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In 1991 verscheen de Encyclopedie van de Zaanstreek. Een lijvig werk met een kolossale
verzameling kennis over alles wat met de Zaanstreek te maken heeft. Bijeengebracht
in twee kloeke delen. Wanneer je bladert door die encyclopedie, met zo’n 4000
trefwoorden, maak je een lange reis door de tijd: de ontstaansgeschiedenis, de strijd
tegen overstromingen, de Spaanse tijd, de Franse tijd, de Tweede Wereldoorlog.
Nu, 25 jaar later is de encyclopedie nog steeds een belangrijk naslagwerk. Alleen is
er een grote leemte ontstaan. Want ga maar na, wat er sinds 1991 in de Zaanstreek is
veranderd. Nieuwe bedrijven kwamen, oude verdwenen. Internet kwam op, kranten
verdwenen, sportverenigingen fuseerden. De Gedempte Gracht onderging een ware
gedaanteverandering, de Bannehof is geen gemeentehuis meer. Een tijdreiziger die
in 1991 een sprong naar 2016 had gemaakt, zou van de ene verbazing in de andere zijn
gevallen.
In 1991 verzuchtte Jan Pieter Woudt al dat de encyclopedie nooit af zou zijn, ook al
had deze in druk al wel zijn definitieve vorm gekregen. De encyclopedie was bij zijn
verschijnen al een deel van de geschiedenis geworden.
Vijfentwintig jaar later kwamen vertegenwoordigers van Uitgeverij Noord-Holland,
Gemeentearchief Zaanstad en Zaans Erfgoed bij elkaar om te kijken of de encyclopedie
in digitale vorm behouden zou kunnen blijven en toegankelijk gemaakt zou kunnen
worden voor alle Zaankanters. De hele encyclopedie werd gescand. De gedigitaliseerde
pagina’s waren van zodanige kwaliteit dat de inhoud door middel van OCR omgezet
kon worden in bewerkbare tekst. Dat bood nieuwe mogelijkheden: er kon hiermee een
online encyclopedie worden opgezet. De artikelen konden makkelijk actueel worden
gemaakt en de online encyclopedie kan worden uitgebreid met nieuwe onderwerpen.
Wel moest er veel worden nagelezen op scan-fouten en de teksten moesten worden
opgeknipt in afzonderlijke trefwoorden. Een proces waarbij een tiental vrijwilligers
hulpvaardig is geweest.
Met de techniek van 2016, zoals het internet en de wiki-software, kan de encyclopedie
een nieuw leven krijgen. Uit de beeldbank van het Gemeentearchief kunnen foto’s,
kaarten en af beeldingen gehaald worden om de artikelen te verlevendigen en te
verduidelijken. Een krachtig zoeksysteem, dat op ieder woord in de hele encyclopedie
kan zoeken, maakt het mogelijk om in een fractie van een seconde het gewenste
resultaat te tonen.
Door met de ogen van nu terug te kijken naar 25 jaar geleden, wordt eigenlijk een
tweede tijdreis gemaakt: want je beseft hoeveel er eigenlijk is gebeurd in die 25 jaar.
Een fascinerende reis door de tijd!
Geef dit project een kans om uit te groeien tot iets unieks en meld u aan als meeschrijver
op zaanwiki.nl!
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de heer Oosthuizen rector was.
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In de bespreking van de brochure
over de Wijkermeerpolder in Zaans
Erfgoed 58 stond dat de Wijker
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Juffertje boven tafel.

meerpolder niet tot de Zaanstreek
hoort. Dat klopt niet, een groot

16 | Jacob Agathus Jan
Cornelis Honig

deel van de Wijkermeerpolder

Voor het rijke Zaanse verenigingsleven ging Cor van Dongen
op bezoek bij de enig overgebleven Zaanse vereniging van
postzegelverzamelaars.

hoort tot het grondgebied van
Zaanstad, en dus ook wel degelijk
bij de Zaanstreek.
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Het Huis der Cardinalen
Een bijzonder monument aan de Hogendijk

Welk Zaans woonhuis werd van gemeentewege onderscheiden met een eigen naam? Dat overkwam het
dubbele pand Hogendijk 62-64; de toenmalige gemeente Zaandam doopte het in 1970 tot Huis der Cardinalen.
Dit opvallende, monumentale gebouw pronkt aan de Voorzaan en die merkwaardige naam vraagt om een
verklaring.
door Pieter Helsloot

BIJZONDER RIJKSMONUMENT
Als stichtingsjaar van het bakstenen dijkhuis wordt 1655 ge
noemd. Meteen valt op dat de hoofdingang niet direct aan de
Hogendijk ligt, maar op de scherpe hoek met de benedendijkse
straat Lage Horn, die op dit punt op de Hogendijk uitkomt. Het
mooiste aan de buitenkant, een fronton met echt Zaans groen/
wit houten voorschot, staat als het ware opzij en dreigt weleens
door omliggende bebouwing uit het zicht te raken.
Het voorname interieur bezit liefst vier dubbele smuigers of
betegelde schouwen, verdeeld over het souterrain, de begane
grond en de bovenverdieping. Ze zijn verfraaid met antieke
tegels, kaarsnissen en kraagstenen in de vorm van hoofdjes.
Voor zover de wanden niet van eikenhout (wagenschot) zijn,
zijn ze betegeld met witjes en Delftsblauwe tegels met diverse
voorstellingen. Stenen spiltrappen verbinden de verdiepingen.
De bovenverdieping heeft over de gehele lengte een bedsteden
wand, met gordijnen zelfs. Een ruime zolder met ramen biedt
mogelijkheid tot opslag.
Aan de gevel bij de hoofddeur is een van elders afkomstige
gevelsteen anno 1707 ingemetseld, met afbeelding van een schip
in aanbouw, zoals hier ‘voor de deur’ eens dagelijks was te zien.
Van binnen straalt de woning een warme atmosfeer uit, mede
door de grote ramen aan de Hogendijk. Aan de achterzijde aan
de Lage Horn vertoont zich als tegenhanger een lange bakstenen
wand met kleine ramen en luiken, wat aan een burcht doet
denken. Die achterkant is een ware ontdekking; een dijkhuis
heeft aan één kant altijd visueel een verdieping meer.

‘HUIS DER CARDINALEN’
De naam Huis der Cardinalen is in het gebruik wat weggezakt,
maar wordt bij de gemeente als ‘duiding’ wel gehanteerd (net
als bij De Waakzaamheid). Zeer waarschijnlijk is Czaar Peter de
Grote, toen hij werkte op een der werven aan de overkant, hier
binnen te gast geweest. In de loop van eeuwen hebben keizers
en koningen en vele autocraten lopend het huis aanschouwd
op weg naar het vlakbij gelegen Czaar Peterhuisje op het
Krimp, zoals Napoleon Bonaparte, koningin Anna Paulowna,
koningen Willem I en II, czaren Alexander II en III, de laatste
Czaar Nicolaas incognito in 1908 en niet te vergeten in 2005
Vladimir Poetin, president van Rusland.

GESCHIEDENIS VAN HET HUIS
Het woonhuis werd bewoond door telgen van de familie Cardi
naal. Ze waren grootscheepbouwers en keken uit op de hellingen
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en constructies. De 25-jarige Czaar en zijn begeleiders zullen ook
op hun werf kennis hebben opgesnoven. Het terugvinden van
drie werven twintig jaar geleden was een geweldig moment
in de Zaanse archeologische historie. Ze lagen als het ware in
de achtertuinen van de huidige woningen op de Hogendijk.
Vondsten lieten de oude hellingen zien en voorwerpen die
wezen op de welstand van de bewoners.
De werf van Heyndrik Cardinaal werd rond 1740 overgenomen
door Simon Claasz. Heijn, uiteraard grootscheepmaker. Zijn
weduwe zette in 1757 het bedrijf voort, waarna in 1771 Claas
Symonse Heijn(es) eigenaar werd. In 1832 werd andermaal een
weduwe Heijn eigenaresse van de werf; zij was tevens logement
houdster!
Toen de scheepsbouw ophield, kregen de werven andere bestem
mingen en bebouwing. Het huis deelde in de achteruitgang
na de Franse tijd. Maar in een andere periode werd het weer
middelpunt. Ene P. Lak kreeg in 1881 toestemming voor een
verbouwing tot woon- en winkelhuis. In 1914 bood het tijdelijk
onderdak aan Belgische vluchtelingen. Aannemer Eilmann
mocht in 1931 een stuk aanbouwen. Globaal van 1850 tot 1950
was de Hogendijk namelijk een levendig Zaandams centrum
met winkels, ambachten, cafés, melksalons, speeltuinen en naar
verluidt lichtekooien op de Lage Horn. Bekende foto’s rond het
jaar 1900 geven er een indruk van.
Uiteindelijk kwam het huis in bezit van de familie Bes, die er
woonde en een handel begon. Met grote letters stond aan de
gevel: amstelbieren – mineraalwaterfabriek – bierbottelarij –
W. Bes Pz, en op het raam: Antiquities. Er was ruimte voor dit
bedrijf en het floreerde. Als Huis van Bes stond het lang bekend.

GEMEENTEARCHIEF
Het na 1950 vervallen pand werd gered doordat de gemeente
Zaandam in 1969 het ‘Magazijn van Oudheden’ van de erven
aankocht voor een bedrag van ƒ 45.000. Dat was zeker een idee
van Frans Mars, geestdriftig ijveraar voor behoud van het streek
eigene, die in 1959 in dienst was getreden bij de gemeente Zaan
dam als heemkundeambtenaar. Hij had de onmisbare politieke
steun van wethouder Rinus Hille. De bedoeling was om in dit
historische huis een afdeling voor Zaanse heemkunde onder
te brengen. Daarvoor was ingrijpende restauratie deels als
woning nodig, die werd uitgevoerd door architect G. de Jong te
De Rijp en het gespecialiseerde Zaandamse bouwbedrijf D. de
Vries Jzn, begroot op ƒ 206.000 met rijkssubsidie. Natuurlijk
liep het uit de hand. Om de kelder vochtvrij te maken bleek er

De geheel stenen zijkant van het huis heeft aan de Hogendijk een
inverdan gelegen tweede ingang. (foto Wim de Jong)
Binnen bevinden zich prachtige, met bijbelse voorstellingen
betegelde schouwen. Opmerkelijk zijn de ingebouwde
kaarsnissen. (foto Wim de Jong)

nog een betonvloer nodig van ƒ 40.000 en de kosten naderden
de drie ton. Maar toen konden het oud-archief van Zaandam en
de prenten van de Zaanlandsche Oudheidkundige Verzameling
Jacob Honig Jansz.Jr. uit Zaandijk er onderdak vinden. Het werd
een inspirerende, openbare plek voor historisch onderzoek. Nu
vond ook de doop tot ‘Huis der Cardinalen’ plaats. De opening
geschiedde officieel door wethouder Teun van Dam.
In 1987 verhuisde het volledige archief van de gemeente
Zaanstad naar elders. In het Huis der Cardinalen was vervolgens
enkele jaren een praktijk voor orthodontie met behandelkamers
gevestigd. Daarna kwam het leeg te staan en stond het te koop,
in 2005 adverteerde de makelaar ermee als ‘het mooiste pand
van de Zaanstreek’. Nu is er een financieel kantoor gevestigd;
het pand met de antieke bestrating erbij is particulier bezit en
verkeert in goede staat.

HET GESLACHT CARDINAAL
Veel van wat we weten is te vinden in het Dagverhaal van Aafje
Gijsen, dat zij van 1773 tot 1775 bijhield, waarop J.W. van Sante,
amateurhistoricus, genealogische toelichtingen gaf. De schrijf
ster was getrouwd met Cornelis Cardinaal, nauw betrokken bij
houthandel.
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Tekening van de gevelsteen door schilder en
erfgoed beschermer Frans Mars, een van de
latere bewoners van het huis. (GAZ 21.0560)

De later in de voorgevel geplaatste gevelsteen van een koopvaardijschip in aanbouw op een werf
aan de Hogendijk, waarschijnlijk de werf van Lijns Rogge. De steen bevond zich aanvankelijk in een
huis bij de Nicolaasstraat en later in de gevel van het oude havenkantoor. (foto Wim de Jong)

De oorspronkelijke naam van het geslacht was Nen (soms Nan),
echt Zaans met één lettergreep. De stamreeks begint met Nen
Jansz., geboren ca.1470 en wonende in Westzaan. Vervolgens
zien wij Jaep Nen ca.1495 in West-Zaandam, daarna Jaep Nen of
Nannisz. 1525, Jan Jaep Nennis scheepstimmerman en schepen
in 1603 en Jacob Nen, geboren ca.1584, scheepstimmerman. Er
zit een opstijgende lijn in en het beroep wordt duidelijk.
Het wordt interessant met Hendrik Jacobsz. Nen (1612-1693),
meester grootschepenmaker met een werf aan de Hoge Horn
en gehuwd met Guurtje Hendriks (1620-1699). Zij was de
dochter van Heyndrick Jansz. Cardinaal. Van de tien kinderen
van Guurtje noemde een zoon zich toen Cardinaal, dus naar
moeders achternaam.
Nu de nakomelingen met de on-Zaanse achternaam. Aller
eerst Hendrik Hendriksz. Cardinaal (1644-1702), die het be
drijf voortzette, doch tegen 1690 naar Amsterdam ging om
leiding te geven aan de admiraliteitswerf. Zijn kinderen bleven
Westzaandam trouw. Een ervan was Jacob Hendriksz., geboren
in 1682, lid van de doopsgezinde gemeente en diaken. Ook
hij was scheepsbouwer aan de Hogendijk, maar hij zocht het
breder: hij had aandelen in lijnbaan De Blauwe Arend en verf

molen De Grauwe Hengst en in houtkoperij. Hij overleed in 1735.
Zo komen we bij de laatste in het ouderlijk huis, Heyndrik, die
in 1740 vertrok van de oude stek.

OORSPRONG VAN DE NAAM
Maar wie was dan toch Heyndrick Janszoon Cardinaal? De naam
was blijkbaar al in gebruik, maar hoe kwam men eraan? Een
bepaalde veronderstelling is dat men die had overgenomen
van een gevelsteen met een schip. De eerste Zaanse historicus,
Soeteboom, zegt wat anders, namelijk dat men het deed uit
trots om een verkoop van drie schepen aan de Franse kardinaal
Richelieu. Het was in oude tijden niet vreemd dat geestelijke
en wereldlijke ambten werden gecombineerd. Een katholieke
prelaat, en zeker Richelieu, kon heel wat wereldlijke macht
hebben. Hoe geloofwaardig is dit? Soeteboom is niet helemaal
betrouwbaar, maar het is niet onmogelijk. De machtige
staatsman Richelieu (1585-1642) bouwde in de periode 1624-1642
de Franse staat uit en had zeker behoefte aan uitbreiding van de
vloot. Waarom zou hij geen bestelling kunnen hebben geplaatst
in het Europese mekka van de scheepsbouw?

Een oude ansichtkaart van rond 1900 toont
de gezellige drukte op de Hogendijk, die
min of meer de ’Kalverstraat’ van Zaandam
was. (GAZ 41.08568)
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Reclame voor de
Zaandamse minerale bron.
Lithografie uit 1912 van
Willem Vaarzon Morel
(1868-1955) van wie zich
werken bevinden in het
Rijksmuseum. (RP-P-19122417)
Links: Het huis van Bes
(zoals het in de volksmond
werd genoemd), met
verkoop van drank en
antiek. (GAZ 26.00215)

LATERE GENERATIES
Familieleden Cardinaal lieten zich tot in de negentiende eeuw
nog gelden in Zaandam. In de Bullekerk ziet men een grafzerk
met drie namen. Bekend is een kleurig ‘Geboorte en Huwelijk
Tafereel’ uit 1818 van Cornelis, die na de dood van Aafje voor de
derde keer was getrouwd, met vier kinderen Cardinaal.
De Cardinalen breidden steeds meer de vleugels uit en zochten
het op den duur geheel buiten de Zaanstreek. Men vindt hun
bedrijven in Twente; later waren er ook een predikant en een
beeldende kunstenaar. In 1917 werd het geslacht zelfs op eigen
verzoek opgenomen in de jaarboeken van het Nederlands Patri
ciaat, zo hoog was de status geworden.
Had de familie Zaandam verlaten en vergeten, ze had niet op
Frans Mars gerekend. Hij was erop bedacht dat Zaandamse
grootheden in straatnamen werden vereeuwigd. Zaandam kreeg
zijn J.H. Cardinaelstraat, waarschijnlijk naar Jan Hendriksz., die
leefde van 1688 tot 1752. Wel vreemd, deze persoon komt niet
voor in bovenstaand overzicht en is ook niet van belang. De
naam is bovendien onjuist gespeld….
Het donkere vermoeden bestaat dat Mars, toen zijn oog was
gevallen op het huis van Bes, de enigszins pathetische naam
Huis der Cardinalen heeft bedacht en bovendien een straat
naam. Hij was altijd tomeloos bezig met het Zaanse erfgoed.

ZAANS MINERAALWATER
In de IJpolder bevond zich een bron met natuurlijk mineraal
water, tussen de Westzanerdijk en de Ringweg, op het
land waarop later voetbalclub ZFC ging spelen en nu wat
woningen staan. Waar precies is niet meer helemaal duide
lijk, het zou de Gretahoeve kunnen zijn geweest met de
staalwaterbron Elisabeth. Uit de bron haalde men krachtig,
natuurlijk, keukenzouthoudend staalwater met een hoog
gehalte aan chloornatrium en magnesium. Dergelijke staal
waterbronnen – met kuuroorden – waren in de negentiende
eeuw in Europa in trek. Velen, aristocratie en volk, hoopten
op genezende werking van bronwaters. Zo verkocht apotheek
G. van Sante in 1905 Elisabeth-staalwater. Tames Woudt
noemde in 1905 de Elisabeth bron en hoeve voor een glas
bronwater. ZFC sprak in haar beginjaren van de Elisabethperiode. Een kleurenaffiche, een schildering van W. Vaarzon
Morel (1868-1955), prees onder de naam Imperial ijzervrij
tafelwater aan uit de Zaanse bron. Een Spa-industrie is echter
aan de Zaan niet ontstaan.

Bronnen:
-

Thans staan aan de voet van de dijkhuizen op de Hogendijk
rond de Cardinalen hoge woongebouwen op palen in de Zaan
(wooncomplex Sarabande), waarbij het stramien van de histo
rische schuine hellingen is gevolgd. Je kunt er de vroegere
scheepsbouw bij bedenken. Gelukkig is het zicht op de Voorzaan
daar terug. De nieuwe straat heet zowaar Hoge Horn. Het zou
zinvol zijn, in de geest van de restauratie van vijftig jaar geleden
en van Frans Mars, als het Huis der Cardinalen weer een zuiver
Zaanse culturele bestemming krijgt.

J.W. van Sante, Het Dagboek van Aafje Gijsen 1773-75 (Wormerveer 1986)
twee stambomen.

-

Dirk Vis en Jacob Vis Jcz.,Vis a Saandyk (Amsterdam 1974) 13.

-

Dick Kerssens, Zaans Namen Lexicon (Westzaan 1998).

-

Tames Woudt, Wandeling door Zaandam: omstreeks 1900 (Zaandam z.j.).

-

Jaarboekje Nederlands Patriciaat 1917-1919.

-

Corrie van Sijl, ‘Belgische vluchtelingen in de Zaanstreek, Zaans
Erfgoed 50 (herfst 2014) 8-11
N.B. de bouwgeschiedenis van het huis in het Gemeente Archief Zaanstad
is onvolledig.
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Zaandamse schepen voor de
vloot van de Republiek
Bestellingen door de Zeeuwse admiraliteit

Veel scheepsbouwers waren zowel houthandelaar als houtzager. Dat was niet toevallig. Zeker 60% van de prijs
van een schip werd bepaald door de prijs van het hout. De scheepsbouwer die zelf kon zorgen voor zijn hout,
had direct een voorsprong op zijn concurrenten. Hij kon twee keer winst behalen, zowel op het benodigde hout,
als op de bouw van het schip.
door Henk Roovers

VADER EN ZOON GIJSEN
Jan Pietersz. Gijsen was de zoon van de roemruchte Pieter
Ghijsbrechtsz Gijsen. Die was o.a. houthandelaar, houtzager,
reder, olieslager en walvisvaarder. Volgens Soeteboom liet
Pieter Gijsen niet minder dan tien tot twaalf schepen per jaar
bouwen. Claes Caescoper schreef over hem, dat hij een ‘magtig
reder en sceepstimmerman was, hadde op Een tijd aen drie
timmerwerve Een twintigh holle van sceepe, by ieder werf
7 stucx’. Zijn drie werven lagen aan de westkant van de Zaan
ongeveer tussen de Papenpadsluis en waar nu de Bernardbrug
ligt. Jacob Honig Jz. jr. schreef over hem: ‘Hij was naast God een
vorderaar van zoo een gezegende scheepsbouw en wiens zonen
nog hetzelfde handhaven.’1 Jan Pietersz. Gijsen was dus net als
zijn vader werkzaam in de scheepsbouw en in de houthandel.
Hij trad vaak op als gemachtigde van zijn vader. Zo verkocht
hij in 1622 een houtzaagmolen die stond op de ‘Saendijck op
Saendam’.2 In 1616 trad hij op als vervanger van zijn vader bij een
beslissing over de eerste Zaandamse papiermolen De Grauwe
Papierbaal. Jan Pietersz. was in de banne Westzaan diverse
malen schepen en weesmeester. Omdat hij doopsgezind was,
werd hij door de Nederduytsch Gereformeerden aangeduid
als een ‘ongezonde’. Daarbij zal zeker een rol hebben gespeeld
dat hij optrad als beschermer van de Lutheranen in Zaandam,
die vaak als vaklui werkten in de scheepsbouw. Gijsen wilde
hen graag behouden voor Zaandam en zorgde ervoor, dat zij
twee erven op het Vinckenpad konden kopen om daar hun
kerkgebouw te bouwen (23 maart 1645). Verder behartigde hij
hun belangen bij het Hof van Holland. Als reder verzorgde hij
houttransporten tussen Noorwegen en Frankrijk.3 Hij was
verder geïnteresseerd in droogmakerijen in de omgeving
van Bordeaux. Jan Pietersz. Gijsen overleed in 1670. Zijn enige
dochter, Aafje Jans., was getrouwd met Meyndert Arentsz. Meyn
(1626-1704?), diaken bij de Vlaams-doopsgezinden in Zaandam
en evenals zijn schoonvader een belangrijke houthandelaar.
Toen Czaar Peter in 1697 Zaandam bezocht, was hij een van de
Zaankanters die de Czaar ontmoetten.

