verwerken van materiaal. Nu loopt 
er een cursus basiskennis genealogie, 
binnenkort start een cursus over de 
Zaanse schrijvers Carry van Bruggen, 
Jacob Israël de Haan en Cor Bruijn én 
een over historisch schrijven, waarin 
deelnemers leren ’een leuk artikel over 
hun eigen onderzoek te schrijven’. Het 
gemeentearchief werkt hiervoor samen 
met de Volksuniversiteit Zaanstreek 
(genealogie, schrijven) en de Zaanse 
literaire salon ’Mens, durf te lezen’. 
Voor elke editie van de salon diept 
het archief op zijn beurt steeds bij 
het thema passende stukken uit de 
collectie op. Vorig jaar werd de cursus 
basis  kennis genealogie voor het eerst 
gegeven. Ook de tweede, net van start 
gegaan, doet het volgens Hoving goed. 
‘Die zit helemaal vol. Er waren vijftien 
plaatsen beschikbaar, maar er zijn achttien 
deelnemers.’ Volgens Hoving wordt er 
veel gebruik gemaakt van de bronnen 
van het archief. Het aantal bezoekers aan 
de studiezaal neemt in de loop der jaren 
af, maar online wordt er steeds meer 
opgezocht. Werd de studiezaal in 2017 
1800 keer bezocht door 1050 bezoekers, 
de website trok 45.000 (be)zoekers, die 
in totaal ruim 100.000 keer op de site 
rondstruinden.

mos op de gevel. Het middelste gedeelte 
van het gebouw komt dit jaar aan de 
beurt; dit zal één tot anderhalf jaar 
duren. Daarna volgt de rest. ‘In totaal 
kost de restauratie twee tot drie miljoen 
euro’, zegt Gort. De financiering is deels 
uit eigen zak, deels met subsidie. Voor de 
derde en laatste fase kende de provincie 
Noord-Holland onlangs bijna € 300.000,- 
toe. ‘De restauratie is een enorme klus. 
De Vrede is een heel groot pand, dus alles 
is meteen veel. Het gaat bijvoorbeeld over 
honderden kozijnen en “een kabeltje” is een 
kilometer lang.’

28 MAART, GEMEENTEARCHIEF 
ZAANSTAD

Het gemeentearchief Zaanstad heeft 
letterlijk kilometers aan Zaanse 
historie in het depot en wil bewoners 

27 MAART, DE VREDE 
Stoommeelfabriek De Vrede in Zaandam 
is dit jaar een eeuw oud. Het gebouw is 
vernoemd naar de Vrede van Versailles, 
waarmee in 1918 de Eerste Wereldoorlog 
werd beëindigd. Het in art deco en 
Amsterdamse School-stijl gebouwde 
fabriekscomplex werd ontworpen 
door de Zaandamse architect Simon 
Bernardus van Sante in opdracht van 
rijstpellerij C. Kamphuys. Omgeven 
door louter weilanden was De Vrede 
destijds een baken in niemandsland. 
Tegenwoordig moet je je best doen 
om het pand goed te kunnen zien. Het 
ligt ingebouwd in het industriegebied 
Achtersluispolder, deels verscholen 
achter een moderne containerkraan, 
schepen en stapels containers. ‘Het is 
natuurlijk een prachtig gebouw, maar 
operationeel gezien niet onze meest 
efficiënte vestiging. We rijden rondjes 
om een monument’, zegt directeur Bas 
Gort van Container Terminal Vrede, de 
huidige eigenaar. In 2015 begon de eerste 
fase van de restauratie, het gedeelte voor 
het kantoorpersoneel. Dit rechterdeel 
– gezien vanaf het Noordzeekanaal – 
heeft zijn oude grandeur weer terug. 
Alle voegen zijn uitgebikt en hersteld, 
kapotte bakstenen zijn vervangen, 
de gevelornamenten zijn terug en 
59 gietijzeren ramen zijn er allemaal 
uitgehaald, hersteld, gezandstraald en 
in de originele tint geel geverfd. Het 
verschil met het nog te restaureren deel 
is gigantisch. Daar bladdert de verf van 
de dakgoot, zitten stenen los en groeit 
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historische ladderwagen van Zaandam, 
die de afgelopen jaren door een groep 
liefhebbers is gerestaureerd. Dit 
voertuig uit 1967 staat nu in een gebouw 
op het Hembrugterrein. Maar zodra daar 
een huurder voor is, moet hij weg.

