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Op pag. 19 van het vorige nummer is
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van de molen moeten staan: De School
meester te Westzaan.
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Veilingvereniging De Zaanstreek
Van vrije handel naar eerlijke prijsvorming

Tot de Eerste Wereld oorlog kende de Zaanstreek geen centraal orgaan voor de handel in aardappelen, groenten
en fruit. Veilingen bestonden wel in Noord-Holland, de provincie waar dit – in de wereld unieke – systeem voor
het eerst in Nederland is ingevoerd, maar de Zaanse kwekers verhandelden hun oogsten nog direct op de markt
of ventten ermee langs de huizen. Een tijdrovende bezigheid, waardoor de bedrijven een marginaal bestaan
leidden of de kinderen van zo’n tuinder de verkoop voor hun rekening moesten nemen.
door Peter Nugter

Tijdens de Eerste Wereldoorlog moest de regering in verband
met de neutraliteit concessies doen aan de oorlogvoerende
partijen. De export van voedsel moest inzichtelijk worden
gemaakt en geen enkele partij mocht het idee krijgen te worden
benadeeld. Maar met die zelf ventende en exporterende boeren,
tuinders en handelaren was het moeilijk om te controleren waar
alles naartoe ging. Tuinders werden verplicht om de oogsten via
een veilingsysteem (waar alles goed kon worden geregistreerd)
aan te bieden. Ook vond hierdoor een eerlijker prijsvorming
plaats. Voor export moesten de veilingen exportvergunningen
afgeven. Aan particulieren mocht alleen voor de dagelijkse
behoefte worden verkocht. Een enkeling verkocht zijn oogsten
voor een deel via de veiling en voor een deel in zijn eigen winkel.

NAAR EEN ZAANSE VEILING
In de Zaanstreek was geen groenteveiling en om aan de wette
lijke verplichting te voldoen werd de tuinders en handelaren
een plaats geboden op de stoombootsteiger aan de Prins
Hendrikkade. De tuinders en handelaren hadden alle belang
bij de opr ichting van een echte veilingvereniging om hun
waren legaal kwijt te kunnen. En voor bijv. de export was het
al helemaal niet mogelijk. De Zaanlandsche Courant van 16 april
1916 meldde dat ‘alhier onder de groentehandelaren een veiling
vereeniging op coöperatieve grondslag is opgericht, de “Veiling
Vereeniging De Zaanstreek”.’ Dit mede door inspanningen van
o.a. de heer Gons, zelf groentehandelaar in de Czarinastraat.
Sindsdien leverden de Zaanse tuinders hun oogsten aan deze
veiling. In februari 1918 wist de krant ook te melden dat er
pogingen in het werk werden gesteld om te komen tot een echte
‘Exportveiling’. De veiling werd eerst gehouden aan de Prins
Hendrikkade en na wat geruzie tussen tuinders en handelaren
aan de Damkade. Maar al in 1920 werd hij definitief verplaatst
naar de Prins Hendrikkade, waar de oude stoombootsteiger in
de Voorzaan werd gehuurd. Zo vond de aanvoer behalve over
de weg ook varend over de Zaan plaats. De veilingmeester hield
kantoor in een houten keet op de kade, waar hoge stapels kisten
de kade (ont-)sierden. Een veilingmeester riep de goederen
en prijzen af en bij handopsteken was iemand koopman. In
de praktijk bleek dit openluchtgebeuren niet houdbaar. Ook
maakte de jaarlijkse kermis de aanvoer tijdelijk onmogelijk. Op
21 december 1926 stelden B. en W. van Zaandam op verzoek van
de veilingvereniging daarom voor over te gaan tot de bouw van
een veilinggebouw aan de Burcht. De kosten werden geraamd
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op ƒ 15.500,00. De veilingvereniging wilde ƒ 4000,00 in deze
kosten bijdragen en het gebouw huren voor ƒ 1080,00 per jaar.
Dit gebouw, een soort afsluitbare houten kapschuur, stond aan
de kopeinden van de houtopslagplaatsen van William Pont
recht tegenover het gemeentehuis. Er moest daarvoor nog wel
een verharding voorlangs worden aangelegd. Nu staan daar
de huizen van de Burcht langs. Maar de gemeente voorzag
kennelijk moeilijkheden met de financiën van de vereniging en
bedong dat er voor 29 jaar werd afbetaald/gehuurd en dat enkele
leden borg zouden staan voor een bedrag van ƒ 7500,00. Drie
tuinders uit Zaandam, Cornelis van Ederen, Willem Schipper
en Pieter Nugter, drie uit Oostzaan, Jan Hopman, Jacobus Vonk
en Jan Boom en een landbouwer uit de Amsterdamse IJpolder,
Hendricus Burger, tekenden hiervoor. Niet geheel ten onrechte:
al na vier jaar kon de vereniging de exploitatiekosten niet meer
opbrengen en zegde zij de huur op. Een aanbod om het eigen
geld (ƒ 4000,00) niet terug te vorderen, onder voorwaarde
dat hiermee de zaak was afgedaan, werd door de gemeente
afgewezen. Deze vorderde een bedrag van ƒ 7445,00 misgelopen
inkomsten terug. De waarde van de afbraak zou nog wel aan de
storters worden terugbetaald.
In 1931 kwam dicht bij de Burcht een nieuw gebouwd stenen
onderkomen beschikbaar aan de Beethovenstraat met een
werkruimte van ruim 500 m2. Kennelijk waren de omstandig
heden en de huurprijs nu wel aantrekkelijk genoeg om het
avontuur aan te gaan. Hier kon een echt afmijnlokaal (de
kreet ‘mijn’ betekent: dit koop ik) worden ingericht. Tuinders
konden met paard en wagen door een brede toegangsdeur
vanaf de Beethovenstraat nr. 6 het pand binnenrijden om er
hun groenten te lossen. Maar de ingang was ook de uitgang en
keren was niet mogelijk: alleen achteruitlopend konden paard
en kar weer naar buiten. Dat vergde veel van de voerman én
van het paard. Na de oorlog kwamen er steeds meer tuinders
en handelaren met hun vrachtauto’s.
Tijdens de laatste oorlog was het vanaf juni 1942 de tuinders
verboden om hun oogsten particulier te verkopen. De bezetter
eiste een deel van de landbouwproductie op voor het eigen
volk. Als er te veel buiten de registraties van de veilingen werd
verhandeld daalde hiermee het aandeel voor de bezetter.
Uit verhalen van kinderen van tuinders van toen blijkt dat
er nauwelijks de hand aan werd gehouden. En voor slechts
‘inbeslagname’ als straf kon je het ook nog eens wagen.