NIEUWE INDUSTRIEGEBIEDEN AAN DE VOORZAAN
De scheepswerf van Gijsen en Meyn lag aan de noordoostkant
van de Nieuwe Haven. Dat was een van de buitendijkse gebieden
aan de Voorzaan, die in de eerste helft van de zeventiende
8

eeuw geschikt waren gemaakt om ruimte te bieden aan de
Zaandamse houthandel en scheepsbouw. In 1636 was het ge
bied tussen de Zuiddijk en de tegenwoordige Voorzaan ver
graven tot industriegebied. In 1647 gebeurde dat met wat
nu Het Eiland is. Beide gebieden samen werden ‘Het Nieuwe
Werk’ of het Kattegat genoemd, (naar burgemeester Jochem
Pietersz. Kat, die vermoedelijk de leiding had bij deze projecten).
In 1650 volgde De Nieuwe Haven. Daar werd o.a. een diepe,
rechte vaart gegraven, met ernaast kades. Er kwamen twee
kleine insteekhavens en de zuidelijke en de noordelijke oever
werden verdeeld in ongeveer even grote grondstukken, die te
koop werden aangeboden. De uitgang naar de Voorzaan (Het
Timmerrak) werd gevormd door een ophaalbrug, die daar
een kleine 250 jaar heeft gelegen. Al deze projecten werden
particulier gefinancierd en daarbij was volop sprake van wat
wij nu handel met voorkennis noemen.
Al voor 1650 werd het gebied van De Nieuwe Haven gebruikt
als industrieterrein. De familie Sluyck bezat hier toen diverse
grondstukken. Dirck Claeszoon Sluyck had al in 1605 de eerste
buitendijkse scheepswerf bezeten, de zogenaamde ‘Oude
Scheepswerf’. Het is dus niet zo vreemd, dat de familie Sluyck
in de ‘Haven’ een belangrijke positie bezat. Tenminste drie
(mogelijk vier) van de elf aan de Staten aangeboden oorlogs
schepen, werden door leden van de familie Sluyck in de Nieuwe
Haven gebouwd: door Arent Dircksz, door twee van zijn zonen,
Teeuwisz. Arentsz. en Claes Arentsz. Coeman (die niet de
achternaam van zijn vader voerde) en door de broer van Arent,
Hendrick Dircksz. Sluyck. Kort na het vergraven van het gebied
van de Nieuwe Haven maakten de Zaanse scheepsbouwers
gebruik van dit nieuwe terrein. Hier was ruimte voor het
bouwen van grote schepen en bovendien had men hier geen
last van de overtoom, waar slechts schepen tot 124 voet konden
worden overgehaald.

SCHEEPSHOLLEN
De schepen, die de Zaandammers in 1653 aanboden, waren nog
niet klaar; het waren scheepshollen of rompen in verschillende
stadia van afbouw. Dit blijkt uit de geplande oplevertijd. Jan
Cardinael bood aan zijn schip van 136 voet binnen 14 dagen af
te leveren, terwijl Jan Backer aangaf dat hij voor zijn schip van
130 voet nog zeven weken nodig zou hebben.

TOEZICHT VAN EN AANBETALINGEN DOOR ZEELAND
De admiraliteit van Zeeland nam de raad van de Zaandammers
om vlug te beslissen ter harte en stuurde een opzichter, Andries
Arentsen, naar Zaandam om toezicht te houden op het ‘toe
maecken en taekelen’ van de schepen. In de ‘Rekeningboeke van
de Ontvanger Generael van de admiraliteit van Zeelandt’ over
1654, 1655 en 1656 zijn alle betalingen voor de schepen vermeld.
Daardoor zijn de vorderingen van de bouw van de schepen goed
te volgen. Andries kreeg begin 1654 voor 164 dagen toezicht
‘t negentich ponden en vier schellingen Vlaems’ (= ƒ 540,20)
uitgekeerd. Ook kreeg hij een onkostenvergoeding voor zijn
werk van ƒ 156,62½. Hij was niet de enige Zeeuw, die aanwezig
was bij de bouw. Ook Johan van Benthem, Raad van de admi
raliteit van Zeeland, verbleef in Zaandam en Amsterdam. Daar
betaalde hij contant ƒ 5352,- voor rondhout, masten en andere
zaken, die nodig waren om de schepen te kunnen laten uitvaren.
De admiraliteit betaalde behalve aan de scheepsbouwmeesters
ook nog aan verschillende andere Zaandamse ondernemers. Aan
Willem Pieterse, grofsmid in Zaandam, betaalde ze ƒ 2256,- voor
ijzerwerk, geleverd voor het schip De Zierikzee. Twee andere
Zaandamse grofsmeden, Pieter Cornelisse en Thijs Laurense, en

Pieter Gijsen bezat een aantal erven in Zaandam tussen de Papenpad
Een geaquarelleerde tekening uit 1641 van Pieter Gijsen, ‘naast

sloot en de plek waar nu ongeveer de Bernhardbrug ligt. De erven

God een vorderaar van zo een gezegende scheepsbouw’. De

hebben in het kaartboek van de westelijke Zaanoevers uit 1635 (1662) van

tekening is waarschijnlijk gemaakt naar het voorbeeld van een

Van Heymenberg, de nummers 69, 70, 72, 83 en 87. Het erf nummer 70 is

oud schilderijtje op glas. (GAZ 11.0710)

waarschijnlijk gebruikt als scheepswerf. (GAZ 50.2900 ZOV-Collectie)
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Detail van een kaart op perkament uit 1671 van De Nieuwe Haven en de
buitendijkse werven langs de ‘Hooge Dijk’. De kaart was het resultaat van
topografische opmeting van de haven en de werven. Tegenwoordig ligt
op kaarten het noorden altijd bovenaan, vroeger was dat anders. Bij deze
kaart ligt het noorden onderaan, waar de Hooge Dijk is te zien.
De opening naar links is de doorgang naar de tegenwoordige jachthaven
en de Voorzaan. De nummers 1 en 2 waren de werven, die Gijsen en Meyn
gebruikten als scheepswerf. (Zaanlandse Oudheidkundige VerzamelingHonig, GAZ. 53.00059)

de ijzercramer Claes Jacbsz. Loen ontvingen ƒ 1812,-, ƒ 778,- en
ƒ 996,- voor de levering van ijzer en als arbeidsloon voor hun
werk aan het schip De Utrecht. Later kwam hier nog ƒ 396,- bij.
Koperslager Claes Isbrantsz. uit Zaandam leverde voor ƒ 3100,koper voor de drie schepen. Opvallend is de rekening van de
Zaandammer Macx Jansen voor de leverantie van ‘huyden, leer,
zeep, bezems en anders’. Een schilder uit Zeeland bracht voor
ƒ 200,- verguldsel aan op De Utrecht.

ZEEUWSE ONDERNEMERS PROFITEERDEN OOK
Duidelijk is dat de admiraliteit probeerde zoveel mogelijk
werk door Zeeuwse ondernemers te laten verrichten. Dat bleek
al direct in 1653. Toen verscheepten Frans Mangelaer en Jan
Vinckaert (de latere bevelhebbers op De Utrecht en De Zierikzee)
‘een portie bootsvolcq’ naar Zaandam en Amsterdam ‘om
aldaer’ de in Holland gekochte schepen ‘te helpen toemaecken’.
Hoeveel werk de Zeeuwen konden verrichten was natuurlijk
afhankelijk van de staat waarin ze de schepen aantroffen. Het
was tot nu toe niet bekend dat Zaanse scheepsbouwers onder
deze voorwaarden orders binnenhaalden! Ze stelden zich dus
duidelijk flexibel op. Later volgden soortgelijke overeenkomsten
tussen Zaanse scheepsbouwers en de admiraliteiten. Maar De
Tholen was waarschijnlijk (bijna) gereed. In de betaalboeken
werden nauwelijks werkzaamheden aan dit schip vermeld.
Kapitein Mangelaer had ƒ 2375,- betaald voor zeven ankers
voor De Utrecht (met een gewicht van 13.582 pond, besteld in
10

Hoewel het westelijke deel werd gedempt, bestaat een gedeelte van
de voormalige Nieuwe Haven anno 2016 nog steeds (centraal op het
kaartje links van de jachthaven). Volgens de Zaanse havendienst heet het
water nu Wester Kattegat. Komende zomer verrijst aan de zuidzijde een
nieuwbouwproject met de naam De Nieuwe Haven. (detail van kaart uit
2015, TopoTijdreis.nl)

Vlissingen). Die werden per schip naar Zaandam vervoerd.
Voor De Utrecht werden verder rekeningen betaald voor
o.a. touwwerk, masten, rondhout en zeilen, geleverd door
Zeeuwse ondernemers. Zij leverden o.a. ook negen ankers, met
een gezamenlijk gewicht van 17.508 pond, voor het schip van
Arent Sluyck, De Zierikzee, voor ƒ 3096,-. Veel leveranties voor
de schepen werden geregeld via Amsterdamse makelaars. Zij
kochten op hun beurt weer materialen, bijvoorbeeld ‘touw
werck’ (voor ƒ 1709,25), bij Amsterdamse lijnslagers.

INSPECTIE
De admiraliteit van Zeeland ging bij de aankoop van de schepen
bepaald niet over een nacht ijs. Na eerdere inspecties werd Simon
Been, een scheepstimmerman uit Vlissingen, naar Zaandam
gestuurd, om de drie schepen aldaar opnieuw te inspecteren.
Daarvoor ontving hij ongeveer ƒ 200,- en voor zijn reiskosten
ƒ 100,-. Dit zijn fikse bedragen: een scheepstimmerman ver

diende ongeveer ƒ 1,- per dag. Been reisde samen met de equi
pagemeester Frans Jansen naar Amsterdam, waar deze de
schepen moest ‘equipeeren en toerusten’. Johan van Benthem
betaalde opnieuw ƒ 892,- (voor masten en rondhout). Kapitein
Mangelaer van De Utrecht wierf in Amsterdam ‘bootsvolck voor
zijn schip’. De admiraliteit vergoedde hiervoor ongeveer ƒ 100,-.
Voor het ‘voor Pampus brengen’ van de drie schepen betaalde de
admiraliteit ƒ 3510,-. Schipper Abel Hendricxen verdiende ƒ 260,voor het vervoer van ‘ammunitie van oorlog’ voor de schepen,
die in Amsterdam lagen.
In de administratie van de ‘Ontvanger Generael’, Johan van der
String, zijn allerlei gemaakte kosten te vinden. Zo was er de
post voor Andries Steengragt, ‘ordinairis Clercq ten Comptoire
deser Admiraliteit’, die een beloning kreeg voor ‘sijne moeyten
vant notuleren ende depeschieven van verscheyden Wissels
getrocken by Capiteynen van Oorloge, Schipstimmerluyden
tot Saerdam en andere’.

TRIESTE POSTEN
Tussen de diverse betalingen aan de Zaandamse scheepsbouwers
trof ik ook veel trieste posten aan. Zo kreeg de weduwe van de
stuurman Jan Thijsse ƒ 125,-. Haar man had geprobeerd om
tijdens gevechten een gat in de scheepswand te dichten. Hij was
daarvoor overboord gegaan en verdronken. Adriaan Lievensen,
stuurman op het schip van kapitein Jan Adriaensse Blanckert,
verloor in het gevecht met de Engelsen in Het Kanaal in 1652
zijn linkeroog en linkerarm. Hij kreeg als schadevergoeding
ƒ 300,-. Met dit soort kleine tegemoetkomingen (een arm gezin
had minimaal ƒ 0,75 per dag nodig om te overleven!), moesten
gewonden en achterblijvenden het maar zien te redden. Sociale

zorg bestond hoegenaamd niet. Gehandicapten moesten
overleven van liefdadigheid. Hiertegenover stond een ‘verering’
van ƒ 200,- voor matroos Claes Muller, die met een brander ‘een
Engels schip van Oorloge in de Middellandsche zee had vernielt’.

KORTINGEN
Of de scheepsbouwers hun oorspronkelijke vraagprijzen ook
hebben gekregen is niet duidelijk. Er zullen zeker kortingen
zijn bedongen. Door het onder eigen beheer uitvoeren van werk
zaamheden, door de Zeeuwen in Zaandam, zal de gev raagde
prijs voor de schepen zijn gedaald. Voor De Utrecht werd op 9
december 1654 aan Jan Pietersz. Gijsen ƒ 2.464,95 betaald, op 2
maart 1654 volgde de betaling van ƒ 7.260,82 en op 4 mei van dat
zelfde jaar ƒ 7.278,80. Arent Dircksz. Sluyck kreeg als bouwer van
De Zierikzee via wisselbrieven in totaal ƒ 25.442,. (Zijn vraag
prijs voor het schip van 140 voet bedroeg ƒ 36.000,-.). Voor Jan
Pietersz. Sij waren er slechts twee betalingen te vinden voor een
totaal bedrag van ƒ 5.880,-. Dat lijkt me aan de lage kant, ook al
was De Tholen een kleiner schip (105-110 voet?).

Het schip de Utrecht, zoals dat getekend is door Willem van de Velde.
De tekening geeft heel duidelijk het probleem van de identificatie
weer. Bij de prent staat aangegeven, dat het schip in 1653 is gebouwd
in Rotterdam (?). Onderaan links is geschreven “provincie van utregt
ouardt 1665 verbrant”. (Oudaert was de bevelhebber over het schip in de
zeeslag van Lowestoft.) Mij is geen schip bekend, dat in 1653 in Rotterdam
is gebouwd en De Utrecht heette. Volgens Zeeuwse bronnen is De Utrecht
in 1665 wel zwaar beschadigd, maar niet buiten gevecht gesteld.
(The Willem van de Velde Drawings in the Boymans-van Beuningen
Museum Rotterdam [Rotterdam 1979])
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Het model van De Utrecht, met duidelijk zichtbaar het
wapen van de stad op de achterspiegel. (Foto Bart Lahr,

In opdracht van de Staten-Generaal had de Zeeuwse Admiraliteit
naast De Utrecht nog vier schepen van het grootste charter in
gereedheid gebracht, De eerste zeeslag bij Lowestoft tussen
beide zeemachten, 13 juni 1665, liep uit op een fiasco voor de
Republiek. Na deze zeeslag werden in de thuishavens in allerijl
reparaties uitgevoerd. De vloot moest zo snel mogelijk weer
naar zee. O.a. De Utrecht was zwaar beschadigd en werd bij
de thuisbasis, Vlissingen, buitengaats gerepareerd. Eind juli
voegden de herstelde Zeeuwse schepen zich weer bij de rest
van de vloot voor Texel. Een deel ervan, waaronder De Utrecht,
werd in het najaar van 1665 naar de Noorse kust gestuurd, omdat
men hoopte daar de Engelse vloot te treffen, die jacht maakte
op VOC-schepen. Dit lukte niet en de schepen hadden het zwaar
in de herfststormen.
Het schip verdween in 1673 uit beeld; waar het is gebleven, is
niet duidelijk. Gezonken, verbrand, gesloopt?

Tijdschrift Scheepshistorie 3 juli 2007)

Gebruikte bronnen en literatuur o.a.:
-

HET LOT VAN DE UTRECHT
Hoe het de schepen, eenmaal toegevoegd aan de vloot, verging,
is niet helemaal duidelijk; de verschillende bronnen spreken
elkaar tegen. Dit was zeker het geval met De Tholen en De Zierik
zee. Verder zijn er meerdere schepen geweest met dezelfde
naam. De naam De Utrecht werd gebruikt in verschillende
variaties, zoals De Stad Utrecht, Het Wapen van Utrecht, De
Provincie Utrecht. Diverse onderzoekers zijn ervan uitgegaan,
dat er sprake was van dezelfde schepen. Maar dat klopt niet. Zo
werden in 1665 in Zeeland twee nieuwe schepen op stapel gezet,
een nieuwe Tholen en een nieuw schip Zierikzee. Wat er met de
‘oude’ schepen met dezelfde naam gebeurde, is niet duidelijk.
Zijn ze verloren gegaan in de strijd? Heeft de admiraliteit ze
verkocht of laten slopen? Één bron (Vreugdehill) geeft aan dat
De Tholen in de Tweedaagse Zeeslag 4 en 5 augustus 1566 is prijs
gegeven aan de Engelsen. Was dit het oude schip of het nieuwe?
Vaak is zoiets alleen te achterhalen wanneer naast de naam van
het schip ook de maten, het aantal kanonnen en de grootte van
de bemanning worden genoemd.
Uitgaande van de naam Utrecht kan over dit schip het volgende
worden verteld:
In 1661 en 1662 nam het deel aan een tocht naar de Middellandse
Zee onder leiding van Michiel de Ruyter. De vloot bestond uit
vier eskaders. De Utrecht was ingedeeld in het eskader onder
leiding van Cornelis Evertsen de Jonge. Doel was de routes op de
Middellandse Zee te beveiligen tegen kapers uit Noord-Afrika.
Ook moesten transporten van Spaanse schepen met zilver,
bestemd voor de Republiek, worden beschermd.
Aan de vooravond van de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667), had
men in de Republiek wel door dat een conflict met Engeland
haast onvermijdelijk was. De Utrecht nam, onder het gezag
van Cornelis Evertsen de Jongste, de latere schout bij nacht
van Zeeland, deel aan diverse zeeslagen in deze oorlog. Het
aant al bemanningsleden en het aantal kanonnen wisselden
nog weleens. In 1665 telde de bemanning 220-236 koppen. De
bewapening bestond toen uit 50 kanonnen: twee kanonnen van
24 pond, zes van 18 pond,18 van twaalf pond, 22 van zes pond en
twee van 0,5 pond.
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J.R. Bruin, Varend Verleden. De Nederlandse Oorlogsvloot in de 17e en 18e
eeuw (Amsterdam 1998).

-

J.R. Bruin e.a., Zeeuwse Zeehelden (Vlissingen 2012).

-

Dagboek van Witte Cornelis de With 24 augustus 1652-5 november
1658 Nationaal Archief, Eerste afdeling.

-

Johan E. Elias, De Vlootbouw in de Nederlanden 1596-1655
(Amsterdam 1933).

-

A.J. Hoving, ‘Utrecht, de restauratie van een model van een oorlogs

-

S. Lootsma, Een en ander over den Zaanschen scheepsbouw (Koog aan de

schip van 42 stukken’, Scheepshistorie 3 (Emmen 2007) 7-13, 15-17, 18-24.
Zaan 1939).
-

Steven Mels, Domburg, Tholen en Zierikzee, drie ‘captaele’ schepen
(Gent 2007).

-

A. Otte, ‘Zeeuwse Zeezaken. Een admiraliteit rond de Eerste Engelse
Oorlog, 1651-1655’, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 23 (2004) 2.

-

Johanna K. Oudendijk, Johan de Witt en de Zeemacht (Amsterdam 1944).

-

Rekenkamer van Zeeland, Rekenkamer C, administratie te
water, 1596-1795. Johan van der Stringe, Ontfanger Generael van
Zeelant....,6830-6890 (1649-1658). Zeeuws Archief, Middelburg.

-

Resolutieregisters van de Staten Generaal, 1653-1657. Nationaal
Archief, Eerste afdeling.

-

Resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland over de jaren
1652-1657 Gemeente Archief van Zaanstad.

-

M.S. Robinson, Van de Velde. A Catologue of the Elder and the Youger
Willem van de Velde (Greenwich London 1990).

-

D. Roos, Twee eeuwen varen en vechten (Vlissingen 2003).

-

H. Roovers, ‘Vlootbouw in de 17e eeuw’, Met Stoom/Anno 1961 20/135
(augustus 1995) 1026-1032. (Voor verdere literatuur, zie aldaar.)

-

The Willem van de Velde Drawings in the Boymans-van Beuningen Museum
Rotterdam I, II en III. (Rotterdam 1979).

-

A. Vreugdehil, Lists of men-of-war 1650-1700 part IV Ships of the United
Netherlands, 1648-1702 (London 1938).

Noten:
1

Geschiedenis der Zaanlanden deel 1 (Haarlem 1849) 256.

2

GAZ Oud Rechtelijk Archief, fol. 175V en 260v.

3

De Zaende, maandblad gewijd aan de historie, folklore en genealogie
van de Zaanstreek (Wormerveer 1948), 60.
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Oud huisje uit Zaandam
gerestaureerd in Zaandijk
Na geslaagde restauratie is Zaanstad weer
een gemeentelijk monument rijker

Bij Boschstraat 1 in Zaandijk werd 2 september een oud Zaans pandje geopend dat was gerestaureerd in
opdracht van de Elout Wytema Stichting. Oorspronkelijk stond het aan het Wijnkanspad achter de Herengracht
in Zaandam. Het werd deels aangevuld met geveldelen uit een pand in Koog aan de Zaan, omdat de
oorspronkelijke gevel te veel was verbouwd. Het is het derde monument dat gereedkwam onder de bezielende
leiding van Frans Wytema en Bart Nieuwenhuis met zijn restauratieteam.
door Wikje van Ritbergen i.s.m. Frans Wytema

VAN DE SLOOP GERED
Het huisje meet 5.70 x 3.65 m met een aanbouw van 2 x 2 m en
is gebouwd rond 1670. Een buurhuis heeft een deurkalf met de
datum 1671. Oorspronkelijk stonden aan het Wijnkanspad meer
van deze kleine arbeidershuisjes. Dit huisje stond inmiddels
scheef weggezakt en met andere ramen en een dubbele deur in
een tuin waar het als garage en later als berging werd gebruikt.
De eigenaar wilde er vanaf en kreeg een sloopvergunning. Op
dat moment gingen bij Frans Wytema en Bart Nieuwenhuis
de alarmbellen rinkelen. Zij kenden het Wijnkanspad en ver
moedden dat er gezien de leeftijd van het pandje wel eens
bijzondere zaken achter betimmeringen konden zitten. Dit
bleek inderdaad het geval, zoals de oorspronkelijke plafond
delen, die werden hergebruikt. Ook het houtskelet, dat wel
zwaar was aangetast, maar kon worden aangeheeld en de oor
spronkelijke dakpannen en stenen bleken herbruikbaar. Na
overleg met de eigenaar kon het ‘schuurtje’ zorgvuldig worden
gedemonteerd. Het werd voorlopig opgeslagen tot de Elout
Wytema Stichting een goede locatie had gevonden en het kon
worden herbouwd. Dat werd uiteindelijk de tuin van Bosch
straat 1 in Zaandijk.