projectontwikkelaar. De gemeente 
zette het terrein onlangs te koop voor 
woningbouw. Dat maakt de kans klein 
dat er een brandweermuseum in de 
vroegere kazerne kan komen. Die wens 
leeft wel. De Wormerveerse stoomspuit 
uit 1901 zou er dan kunnen blijven 
staan en er zou ook plek zijn voor 
allerlei andere historische brandweer-
voertuigen en voorwerpen, die nu 
her en der in Zaanstad staan, zoals de 

30 MAART, BRANDWEERKAZERNE 
MONUMENT 

De vroegere brandweerkazerne van 
Wormerveer is definitief aangewezen 
als gemeentelijk monument. Daarmee 
is het behoud van het karakteristieke 
jaren dertig gebouw verzekerd. Tegelijk 
maakt de gemeente bekend dat er een 
koper is gevonden voor het terrein 
waar de kazerne op staat: er is in 
principe een overeenkomst met een 

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
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ZAANS ERFGOED
http://www.zaanserfgoed.nl
1 september van 10.00 tot 17.00 uur is de 
Oostzijderkerk, Zuiddijk 1 bij de sluis, de 
historische hotspot van Zaandam, met 
de vierde Zaanse Erfgoedmarkt.
Bijzonder is dat die dag Historisch 
Zaandam zich zal presenteren, de laatst 
opgerichte historische vereniging van de 
Zaanstreek. Hiermee hebben alle kernen 
van de Zaanstreek, van Jisp/Wormer tot 
en met Oostzaan nu een vereniging die 
zich bezighoudt met de historie van hun 
gemeenschap.
Te verwachten activiteiten:
rond  leidingen door oud-Zaandam door 
Stichtingen Babel en Monet in Zaandam; 
optredens van koren in de muziek-
koepel; draaiorgel voor de kerk; tegeltjes 
beschilderen voor kinderen; lezingen 
over o.a. Oost- en West-Zaandam; 
doorlopend oude Zaanse films.
De komende tijd zal de informatie op 
onze website worden aangevuld.

GEMEENTEARCHIEF ZAANSTAD
Stadhuisplein 100, 1506 MZ Zaandam
http://archief.zaanstad.nl/
t/m 31 augustus in de publiekshal van 
het gemeentehuis de tentoonstelling 
over Jan Kruijver. Te bekijken tijdens de 
openingsuren van het gemeentehuis.

ZAANS MUSEUM
Schansend 7, 1509 AW Zaandam
http://zaansmuseum.nl/
14 juli tot en met 1 september de 
vijfde editie van de Walvisweken, in 
samenwerking met het Scheepvaart-
museum, Museum In ’t Houten Huis, 
Ecomare, SOS Dolfijn en Plastic Whale. 
Bij de Nederlandse walvisvaart denk 
je wellicht aan Spitsbergen en traan-
kokerijen. Minder bekend is dat in de 
zeventiende eeuw de verwerking van 
walvisspek steeds vaker in Nederland 
plaatsvond, ook in de Zaanstreek.  

Na vier eeuwen walvisvaart dreigde de 
walvis uit te sterven en werd de zeereus 
een beschermde diersoort. 
Tijdens de Walvisweken kunnen 
bezoekers meer te weten komen over 
de walvis vaart. Een speurtocht leidt 
je door de collectie en er zijn familie-
walvisactiviteiten in het Creative 
Lab. Tevens wordt er een historische 
walvisfietstocht georganiseerd onder 
leiding van een gids die historische 
plekken zichtbaar maakt. (Voor data en 
nadere informatie zie t.z.t. de website 
van het museum). 

HISTORISCHE VERENIGING
WORMERVEER

Zaanweg 124, 1521 DS Wormerveer
www.hvwormerveer.nl
8 september 11.00 uur tot ca. 12.30 uur 
en 14.00 uur tot ca. 15.30 uur in het kader 
van Monumentenweekend rondleiding 
over de Oude Begraafplaats West aan 
het einde van de Marktstraat door een 
deskundige gids. 
9 september is de begraafplaats 
normaal geopend (van 10.00 uur tot 
16.00 uur), maar is er geen rondleiding. 
29 september 14.00 uur lezing door Jan 
Dierop over ‘Kanalen en Schandalen’ in De 
Kosterij aan het Noordeinde nr. 20. 