BIJZONDERE ONDERDELEN
Frans Wytema vertelt dat het pandje een aantal interessante,
authentieke onderdelen heeft. Bijzonder is bijvoorbeeld de
constructie met de originele puibalk met de inkepingen van
de ‘dooddeur’, waarboven zich glas in lood bevond. Het deurkalf
is wel nieuw; het werd aan de hand van een afbeelding in het
boek Tussen deur en bovenlicht van Peter Roggeveen gesneden
door Pim ten Have. Het stelt een wijn drinkend gezelschap voor:
een reminiscentie aan café De Wijnkan aan de Westzijde naast
de Vermaning.
Verder was op de korbelen het profiel van de bordenlijst van
de schouw afgetekend, zodat deze volledig kon worden geres
taureerd. In de schouw zijn ter weerszijden van de stooknis
banen gekleurde Goudse bloemtegels met lelie-hoekmotief
aangebracht. Deze stammen uit 1635. In een kelder onder een
helaas in Westzaan afgebroken monument bevonden zich naar
14

verluidt dezelfde tegels. De gietijzeren haardplaat uit circa
1700 stelt Fortuna voor. Rond de haard werden geelgroene
plavuizen uit de eerste helft van de zeventiende eeuw gelegd,
die met roetsporen erop in de bodem bij Boschstraat 1 waren
gevonden, op de plek waar ooit een soortgelijk klein huisje
stond. Overigens was dat huisje jonger dan de tegels, die dus
waarschijnlijk waren hergebruikt, zodat ze nu voor de derde
keer in bijna vier eeuwen een goede bestemming hebben
gevonden.
Het buitenschot dat grotendeels moest worden vervangen
met oud hout van een ander gesloopt pand werd geschilderd
in de lichtgroene kleur die na gedegen kleurenonderzoek van
de houten delen werd teruggevonden in de oudste verflagen.
Een woonbestemming heeft het huisje niet gekregen, omdat
de maten ervan aanvankelijk buiten de normen vielen van
het Bouwbesluit. Nu het een gemeentelijk monument is en de
bouwnormen wat zijn aangepast door de ontwikkeling van
de Tiny Houses zou dat misschien mogelijk zijn, maar Wytema
gebruikt het als restauratiewerkplaats; ook slaat hij er de
concertstoelen in op die hij gebruikt bij de huisconcerten die
hij geeft met door hem gerestaureerde historische muziek
instrumenten. Op 18 december jl. tijdens het jaarlijks terug
kerende ‘Dromen over Feest’ in Zaandijk werd in het huisje ook
gemusiceerd.

AANWINST VOOR ZAANDIJK
Dit kleine monument mag een grote aanwinst worden genoemd
in het ensemble van nu vier historische pandjes op deze locatie.
Het komt hier veel beter tot zijn recht dan op de oorspronkelijke
plaats in Zaandam. De foto’s bij dit artikel tonen dat beter dan
welke beschrijving ook.

Interieurfoto tijdens de bouw met de steile trap naar boven, de haard,
deur naar de toiletruimte en de dooddeur (met rode vlakken) met glas-inloodraampjes. (foto © Wim Giebels)
Rechts: het huisje aan het Wijnkanspad rond 1920. (GAZ 22.04724)

Op de zolderetage is goed te zien dat er veel van het oorspronkelijke
dakbeschot en het houtskelet kon worden hergebruikt. Verder de
opnieuw opgemetselde schoorsteen met een rookluik.
(foto © Wim Giebels)
Frans Wytema staande naast de aanluiving waarin een toiletruimte werd
De achterzijde van het huisje met dubbele openslaande tuindeuren.

aangebracht. (foto © Bruno van de Stadt)

(foto © Wim Giebels)

Boven de dooddeur werd een nieuw deurkalf aangebracht, dat is
gesneden naar een oud motief (foto © Bruno van de Stadt)
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Isaak Bofkonty
Een eigenzinnig kunstenaar

Naast Zaanse kunstenaars als Freek Engel, Jaap Kaal en Frans Mars is Isaak Bofkonty een minder bekende
naam. Hij maakte talloze mini-aquarellen, maar ook topografisch werk van de Zaanstreek.
door George Slieker

LEVEN
Isaak (of Isaac) Bofkonty is de artiestennaam van Jacob Agathus
Jan Cornelis Honig. Hij werd op 9 juli 1893 in Zaandijk geboren
als zoon van Gerrit Jan Honig (1864-1955) en Aagje Honig (18661956) en kleinzoon van Jacob Honig Jansz. Jr. en Neeltje Mulder.
Jacob Honig was amateurschilder, tekenaar en aquarellist. Hij
kreeg les van de Zaandijker (dorps)schilder Jb. Nanning en van
Freek Engel. Na zijn schoolopleiding leerde hij in Leipzig voor
het boekhandelsvak. Zijn eerste tekeningen, van de ruïne van
Brederode, maakte hij in 1901. Honig (voor intimi ‘oom Jaap’)
was een wat buitenissige figuur, die alleen schilderde voor
eigen genoegen en hij gebruikte daarvoor, wellicht om geld
uit te sparen, geen officiële schildersmaterialen, maar resten
papier of (afval)materialen, zoals stukjes karton of deksels
van sigarenkisten, andere verpakkingsmaterialen of stukjes
hout die hij naar verluidt uit de Zaan opviste. Hij maakte naast
(fantasie)landschapjes – veelal met waterpartijen en molens, die
hij vaak in snelle penseelstreken in zeer klein formaat opzette –
talloze Zaanse gezichten. Jacob Honig werkte meestal thuis aan
de eettafel, waarbij hij vaak meerdere stukjes onder handen had.
In 1913 werd er in Zaandijk een historische optocht gehouden ter
herdenking van het eeuwfeest van de Nederlandse onafhanke
lijkheid. Voor de Vrijheidsboom die toen geplaatst werd,
maakte hij drie schildjes met de teksten Vrijheid, Gelijkheid en
Broederschap. Tijdens de Tweede Wereldoorlog beschilderde
hij houten broches met bloemmotieven. Men zegt dat hij toen
zijn artiestennaam aannam, die hij ontleende aan zijn initialen
‘JB’. Voor zijn vader, historicus Gerrit Jan Honig, maakte hij
topografische gezichten van de Zaanstreek. Veel van wat hij
tekende en schilderde, is inmiddels verdwenen of ingrijpend
veranderd.
Jacob Honig was tot 1930 boekhouder in boekhandel P. Out.
Daarna deed hij lange tijd de administratie van modelboerderij
De Hoflanden in Heemskerk. Na de Tweede Wereldoorlog werd
hij lid van de Zaansche Schilderskring onder leiding van de Bak
kumse kunstenaar J.C. (‘Cor’) Heeck (1910-1992). Jacob Honig was
tot op hoge leeftijd actief als kunstenaar, tot staar hem dwong te
stoppen. Hij was ongehuwd en woonde lange tijd met zijn zuster
Cornelia Welmoet (1900-1969) aan de Lagedijk in Zaandijk in
koopmanshuis D’ Mol, tot dat in 1970 werd verplaatst naar
de Zaanse Schans. Toen verhuisde hij naar het Achterhoekse
plaatsje Bredevoort, waar hij op 19 december 1991 overleed. Hij
werd op de begraafplaats van Zaandijk in het graf van zijn groot
vader en overgrootvader bijgezet.

16

WERK
Honig is bekend door zijn mini-landschapjes, maar zijn overige
werk is nauwelijks in openbare verzamelingen te vinden. Bij het
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag
(RKD) is niets van hem bekend en ook bij het Gemeentearchief
Zaanstad zijn geen vermeldingen onder zijn eigen naam of zijn
artistieke alias te vinden. Veel van zijn (kleinere) werk is niet
gesigneerd; daardoor is de omvang van zijn oeuvre moeilijk
vast te stellen. Omdat hij zijn mini-schetsjes en -aquarellen
vaak weggaf, is veel ervan waarschijnlijk in particulier bezit
aanwezig. Verder beheert de Stichting Archief Honig(h) een
deel. Jacob Honig liet zich inspireren door J.B. Jongkind, Jacob
Maris en J.H. Weissenbruch.
Wel is er werk van Honig aanwezig in het Noord-Hollands
Archief te Haarlem. Daaronder is een aquarel uit 1938 van de
Sluissloot te Zaandijk met pakhuizen en een molen. Dit is de
marmerslijper De Zwarte Ruiter, die in 1904 op de schuur van
de in 1895 gesloopte gelijknamige oliemolen werd geplaatst.
Het molentje stond oorspronkelijk in Zaandam onder de naam
De Roohoorn.1 Slijpmolen De Zwarte Ruiter raakte in 1926
onttakeld en werd in 1933 gesloopt. Honig maakte de tekening
mogelijk daarna; de aquarel is gedateerd ‘ ‘38’, maar voorzien
van een potloodaantekening ‘Anno 1932’. De tekening is op de
rugzijde gesigneerd ‘J Honig fecit’. Daarnaast is er een gekleurde
tekening van het Huis achter de Kerk te Zaandijk, voorzien
van de aantekening: ‘geschetst 1917. fecit 1929 // behoorende
vroeger bij de Zaagmolen Het Konijn Zaandijk’. Honig heeft de
tekening na vervaardiging dus weggelegd en – om onbekende
redenen – pas later in kleur verder uitgewerkt. Andere werken
in Haarlem zijn een tekening van het Kooghuis te Uitgeest,
een boerderij te Katrijp (Groet) en een tekening van het ‘Huis
Oud-Haerlem’ te Heemskerk uit 1934. Het zeventiende-eeuwse
Kooghuis staat nog altijd in Uitgeest nabij de spoorlijn naar
Alkmaar. De tekeningen zijn mogelijk gemaakt in de tijd dat
hij voor modelboerderij De Hoflanden werkte.
Honig heeft veel molens afgebeeld; hij schilderde De Bonte Hen,
na restauratie tussen 1973 en 1979 weer in volle glorie aanwezig
op de Zaanse Schans. Toen hij in Bredevoort woonde, maakte
hij een aquarel van een standerdmolen bij Doesburg. In de jaren
dertig werkte Honig ook in het Noord-Hollandse duingebied,
waar hij onder meer gezichten van Bergen maakte. Aan zijn
reizen naar Zwitserland in de vóóroorlogse jaren herinneren
landschapjes met bergen, meren en afgemeerde bootjes.
Opmerkelijk is een afbeelding van het Blauwe Huis, dat door
Claude Monet eerder werd vereeuwigd.

Jacob Honig, alias Isaak Bofkonty. (foto Cees de Boer)
Huis achter de Kerk te Zaandijk, 1929. (Foto Noord-Hollands Archief,

De Zaandijker Sluissloot met molen De Zwarte Ruiter, 1938.

Haarlem. Provinciale Atlas - Prenten en Tekeningen,

(Noord-Hollands Archief, Haarlem,. Provinciale Atlas - Prenten

NL-HlmNHA_359_3680)

en Tekeningen, NL-HlmNHA_359_3681)

Honig werkte ook in olieverf; zo schilderde hij veel Zaanse
molens en maakte hij een fraai gezichtje uit 1917 op Houthandel
Voorwaarts (later Donker) in Zaandijk. Honigs werk was
overigens wisselend van kwaliteit: zijn (mini)aquarellen zijn
vaak niet meer dan snelle schetsjes. Veel van zijn topografische
stukken zijn geschilderd naar oude foto’s en prenten. Vooral in
de oorlogsjaren 1940-1945 kopieerde hij alles waar hij de hand
op kon leggen.

TENTOONSTELLINGEN
In 1993 organiseerde het Molenmuseum in Koog aan de Zaan een
tentoonstelling van Honigs werk onder de titel Isaak Bofkonty,
een Zaanse schilder. Van 13 februari t/m 7 maart toonde men een
selectie uit zijn nagelaten werk. Dagblad Zaanstreek besteedde
er op 13 februari aandacht aan; naast de landschapjes waren er
een zelfportret en een blik op Zaandijker molens, geschilderd
in 1932 vanaf de Provincialeweg. Ook waren er een schilderij van
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Kooghuis Uitgeest, 1936. (Foto Noord-Hollands Archief, Haarlem.
Provinciale Atlas - Prenten en Tekeningen, NL-HlmNHA_359_3369)

de in 1964 verbrande molen De Koperslager en stillevens van
zijn hand. Bezoekers gingen met een aardigheidje naar huis; bij
de ingang van de tentoonstelling lagen (mini)aquarellen van
Honig waarvan iedere bezoeker er gratis één mocht meenemen.
Ongetwijfeld zijn veel van deze minikunstwerkjes nog in bezit
van de toenmalige bezoekers. In 2015 was van Honig een aquarel
van de Koger Vermaning te zien op de tentoonstelling Te Kaik in
het Zaandijkse Weefhuis.

EEN NIEUWE VONDST
Recentelijk dook op internet een fraaie aquarel van Honig
op. Het is een voorstelling van de Zaandijkse Gortershoek,
naar het zuiden gezien, ter hoogte van de Zaandijkerkerk.
Een herkenbaar onderdeel van de voorstelling zijn het dak en
bovenbouw van een theekoepel in exotische of chinoiserie
stijl, een ‘Turkse tent’. Op foto’s die J.L. Breebaard hier tussen
1863 en 1878 maakte, is de theekoepel volledig te zien, inclusief
het karakteristieke dak en torentje.2 De koepel stond in de
tuin van het huis van notaris mr. Meindert Donker (1831-1895).
Later kwam hier de nog bestaande woning Lagedijk 166, die
ooit werd bewoond door huisarts dr. C.E. van der Horst en
daarna dokter Van Wijk. De tekening, op Van Gelder-papier,
met het watermerk kroon (Franse) lelie en VGZ, is gesigneerd
18

‘Jb Honig’. Het pand Lagedijk 166 werd na het overlijden van
notaris Donker in 1896 samen met Lagedijk 168 gebouwd voor
zijn weduwe, mevrouw Aaltje Donker-Vis (1832-1902). Daartoe
werd het houten notarishuis dat hier stond, gesloopt. De Turkse
tent en een eveneens in de tuin staande theekoepel – die al van
vóór 1878 dateren – werden in 1920 gesloopt. Jacob Honig kan
de tekening dus vóór 1920 hebben gemaakt, mogelijk vanuit
de tuin van koopmanshuis D’ Mol, waar zijn ouders (en hijzelf)
toen woonden. Het huis stond aan de Lagedijk, even ten noorden
van de Zaandijker Sluis. De aquarel is niet gedateerd en zou dus
ook op een later tijdstip naar een ouder voorbeeld kunnen zijn
gemaakt. Er bestaan namelijk ook nog een versie in olieverf en
een foto hiervan. Hoewel dus onbekend is wanneer de aquarel
is vervaardigd zijn de kleuren nog prachtig fris en helder. Op
de achtergrond is een onttakelde molen te zien; dat zou De Kat
kunnen zijn, die in 1904 dit lot onderging. Het theehuis vertoont
enige gelijkenis met een nog bestaande ‘Chinese tent’ aan het
Havenrak te Broek in Waterland. Over de herkomst van de
aquarel is alleen bekend dat er bij vorige eigenaars een Zaanse
familierelatie is geweest. De tekening bevindt zich thans weer
in de Zaanstreek in particulier bezit. Daarmee is een uniek
stukje Zaanse topografische documentatie terug op de plaats
van oorsprong.

Doopsgezinde vermaning te Koog aan de Zaan, 1942. (bron onbekend)

De Alkmaarsestraatweg te Bergen, 1932. (Stichting Archief Honig(h)

Boven: Landschapje bij Jisp, 1972, aquarel. (Particulier bezit)

Boven: Het Blauwe Huis te Zaandam, naar Claude Monet, z.j. (Stichting
Archief Honig(h).

SLOT
Ondanks zijn aangenomen artiestennaam signeerde Honig
zijn werk altijd met zijn eigen naam. Blijkbaar zag hij zijn
pseudoniem vooral als een grap, zoals ook schilderen en
tekenen altijd tijdverdrijf bleven. Wel varieerde zijn signatuur;
sommige werken dragen zijn naam ‘Jacob Honig’, andere zijn
voorzien van de signaturen ‘J.H.’, ‘J.’ of ‘Jb Honig’ die hij op latere
werken in keurig blokschrift noteerde. Veel van zijn kleine
werk is niet gesigneerd. De onlangs herontdekte aquarel en de
vele afbeeldingen van zijn werk laten zien dat Honig een zeer
verdienstelijk kunstenaar was.

-

Pieter A. Scheen, Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750 – 1950
Suppl. (’s-Gravenhage 1969) 27.

-

J.W. Niemeijer, ‘De Koepel of Kiosk te Broek en haar Tweelingzuster’,
Broeker Bijdragen 13 (maart 1977) 71-77.

-

Klaas Woudt (inl.), De Zaanstreek belicht. 1863 – 1878. De foto’s van
Breebaard (Wormerveer 1986) 83-84.

-

‘Gratis Aquarellen’ in Dagblad Zaanstreek 13 februari 1993
(Persdocumentatie RKD).
Met dank aan de Stichting Archief Honig(h) en Vereniging De Zaansche
Molen/Molenmuseum.

Literatuur:
-

-

Henk J. Heijnen, Pieter Helsoot, Jan Pieter Woudt en Klaas Woudt,

Noten:

Kunst zonder rugwind. Zaanse Schilderkunst 1600-1950 (Wormerveer

1

oorspronkelijk aan het Blauwe Arendspad te Zaandam. Hij moest

Henk Heijnen, Freek Engel (1872 – 1958). Een wereld van weiden en water

plaats maken voor de spoorweg Zaandam – Uitgeest. Honig heeft de
molen later nog eens afgebeeld.

(Wormer, 2009) 60. (Jacob Honig wordt hier ‘Honing’ genoemd).
-

De Roohoorn was een snuifmolen en later lattenzager en stond

1999) 155.

J.J. Van der Horst, ‘Het doktershuis aan de Lagedijk in Zaandijk en zijn

2

Zie ook: De Zaende, jrg. 3, 1948, p. 191/192. Daar wordt verwezen naar

bewoners’, Love biene en een zangerige boik.

een advertentie in de Zaanlandsche Courant van 5 december 1869

Themanummer Met Stoom/ANNO 1961 29/145 (april 1995) 20/1344-

waarin een ‘Chineesche Tent’ te koop werd aangeboden, ‘te bevragen

23/1347.

bij C. Schipper, tuinier te Zaandijk’. Of het gaat om de hier bedoelde

Wim Meulenkamp, ‘De Tataarse Zaan: Tataarse koepels in en om de

theekoepel wordt niet duidelijk.

Zaanstreek’, Stroine in Toine. Themanummer Met Stoom/ANNO 1961
30/146 (juni 1998) 22/23.
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Willem van Leyden

Het raadsel van een onbekende schilder uit Wormerveer
In het voorjaar van 2015 kreeg de Historische Vereniging Wormerveer een aantal tekeningen en aquarellen
aangeboden met voorstellingen van Wormer en Wormerveer. Zij waren gemaakt door Willem van Leyden,
een tot nu toe volslagen onbekende, maar zeer verdienstelijke (amateur)schilder van de Zaanstreek op het
breukvlak van het industriële tijdperk.
door Jaap Klomp
Foto’s: Jaap Klomp

WIE WAS WILLEM VAN LEYDEN?
Met enige moeite zijn er wat gegevens boven tafel gekomen over
het gezin waarin Willem van Leyden opgroeide. Hij werd ge
boren in Krommenie op 29 oktober 1855 en overleed in Wormer
veer op 6 december 1922. Hij was het tweede kind uit het huwe
lijk van Pieter van Leyden en Cornelia Bloemendaal. Vader
Pieter was in 1845 in Leiden afgestudeerd als medicinae doctor
en vestigde zich twee jaar later als arts in Krommenie,1 waar
hij op 19 januari 1851 trouwde met Cornelia Bloemendaal. Het
gezin woonde in het pand Noorderkerkbuurt 283 en in totaal
kreeg het echtpaar vier kinderen.
Het oudste kind, Pieter, zag op 3 november 1851 het levenslicht.
Hij trouwde in Krommenie op 12 augustus 1877 met Trijntje
Deze aquarel uit 1885 toont de Zaan met een aantal vrachtschepen. Aan
de Veerdijk in Wormer staan de molens De Witte Duif, De Jonge Wolf en
De Mooriaan. Tussen De Jonge Wolf en De Mooriaan zijn de pakhuizen
Maas, Waal, Schepel en Bergen te herkennen. (Historische Vereniging
Wormerveer)

20

van Vliet. Hij werd boekhouder en woonde in 1882 aan Weg en
Zaan in Wormerveer. Dat hij tot de betere stand behoorde, blijkt
uit het feit dat hij kiesrecht had voor zowel de gemeenteraad,
de Staten-Generaal en de Kamer van Koophandel.2 Algemeen
kiesrecht bestond toen nog lang niet, dat werd pas in 1917 inge
voerd, voor mannen.
Over Willem later meer. De derde zoon, Frederik, werd geboren
op 1 november 1859. Evenals zijn vader studeerde hij genees
kunde in Leiden. Hij vestigde zich als arts in Oterleek en trouw
de op 12 juli 1888 met Elisabeth de Geus uit Ursem.
Het jongste kind van Pieter en Cornelia was een meisje, Catha
rina, geboren 13 december 1861. Zij trouwde in Krommenie
op 27 september 1888 met de Wormerveerse handelsreiziger
Gerard Wolters. Zij woonden aanvankelijk op Wandelweg F124
in Wormerveer, maar ten tijde van het overlijden van Gerard op
23 januari 1914 was hun huisadres Vlietsend 56 in Krommenie.
Pieter van Leyden stierf al op 5 juli 1867. De vier kinderen zijn
dus voornamelijk door hun moeder opgevoed. Als weduwe van

een arts was zij waarschijnlijk niet onbemiddeld, in ieder geval
de zoons hadden beroepen waarvoor opleidingen nodig waren,
en studiebeurzen bestonden in de negentiende eeuw niet.

LEVEN VAN WILLEM VAN LEYDEN
Willem was van beroep reizend agent. Hij woonde in Krommenie
toen hij op 28 september 1882 trouwde met Sara Anna Bakker.
Zij overleed op jeugdige leeftijd, waarna Willem in Wormerveer
op 29 juli 1888 hertrouwde met Christina Stuurman. Het gezin
woonde in Wormerveer, eerst in de Dubbele Buurt, later in
Goudastraat F63 en tenslotte op Wandelweg 36. Willem was toen
handelsreiziger voor de firma Wessanen & Laan.
Willem en Christina kregen vier kinderen: Cornelia Petronella
op 31 juli 1889, Pieter op 9 september 1890, Klasina Christina op
12 februari 1892, overleden op 13 mei 1893 en Nicolaas op 24 mei
1895. Cornelia Petronella trouwde in Wormerveer op 19 novem
ber 1914 met Jan Waal, de zoon van veehouder Dirk Waal uit
Wormerveer.

TEKENEN EN SCHILDEREN
Voor zover bekend heeft Willem geen tekenlessen gehad. Zijn
techniek moet hij zichzelf hebben aangeleerd. Uit overlevering
komt het verhaal dat hij menige tekening maakte vanuit een
bootje op de Zaan. Hij schilderde en tekende louter voor zijn
plezier, zoals ook valt op te maken uit het feit dat hij, nadat
hij was gestopt met werken, met verdubbelde ijver bezig was
met zijn hobby. Hij heeft een groot aantal olieverfschilderijen,
aquarellen en tekeningen gemaakt voor familie en bekenden.
Willem van Leyden overleed op 6 december 1922 op de leeftijd
van 67 jaar.

BELANG VAN ZIJN WERK
Hoe omvangrijk het oeuvre van Willem van Leyden is, onttrekt
zich aan de waarneming. Als vermeld, hij heeft veel van zijn
werk gemaakt voor familie en bekenden. Het moeten tientallen,
zo niet een paar honderd stukken zijn geweest. Of daarbij sprake
was van opdrachten – of moeten we in deze informele sfeer
eerder denken aan verzoeken – lijkt niet zo waarschijnlijk. Uit
het weinige van wat over hem bekend is krijgen we de indruk
dat hij een begaafde hobbyist was, die het tekenen en schilderen
eenvoudigweg niet kon laten. Kennelijk heeft hij geen pogingen
gedaan van zijn hobby zijn beroep te maken.
De schoondochter van Jan Waal, aangetrouwd kleinkind van de
schilder, heeft 20 tekeningen en aquarellen aan de Historische
Vereniging Wormerveer geschonken; 13 daarvan zijn topo
grafische afbeeldingen van Wormerveer. Een olieverfschilderij,
een vaas met bloemen, is nog in bezit van de schenkster.
Willems tekeningen en schilderijen van Wormerveer heb
ben historische waarde, omdat zij zijn gemaakt tijdens de
overgang van het wind- naar het stoomtijdperk. Mede door
financiële ondersteuning van het Gerrit Blaauwfonds konden
de tekeningen door het papierrestauratieatelier van Floor
Meijboom en Thea Vorstman in Zaandijk worden gereinigd
en in zuurvrije passe-partouts gezet. De Historische Vereni
ging Wormerveer heeft twee setjes met vijf kaarten van de
af beeldingen uitgegeven, met bij elke af beelding een om
schrijving, voor € 3.95 per setje.
Noten:
1

Dr. F. van Soeren, Doctores meesters apothecars en artsen… feiten uit de
Zaanse geneeskunde in de negentiende eeuw (Wormerveer 1998) 65.

2

Adresboek van de Zaanstreek (Koog aan de Zaan 1882) 134.

De gewassen tekening van vrijwel dezelfde plaats is gemaakt in de

Aquarel van het Zuideinde te Wormerveer met v.l.n.r. De Eenhoorn,

winter van 1890 of 1891. We zien hier alle mogelijkheden van ijsvermaak.

pakhuis Dantzig, de kuiperij van Stelling, het woonhuis van Piet Dekker

Schoonrijden, hardrijden en een arrenslee zijn afgebeeld. De afgebeelde

Jansz., de zakkenplakkerij van Pieter Dekker Jansz. De Papierbaal en

molens zijn De Witte Duif, De Jonge Wolf en Het Fortuin. In de aquarel is

het oude pakhuis De Mol; vervolgens de steeg naar het Sint Pieterspad

Het Fortuin verstopt achter het zeil van een boot. (HVW)

en dan het bezit van de familie Van Gelder: eerst het pakhuis De
Klok en het woonhuis, later het kantoor van de heer Allan. De bij het
gemeentearchief vermelde datering (1800) is onjuist. Volgens Jaap Klomp
heeft Van Leyden het pas getekend na 1882 en vóór 1906 (het jaar dat de
Eenhoorn is gesloopt). (foto GAZ 31.00370)
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Jacob Honig & Zoonen
(1765-1837)
Papierfabrikeurs tussen Revolte en Restauratie
In Zaandijk leerde men het vak van papierfabrikeur van vader op zoon. De langste stamlijn is die van de
familie Honig: tussen 1675 en 1854 waren zeven generaties aaneen werkzaam, met afwisselend een Jacob en een
Jan aan het roer.
door Pier van Leeuwen

De geschiedenis begint met stamvader Jacob Cornelisz. Honigh
(1648-1709), die met zijn jongere broer Adriaan papiermolen
De Vergulde Bijkorf aan het Guispad in gebruik nam voor
de witpapierfabricage. Zijn stamhuis stond aan de Lagedijk
(huidige nummering 100), waarvan het belendende papier
pakhuis D’ Bijkorf nog altijd bestaat. Zijn zonen Cornelis en Jan
Honig beleefden rond 1730 de bloeitijd van de papierproductie
en splitsten het bedrijf in 1738. Daarbij ging Cornelis met zijn
zoon Jacob Cz. Honig verder met molen De Veenboer en Het
Herderskind onder de naam C & J HONIG.

VOC
Jongere broer Jan Jbz. Honig (1688-1757) viel molen De Vergulde
Bijkorf ten deel en hij kocht daarnaast molen De Eendracht
aan. Hij was gehuwd met Trijntje Claes Caescoper (1689-1763)
en opereerde met zijn zoon Jacob Jsz. Honig (1712-1780) onder
de naam J(an) HONIG & ZOON. Deze firma produceerde rond
1741 Pro Patria-papier, met het embleem van de Hollandse Tuin
als watermerk. Rond 1764 leverde J. HONIG & ZOON (inmiddels
onder leiding van zoon Jacob) onder meer papier aan de Kamer
Amsterdam van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. In dat
jaar voerde de firma behalve het wapen van Amsterdam ook
reeds de Bijenkorf als watermerk.

WERELDWIJDE TOEPASSING
Vanaf 1765 nam Jacob zijn beide zoons Jan Jbz. Honig (17381806) en Cornelis Jbz. Honig (1745-1817) uit zijn huwelijk met
Lysbeth Cornelisd. Blauw op in zijn bedrijf en doopte de firma
om in J(acob) HONIG & ZOONEN. Dit bedrijf leverde het papier
dat meerdere sleutelmomenten uit de wereldgeschiedenis
documenteert. Documenten waarvan papier van J. HONIG
& ZOONEN de drager is, treft men aan in de belangrijkste
archieven ter wereld, zoals de Library of Congress in Washington,
het Nationale Archief van Spanje en het Kupferstichkabinett in
Berlijn, evenals in prestigieuze buitenlandse museumcollecties
van het Sir John Soane’s Museum in Londen tot het Nationale
Museum in Krakau. Dikwijls duikt in dezelfde collecties
materiaal op van de firma C & J HONIG, die in 1770 in handen
kwam van de broers Cornelis en Arent Breet, werkend met
molens De Veenboer en Het Herderskind. In 1774 werd molen
De Eendracht verkocht aan Maarten Schouten en vervangen
door molen De Wever. Waar Jan Jbz Honig vanaf 1780 het bewind
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voerde over De Vergulde Bijkorf, had broer Cornelis Jbsz. De
Wever onder zijn hoede.

VAKBROEDERS OP VAKANTIE
Hoewel beide bedrijven formeel elkaars concurrenten waren,
moeten de broers Honig en de broers Breet uitgesproken
vriendschappelijke banden hebben onderhouden. Dit blijkt
uit een plezierreisje waar zij op 29 juni 1802 samen met hun
echtgenotes aan begonnen en waarvan de Stichting Archief
Honig(h) een handgeschreven journaal bewaart. Naar alle
waarschijnlijkheid is het verslag geschreven door Cornelis Breet.
Het document toont het watermerk van de firma C & J HONIG
(BREET). Het gezelschap vertrok per ‘vermaakelijk’ zeiljacht
van Cornelis Jbz. Honig naar Utrecht, waarna de reis per rijtuig
werd vervolgd richting Gelderland. Men volgde de gangbare
route, waarbij men dineerde en overnachtte in logementen,
stadswandelingen ondernam en kerken bezichtigde, evenals
buitenplaatsen met fraaie waterpartijen. Uiterst content over
de opgedane ervaringen keerde men op 9 juli huiswaarts,
‘Hebbende het op de reis uitmuntend vermaakelijk gehad
en het in alle onze logementen goed bevonden, Zoodat de
reis zeer voldoende aan het veel jaarig verlangend oogmerk
heeft beantwoord.’ De vriendschappelijke omgang van de
vakbroeders zal mede zijn ingegeven door de familiebanden.
Jan Jbz. Honig was gehuwd met Maartje Klaas Nen, Cornelis
Breet met Grietje Klaas Nen; beide papierfabrikeurs waren dus
zwagers. Daarnaast vond men elkaar in de gemeenschappelijke
doopsgezinde overtuiging. De echtgenote van Cornelis Jbz.
Honig, de eigenaar van het plezierjacht, was Moertje Jans
Ongelaar, terwijl Arent Breet getrouwd was met Barbertje
Pieters Corver. Van het echtpaar Honig-Ongelaar zijn silhouet
portretjes bekend. Naast het plezierige reisje konden de heren
terugkijken op goede zaken, waarbij zij zich niet altijd zullen
hebben gerealiseerd hoe hun product vaak in het brandpunt
heeft gestaan van historische mijlpalen.

ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING
De eerste drukken van de Amerikaanse onafhankelijkheids
verklaring uit 1776 werden verzorgd door John Dunlap (17471812). Er rolden zo’n 200 exemplaren van zijn persen, die zo snel
mogelijk door het land moesten worden verspreid. Van de 21
overgebleven bekende exemplaren dragen er meerdere een

Papiermolen en droogschuren van De Vergulde Bijkorf, 6 maart 1823.
(ZOV 602, GAZ 130012)

Links: Moertje Jans Ongelaar, echtgenote van Cornelis
Jbz. Honig, geboren te Koog aan de Zaan 31 januari 1749,
overleden te Zaandijk 1 april 1830. (GAZ 31.01240)
Rechts: Cornelis Jacobsz Honig, geboren te Zaandijk
25 januari 1745, overleden aldaar 15 april 1817, sinds 1780
eigenaar van papiermolen De Wever. (GAZ 31.01239)

Jacques-Louis David: Voorstudie voor
“De eed op de kaatsbaan” / “Serment
de Jeu de Paume”, 1790-1791, op papier
van J. HONIG & ZOONEN. (Bijenkorf)
66.2 x 99 cm. (Fogg Art Museum,
Cambridge, 1943.799)
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Watermerk van J. HONIG & ZOONEN in het

Biljet van 100 złotych op papier

Karl Friedrich Schinkel: Ontwerp voor een theaterdecor,

stadsplan van Sydney, 1792. (Foto Barbara Orbell)

van J HONIG & ZOONEN (1794)

1817, op papier van J. HONIG & ZOONEN, 39,9 x 53,8 cm
(Kupferstichkabinett, Berlin, Ident. Nr. SM 22c.) 126

watermerk van Zaanse firma’s. Zo vertonen maar liefst zeven
drukken het watermerk van J. HONIG & ZOONEN. Het laatste
embleem bestaat uit een posthoorn binnen een bekroonde
cartouche met daaronder de bedrijfsnaam. Voorts zijn er zeven
exemplaren bekend met een watermerk van Adriaan Rogge en
twee met een watermerk van de firma D & C Blauw.
Verder zijn er elf brieven bekend van president Thomas Jefferson
op papier van de firma J HONIG & ZOONEN. Ze dateren van 19
april 1788, 2 april 1793, 23 juni 1793, 30 juni 1802, 29 november
1802 en 22 juli 1803. Drie ervan dragen een posthoorn (1793, 1802,
1803); een brief op papier van HONIG, gedateerd 1789, draagt
als watermerk de bijenkorf met oranjeboom. Twee brieven van
Jefferson, gedateerd 5 april 1793 en 26 april 1802, zijn voorzien
van een watermerk van de firma C& J HONIG [BREET] met
posthoorn. Ook zijn er brieven bekend van de eerste president
George Washington van 23 juni 1779 op papier van C & J HONIG
[BREET] en van 10 juli 1781 op papier van J HONIG & ZOONEN,
eveneens voorzien van de posthoorn.
Claas Taan, koopman te Zaandam, verbrak met zijn koop
vaarders de blokkade te Boston tijdens de Amerikaanse vrij
heidsoorlog. Als dank zou hij een pastelportret van George
Washington hebben ontvangen, in 1793 vervaardigd door C.
Polk, dat in 1874 prijkte op de expositie van Zaanlandsche Oud
heden en Merkwaardigheden te Zaandam. Nadien is het portret
verkocht, zodat de huidige verblijfplaats niet meer valt te
achterhalen.

EED OP DE KAATSBAAN
In 1789 vond in Parijs een gebeurtenis plaats die de inleiding
werd tot de Franse Revolutie. Tijdens een vergadering in de
Jeu de Paume zwoer de vertegenwoordiging van de derde stand
een dure eed om een nieuwe grondwet af te dwingen, die de
universele rechten van de mens en de burger moest waar
borgen. De vergadering werd op last van koning Lodewijk XVI
uiteengeslagen, waarna de burgers de staatsgevangenis de
Bastille bestormden om de politieke gevangenen te bevrijden.
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De toonaangevende schilder Jacques-Louis David (1748-1825)
vereeuwigde ‘De Eed op de Kaatsbaan’ in 1790. Een voorstudie,
vervaardigd op papier van J HONIG & ZOONEN met de bijenkorf
als watermerk en bewaard in het Fogg Art Museum, Cambridge
[inv.nr. 1943.799], toont de gehele monumentale compositie als
gedetailleerde lijntekening.

STADPLAN VAN SYDNEY
In december 1792 vervaardigde Arthur Phillip (1738-1814), de
eerste gouverneur van de Britse (straf-)kolonie New South Wales,
het latere Australië, een stadsplan voor de stad en de haven
van Sydney, de hoofdstad van deze Britse kolonie, op papier
van de firma J. Honig & Zoonen, voorzien van de bijenkorf als
watermerk. Zeer waarschijnlijk was dit papier een kleine twee
jaar daarvoor naar het continent vervoerd met het Hollandse
schip De Waakzaamheid, dat in maart 1791 naar Kaap de Goede
Hoop vertrok. Aan boord was ook William Bradley, die veel
verschillende kaartbladen vervaardigde op Hollands papier,
waaronder stadsplannen van Parramatta en Tongabby. Uit
1793 is op papier van de firma J HONIG & ZOONEN ook een
watermerk bekend met het koopmansmerk van het zogeheten
Zaanse dubbelkruis.

POOLS PAPIERGELD
De Poolse vrijheidsstrijder Tadeusz Kosciuszko (1746-1817) streed
als vrijwilliger mee met de Amerikaanse Vrijheidsoorlog en het
revolutionaire Frankrijk. In 1794 vocht hij mee in de opstand
tegen het Russische leger in de Slag bij Raclawice en nabij
Warschau. In hetzelfde jaar liet het Pools-Litouwse Gemenebest
onder leiding van Kociuszko papiergeld drukken op papier van
J. HONIG & ZOONEN. Recentelijk deed het Nationaal Museum
te Krakau onderzoek naar dit waardepapier, waarvoor een
medewerkster ook de nieuwe papierhistorische presentatie in
het Honig Breethuis aandeed. Ondanks de lompenschaarste
tussen 1795 en 1799 bleef de kwaliteit van het papier van J HONIG
& ZOONEN van opvallend goede kwaliteit. Tussen 1790 en 1797

Francisco Goya y Lucientes: Stierenvechter, 1816,

Riemkap Postruiter, J. HONIG & ZOONEN,

(op papier van J. HONIG & ZOONEN) 19.5 x 28.7 cm.

1800-1820. (Waddesdon Manor, Aylesbury,

(Museum of Fine Arts, Boston. 1973.696)

Buckinghamshire, inv.nr. 3686.4.30.50)

voerde de firma onder meer ook de Franse lelie als watermerk,
getuige gedateerde constructietekeningen getiteld ‘De Witte
Veer 1790’ en ‘De Moole De Rietvink Lammerd Van De Vijzel
1797’ uit de papiercollectie van de Stichting Archief Honig(h).

NEOCLASSICISME EN NEOGOTIEK
Van vreedzamer aard zijn de artistieke toepassingen van
het papier van deze firma door architecten van naam, zoals
weergaven van Romeinse bouwwerken zoals het Pantheon,
het Colosseum en de thermen van Diocletianus, alsmede
neoclassicistische ontwerpen door onder meer Sir John Soane
(1753-1837) uit 1778-1781 in de collectie van het Sir John Soane’s
Museum in Londen, in totaal 30 stuks. De Nationale Bibliotheek
van Spanje bezit 25 Spaanse architectuurontwerpen op papier
van J HONIG & ZOONEN. Het Berlijnse Kupferstichkabinett bezit
een dossier reistekeningen en decorontwerpen van de hand
van de Pruisische hofarchitect Karl Friedrich Schinkel (17811841). Hiervan zijn meerdere vervaardigd op papier van C & J
HONIG [BREET] en enkele op papier van J HONIG & ZOONEN.
De neoclassicistische en neogotische ontwerpen van Schinkel
gelden als bouwkundige getuigenissen van het streven naar de
Duitse eenheidsstaat. Daarbij werd de gotiek als karakteristieke
Duitse bouwkunst opgevat. Een typerend voorbeeld vormt het
ontwerp voor een neogotisch theaterdecor van een burcht uit
1817 op velijnpapier (doorzichtig papier). (Ident. Nr. SM 22c.126).

GOYA
Uit 1800-1807 dateert een watermerk met beeltenis van een
gekroonde klimmende Hollandse leeuw met kromzwaard en
roedebundel. Na de dood van Jan Jbz. Honig in 1806 betrok
diens zoon Jacob Honig Jansz. (1765-1848) de ouderlijke woning
en zette het bedrijf voort. Deze derde Jacob nam zijn zoon Jan
Jacobsz. Honig (1792-1867) uit zijn huwelijk met Maartje Klaas
Nen in de firma op. De firmanaam bleef ook na de dood van
zijn oom in 1817 gehandhaafd. In 1816 werd Jacob Honig Jsz.
Jr. als zoon van Jan Jbz. Honig en Antje Manglis Vermeulen

geboren, de laatste telg papierfabrikeurs in deze lijn. Uit zijn
geboortejaar stamt een voorstudie in krijt door Francisco Goya
y Lucientes (1746–1828) voor diens grafische reeks ‘Tauromaquia’
op papier van J HONIG & ZOONEN, voorzien van de bijenkorf
als watermerk (Museum of Fine Arts, Boston. inv.nr. 1973.696). In
1825 werd de firma J. HONIG & ZOONEN te Haarlem een zilveren
medaille toegekend, die door Jacob Honig Jansz. en zijn zoon Jan
in ontvangst werd genomen. Een serie constructietekeningen
van molens door Baart Otter, gedateerd 16 december 1826, toont
opnieuw een gekroonde klimmende leeuw als watermerk, al
ontbrak ditmaal de roedebundel. Rond deze tijd voerde de firma
ook het watermerk van de Jakobsschelp op de papierkwaliteit
‘Holland’. Ook hiervan zijn voorbeelden bewaard in de papier
collectie van de Stichting Archief Honig(h).

SPLITSING EN LIQUIDATIE
Op 30 juli 1837 werd de firma J(acob) HONIG & ZOONEN door
Jan Jbz. Honig opgesplitst in de firma J(acob) HONIG & ZOON
en J(an) HONIG & COMP. Jacob HONIG & ZOON ging verder
met molen De Vergulde Bijkorf, terwijl Jan HONIG & COMP.
werkte met molen De Wever en vanaf 1841 met Het Fortuin.
De watermerken en riemkappen van deze beide firma’s lijken
nog sterk afgeleid van de beroemde voorganger. Zo bestaan er
van de riemkap met beeltenis van een postruiter versies met
onderschriften van alle drie de firmanamen. De productie van
witpapier door de firma J HONIG & ZOON liep tussen 1838 en
1853 terug van 5239 tot 1511 riemen. In 1854 werd dit bedrijf uit
eindelijk geliquideerd. J HONIG & COMP. werd overgenomen
door de gebr. De Jong en bleef nog enkele jaren de aloude water
merken van Honig voeren.
Literatuur:
-

Gerrit Jan Honig, ‘Jacob Honig Janszoon Junior 1816-1870’, Zaanlandsch
Jaarboek (1932) 1-47.

-

H. Voorn, De papiermolens in de provincie Noord-Holland (Haarlem 1960).
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Gedenksteen des aanstoots
Een Wormer ruziesteen in Zaandijk
Meestal vinden (amateur)archeologen vondsten onder de grond,
maar een enkele keer vinden ze ook iets op de grond.
door Piet Kleij

Gerard Graas, lid van de Archeologische Werkgemeenschap
Nederland (AWN), de vereniging van amateurarcheologen,
bezocht op Open Monumentendag 2016 het Honig-Breethuis in
Zaandijk. Als geoefend bodemonderzoeker keek hij niet alleen
naar het mooie interieur van het pand en de gevelstenen in de
buitenmuur, maar ook naar de grond. Daar zag hij, links van
de achterdeur, een in stukken gebroken gedenksteen liggen
met daarop de woorden ‘Wormers voordeel’ en het jaartal ‘1734’.