MOLENMUSEUM
Museumlaan 18, 1541 LP Koog aan de 
Zaan
www.zaanschemolen.nl
Open di t/m vrij 11.00 tot 17.00 uur
Za en zo 13.00 tot 17.00 uur
Tot en met 29 juli de tentoonstelling: 
‘Verdwenen Zaanstreek. De erfenis van  
Jan Kruijver’ .
2 september t/m 4 november 
tentoonstelling ‘Rijst- en Houtvaart’.
De haven van Zaandam was ooit een 
belangrijke houthaven. Schepen voerden 
massaal balken en stammen aan die 
in de Zaanse molens en de zagerijen 

werden verwerkt. Er was ook een periode 
dat er veel rijst werd aange voerd, vooral 
door Britse schepen die op Birma voeren. 
In de Zaanstreek werd de rijst gepeld, 
aanvankelijk in aangepaste gortmolens, 
maar al snel in pellerijen die door stoom 
en elektrici  teit werden aangedreven. De 
imposante fabriekswand langs de Zaan 
in Wormer is een stille getuige van deze 
activiteit, en het 125-jarig bestaan van 
de Lassiefabriek is het levende bewijs 
van het succes. In de tentoonstelling 
Rijst- en Houtvaart wordt aan de hand 
van nieuwe schilderijen van Fred Boom 
en van historisch beeldmateriaal een 
overzicht gegeven van het vervoer en de 
verwerking van hout en rijst. 

STICHTING ZAANDIJK LEEFT
http://www.zaandijkleeft.nl
18 en 19 augustus Zaandijker Jaarmarkt 
en Kaike en Koiere.

HONIG BREETHUIS
Lagedijk 80, 1544 BJ Zaandijk
www.honigbreethuis.nl
Open donderdag t/m zondag 13.00 tot 
17.00 uur.
16 juni t/m 19 augustus zeldzame 
antieke merklappen uit de collectie 
van ongeveer driehonderd merk- en 
borduurlappen die Aafke Buurs vanaf 
1995 samenstelde. De kleine expositie 
laat hiervan een representatieve 

Agenda
Een selectie van erfgoed-activiteiten voor de komende 

zomermaanden
rubriekredactie hessel.kraaij@upcmail.nl
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afspiegeling zien (zoals deze Zaanse 
merklap uit 1666 met een voorstelling 
van de vijf wijze maagden) en geeft 
een beeld van de specifieke motieven 
en borduur technieken, die van de 
zeventiende t/m de negentiende eeuw 
karakteristiek waren in de Zaanstreek, 
Noord-Holland, Zeeland en Friesland. 
Tot de toegepaste technieken behoren, 
naast de bekende kruis-, ketting- en 
platsteek, ook het zogeheten wit- en 
sneewerk. Een enkele Duitse doek van 
borduurzijde op zijde is toegevoegd 
aan de expositie, omdat deze bleek te 
zijn opgespannen op een vel zuurvrij 
lompenpapier van de firma C & J HONIG.
8 en 9 september 13.00 tot 17.00 uur 
open huis en gratis toegang in het kader 
van Open Monumentendagen met het 
thema In Europa, dat aansluit bij het 
Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. 
Het accent ligt op wat Nederland 
met de wereld bindt. Voor het Honig 
Breethuis is dat het Zaanse papier dat 
in heel Europa werd gebruikt door 
architecten, kunstenaars en componis-
ten. Ook de eerste bankbiljetten 
werden op dit papier gedrukt. Ook 
leverden de Zaanse papiermolens het 
papier waarop in 1776 de Amerikaanse 
Onafhankelijkheidsverklaring werd 
gedrukt. 

HET WEEFHUIS
Lagedijk 39, 1544 BB Zaandijk
www.hetweefhuis.nl
Met uitzondering van de vakantieweken 
elk weekend een expositie. 