DE STEEN IN WORMER
De heer Graas meldde dit aan de gemeentelijk archeoloog die
de steen herkende als de steen des aanstoots van Wormer. De
uitdrukking ‘steen des aanstoots’ slaat op iets of iemand waar
aan men zich ergert en komt uit de Bijbel, en wel uit de eerste
brief van de apostel Petrus, hoofdstuk 2 vers 7. Daar staat dat
wie op het Christelijk geloof vertrouwt, niet bedrogen uit
komt, maar voor wie dat niet doet, het geloof een steen zal zijn
waaraan hij zich stoot. In de Bijbel is de steen des aanstoots dus
niet letterlijk een steen, maar figuurlijk.
In Wormer lag dit anders. Dit dorp bezat een echte steen des
aanstoots. Die was in juni 1734 op last van de burgemeester
geplaatst in de Bartelsluis. Na drooglegging van de Enge
Wormer in 1638 vormde deze sluis de verbinding tussen de
drukbevaren Westerveersloot en de Zaan. Vooral de Wormer
scheepsbeschuitbakkers maakten daarvan gebruik, maar via de
sluis werden ook goederen aangevoerd naar de vele industrie
molens aan de zuidkant van Wormer. Eén van deze molens,
papiermolen De Eendracht, groeide in de twintigste eeuw uit
tot papierfabriek Van Gelder Zonen, de grootste fabriek van de
Zaanstreek, waardoor de sluis tot na de oorlog van belang bleef
voor de Wormer industrie.

EEN NIEUWE SLUIS, EEN NIEUW GEDICHT
De eerste Bartelsluis was van hout. In 1734 besloot het dorps
bestuur dat de oude sluis niet meer voldeed en dat er een
nieuwe moest komen, van steen. Binnen de vroedschap, zoals
het gemeentebestuur toen heette, brak echter ruzie uit over de
diepte van de nieuwe sluis. Moest hij even diep worden als de
oude sluis of minder diep? Burgemeester Simon Appel won het
pleit en de sluisdrempel kreeg een diepte van zes voet beneden
zomerpeil, minder diep dan de oude sluis. Volgens hem was dit
een goede oplossing. Hij was zo overtuigd van de juistheid van
zijn eigen oordeel dat hij dit liet verwerken in het gedicht dat
op de gedenksteen in de nieuwe sluis zou komen.
Zijn zoon Cornelis mocht de eerste steen leggen en na een
paar maanden, op 29 juni 1734, kon de nieuwe sluis worden
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geopend. Ook de gedenksteen werd onthuld en meteen brak
verontwaardiging uit over de tekst op de steen. Er stond name
lijk, vertaald naar hedendaags Nederlands.
De sluis spreekt:
Voorzichtige Burgerheer, die onvermoeid het heil
van zijn onderdanen bevordert, en pleit voor Wormers voordeel
door zijn wijs beleid, terwijl door uw verziend oordeel
mijn drempel zes voet ligt beneden zomerpeil.
Uw lof, Heer APPEL duurt nog langer dan mijn jaren,
Uw zonen, JACOB, de heer van de Ambachtsheerlijkheid,
en CORNELIS, die mijn eerste steen heeft gelegd,
zullen, hoop ik, uw glorie evenaren.

EEN TEGENDICHT
De tegenstanders namen aanstoot aan deze steen. Spoedig
verschenen allerlei spotgedichten en hekelversjes over dit fraaie
staaltje zelfverheerlijking. Eén daarvan luidde, in hedendaags
Nederlands:
Twistzieke Burgerheer, die onvermoeid het onheil
Van zijn onderdanen bevordert, verpest gans Wormers voordeel.
Vervloekt is het valse besluit omdat door uw averechte oordeel,
mijn drempel zes voet ligt beneden zomerpeil.
Uw lof Heer APPEL stinkt nog langer dan mijn jaren,
Uw JACOB, verwaand omdat hij heer is van de Ambachtsheerlijkheid,
En CORNELIS, die door u op verkeerde gronden wordt geleid,
Zullen vrees ik, uw gekheid evenaren.
Maar steen is harder dan papier. Veel van de gedichten en versjes
verdwenen in de loop der tijd, maar de steen is eeuwen blijven
zitten waardoor elke schipper die door de Bartelsluis voer,
kennis kon nemen, als hij dat wilde tenminste, van de wijsheid
van burgemeester Appel.

HET EINDE VAN DE BARTELSLUIS
In de jaren zestig van de vorige eeuw nam de aanvoer van grond
stoffen en steenkool naar de Van Gelder papierfabriek af tot er
vrijwel geen schuit meer door de sluis ging. Het Hoogheem
raadschap liet in januari 1972 de sluis dempen om kosten voor
onderhoud te besparen.
Wat er intussen met de gedenksteen gebeurde, is niet duidelijk.
Zeker is dat hij ergens in de jaren tachtig van de vorige eeuw al
in het Honig-Breethuis was. De heer H. de Wit, de toenmalige
bewoner, was het straatje op het achtererf aan het herstellen,
vond vier stukken van de inmiddels gebroken gedenksteen
en verwerkte die in de bestrating, links van de achterdeur.
Daar liggen ze nog steeds, keurig aan elkaar gepast, waardoor
duidelijk is dat het vijfde deel ontbreekt. Ondanks dat is de tekst

leesbaar, hoewel de leesbaarheid natuurlijk elk jaar minder
wordt door de duizenden bezoekers van het Honig-Breethuis
die jaarlijks over deze stukken steen lopen.

EEN NIEUWE TOEKOMST VOOR DE STEEN?
Ondanks alle veranderingen in Wormer is de Bartelsluisbuurt
een echt Zaans buurtje gebleven met groene, houten huizen,
boerderijen, een oude molenschuur en een eeuwenoude sluis.
De sluis is van grote waarde voor het aangezicht van dit buurtje.
Daarom heeft de gemeente Wormerland op 23 september 2008
de Bartelsluis op de gemeentelijk monumentenlijst gezet. Er
gaan af en toe zelfs stemmen op om de sluis te herstellen, zodat
vanaf de Zaan de zuidzijde van het Wormerveld bezocht kan
worden met kleine bootjes. Wanneer dit ooit gebeurt, zou het
mooi zijn als de Wormer steen des aanstoots zijn plaats weer
terug krijgt in de Bartelsluis.

Het stuk steen met, in de rode cirkels, het jaartal ‘1734’ en de tekst
‘Wormers voordeel’. (Foto G. Graas, Wormerveer)

Literatuur:
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C. Mol, Uit de Geschiedenis van Wormer (Wormerveer 1966).

-

http://www.zaans-industrieel-erfgoed.nl/index.html?pages_3/
bartelsluis-dempen.html&main_frame

De in stukken gebroken gedenksteen in het straatje achter het Honig-

De Bartelsluis fungeert tegenwoordig als tuin.

Breethuis. (Foto G. Graas, Wormerveer).

(Foto P. Kleij, Zaanstad).

De Bartelsluis in volle glorie rond 1900. De tjalk ‘Verwisseling’ uit
Hasselt heeft de sluis zojuist verlaten. (Foto: GAZ 41.01434 )
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Het Juffertje, moeder
aller zaagmolens
Vragen bij de bekende afbeelding

Een molenbord uit 1724 is de oudst bekende afbeelding van Hollands eerste door wind aangedreven
houtzaagmolen. Veel gravures uit latere tijden gebruikten deze afbeelding, maar zag Het Juffertje er wel zo uit?
door Jaap Kamphuis

Het molenbord werd geschilderd in 1724. Het toont een ver
vallen molen. De schilder wist uit overlevering dat de molen
130 jaar daarvoor op een vlot naar Zaandam was gekomen. Hoe
dat vlot er uit heeft gezien wist hij niet, immers, na aankomst
in Zaandam werd de molen op het land geplaatst. Hij schilderde
dus het molenwrak zoals hij dat kende, op iets wat op een vlot
lijkt. Zijn interpretatie van de vlotmolen werd de basis voor
alle latere afbeeldingen. Steeds weer zien we dezelfde vervallen
molen op een vlot dat is ontsproten aan de fantasie van een
schilder.

VERVOER PER VLOT?
Het vlot is een verhaal op zich. Sommigen meenden dat het een
vlot van boomstammen was. Op een afbeelding van de ‘oudste te
Amsterdam gebouwde houtzaagmolen’ is zo’n boomstammenvlot
met een dek van planken goed te zien. Voor wie het opdrijvend
vermogen van een dergelijk ‘balken’vlot en het gewicht van de
molen kent, is dit de meest onwaarschijnlijke mogelijkheid.
Er zou een enorm pakket stammen nodig zijn om het geheel
te kunnen dragen. Verder weten we dat Amsterdam pas in 1631
zijn eerste houtzaagmolen kreeg, terwijl er op dat moment in
de Zaanstreek al decennia lang houtzaagmolens bestonden.
De afbeelding en haar onderschrift zijn in dit geval wel heel
erg onjuist.

HOUTEN BAK
Dat het een landmolen betrof die op het vlot is gezet, is mijns
inziens al even onzinnig. Als er al een molen over water moet
worden vervoerd, dan gebruik je daarvoor een schuit en niet een
vlot van aan elkaar geknoopte stammen. Telekranen bestonden
niet en dus zou zo'n molen eerst gedeeltelijk zijn gedemonteerd
om de verplaatsing en het transport mogelijk te maken. Nog
maals, het is volslagen onzinnig om te veronderstellen dat een
landmolen, volledig zaagvaardig, op een dergelijk vlot zou zijn
vervoerd.
Nee, het vlot was een houten bak met een dek erop. In mijn
reconstructie kom ik tot de conclusie dat het vlot mogelijk 64
voet lang is geweest en tussen de 3 en 4 voet hoog.
Voor de zaagwagen was een rechthoekig werkoppervlak nodig
en verder was het vlot conform de octrooitekening driehoekig.
Door de bouw en het draaipunt op de top van de driehoek, was
de molen zelfzwichtend, al blijft het een conclusie op basis van
enkele aannames.
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HET MOLENLIJF
Als we nog eens goed naar het molenlijf kijken, zien we dat er
twee zaagramen zijn weergegeven. Dat betekent dat dit een
voorstelling is van na de verbouwingen die in Zaandam hebben
plaatsgevonden. Cornelis van Uitgeest had namelijk een molen
gebouwd met slechts één zaagraam. De slinger of ‘creck’ die
het zaagraam op en neer bewoog, was in het uiteinde van de
molenas gestoken. Dit impliceert dat de molenas horizontaal
moet hebben gelegen.
Hendrik Jacobsz Soeteboom beschreef in De Zaanlants Arkadia
de molen van Cornelis van Uitgeest. ‘………… En eyndelyck
quam aen den dagh de nuttelycke vindinge van het houtzagen,
daer van de eere heeft eenen Cornelis Cornelisz. van Uytgeest,
als de eerste Vinder, Anno 1592. De moeder van alle, die men
na de forme het ‘Juffertje’ noemden, bracht den inventeur tot
Saardam, Anno 1596, in de voor-somer; was met twee sagen, de
kreck stack in het eynde van de groote as en de sleede, wierdt
voort gewonden met enige yseren raderen, schier gelyck een
uurwerck.’1

RADEREN OF TANDWIELEN
Soeteboom zegt dus dat hij raderen zag gelijk een uurwerk.
Voor de voortbeweging van de zaagwagen maakte Cornelis
van Uitgeest namelijk gebruik van grote ijzeren tandwielen die
volgens het octrooi een diameter hadden van 12 voet. Als we er
wat aan gaan rekenen dan blijkt dat er twee van zulke grote
raderen nodig waren om de gewenste vertraging te kunnen
realiseren. Per zaagslag mag de zaagwagen immers maar iets
van een centimeter opschuiven. Er wordt soms wel eens wat
lacherig gedaan over de opmerking van Soeteboom, maar zijn
observatie was volledig juist. De molen op het vlot was dus niet
gedemonteerd, maar werd bedrijfsklaar getransporteerd.
Op het molenbord zijn deze ijzeren raderen niet aanwezig, maar,
zoals al opgemerkt, zijn er wel twee zaagramen getekend. Dit
is opmerkelijk. Voor de twee zaagramen zou een paar extra
ijzeren raderen nodig zijn geweest en die zouden dan tussen
de twee zaagwagens moeten zijn geplaatst. Deze plaatsing is
constructief misschien wel op te lossen, maar het werken bij
de zaagwagens zou ernstig worden gehinderd.
Het molenbord geeft de juiste situatie weer. Bij de uitbreiding
van de molen met een tweede zaagraam werd gebruik gemaakt
van een techniek die bekend was uit de torenuurwerken; de pal
en het palrad.

Het overbekende Molenbord anno 1724.

De eerste zaagmolen in Amsterdam ( in Amsterdam in de Zeventiende
eeuw, W.P. van Stockum 1897)

De opbouw van het ‘vlot’ zoals dat er volgens Kamphuis heeft uitgezien
met de driehoekvorm zoals beschreven in het octrooi.
Links in het midden: Zaagraam met twee zagen en de aandrijving met
grote ijzeren raderen waarover Soeteboom sprak.

De horizontale molenas met aan het uiteinde de slinger, ‘het creckwerk’.
Deze constructie maakt meerdere zaagramen onmogelijk.
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Rechts de afbeelding van de te hoge molen, door Kamphuis
teruggebracht naar de oorspronkelijke vorm (links).

Detail uit het schaalmodel
1:50 met één zaagwagen.

PALRAD OF KRABBELRAD
Door de zaagwagen van zijn wielen te ontdoen ontstond de
zaagslede, en de getande stang die eerst op de wagen was
aangebracht, kwam nu aan de onderzijde van de slede. Iedere
slede kon zo van onderaf worden aangedreven zonder dat de
houtzager daar last van had. Het palrad dat we op de molen
kennen onder de naam krabbelrad, stak gedeeltelijk boven de
vloer uit en door de pal (ook krabbelstok of krabbelaar) van het
rad te lichten werd de zaagslede eenvoudig stilgezet. Ik durf dan
ook de stelling aan dat met de komst van de vlotmolen naar
Zaandam er bij de verbetering en uitbreiding ook voor het eerst
een krabbelrad werd toegepast.

DE KRUKAS EN ZIJN AANDRIJVING
Door het uitbreiden van de molen met een extra zaagraam
kon voor de zaagbeweging niet worden volstaan met een extra
slinger in het ijzeren creckwerk dat in de molenas was gestoken.
De zaagramen hadden een langere krukas nodig en voor de twee
zaagramen kreeg deze twee bochten die 180 graden van elkaar
verschilden. Deze langere krukas kon aan beide zijden en zelfs
in het midden worden gelagerd.
Voor de aandrijving van de krukas werd de bovenzijde van de
molen verhoogd. Op de krukas kwam een tandwiel dat op zijn
beurt door tanden in het bovenwiel op de molenas werd aan
gedreven. Aannemelijk is dat de krukas gewoon horizontaal
bleef liggen. Pas later kregen de molens een hellend gevlucht en
ontstond de voor paltrokmolens zo kenmerkende schuine borst.
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LANGERE WIEKEN
Intussen werd de extra hoogte benut om de wieken langer
te maken. Langere wieken hebben tot gevolg dat de molen
krachtiger wordt, maar ook dat hij langzamer draait. Dit heeft te
maken met de omtreksnelheid die, om schade te voorkomen, aan
grenzen is gebonden. De relatief korte wieken waren in eerste
instantie nodig om het benodigde aantal zaagbewegingen te
kunnen realiseren. Door de tandwieloverbrenging van boven
wiel naar krukwiel niet één- op-één te maken, maar met een
aangepaste overbrenging, kon met een groter en trager draaiend
gevlucht toch de nodige snelheid van de krukas worden bereikt.
Op het molenbord is de verhoging goed te zien. Als we deze
afbeelding nemen en het bovendeel weer in zijn oorspronke
lijke positie brengen, en daarbij ook het tweede zaagraam ver
wijderen, dan houden we het silhouet over van de molen zoals
die naar Zaandam is gekomen; de moeder aller zaagmolens. Wat
in het silhouet nog ontbreekt, zijn de zaagwagen en de ijzeren
raderen. Maar deze voorstelling komt mijns inziens meer over
een met de oorspronkelijk in Uitgeest gebouwde molen dan alle
andere, van het molenbord afgeleide gravures.
Jaap Kamphuis staat bekend als molendeskundige en heeft diverse
malen over dit onderwerp gepubliceerd.

Noot:
1

H.J. Soeteboom, De Zaanlants Arkadia boek 5 (Amsterdam 1658) 538.
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Watermerk Posthoorn
Postzegelvereniging De Posthoorn

Voor deze aflevering van ‘het Rijke Zaanse verenigingsleven’ grasduinen we in de honderden postzegelinsteekboeken, themacollecties, catalogi, oude brieven, historische ansichtkaarten en eerstedagenveloppen
van postzegelvereniging De Posthoorn uit Krommenie: het genot van het zoeken naar dat éne zegeltje!
door Cor van Dongen
foto’s Jan Kluft uit diens verzameling

Op Nieuwjaarsdag 1852 was de eerste postzegelemissie van
Nederland een feit, een uitgifte met een Zaans tintje: het papier
waarop de eerste postzegels werden gedrukt, werd geschept
op papiermolen De Oude Blauw in Wormerveer. De eerste drie
zegels, met de beeltenis van Koning Willem III, kenden een
waarde van 5, 10 en 15 cent. Van de (ongetande) zegels werden
er in totaal meer dan veertig miljoen gedrukt. ‘Tegenwoordig
hangt de frankeerwaarde af van het gewicht, maar in die tijd
ging het om de afstand. Als de brief meer dan 30 kilometer
verderop bezorgd moest worden, dan diende je er een zegel
van 10 cent op te plakken en bij 100 km 15 cent’, legt Jan Kluft,
voorzitter van de Posthoorn, uit.

VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN
Jan duikt direct in het diepe: ‘Stempels ontwaarden de zegels;
destijds had je twee soorten stempels, één met fijne letters met
tierelantijntjes, en één met grove letters. Van de 15 cents Koning
Willem III zijn vier exemplaren bekend met het grove stempel
‘Zaandam’… en één daarvan zit in míjn verzameling!’
Veertig miljoen zegels van 5, 10 of 15 cent, dan praat je over een
enorm groot geldbedrag. Kluft is nog in het bezit van nota’s
en correspondentie van de firma Erven Dirk Bla(a)uw over de
levering van het speciale postzegelpapier: ‘Op de schepramen
waren zilverdraadjes gevlochten in de vorm van kleine post
hoorntjes, die voor het watermerk in het papier en de post
zegels zorgden, dit alles onder auspiciën van de Koninklijke
Nederlandse Munt in Utrecht.’
De watermerken waren een garantie tegen vervalsingen. ‘De
unieke schepramen werden na gebruik per boot naar Utrecht
vervoerd en bij een volgende drukgang eerst weer naar de
directeur van het postkantoor in Wormerveer gestuurd. De
sleutels van de kisten waarin de schepramen zaten, werden
apart verstuurd, uit veiligheidsoverwegingen. Het ging om
grote bedragen.’

VEILINGMEESTER
In 1840 gaf Groot-Brittannië de eerste postzegels ter wereld
uit. ‘Eigenlijk is de filatelie, de liefhebberij in het verzamelen
van postzegels, zo oud als die eerste postzegels, ook al had je
eind negentiende eeuw bijna aan één schriftje genoeg om de
complete wereldverzameling in op te bergen. De eerste post
zegelvereniging in de Zaanstreek was de ZZZ, de Zaansche Zegel
Zoekers, opgericht in 1920. De Posthoorn uit Krommenie is in
1938 door Jan Kriek opgericht.’
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Vroeger had je ook nog De Postiljon uit Oostzaan, De Postduif
uit Assendelft en Philatelica uit Zaandam, maar alle zijn in
de loop der jaren opgegaan in De Posthoorn (die de officiële
naam Vereniging van Zaanse Postzegelverzamelaars draagt).
Jan Kluft weet zich zijn eerste binnenkomst, we schrijven 1968,
bij de club nog goed te herinneren: ‘Ik werkte op de Amster
damse effectenbeurs en haalde altijd in het postkantoor op
de Nieuwezijds Voorburgwal (het huidige Magna Plaza) de
nieuwste postzegels op. In 1966, ik was een jaar of 23, verhuisden
mijn vrouw en ik naar Wormer en tot mijn verrassing ont
dekte ik dat er een clubgebouw van een postzegelclub op de
Wandelweg zat. Oh, wat een stijve bedoening was dat: elke
maandelijkse clubavond werd door het bestuur, gezeten achter
de bestuurstafel, officieel geopend, met het voorlezen van de
notulen van de vorige keer. Een hele poespas, maar over een
goeie veilingmeester beschikte de club niet. Tja, ik zat in de
handel… en werd op die eerste de beste avond gelijk gebom
bardeerd tot veilingmeester.’

HOOGTIJDAGEN VAN DE FILATELIE
En aan veilingmeesters, daar was in de jaren zestig, zeventig,
tachtig van de vorige eeuw grote behoefte aan, licht Kluft toe.
‘Postzegels waren booming business, het waren de hoogtijdagen
van de filatelie, de prijzen rezen de pan uit. Iedereen kreeg
dollartekens in de ogen: zo kocht je bijvoorbeeld vijf dezelfde
series tegelijk, één voor je verzameling en vier om te bewaren,
om later te verkopen. Maar, toen de zegels jaren later op de
markt kwamen, en omdat iedereen zo had gedacht, kelderden
de prijzen met dezelfde vaart. Ach, laten we wel wezen, de
grootste lol zit ‘m in het verzamelen, in die zoektocht naar
dat ene ontbrekende zegeltje, in het aanleggen van mooie ver
zamelingen rond een thema.’ Ter illustratie toont de voorzitter
van De Posthoorn een paar postzegelboeken die hij onlangs
op de kop tikte. Een motiefcollectie ‘Bloemen’, op zich niet
zo bijzonder, maar op slimme wijze geordend op thema’s als
‘dagelijks brood’ (graansoorten), ‘sier’ (sierbloemen), ‘kruiden’,
‘bescherming’ (rieten daken, huisjes van palmbladeren),
‘genot’ (koffie- en theeplantages) etc., met postzegels, brieven,
ansichtkaarten en toelichtingen.
‘Overigens is het in de postzegelmarkt zeker niet allemaal
kommer en kwel. Voor mooie klassieke waarden worden van
daag de dag zeer goede prijzen betaald’, voegt Jan toe.

OUDE ZAANSE POSTROUTES
Ondanks dat de prijzen van moderne postzegels flink kel
derden, of misschien juist wel doordát die prijzen laag zijn,
mag De Posthoorn zich nog altijd verheugen in een goede op
komst van de leden op de tweewekelijkse clubavonden, annex
ruilbeurzen en/of veilingen. Iedere eerste donderdag van de
maand verzamelt een kleine tachtig man – onder wie een
tiental dames – zich in het Mennistenerf in Zaandam en iedere
derde dinsdag van de maand komt men bijeen in buurthuis De
Lorzie in Wormerveer. Eén keer per jaar wordt een grote veiling
gehouden in rijksmonument de Stoomhal in Wormer.
En aanbod genoeg! Veilingmeester Kluft zorgt ervoor dat
mooie verzamelingen, die veelal afkomstig zijn uit nalaten
schappen, op zorgvuldige wijze worden verkaveld en een goede
bestemming-plus-opbrengst krijgen. Zelf geniet hij nog iedere
dag van de postzegelhobby, in al zijn facetten, van postzegels,
via stempels, tot historisch onderzoek naar oude Zaanse
postroutes. (In een volgend nummer van Zaans Erfgoed komen
we daarop terug).
‘Ik ben, zoals bijna iedereen, begonnen met het verzamelen van
postzegels op land of op motief. Maar al snel ging ik op zoek
naar mooi gestempelde exemplaren, stadsstempels, landen
stempels. Nu vooral: Zaanse stempels. Ik kan nog altijd uit m’n
dak gaan als ik een brief met een postzegel vind die op fraaie
wijze gestempeld is door een van de Zaanse postkantoren, zoals
Oost-Knollendam!’
Affiche Postzegeltentoonstelling: In december 2003 organiseerde De

Voor info over de verenigingsactiviteiten, taxaties, veilinglijsten
en advies: zie www.deposthoornkrommenie.nl

Posthoorn de grote postzegeltentoonstelling Saen Philex 2003. Op
het affiche zien we de afbeelding van een postruiter met posthoorn.
(Foto GAZ 61.00654)

75 Jaar Filatelie in de Zaanstreek: een velletje met postzegels

Bijeenkomst van De Posthoorn in 2013, vermoedelijk bij de viering

dat De Posthoorn in 2013 bij Post.NL liet drukken.

van het 75 jarig jubileum.

Voorbeeld van een ‘mooi
gestempelde’ brief, met het
stempel van het postkantoor
in Oost-Knollendam.
Zegel gewijd aan de
Zaanse Schans.
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Jakob Klaasz. Breet
Muzikaal wonderkind en componist

Op het gebied van zang, dans en muziek heeft de Zaanstreek in Nederland lange tijd een bescheiden
plaats ingenomen. Toch waren ook hier muzikale talenten te vinden, onder wie componist
Jakob Klaasz. Breet (1814-1884).
door George Slieker

LEVEN
In de Salon van het Honig Breethuis te Zaandijk ligt op de daar
aanwezige tafelpiano een set bladmuziek (in reproductie) van
J.K. Breet, het muzikale wonderkind van het Zaanse papier
makersgeslacht Breet. Jakob Klaasz. Breet werd op 16 november
1814 in Zaandijk geboren als zoon van papierfabrikeur Klaas
Cornelisz. Breet (1784-1846) en Guurtje de Vries (1785-1826).
Vader Klaas was een broer van Jacob Cornelisz. Breet, de papier
fabrikeur die in 1830 met zijn gezin kwam wonen in wat nu het
Honig Breethuis is. Jakob Klaasz. Breet was daarmee een neef
(‘oomzegger’) van Jacob Cornelisz. In tegenstelling tot veel van
zijn familieleden koos Jakob bij zijn beroepskeuze niet voor het
papierbedrijf; hij was actief als zanger en componist en zou
werkzaam zijn geweest als muziekleraar en huiscomponist
aan een van de Duitse vorstenhoven. Jakob heeft een zwervend
bestaan geleid; zo woonde hij behalve in Zaandijk in Nijmegen
en ‘s-Gravenhage. In 1858 keerde hij, na in Nijmegen gewoond
te hebben, terug naar Zaandijk, maar vertrok later in dat jaar
naar Den Haag. Hij was toen zonder beroep. Over zijn verblijf in
Duitsland is nog veel onduidelijkheid. Jacob had nog een zuster,
Grietje, die trouwde met Klaas Vis (1809-1859). Jakob zelf bleef
ongehuwd; hij overleed op 12 januari 1884 te Haarlem. Daar
woonde hij eerst aan de Nieuwe Gracht wijk 5, nr. 827, later aan
de Kruisweg wijk 6, nr. 427. Enkele jaren voor zijn dood ver
huisde hij naar Kruisweg 33. Het adresboek voor Haarlem uit
1881 vermeldt geen beroep.

VONDSTEN IN DIGITALE CATALOGI
Het bleek een hele uitdaging om meer te weten te komen over
Jakobs mogelijke dienstverband aan een Duits vorstenhof. Bij
een digitale speurtocht in diverse Duitse archiefinventarissen
kwam in de catalogus van de Landesbibliothek Coburg een aantal
werken van J.K. Breet tevoorschijn. In de catalogus Musikhand
schriften der Landesbibliothek Coburg worden zeven werken
genoemd. Veel partituren zijn volgens de catalogus gebonden
in luxe banden, bij enkele stukken staat vermeld ‘Vorbesitzer
Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg’. Verder zijn enkele banden
voorzien van een stempel, bestaande uit een gekroonde ‘E’
(=Ernst II Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha, 1818-1893), voluit
Ernst August Karl Johann Leopold Alexander Eduard. Op grond
van deze vondsten lijkt het aannemelijk dat Jakob Breet aan het
hof van Ernst II werkzaam is geweest. Dit in tegenstelling tot
eerdere veronderstellingen, die Ludwig II, koning van Beieren en
bouwheer van onder meer het sprookjesslot Neuschwanstein,
als mogelijke Duitse broodheer van Jakob Breet aanwezen.
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WERKEN
Onder de in Coburg aanwezige titels zijn werken als Révéries
du jeune âge, valse pour piano (ca. 1870), Trois marches militaires
(ca. 1870) en Grand solo pour la f lûte avec accompagnement de
piano (ca. 1870). Deze laatste twee stukken waren ook aanwezig
in de Musikalien-Sammlung des Grossherzoglich MecklenburgerSchweriner Fürstenhauses (1893). In Nederland bewaren het
Gemeentearchief Zaanstad (vier werken) en het Nederlands
Muziekinstituut (onderdeel van het Haags Gemeentearchief)
in Den Haag partituren met muziek van Breet.
Breet was, zo blijkt, een veelzijdig componist. Naast werk voor
piano schreef hij muziek voor grotere bezettingen, maar ook
voor solozang of een solo-instrument met piano. Zijn Trois
marches militaires waren oorspronkelijk geschreven voor orkest
of militaire kapel, maar werden door hemzelf ook gearrangeerd
voor piano. Een ander werk is de al genoemde Grand solo pour
la flûte avec accompagnement de piano. Op 9 februari 1852 adver
teerde de firma Theune & Comp., gevestigd aan de Amsterdamse
Kalverstraat, in het Algemeen Handelsblad met drie nieuwe stuk
ken: Le plaisir de la danse: dans les soirs d’hiver (opgedragen aan
G.W. de P. Morell), Rêveries du Jeune âge en En Avant! Nouvelle
Marche Hollandaise. In dat jaar verscheen ook het lied Moeder en
kind; Breet schreef het voor zangstem en piano. Zowel de tekst
als de muziek is van zijn hand. Van dit stuk zei het muziek
tijdschrift Caecilia: ‘Het lied zal belangstelling wekken.’1 In
een recensie van 30 augustus van datzelfde jaar noemde het
Algemeen Handelsblad Breet ‘een verdienstelijk dilettant’ en
Moeder en kind een ‘eenvoudige en gevoelvolle dichterlijke uit
boezeming eener teedere moeder.’2
Twee maanden later schreef Caecilia op 1 oktober over Breets En
Avant! Nouvelle Marche Militaire: ‘de Mars is goed van vorm, goed
gerythmiseerd en ongedwongen ontworpen.’ Het stuk Reverie
du jeune âge werd ‘Eene bevallige Wals’ genoemd.3
Een jaar later werd Breets Souvenir des Alpes (opgedragen aan J.E.
Stumpff) eveneens in tijdschrift Caecilia beoordeeld. 4 Mogelijk
herinnert dit stuk nog aan zijn verblijf aan het Hof van Ernst II.
Moeder en kind was blijkbaar geliefd, want een heruitgave ervan
werd door uitgever Brix von Walhberg in een krantenadvertentie
uit 1863 aangeprezen als ‘den reeds voor Jaren zoo gunstig
bekenden wiegezang’. Breets uitgever adverteerde regelmatig
om (nieuw) werk van hem aan de man te brengen: op 2 mei 1864
verscheen in het Algemeen Handelsblad een advertentie waarin
het verschijnen van Breets Grand-solo pour la Flûte (‘ligt ter perse’)
werd aangekondigd. Tevens werd een herdruk aangekondigd
van de Premier Air Varié pour le violon. Uitgever Brix von Wahlberg

was een destijds bekende Amsterdamse muziekhandel en -uit
geverij; bedrijf en fonds werden in 1898 door G. Alsbach & Co.
overgenomen en verhuisden naar Rotterdam.
Hoewel Breets werk nauwelijks nog wordt uitgevoerd duikt er
nog wel eens materiaal op in het antiquarische circuit: recente
lijk kon ik zelf de hand leggen op een partituur van de Premier
Air Varié pour violon avec pianoforte BvW 306. Het stuk is opge
dragen aan de Haarlemse muziekleraar, violist, klarinettist
en dirigent Wigbold Balthazar Weidner (1814-1901). Wellicht
hebben de twee mannen elkaar gekend.

Overlijdensadvertentie van
J.K. Breet in Het Nieuws van
den Dag – Kleine Courant,
16 januari 1884.
(www.delpher.nl)

Partituur van J.K. Breet:

SACHSEN-COBURG: VORSTEN EN MUZIEK
Het geslacht Sachsen-Coburg und Gotha was ooit een belangrijk
Duits vorstenhuis en ‘hofleverancier’ van huwelijkspartners
voor een aantal Europese koningshuizen: prins Albert, echt
genoot van de Engelse Queen Victoria, was een broer van Ernst
II. Op de markt van Coburg is nog een gedenkteken voor Albert
te vinden. Het Engelse vorstenhuis droeg daardoor tot de Eerste
Wereldoorlog de naam Sachsen-Coburg und Gotha; vanwege
de anti-Duitse gevoelens van die dagen werd de naam toen
veranderd in Windsor. Ook het Belgische vorstengeslacht stamt
van het huis Sachsen-Coburg und Gotha, net als de (inmiddels
verdwenen) vorstenhuizen van Portugal en Bulgarije. Net
als ‘sprookjeskoning’ Ludwig II van Beieren, bekend om zijn
voorliefde voor de muziek van Richard Wagner, had ook hertog
Ernst belangstelling voor muziek en theater en was hij zelf actief
op dit gebied. Ook broer Albert beschikte over muzikaal talent.
Hertog Ernst II was naast regisseur ook acteur, componeerde
opera’s en was vriend en mecenas van de schrijver Gustav
Freytag en de walskoning Johann Strauss jr. Van Ernst II zijn
diverse opera’s bekend, maar pas zijn derde opera, Casilda (1851,
op een libretto van M. Tenelli)), leverde enig succes op. Bij het
schrijven van de opera Santa Chiara (1854) op een libretto van
Charlotte Birch-Pfeiffer (1800-1868) riep hertog Ernst de hulp
in van Richard Wagner, maar die weigerde, ondanks de forse
geboden vergoeding. Van hertog Ernst zijn in totaal dertig
composities bekend, onder meer voor mannenkoor, maar hij
schreef ook liederen en werken voor solo-instrument. Een titel
als Die Gräberinsel der Fürsten zu Gotha werd gearrangeerd door
Franz Liszt, maar werd pas in 1985 voor het eerst gepubliceerd.
Liszt schreef zijn bewerking tijdens zijn verblijf aan het hof
van Ernst II op 6 november 1842 en voerde deze waarschijnlijk
uit op een recital aan het hof drie dagen later. Onder Ernst II
‘s beschermheerschap van kunsten en muziek werd in 1862 in
Coburg de Deutsche Sängerbund opgericht.

Souvenir des Alpes.
(Nederlands
Muziekinstituut)

Hertog Ernst II zoals hij er
uitgezien zal hebben in de
tijd dat Jacob Breet voor hem
werkte. Deze liberale vorst
was geliefd en voerde vele
verbeteringen door, zodat hij
in het revolutiejaar 1848 geen
problemen ondervond. (Bron
gravure Wikimedia)

Literatuur/bronnen:
-

Das Herzogliche Haus Sachsen-Coburg und Gotha
(www.sachsen-coburg-gotha.de).

-

Katalog der Musikhandschriften der Landesbibliothek Coburg
(www.quocosa.de)

-

Professor Dr. Otto Kade, Die Musikalien-Sammlung des Grossherzoglich
Mecklenburger-Schweriner Fürstenhauses aus den letzten zwei
Jahrhunderten (Schwerin 1893) 188.

-

Webartikel Coburg aus dem Dintenfass (2007).
http://www.landesbibliothek-coburg.de/dintenfasausstellung.htm

-

Het Nieuws van den Dag – Kleine Courant, 16 januari 1884
(www.delpher.nl/kranten).

-

Caecilia, algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland.

BREET AAN HET HOF?
In welke hoedanigheid Jakob Breet aan het hof van Ernst werk
zaam was, is nog niet duidelijk. Mogelijk was hij muziekleraar
(Hofmusiklehrer) of hofdirigent (Hof kapelmeister). Wellicht is
Jakob Breet naar het hof van Coburg vertrokken om de hertog
bij te staan bij het schrijven van composities, omdat deze niet
beschikte over voldoende kennis van de compositieleer. Hertog
Ernst zei ooit over zijn muzikale kwaliteiten ‘Ich werde immer nur
ein Dilettant bleiben’. Over Jakob Breets activiteiten in Duitsland
is nog bitter weinig bekend; onderzoek in de archieven in
Coburg kan hierover wellicht meer duidelijkheid geven.

Op 22 januari 2017 zal forte-pianiste Tae-Young Kim in het Honig
Breethuist te Zaandijk een concert verzorgen met muziek van
J.K. Breet.
Noten:
1

Caecilia 9, 19 (1 oktober 1852) 182.

2

‘Concert- en Tooneelnieuws’ Algemeen Handelsblad 30 augustus 1852.

3

Caecilia 9, 19 (1 oktober 1852) 182.

4 J.E. Stumpff was eigenaar van theater Frascati aan de Nes in
Amsterdam, Caecilia ibidem
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Boekennieuws

Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek belicht
Samenstelling: Corrie van Sijl
Illustraties: Dirk Rönintz, GAZ

WORMER JAARBOEK
De editie 2016 van het Jaarboek van
het Historisch Genootschap Wormer
biedt in acht artikelen een boeiend en
divers beeld van Wormerlanders door de
eeuwen heen, vanaf halverwege de vijf
tiende eeuw tot heden.
De archieven waar de schrijvers op
steunen, bieden volop gelegenheid door
de tijd te reizen, langs verschillende
routes en vanuit uiteenlopende stand
punten. Zo komt papiermolen De
Eendracht op vier manieren aan bod.
Hij is de hoofdrolspeler in een selectie
negentiende-eeuwse tekeningen en
foto’s in Oudste afbeelding De Een
dracht, figureert in Rumoer in de
Wormer gemeenteraad als belangrijke
werkgever van een groeiende stand
van fabrieksarbeiders en wordt in
Brandwezen van Wormer genoemd in
een bepaling in de Wormerveersche
Brandweerverordening in 1924, waarbij
De Eendracht werd beschouwd ‘als tot
de gemeente Wormerveer te horen’,
die mogelijk gebruikt werd ‘om tot
grenswijziging te komen’. Ten slotte was
De Eendracht in Joods roofgoed werd in
Wormer vermalen het lugubere decor van
een helaas waargebeurd horrorverhaal
over zijn functie tijdens (en zelfs vlak
na) de Tweede Wereldoorlog. Bepaald
een inconvenient truth. Daarna leest
het verhaal over de twee vijftiendeeeuwse Jisper monniken als een warm
en veilig bad. Wie niet heel religieus is
onderlegd, leert in dit artikel hoe men
ertoe kwam zich in een klooster op te
sluiten, wat de functie van het klooster
was voor de lieden onder aan de sociale
ladder, en wat men er zoal uitvoerde.
Een en ander is gebaseerd op ‘een van de
topstukken van het Waterlands Archief
(...) een diversorium van het klooster
Galilea Minor [in Monnickendam] uit
de vijftiende en zestiende eeuw.’ Een
diversorium is een soort boekhouding
en geschiedenis van een klooster ineen.
36

Recentere informatie biedt een
interview met de 90-jarige Tine van
Soolingen in de vaste rubriek Als ik me
goed herinner... Het is goed en interes
sant om in de geheugens van nog
levende oudere Wormerlanders te
vissen naar hoe het niet zo heel lang
geleden was. En ja, de PSP is ook alweer
een tijdje verleden tijd... De uitvoerige
omschrijving van het geharrewar tussen
burgemeester Hero Stant en raadslid
Pieter Wakker in Rumoer in de Wormer
gemeenteraad rond 1850 leert dat gedoe
in gemeenteraden van alle tijden is.
Daarnaast wordt een sprekend beeld
geschetst van een dorp in verval, de
toegenomen macht van de agrariërs,
hoe het gemeentebestuur functioneerde
en hoe het was toen stemrecht nog een
recente verworvenheid was voor een
bevoorrechte minderheid. Een mooie
foto van de Dorpsweg in 1912 maakt
daarbij in één oogopslag duidelijk hoe
onbeduidend Wormer destijds was,
compleet met wegsloot en smal pad
daarnaast. Niet zo verwonderlijk dat
Stants dorpsgenoten er aanstoot aan
leken te nemen dat de man zich in het
dorp te paard verplaatste.
Niet alleen Stant reisde zo. In het
stuk Brandwezen van Wormer wordt
beschreven hoe in 1923 de motorspuit
nog door een paard naar de brand werd
getrokken, en hoe het halve korps in
het ochtendgloren twintig minuten
bezig was met het vangen van de 1 PK.
Ze moesten wel, er was sprake van
‘plichtbrandweer’, alle gezonde mannen
moesten zich onbezoldigd voor de
brandweer inzetten, hoewel? ‘Drank
was destijds het betaalmiddel voor
diensten bij brand’ en vloeide dan zo
rijkelijk dat de grootste kostenpost soms
de drankrekening was. Dronkenschap,
verzet, vechtpartijen en zelfs veroorde
lingen ‘van overigens gunstig bekende
ingezetenen’ waren het gevolg. Ook in
het artikel Een echtelijke twist in Wormer

speelt geweld een verderfelijke rol. Lees
dit verhaal en je staat er bijna bij, dankzij
de akte die de versmade echtgenote liet
opmaken, hoe armlastig ze ook was.
Armlastig ook was het gehele dorp
Wormer in 1456 toen er een zeer hoge
boete moest worden betaald aan Philips
de Goede wegens de opstand tegen het
Bourgondische bewind. Zoveel geld
had men niet. Voor wie nachtmerries
krijgt van woekerpolissen, indertijd kon
je geld lenen met een eeuwigdurende
rentebrief. Hoe lang dat duurde, waar
de rente aan werd besteed en hoe
Wormer er uiteindelijk toch nog vanaf
kon komen valt allemaal te lezen in De
eeuwigdurende rentebrief van 1456.
Wie meer geïnteresseerd is in het
rijke verleden van het dorp kan zijn
hart ophalen in Kooplieden in Jisp,
een kleurrijk verhaal over de slimme
ondernemers in wind en walvisvaart
die gedurende drie eeuwen ondanks
scheepsrampen, branden en andere
tegenslagen het dorp rijk hebben
gemaakt. De focus ligt op het reilen
en zeilen van het windmolenbedrijf
van de families Bettelem, Wildschut
en Couwenhoven, geschreven door

– uiteraard – Ron Couwenhoven. De
naam Wildschut figureerde ook al in
Rumoer in de Wormer gemeenteraad rond
1850: de ex-burgemeester en één van de
ondertekenaars van een oproep om te
stemmen in het Algemeen Weekblad
van Purmerend. Dat maakt het geheel
zo leuk, het verleden komt dichterbij
doordat beschreven gebouwen er soms
nog staan en de nazaten van genoemde
personen er nog steeds rondlopen.
Cees Kingma e.a., Jaarboek 2016: Historisch
Genootschap Wormer, Drukkerij
Zaansprint, Wormerveer 2016
ISBN 1876-2670 Geïll. 120 p. (Jaco Bakker)

HET MOLENPANORAMA
VOOR KINDEREN VERTELD
75 jaar geleden begon Frans Mars aan
zijn welbekende molenpanorama.
Om dat te vieren heeft de vereniging
De Zaansche Molen met steun van de
Stichting Gebroeders Visser tot Behoud
van Cultuurhistorische Bouwwerken in
de Zaanstreek een boekje laten schrijven
over het ontstaan van dat omvangrijke
schilderwerk door kinderboeken
schrijver Hans Kuyper. Die kroop voor
zijn verhaal in het hoofd van een kind
dat in 1944 in de zevende klas van
school F in Wormerveer zat, bij meneer
Mars. Kuyper baseerde zich daarbij
op verhalen van oud-leerlingen van
de school die hij in 2002 optekende
voor zijn boek: Frans Mars, een leven in
de Zaansche Molen (Wormer 2003). Zo
ontstond een – fictief – dagboekje over de
winter van 1944-1945, toen Frans Mars in
de molenschuur van Het Pink ondanks
de schaarste aan middelen doorwerkte
aan het panorama. Aan de jeugdige
schrijver, een van zijn leerlingen, legt
hij uit waarom hij een voorstelling

wilde maken van het uitzicht op een rij
echt bestaande of minstens bestaand
hebbende molens aan de oostkant van
de Zaan van omstreeks 1800, en waarom
hij daarvoor de werkelijkheid, ook de
historische van begin negentiende eeuw,
soms een beetje geweld aandeed. Op de
rechterpagina’s van dit kleurrijke boekje
staan de ‘dagboekaantekeningen’, op de
linkerpagina’s echte gebeurtenissen, die
corresponderen met het verhaal uit het
‘dagboek’. Maar het begint en eindigt
met de verhuizing van het panorama
van de schuur van Het Pink naar de in
1989 voor dat doel aangebouwde vleugel
van het Molenmuseum. Een dubbel
uitvouwblad laat het hele panorama
zien, waarbij aan de buitenzijde van
de panelen de afgebeelde molens alle
met nummers zijn voorzien van hun
namen. Het boekje is uitgereikt aan alle
kinderen van de groepen 7 en 8 van de
Zaanse basisscholen. Hopelijk komt er
ook een handelseditie.
Hans Kuyper, De molens van meneer Mars
Koog aan de Zaan, Vereniging de Zaansche
Molen 2016 Geen ISBN 56 p. Geill. (niet in
de handel) (CvS)