30 juni en 1 juli Tim Knol en cursisten: 
fotowerk
7 en 8 juli Carel Poulie: oliepastels en 
potloodtekeningen
14 en 15 juli Joanne Zegers en Federico 
Mazza: schilderijen
8 en 9 september Leo Nellestein: 
bronzen beelden en schilderijen;
15 en 16 september Stichting Budinsky 
fonds: Willem van der Weide en 
Myra   Emma Riedel: schilderijen en 
tekeningen
22 en 23 september Bregtje Zitman-
Deelen: schilderijen, tekeningen,  
lino’s, etsen
29 en 30 september Bewoners Leviaan: 
schilderijen.

OBW
Vereniging tot Ongeschonden Behoud 
Westzijderveld O.B.W. www.obwzveld.nl 
16 september Ook deze zomer kunt 
u zich verdienstelijk maken in de 
natuur. De OBW organiseert in nauwe 
samenwerking met de Vogelwerkgroep 
en onder leiding van Staatsbosbeheer 
een werkochtend in het Westzijderveld. 

HISTORISCH GENOOTSCHAP
WORMER 

http://genootschapwormer.nl/
8 en 9 september Open 
Monumentendagen, expositie en film 
met als thema de Beschuitstoren in De 
Stoomhal, Pakhuisplein 44. 
8 september (onder voorbehoud) 
feestelijke opening van de Beschuits-
toren. 

STICHTING TOT BEHOUD VAN 
HET STOOMSCHIP

14 en 15 juli vaartochten met de ELFIN 
vanuit Wormerveer, t/o Zuideinde 38. 
Kosten voor deze bijzondere tocht van 
vier uur zijn € 25- pp. De ELFIN vaart 
zaterdag met leden van de KNSM en KCZ 
naar het Alkmaardermeer en zondag met 
belangstellenden. Reserveren kan alleen 
via f.boom@chello.nl

CONCERTEN
7 juli 20.15 uur Nieuwe Huys Concerten 
Trio Dumas in de Doopsgezinde 
Vermaning Zaandam.
Zaterdag 11 augustus 20.30 uur The 
International Holland Music Sessions 
2018, zomeravondconcert met het Bell 
pianotrio in de Jisper kerk, Dorpsstraat 46 
Jisp. http://www.jisperkerk.nl/ en https://
concertjisp.nl/ Toegang € 16,-.
15 september 17.00 uur Collegium Vocale 
Zaandam in de Bullekerk.
15 september 20.00 uur Roots aan de 
Zaan Engelse folk met Martin & Eliza 
Carthy in de FluXus Muziekschool 
Verkadezaal Zaandam.
29 september 20.15 uur ‘Concert bij 
kaarslicht’ opening van het seizoen in de 
Jisper kerk met Trio Rodin, een Spaans 
ensemble, bestaande uit Esther Garcia 
(cello), Jorge Mengotti (piano) en Carles 
Puig (viool).
30 september 16.00 uur Concert in 
het Honig Breethuis, Tullia Melandri 
(fortepiano) met werk van Robert en  
Clara Schumann.  

Verder is er van 4 t/m 7 oktober weer 
het festival voor industriecultuur in de 
Zaanstreek IFIKZ (uit te spreken als I - 
fiks).
Kijk voor de meest actuele informatie 
over alle erfgoedevenementen op www.
agenda-zaanstreek.nl.

Activiteiten voor het vierde kwartaal 
2018 kunt u tot uiterlijk 15 augustus 
inzenden aan: 
hessel.kraaij@upcmail.nl.

Zaanse merklap uit 

1666 met af beelding 

van de vijf wijze 

maagden, 45 x 45,5 cm. 

(coll. Aafke Buurs)
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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 64 VOORJAAR 2018 € 6,50 | UITGAVE VAN DE STICHTING 
UITGEVERIJ ZAANS ERFGOED | VERSCHIJNT 4X PER JAAR

■	 MEER WAARDERING VOOR MOLENSCHILDER JAN KRUIJVER  
■	 DE ZAANSE SCHEEPSBOUW IN DE 17E EEUW

 Z A A N S
E R F GO ED100 jaar Zaanlandia Illustrata

NR 65 ZOMER 2018 € 6,50 | UITGAVE VAN DE STICHTING 
UITGEVERIJ ZAANS ERFGOED | VERSCHIJNT 4X PER JAAR

■	 CULTUURHISTORISCHE VERKENNING CENTRUM VAN ZAANDAM  
■	 DE ZAANSE KUNSTSTOFFENINDUSTRIE

 Z A A N S
E R F GO EDHistorische haven en scheepswerf? 

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