DE RUSSISCHE BUURT IN BEELD
Naar aanleiding van de tentoonstelling
in het Weefhuis over de verwerking
van kunst in de openbare ruimte door
vijf Zaanse kunstenaars zijn twee van
hen, Marijke en Wim Habernickel,
nog eens goed gaan rondkijken in de
Russische Buurt, waar zij sinds 2000
wonen. Zo ontstond hun brochure
Rondgang Russische Buurt. Straat voor
straat hebben zij bijzondere plekken
en objecten vastgelegd en voorzien
van informatie over het ontstaan,
geïllustreerd met afbeeldingen van de
vroegere situatie. Een van de oudste
stukjes Zaandam komt daardoor heel
verrassend tot leven, van de Hogen
dijk, waar de bouw van het apparte
mentencomplex Sarabande leidde tot de
vondst van resten van scheepswerven
uit de zestiende tot achttiende eeuw, tot
aan het Rustenburg, een van de oudste
Zaanse paden, met daartussen de laat
negentiende-eeuwse straatjes met hun
exotische Russische namen. Marijke
Habernickel heeft van verschillende
objecten, zoals het Czaar Peterhuisje,
het beeld van Adserà Riba in het Czaar

Peterplantsoen en het beeld
‘3 figuren in strijd’ van Gerrit Graas in
de Czaar Peterstraat eigen interpretaties
geschilderd. Je zou willen dat elke
(oudere) buurt, waar soms ook wel eens
iets mis kan zijn, zo positief en levendig
wordt neergezet. De geschiedenis
ligt hier op straat, en wie een beetje
moeite doet, zoals de Habernickels,
ontdekt van alles dat hij/zij nog niet
wist. Lees, en ga daarna zelf op zoek
naar al dat verborgen moois! Dat kan
t.z.t. ook tijdens een rondwandeling
onder leiding van de makers met
bezoek aan het Czaar Peterhuisje en een
miniatuurtentoonstelling in Atelier
Marijke.
Wim en Marijke Habernickel, Fotografie en
beeld, Rondgang Russische Buurt 2016 Z. p.
(Zaandam) z. j. (2016) Geen ISBN Geïll. 44
p. Prijs € 15.00, te bestellen via
wim@habernickel.com (CvS)

150 JAAR ZAANLANDS LYCEUM
Voor het Jubileumboek van het Zaan
lands Lyceum, verschenen ter gelegen
heid van het 150-jarig bestaan, heeft
een groot aantal auteurs, voor het
grootste deel oud-leerlingen, zijn/haar

herinneringen aan de eigen schooljaren
genoteerd, onder eindredactie van
Piet Bakker. Daarmee ligt het accent
onvermijdelijk op de jaren na de Tweede
Wereldoorlog. Die stukjes zijn vooral
aardig voor de min of meer recente
leeftijdgenoten-mede-oud-leerlingen.
Voor de buitenstaanders is het
inleidende hoofdstuk over de stichting
van de school in de jaren zestig van de
negentiende eeuw informatief. Het
Zaanlands dankt zijn bestaan aan de
onderwijsvernieuwingen van het tweede
kabinet Thorbecke (1862-1866): de wet op
het middelbaar onderwijs van 1863. De
gemeenteraad van Zaandam probeerde
in aanmerking te komen voor een rijks
hogere burgerschool, te bekostigen door
het rijk. Dat mislukte, maar Thorbecke
wilde wel een subsidie verstrekken voor
een gemeentelijke HBS. Er kwam een
door stadsarchitect Immink ontworpen
gebouw op het terrein van meelmolen
De Ruiter aan de Westzijde. In eerste
instantie zaten er alleen jongens op
de school; meisjes hadden tot 1906
speciale toestemming nodig voor toe
lating tot een ‘gewone’ HBS. Na heftige
discussie werd de cursusduur in 1903
van vierjarig verlengd tot vijfjarig,
mét de bijbehorende salarisverhoging
voor de docenten en ondanks de
tegenvallende rijkssubsidie voor deze
omslag. In 1920 kreeg de school een
gymnasiumafdeling. Daarmee werd
zij het eerste Gemeentelijke Lyceum in
Nederland. De oorlogsjaren markeren
de grens tussen de geschiedenis van
de school, verteld vanuit archivalia
zoals dagboekfragmenten en andere
egodocumenten, en die vanuit eigen
herinneringen. Al voor de oorlog was de
school feitelijk uit haar jasje gegroeid, er
waren aan de achterzijde al noodlokalen
boven de Zaan gebouwd. Maar pas in
1963 werd er verhuisd naar het grotere
en modernere pand aan de Vincent van
Goghweg. Ook daar ligt intussen heel
wat schoolgeschiedenis, zowel m.b.t.
de grote inhoudelijke veranderingen in
de inrichting van het onderwijs als het
maatschappelijk gebeuren in en rond de
school.
Piet Bakker, eindred., Van Hoogere Burger
school tot Zaanlands Lyceum 150 jaar
geschiedenis Z. p. (Zaandam) z .j. (2016)
Geen ISBN 176 p. Geïll. Prijs € 9.00, te koop
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bij Zuivelboerderij Bax en Bloemenhuis
Albers in Westzaan, Chocolaterie De
Cacaoboom in Zaandijk en Boekhandel
Bruna in Zaandam. (CvS).

MOOI TEKENWERK
Hoeveel tekentalent is er verloren
gegaan doordat begaafde kinderen
niet de kans kregen dat talent te
ontwikkelen, maar direct na de lagere
school aan het werk moesten? In het
beste geval slaagde zo iemand erin te
blijven tekenen als hobby. Een goed
voorbeeld daarvan was Klaas Meinen,
1917-1989. Op zijn veertiende ging hij
aan de slag als broodbakker. Begin
jaren vijftig werd hij wegens invaliditeit
afgekeurd, maar een paar jaar daarna
kon hij bij de Twentsche Bank, de latere
ABN-Amro, aan de slag als nachtwaker
en archivaris. In die periode werd er ook
wel tekenwerk van hem uitgegeven. Zijn
zoon Piet heeft uit de nalatenschap een
mooi boek met tekeningen van Zaanse
molens en houten huizen samengesteld
en elk object ook voorzien van enige
documentatie. Al met al een mooi
‘kaikboek’ voor ieder die van het beeld
van de Zaanstreek houdt. Dankzij de
samenvattingen in het Engels ook
een mooi cadeau voor (kinderen van)
geëmigeerde familie wier Nederlands
een beetje roestig is geworden.
Piet Meinen, Zaans Kaikboek Klaas Meinen
1917-1989. Zaanse molens en panden in
pen- en potloodtekeningen. Z.p. (Zaandam)
2016 Geen ISBN 47 p. Geïll. oplage 250
stuks (CvS).

Ook verschenen
Een grotendeels in sappig Zaans
verteld verhaal over het wel en wee van
een (fictieve) Duitse hannekemaaier

die ergens in de eerste helft van de
twintigste eeuw na veel omzwervingen
in de Zaanstreek terecht komt, van
de hand van Dirk Doeves. Een echte
streekroman, voor de liefhebber.
Dirk Doeves, De Poep Zaandam Amor
vincit omnia 2016 Geen ISBN 357 p. [afb.
6 - kleiner]
Het vierde fotoboekje van de West
zaanse digitale beeldbank, een ver
zameling groepsportretten van
leden van alle mogelijke organisaties
zoals schoolklassen, sportteams of
zomaar groepjes mensen bij allerlei
gelegenheden in Westzaan. Van de
meeste afgebeelde personages kon
worden achterhaald wie wie is.
Wim Klerk en Joop Gijssen, medew., Leutjes
eut Westzaan uit het beeldarchief van de
westzaansedigitale beeldbank Westzaan
2016. Geen ISBN 133 p. Geïll. (CvS)
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HuigHaverlag.nl

De techniek
van de toekomst,
dankzij de
ambitie van nu

Zaans vakmanschap sinds 1902 HuigHaverlag is een vooruitstrevende
drukkerij, altijd al geweest. Neem onze ambitieuze ICT-afdeling. Hier vind je
professionals die weten dat publishing meer is dan inkt op papier. Resultaat:
innovaties op maat – oplossingen die het proces beter, sneller en goedkoper
maken. De basis onder al onze activiteiten is onze Zaanse herkomst. Niet
ingewikkeld doen, maar aan de slag gaan en altijd vooruit willen, dat kenmerkt
onze aanpak. Meer weten over ons vakmanschap of onze ambities? Kijk op
HuigHaverlag.nl of maak een afspraak, via (075) 612 73 73.
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Verenigingsnieuws

Berichten van Zaanse Erfgoedorganisaties
Coördinatie Wikje van Ritbergen

OUDHEIDKUNDIG
GENOOTSCHAP JISP
Onlangs werd op de Zaanse Schans de
kopie van een Jisper vissershuisje her
opend. Een van de attributen daarin
is een merklap, geschonken door de
Oudheidkundige Commissie Jisp. Om
dat deze merklap werkelijk door een
vissersdochter uit Jisp is gemaakt is het
aardig iets meer over de achtergrond
ervan te vertellen.

De maakster was Bregje Saft, geboren
8 mei 1905 in Jisp en overleden te
Amsterdam in 1980. De merklap is niet
gedateerd, maar Bregje was waarschijn
lijk, zoals gebruikelijk in die tijd,
ongeveer acht jaar toen zij hem maakte.
Zij was de dochter van visserman
Klaas Saft en het weesmeisje Maartje
Prins. Na de lagere school ging zij in
1918 werken als tweede dienstmeisje
bij burgemeester Cornelis Wildschut
van Jisp en Wijdewormer, zijn Zweedse
vrouw en hun drie kinderen. Het gezin
woonde in de villa Solbacka (Zweeds
voor ‘met de zon in de rug’) in Jisp.
Bregje bleef daar tot augustus 1923 en
kreeg van burgemeestersvrouw Signe
Helena Lindahl een getuigschrift mee,
waarin deze verklaarde dat ‘Brechje
Saft als tweede meisje bij haar in
dienst is geweest en dat ze zich in dien

De merklap in het Jisperhuisje. (foto redactie)
Links onder: Bregje Saft samen met haar
broertje Willem (datering onbekend). (archief
S. Klopper)
Bregje 18-jarige leeftijd. (archief S. Klopper)

tijd heeft doen kennen als eerlijk en
zeer netjes in haar werk, dat ze een
prettig en gelijkmatig humeur had en
in dien tijd nooit reden gegeven heeft
tot bemerking’. Reden voor beëin
diging van het dienstverband was
‘verhuizing en daarmee gepaard gaande
vermindering van dienst-personeel’.
Burgemeester Wildschut, die ook een
bloembollenexportfirma leidde, kon tot
zijn grote spijt het burgemeestersambt
niet meer combineren met zijn eigen
bedrijf. Daarmee kwam een einde aan
vijf generaties Wildschut als burge
meester van Jisp.
Bregje Saft trouwde met Klaas Bruijn
en kreeg één zoon, die emigreerde
naar Amerika. De merklap, het getuig
schrift en nog wat spullen kwamen
bij hem terecht. Later werden deze
door familie weer meegenomen naar
Nederland voor nichtje Seiny Klopper
van het Oudheidkundig Genoot
schap Jisp. Toen zij hoorde van de
plannen rond het Jisperhuisje reali
seerde ze zich dat dit een mooie plek
voor de ingelijste merklap kon zijn.
Een betere bestemming had ze niet
kunnen bedenken: de merklap van
een vissersdochter kwam na een grote
omweg weer terecht in een vissershuisje
en kan na de wintersluiting tot 23 maart
door iedereen worden bewonderd.
Met dank aan Seiny Klopper

HISTORISCHE VERENIGING
KOOG-ZAANDIJK
Koogerpark magazine verschijnt in
januari 2017. In 40 pagina’s krijgt de
lezer een inkijkje in de historie van het
90-jarige Koogerpark. Het in 1926 door
de firma Honig geschonken wandelpark
was decennia lang het enige stukje
groen voor de bewoners van Koog en
Zaandijk, en de ontmoetingsplek bij
diverse culturele uitingen of om gewoon
te genieten van de natuur.
Herinneringen aan het Koogerpark
(verhalen, foto’s etc.) s.v.p. sturen aan
40

Herfstimpressie van het Koogerpark. (2009; GAZ 21.46507)

info@historischeverenigingkoog
zaandijk.nl of bij Lagedijk 142 b, 1544 BL
te Zaandijk www.historischevereniging
koogzaandijk.nl en facebook.com/
hvkoogzaandijk

hebt, horen we dat graag, zodat we u
onze Nieuwsbrief met activiteiten van
de vereniging kunnen blijven sturen.
Wie nog geen Nieuwsbrief krijgt,
kan dit adres alsnog doorgeven bij
secretariaat@zaanserfgoed.nl

VERENIGING ZAANS ERFGOED
De lezingen met een hapje en drankje
‘Glaasje Erfgoed’ zijn een succes, dus
ook in het nieuwe jaar worden deze
voortgezet. De eerstvolgende is op
zondagmiddag 19 maart in de Kooger
Vermaning aan de Lagendijk 34. Onder
werp is dit keer de Zaanse Schans. Meer
informatie vindt u binnenkort op de
website van de vereniging.

Tot slot nog een tip voor wie geïnteres
seerd is in oude kaarten. Sinds vorig
jaar is er een website waar je tot 1815
terug kunt kijken in topografisch
kaartmateriaal van Nederland. Via een

tijdbalk aan de zijkant kun je schuiven
naar de gewenste datum en kijken
wat er bijvoorbeeld vroeger op de plek
van je huis stond. Ook voor historisch
onderzoek is deze ‘Topotijdreis, 200
jaar Nederlandse topografie’ een zeer
praktisch hulpmiddel en je kunt tot
een gedetailleerd beeld inzoomen.
De kaarten zijn zó nauwkeurig aan
elkaar aangesloten dat je via de tijdbalk
inderdaad een reis door de tijd kunt
maken. www.topotijdreis.nl

Kaart van de Zaanstreek rond 1899. (screendump TopoTijdreis)

Zoekt u nog een leuke attentie voor een
verjaardag of Kerstmis? Denk eens aan
een geschenkabonnement voor een
jaar op ons tijdschrift. Als u dit vóór 1
februari aan ons doorgeeft, ontvangt de
nieuwe lezer ook nog twee bladen van
2016 en u als schenker een cadeautje
naar keuze.
In januari sturen we u de rekening voor
het lidmaatschap van de vereniging en
het abonnement op Zaans Erfgoed voor
2017. Denkt u eraan ons tijdig eventuele
(adres)wijzingen door te geven? Ook
als u inmiddels een ander mailadres
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Kroniek

Juli tot en met september 2016
Nieuws uit de Zaanstreek, samengesteld uit Dagblad Zaanstreek
door Jaap de Koning
Foto’s: Wim de Jong

Westzaan. Dat heeft de Rijksvoorlich
tingsdienst donderdag bekend gemaakt.
Het JCZ is de grootste en modernste
gevangenis van Nederland, gebouwd
in opdracht van het ministerie van
Veiligheid en Justitie. Staatssecretaris
Klaas Dijkhof is bij de opening aanwezig.
In het nieuwe complex kunnen meer
dan 1000 justitiabelen worden onder
gebracht in een huis van bewaring,
gevangenis of psychiatrisch centrum.
Het duurzame gebouw is 68.000 m2
groot.

2 JULI
Betaald parkeren wordt duurder in
Zaanstad. Burgemeester en wethouders
willen het uurtarief gemiddeld 17 cent
duurder maken; een parkeervergunning
voor bewoners en bedrijven wordt 9,50
euro per jaar duurder. De gemeente
bestuurders zeggen dat de extra
inkomsten nodig zijn om nieuwe
parkeermaatregelen te kunnen betalen.
Zo is bezoek in de toekomst niet langer
verplicht om meteen een bezoekers
vergunning voor een hele dag te kopen.
Er kan straks worden afgerekend per
minuut, wat voor vrijwel iedereen
goedkoper uitpakt. Ook komt er een
extra goedkoop tarief (5 cent per
uur, maximaal 750 uur per jaar) voor
mantelzorgers.

8 JULI
Koning Willem-Alexander opent
dinsdagochtend 6 september het
Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) in

14 JULI
De gracht leeft. Planten, vissen en andere
dieren bevolken het kunstmatige water
van de Gedempte Gracht. Maar van het
groen is er nu wel iets teveel. Volgens
stadsecoloog Nynke Sminia is het
goed dat er waterplanten in de gracht
groeien. Planten zuiveren het water en
zijn voedsel. Dat is goed voor het andere
leven dat inmiddels in en om de gracht
is gesignaleerd. Er zijn padden gezien
en wie goed kijkt kan behoorlijk grote
vissen zien zwemmen. Maar het zicht
wordt nogal belemmerd door overtollige
plantengroei. ‘Het is nu te veel’, zegt
Sminia. ‘Mensen vinden het niet mooi,
maar het is ook niet goed. Er moet een
deel worden verwijderd, maar dat er wel
groei is, is gewoon goed.’

18 JULI
Verkeer, Inverdan èn monumenten.
Wethouder Addy Verschuren heeft er
een aardige kluif aan. Op zijn verzoek
vindt het interview plaats bij Brouwerij
Hoop aan de Lagedijk, op een steenworp
afstand van de Zaandijkerkerk. ‘Omdat
dit gebied een mooi voorbeeld is van
hoe we tegenwoordig met monumenten
omgaan. We zien ze nu als kansen,
terwijl we vroeger monumenten
vooral als probleem zagen.’ In de hippe
brouwerij bruist het en bouwvakkers
zijn bezig met de Zaandijkerkerk die
ternauwernood gered is van de sloop.
Verschuren: ‘We kwamen er pas later
achter dat het plafond een bijzonder
houten Hammerbeamplafond is,
waarvan dit het enige is in Nederland.’

18 JULI
De Volksuniversiteit Zaanstreek krijgt
van Zaanstad financiële hulp voor
de eerste drie jaar. Fluxus en De Bieb
hebben het initiatief genomen om
de Volksuniversiteit nieuw leven in
te blazen. De Volksuniversiteit biedt
inwoners een voorziening waarbij
ontwikkeling, participatie en persoon
lijke groei de drie pijlers zijn. In Zaan
stad is het opleidingsniveau lager dan
gemiddeld in Nederland en er is een
grote instroom van anderstaligen. De
Volksuniversiteit kan een rol spelen bij

scholing en trainingen. Daarnaast is er
in Zaanstad een grote groep mensen
met belangstelling voor creatieve,
intellectuele en persoonlijke ont
wikkeling. Zaanstad subsidieert de
opstartkosten.

naar bijna 505.000 in 2015. Behalve de
sluiting speelt ook het toenemende
gebruik van digitale middelen (zoals
e-books ) een rol in de daling.

inschatten’, zegt wethouder Dick Emmer
van onderwijs. Bestuursvoorzitter Niko
Persoon van het openbare schoolbestuur
Zaan Primair schrikt als hij het getal
hoort. ‘Honderdacht! Dat is wel heel veel.’

24 AUGUSTUS
20 JULI
De zomerschool zou worden wegbe
zuinigd. Maar daar stak de gemeente
raad een stokje voor. De komende
jaren is het bestaan gegarandeerd. En
volgend jaar komt er ook een vestiging
in Zaanstad-Noord. In de toekomst moet
de zomerschool ook een week langer
duren dan de twee weken die er dit jaar
voor zijn uitgetrokken. ‘Twee weken is te
kort’, vinden leerkrachten Lopez en Van
Erve: ‘dan kun je net niet genoeg doen.
In weken werken zie je de kinderen echt
vooruit gaan.’

22 JULI
‘It’s such a perfect day’ staat er op een
kaartje, dat Jan Pieter Woudt tot het
laatst bewaarde. Zijn familie en vrienden
koesteren het kaartje als nagedachtenis
aan een plezierig, vrolijk en opgeruimd
mens. Geschiedschrijver-journalist
Jan Pieter Woudt is zondagochtend
op 56-jarige leeftijd overleden in
verpleeghuis Oostergouw in Zaandam.

9 AUGUSTUS
De sluiting van de bibliotheek
vestigingen Westzijderveld en Kleurrijk
heeft geleid tot een forse daling van
het aantal bezoekers van De Bieb.
‘Toen deze twee vestigingen vorig jaar
vanwege gemeentelijke bezuinigingen
dicht moesten, zegden klanten van
die filialen hun abonnement op’, zegt
woordvoerster Pien Jongenelen van De
Bieb. Het aantal bezoekers (ook nietleden) van De Bieb nam af met ruim
vijftien procent: van 596.000 in 2014

De vloer van de Bonifatiuskerk ligt er
zo strak als een biljartlaken bij. Deze
week worden de kerkbanken in het
neogotische bouwwerk teruggezet. Bijna
vier jaar nadat de gemeente Zaanstad de
katholieke kerk had gesloten vanwege
de slechte staat van de vloer kunnen de
parochianen weer ter kerke gaan in hun
eigen gebedshuis.

11 AUGUSTUS
Twee op de drie eigenaren van in beslag
genomen fietsen halen hun rijwiel
niet op bij het fietsdepot in Zaandam.
Dit blijkt uit cijfers van de gemeente
Zaanstad. In 2015 werden in totaal 1509
verkeerd geparkeerde en achtergelaten
fiets(wrakken) van straat gehaald door
de gemeente: daarvan bleven er 1029
achter in het depot aan de Houtveldweg.
Eigenaren hebben drie maanden de tijd
om hun tweewieler weer op te pikken
bij het depot. Na betaling van 20 euro
kunnen zij er weer op naar huis fietsen.
Rijwielen die na drie maanden nog niet
zijn herenigd met hun berijder, worden
door de gemeente verkocht. Dat zijn
veelal ‘weesfietsen’.

18 AUGUSTUS
Een groep van 108 ouders wil hun
kinderen uitschrijven bij de islamitische
basisschool De Roos in Zaandam. Dit
zou een aderlating betekenen. Een
vertegenwoordiger van de groep heeft
zich dinsdag gemeld bij de gemeente.
Begin volgende week praten een paar
vertegenwoordigers weer met Zaanstad.
‘Dan horen we hoe concreet het exact
is. Ik weet oprecht niet hoe ik dat moet

25 AUGUSTUS
Tweederde, ongeveer 120.000 van de
180.000 vierkante meter van de te
ontwikkelen ruimte op het Hembrug
terrein gaat gebruikt worden voor
woningbouw. De overige 60.000 vier
kante meter blijft beschikbaar voor
bedrijvigheid. De bedoeling is dat het
Hembrugterrein de komende jaren
wordt omgetoverd tot een levendige
buurt, met behalve veel woningen ook
veel bedrijven, horeca, evenementen
en recreatie. De veelal monumentale
gebouwen uit de ‘defensietijd’ lenen
zich hier ook goed voor. Het voor
malige fabrieksterrein, waar de
Artillerie Inrichtingen, later bekend
als Eurometaal, waren gevestigd, is
eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf.

30 AUGUSTUS
Zo’n honderd bewoners van de wijk
Westerwatering hebben een gedeelte
van hun tuin moeten opgraven. Onder
zoek wees uit dat bij de inrichting van de
gaarden ter waarde van 10.000 euro aan
gemeentelijke tegels en trottoirbanden
is gebruikt. Tot verrassing van de
bewoners bleken de tegels van een
speciaal merkteken te zijn voorzien.
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enkele uren op het openbare deel van de
site van Zaanstad gestaan.

14 SEPTEMBER

1 SEPTEMBER
Het heeft wat voeten in de aarde gehad,
maar vanaf heden heeft Zaanstad een
Hindoestaans cultureel centrum in de
Tienlingstraat in Zaandam. Gisteren
gaf de makelaar de sleutel van het
kooppand aan voorzitter Balram Panday
Ramsoeskh. Ramsoekh is ontzettend
blij. ‘Ik woon al dertig jaar in Zaandam.
Sinds dat moment ben ik bezig
geweest om een plek te realiseren waar
Hindoestanen bij elkaar kunnen komen’,
vertelt hij.

Opdat pubers niet hijgend en door
drenkt met zweet het schoolgebouw
uitbranden, nemen middelbare scholen
massaal maatregelen om hun scholieren
te beschermen tegen de bijtende hitte
van de ongeëvenaard hete nazomerse
zon. De kinderen worden veelal
vroegtijdig de schooldeur uitgestuurd,
voordat ze opgebrand raken. Gisteren en
vandaag wordt bij veel Zaanse scholen
een tropenrooster ingevoerd. Een vaste
norm bestaat daar niet voor, elke school
bepaalt zelf of zij dat nodig vindt.

9 SEPTEMBER
De bouw van vijfhonderd extra
woningen op het Hembrugterrein is
nog geen gelopen race. Verschillende
partijen in de gemeenteraad zijn bang
dat een verdubbeling van de woning
bouw ten koste gaat van het unieke
karakter van het gebied. De raadsleden
willen het liefst garanties dat er geen
monumenten moeten wijken voor
meer woningbouw en ook mag er
geen groen verdwijnen uit het gebied.
Zo’n garantie zou kunnen, volgens
wethouder Dennis Straat, als alle
nodige procedures achtereenvolgens
worden gevoerd. Dus eerst een bestem
mingsplan en daarna pas het contact
met projectontwikkelaars.
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20 SEPTEMBER
De Sultan Ahmetmoskee heeft aan
gifte gedaan van bedreiging via een
dreigbrief. Dat bevestigt een woord
voerster van de politie. Ook zijn
afgelopen weekend banden lek gestoken
van auto’s op het parkeerterrein bij de
moskee aan straat Poelenburg. De politie
wil verder niks zeggen over de aard van
de bedreiging. Er is nog geen verdachte
in beeld. Het moskeebestuur was niet
bereikbaar voor commentaar.

16 SEPTEMBER.
Er komt definitief een AZC naar het
Rustenburg. Het Centraal Orgaan
Opvang Asielzoekers heeft Zaanstad
laten weten dat de komst van asiel
zoekerscentrum Saendenborch
doorgaat en niet ter discussie staat.
Dat is besloten na een landelijk en
provinciaal overleg over huisvesting
van de overigens afnemende toestroom
van vluchtelingen. Burgemeester Geke
Faber: ‘De bevestiging van het COA
zorgt nu voor duidelijkheid. Met de stad
gaan we aan de slag om met huidige
en nieuwe bewoners prettig samen te
kunnen leven.’

10 SEPTEMBER
Ikea heeft drie miljoen euro aan Zaan
stad overgemaakt als bijdrage voor
het aanleggen van een nieuwe weg
in Zuiderhout. ‘Daarmee is de komst
van het woonwarenhuis weer een stap
dichterbij’, zegt wethouder Dennis
Straat. Het bedrag noemt Straat niet,
dat is vertrouwelijke informatie die
weggehouden wordt voor aannemers
die op het werk moeten inschrijven.
Maar vorig jaar september heeft het
onderhandelingsresultaat per ongeluk

20 SEPTEMBER
De zwerfvuilestafette die zaterdag
Zaandijk aandeed, heeft zestien vuilnis
zakken vol zwerfvuil opgeleverd.
Opruimvrijwilligers verzamelden zich
’s ochtends op de Lagedijk om in OudZaandijk zwerfvuil te prikken en te
rapen. Het was een goede dag voor een
schoonmaakactie. Na het startschot van
wethouder Vissers-Koopman gingen
vrijwilligers voortvarend aan de slag.
Rond lunchtijd hadden zij zestien
zakken vol zwerfvuil verzameld.

16 SEPTEMBER
De gemeenteraad besprak gisteravond
de onrust in de wijk Poelenburg, die
door zgn. treitervloggers was veroor
zaakt bij de Vomar-supermarkt. De
plaatselijke en landelijke pers was
massaal toegestroomd. Burgemeester
Faber werd geconfronteerd met
een motie van wantrouwen, maar
overleefde die. Over oplossingen voor
de problemen kon de raad het niet eens
worden.

22 SEPTEMBER
Terwijl raadslid Juliëtte Rot het gezicht
is van het ‘genoeg’ tegen hangjongeren
die de dienst uitmaken rond het
winkelcentrum in Poelenburg, krijgen
zij en haar partij Democratisch Zaanstad
tegelijk racisme aangewreven en valt
de partij uiteen. Volgens raadslid Eric
Sellmeijer is er een lastercampagne op
gang gekomen tegen zijn partij. De site
Dutch Turks.nl schetst met uitlatingen
en standpunten van DZ het beeld van
een extreem rechtse partij. Nieuws
over Poelenburg wordt in de hoek van
racisme geplaatst.

23 SEPTEMBER
De sollicitatieprocedure voor een
nieuwe burgemeester van Zaanstad
is stilgelegd tot na de Tweede Kamer

de vertrouwenscommissie is er nu te
weinig keus. Burgemeester Faber blijft
waarnemen tot 1 december, daarna komt
er een andere waarnemer.

26 SEPTEMBER

In 2007 waren er nog plannen voor
renovatie, maar daar is het niet van
gekomen en nu is het te laat. Er komt
herbouw in oude stijl. Een motie om te
komen tot een beter monumentenbeleid
in Oostzaan haalde het niet in de raad.

Vijfentwintig jaar geleden werd de
Encyclopedie voor de Zaanstreek
uitgegeven. Binnenkort verschijnt een
nieuwe versie op internet, de ZaanWiki.
Vanaf vrijdag 7 oktober kan iedereen
daarop gegevens aanvullen of nieuwe
onderwerpen toevoegen.
verkiezingen van volgend jaar. Een
aantal van de na de eerste ronde
geselecteerde kandidaten heeft zich
teruggetrokken, overigens al ver voordat
de onrust in Poelenburg begon. Volgens

28 SEPTEMBER
De eeuwenoude boerderij aan de Haal in
Oostzaan met zijn unieke uitstervende
kapconstructie moet toch worden
gesloopt, wegens onherstelbaar verval.

Wij steunen het Zaans Erfgoed
www.hooyschuur.nl

zaandijk • www.edwinwinkelaar.nl

nunc

architecten
Ankersmidplein 2
1506 CK
Zaandam
T 075-6162421 info@nunc.nl www.nunc.nl
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Agenda

Wat is er zoal te doen in de wintermaanden
Samenstelling Hessel Kraaij

ZAANS MUSEUM
Schansend 7, 1509 AW Zaandam
www.zaansmuseum.nl
Open dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur.
Kerstvakantie in het Zaans Museum:
2 t/m 6 januari 2017 doorlopend van
12.00 tot 15.00 uur.
Maak je eigen Verkade-plaatje! Bij
Verkade kon je al vanaf 1906 plaatjes
verzamelen: prachtige aquarellen om
in albums te plakken. Die kun je in de
Verkade Experience zien. In het Zaans
Museum kun je een nieuw ontwerp
voor een Verkade-plaatje maken! In
‘de Schatkamer in de Verkade’ vind
je de geheimen achter de ‘Verkadeverzamelplaatjes’ en de schilders die
tussen 1906 en 1940 al die aquarellen
en pentekeningen v00r de plaatjes
maakten. Kosten: alleen entree Zaans
Museum (activiteit gratis).

Winterse chocoladebeleving
dagelijks in december en de kerst
vakantie, duur ca. twee uur. Ontdek in
de Verkade Experience hoe de meisjes
van Verkade de lekkerste biscuits
en chocolade maakten en maak een
eigen wikkel voor een persoonlijke
Verkade-reep. Wandel daarna door het
wereldberoemde winterse Hollandse
landschap van de Zaanse Schans naar
het CacaoLab, waar je geniet van een
warme do it yourself chocolademelk.
Kosten: volwassenen € 11,50 / kind 4-17
jaar €9 (€ 3 in combinatie met MJK).

MONET ATELIER
Westzijde 14 d, 1506 EE Zaandam
www.monetinzaandam.nl
Open donderdag t/m zondag van 12.00
tot 17.00 uur. Toegang gratis.
25 reproducties van de Zaanse Monet
schilderijen van diverse kunstenaars
onder wie de Zaanse kunstenaressen
Larissa Bilous – impressionistisch
opgeleid. Verder informatie over Monets
verblijf in Zaandam en de nawerking
daarvan.
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MUSEUM ZAANSE TIJD
Kalverringdijk 3 - Zaanse Schans,
1509 BT Zaandam. www.mnuurwerk.nl
Open dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur;
van 1 november tot 1 april maandag en
woensdag gesloten.
Tot en met 8 januari 2017 loopt de ten
toonstelling ‘Empire aan de Zaan’ over
de Franse neoklassieke stijlen en hun
weerk lank in de Zaanstreek van vóór
1850.

DE ZAANSCHE MOLEN
MOLENMUSEUM
Museumlaan 18, 1541 LP Koog aan de
Zaan. http://www.zaanschemolen.nl/
Open dinsdag t/m vrijdag 11.00 tot
17.00 uur, zaterdag en zondag van 13.00
tot 17.00 uur.
2 januari tentoonstelling over leven
en werk van de auteur streekhistorie,
beeldend kunstenaar en vrijmetselaar
Dick Kerssens ter gelegenheid van zijn
80e verjaardag.
7 januari tot eind februari Zaanse
vrijmetselaars en hun idealen, tentoon
stelling ter gelegenheid van het 200-jarig
bestaan van de Vrijmetselaarsloge Anna
Paulowna te Zaandam.

HET WEEFHUIS
Lagedijk 39, 1544 BB Zaandijk
www.hetweefhuis.nl. Open zaterdag en
zondag van 13.00 tot 17.00 uur
7 en 8 januari Rick van der Made/Robin
Huisman, gedichten, schilderijen, lino’s.
14 en 15 januari Nicole van der Heijden
en anderen, foto’s, schilderijen, beelden,
collages.
21 en 22 januari Verkooptentoonstelling
Oude Liefdes.
28 en 29 januari Frits Hendriks, beelden
en schilderijen.
4 en 5 februari Marianne Wijermans,
beelden en schilderijen.
11 en 12 februari Jurrien Beumkes en
anderen, etsen, lino’s, grafisch werk.
18 en 19 februari Tonie Broekhuysen/
Kees Boiten, schilderijen, beelden.

25 en 26 februari Marian Frederiks,
schilderijen, gedichten, aardewerk.
4 en 5 maart Jopie Nijkamp en anderen,
schilderijen, beelden, textiel.
11 en 12 maart Lydia Steur, schilderijen.
18 en 19 maart Janko Bosch, foto’s.
25 en 26 maart Karin Kuik, beelden,
schilderijen, foto’s.

HISTORISCHE VERENIGING
KOOG-ZAANDIJK
8 maart 2017 Weefhuis, Zaandijk
Presentatie 101 vrouwen in de KoogZaandijkse geschiedenis.
Op Internationale Vrouwendag presen
teert Diana van den Berg haar boek,
waarin u kennis maakt met actieve,
bijzondere vrouwen uit de Koog-Zaan
dijkse geschiedenis. Aanvang 20.00 uur,
zaal open vanaf 19.30 uur.

HISTORISCHE VERENIGING
WORMERVEER
p/a Zaanweg 124, 1521 DS Wormerveer
www.hvwormerveer.nl
donderdag 23 maart t/m zondag 26
maart 2017 tentoonstelling over de
Wandelweg en Indische Buurt, Plein ‘13
en Hogeweg.
Open alle dagen van 13.00 tot 17.00 uur.
Plaats: de clubgebouwen van de Post
duivenverenigingen De Koerier en De
Noordster aan de Noordsterweg 10-12 in
Wormerveer. Entree € 2,50 per persoon.

WESTZIJDERKERK (BULLEKERK)
Westzijde 75B, 1506 ED Zaandam
Collegium Vocale Zaandam
www.collegiumvocalezaandam.nl
Collegium Vocale Zaandam met maan
delijks een Bachcantate.
zaterdag 21 januari Cantate BWV 3,
Ach Gott, wie manches Herzeleid.
zaterdag 18 februari Cantate BWV 127,
Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott.
zaterdag 18 maart Die Gerechten werden
weggerafft (J.P. Krieger) en Jesu, meines
Lebens Leben (D. Buxtehude).
Aanvang 17.00 uur, toegang vrij.

FLUXUS MUZIEKSCHOOL
Westzijde 148, 1506EK Zaandam
Stichting De Muziekkamer
www.stichtingdemuziekkamer.nl
Kamermuziekconcerten in hartje
Zaandam met thema ‘AmBacht’.
zaterdag 4 februari, Sterre Kooi,
sopraan en Jaap Kooi, piano.
zaterdag 11 maart, Fiona Robertson,
viool en Jaap Kooi, piano. Aanvang 20.00
uur, losse kaarten aan de zaal €12,00.

DOOPSGEZINDE VERMANING
ZAANDAM
Westzijde 80, 1506 EG Zaandam
Nieuwe Huys Concerten
www.nieuwehuysconcerten.nl
Zondag 22 januari ‘Een begin van
volledigheid VI’.
Zesde concert in de serie met alle
Sjostakovitsj-kwartetten: Dudok
Kwartet met Schuberts kwartet in G en
Sjostakovitsj no. 10.
Zondag 19 februari ‘Contrasten’. Etereo
Trio speelt Mozart, Strawinsky, Bartòk
en Sjostakovitsj met Madeleine Stevens,
klarinet, Dimitri Astashka, viool, en
Kasper Schonewille, piano.
Zondag 19 maart ‘Een vrije, scheppende
geest’. Ewout van Dingstee, cello, en
Daniël Kramer, piano, spelen cello
sonates van Beethoven en Prokofiev.
Aanvang 16.00 uur, toegangsprijzen
van € 7,00 tot € 15,00, reserveringen
via de eigen website of via die van het
Zaantheater.

Brahms, Poulenc, Schubert en Tsjaikovski.
Zaterdag 4 februari; Nieuwe Maten
o.l.v. Herman Draaisma, een populair
amateur-blazersensemble met musici
uit de omgeving van Zaanstad. Zij treden
regelmatig op en bieden een gevarieerd,
klassiek programma.
Zaterdag 4 maart; Gerrieke van Dam,
blokfluit, en Ilil Danin, piano, met
een selectie uit de vele solo- en trio
werken van Telemann op kopieën
van authentieke instrumenten uit de
achttiende eeuw. Aanvang 16:00 uur,
kerk open vanaf 15.15 uur, toegang vrij,
collecte na afloop.

HONIG BREETHUIS
Lagedijk 80, 1544 BJ Zaandijk
www.honigbreethuis.nl
Zondag 22 januari: Fortepianiste
Tae-Young Kim speelt muziek van Jacob
Klaasz. Breet; George Slieker geeft een
korte toelichting over Breets leven en
werk.
Zondag 19 februari: Jelma van Amers
foort, gitaar, en Valeria Mignaco,
sopraan, programma met Spaanse
liederen van begin negentiende eeuw
met gitaarbegeleiding.
Zondag 23 april: Pardis – Iraanse
liederen, gezonden in het Farsi (Perzisch)
met begeleiding op de pianoforte.
Aanvang 16.00 uur, toegang inclusief
entree museum en 1 consumptie € 17,50;
vrienden € 15,00; kinderen t/m 12 jaar
€ 7,50. Reserveren via de website aanbe
volen.

KOOGER VERMANING
Lagedijk 34, 1541 KA Koog aan de Zaan
Stichting Recital. www.stichtingrecital.nl
Zondag 15 januari Julian Freibott, tenor,
en Reinild Mees, piano.
Zondag 19 maart Clara de Vries, sopraan,
en Gerwin van der Plaats, piano.
Aanvang 15.00 uur, toegang vrij, collecte
na afloop.

KOGERKERK
Kogerkerk, Kerkstraat 14, 1541 HA Koog
aan de Zaan. www.kogerkerk.nl
Muziek in de Kogerkerk
Elke eerste zaterdag van de maand een
concert van ongeveer een uur.
Zaterdag 7 januari: Viktoria Pankratova,
sopraan, Maja Fridman, cello, en Wim
Tip, orgel. Feestelijk nieuwjaarsconcert
vol bekende klanken met werk van

PIANOFORTEFESTIVAL ZAANDIJK
17 t/m 19 maart: Concertserie met
historische instrumenten op verschil
lende locaties in Zaandijk.

DE ZUIDERVERMANING WESTZAAN
Zuideinde 233, 1551 EG Westzaan
http://zuidervermaning.nl/
Stichting Organisatie Oude Muziek
http://oudemuziek.nl/home/
Donderdag 12 januari: Jean Rondeau,
klavecimbel, Bachs Goldbergvariaties.
Donderdag 16 februari: Trio Mediæval
– Aquilonis: Anna Maria Friman,
Berit Opheim, Linn Fuglseth, zang en
hardanger-viool.
Donderdag 30 maart; Reinoud van
Mechelen, tenor, ‘Erbarme dich’, met
Anna Besson, traverso, Benjamin Alard,

orgel en klavecimbel, en Ronan Kernoa,
cello. Aanvang 20.15 uur, kaarten € 23,00,
vriend € 19,00, CJP/student € 10,00.
Kaartverkoop via Oude Muziek of
030-2329010.

CONCERTEN MARIA MAGDALENA
KERK WORMER
Dorpsstraat 351, 1531 HJ Wormer
www.concertenwormer.nl
Zondag 15 januari: Concert Trio
Andubron met gasten Erica Vogel en
Melissa Venema.
Zondag 12 februari: Barbershop Show
koor Whale City Sound.
Zondag 12 maart: Concert Bamestra
Nova.
Aanvang 14.30 uur, toegang € 14,00.

JISPER KERK
Dorpsstraat 46, 1546 LK Jisp
www.jisperkerk.nl
Concerten bij Kaarslicht
Zaterdag 28 januari: Pieter Wispelwey,
cello, en Paolo en Giacometti, piano, met
Beethoven en Schubert.
Zaterdag 25 februari: Ruysdael Kwartet.
Zaterdag 25 maart: Lavinia Meijer, harp.
Aanvang 20.15 uur, toegangsprijs
varieert, reserveren via de website.

WORMERVEERSE VERMANING
Zaanweg 57, Wormerveer
Muziekpodium Menno Simons Flaes
Zondag 15 januari, Muzikale reis met
muziek van de Noorse componist Grieg
en prachtige beelden van de Noorse
natuur.
Zondag 19 februari, Tim de Vries, viool.
Zondag 19 maart, Trio ArteMisses
presenteert de mini Cosi fan tutte van
W.A. Mozart.
Aanvang 15.00 uur, kaarten € 12,00, voor
verkoop vanaf twee weken tevoren bij
Saenkanter Men & Women, Zaanweg 120,
Wormerveer, tel. 075 6281555.

Wilt u ook uw activiteit in onze
Agenda plaatsen? Berichten voor
het tweede kwartaal van 2017 kunt
u melden tot uiterlijk 20 februari
bij hessel.kraaij@upcmail.nl
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Tragisch lot van dr. Eisendrath

Sluisjes in de waterrijke Zaanstreek

■ BLUSBOOT DE WEER GERED
■ ROOMS KINDERGELUK

■ FAMILIE DE LANGE IN HET ZAANS MUSEUM
■ VLAGGEN ALS KONINKLIJK GESCHENK

NR 56 VOORJAAR 2016 € 6,50 | UITGAVE VAN DE STICHTING
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is geheel gewijd aan de
Zaanse cultuurhistorie

Het tijdschrift informeert zijn lezers over een
breed scala aan onderwerpen, zoals archeologie,
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Zaanse scheepsbouw in de 17de eeuw

Het mooiste pand aan de Hoogendijk

■ EEN NIEUWE OUDE MOLEN BIJ MOLENSCHUUR DE PAAUW
■ BIJZONDERE FOTO’S VAN CHRIS KRIJT

■ SCHILDER JACOB AGATHUS HONIG, ALIAS ISAAK BOFKONTY
■ HONIG PAPIER DRAGER VAN WERELDERFGOED

NR 58 NAJAAR 2016 € 6,50 | UITGAVE VAN DE STICHTING
UITGEVERIJ ZAANS ERFGOED | VERSCHIJNT 4X PER JAAR
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houtbouw, industrieel erfgoed, molens, musea,
de geschiedenis van bedrijven, verenigingen en
instellingen, het cultuurlandschap enzovoort.
Kortom alles wat met de cultuurhistorie van de Zaanstreek te
maken heeft, kan een plaats vinden in Zaans 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

Middag over de Zaanse Schans bij
lezingenserie Glaasje Erfgoed
Zondagmiddag 19 maart wordt in de Kooger Vermaning door de Vereniging
Zaans Erfgoed een Glaasje Erfgoed gehouden over de Zaanse Schans. De
lezingenmiddag start om 15 uur – inloop vanaf 14.30 uur – en eindigt rond 17 uur.
Toegangsprijs € 6,00, leden van Zaans Erfgoed betalen € 5,00.