Op de loswal van de Prins Hendrikkade kwamen
groentehandelaren, telers en grossiers bijeen. Links op de
achtergrond het gebouwtje van de veilingvereniging ‘De
Zaanstreek’. (Foto uit ‘100 jaar veiling&tuinder’ blz. 131)
Blauwdruk van de bouwtekening en positie van de nieuw te
bouwen groenteveiling 1927. Het gearceerde driehoekje links
op de Burcht is het gemeentehuis. Helemaal rechts gearceerd
de houtloodsen van William Pont met daarvoor de positie van
de nieuwe veiling. Helemaal onderaan een doorsnede van het
te bouwen houten veilinggebouw.

Eerst was er alleen de loswal waar
geveild werd. De lege kisten waren
veel bewoners een doorn in het oog.
Ook werd hier veel gestolen. De foto
dateert van ná 1936. (GAZ 21.03879;
ZOV-Honig Collectie)

Achter het gemeentehuis en achter
de Burcht de loodsen van William
Pont in 1920. De veiling zou net vóór
de houtloodsen komen.
(GAZ 2210728)
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Oostzijde 365, Groentekwekerij / Tuinderij
van Niek Nugter. Hier gaat Niek met
zoon Jaap Nugter naar de veiling met een
wagen vol boerenkool. Paard-en-wagen
werden nog tot ver in de jaren vijftig
gebruikt om de handel te vervoeren
naar de veiling in de Mozartstraat bij de
Burcht in Zaandam. (GAZ 21.58253)
Rechtsboven: De groentehandelaren
kijken gespannen naar het verloop
van de veilingklok om op tijd te
kunnen toeslaan. (Foto uit ‘100 jaar
veiling&tuinder, blz. 128)
De golfplaten loods aan de Lijnbaanstraat in aanbouw. In het midden de
ontvangsthal. Onder de beide lagere gedeelten waren de grossiers gevestigd
en rechts was de afmijnzaal met de veilingklok. (GAZ 21.03781)

STINKENDE KISTEN EN ANDERE BEZWAREN
De tuinders bekleedden de groentekisten van binnen met
koolbladeren en afgesneden loof om de groenten beter te
presenteren en beschadiging door het ruwe hout te voorkomen.
De groenteboeren leverden de (statiegeld-)kisten met deze
restanten weer in. Die inhoud werd uit de kisten verwijderd
en lag op het terrein te verrotten. Dit leidde tot stank en dus
tot klachten van omwonenden. De kisten op de kade, de stank
overlast van de groenteresten en geluid deden de omwonenden
hun beklag doen bij de gemeente. Ook waren de kisten en
kratten aanleiding tot ongelukken. De krant van 31 oktober 1949
maakte melding van een zeer tragisch ongeval. Nieuwsgierig
naar de inhoud van een drijvende kist verdronk een 7-jarig
jongetje, overigens mede omdat niemand van de omstanders
het kind achterna sprong.

VERHUIZING
Ook de veilingvereniging was niet blij met de locatie. De Typhoon
van 31 januari 1948 meldde dat er hele kisten groenten en fruit
tegelijk werden gestolen. Bovendien stonden de kisten in de
zomer veel te lang in de brandende zon, met kwaliteitsverlies tot
gevolg. De gestolen kisten werden vaak tot brandhout gehakt.
Raadslid Dirk Metselaar (die later wethouder werd), zelf een
6

groentehandelaar en dus belanghebbende, drong aan op een
oplossing. Toenmalig wethouder M. Plooijer moest uitkijken
naar een andere locatie. Uiteindelijk werd die ca. 1955 gevonden.
Tussen de Lijnbaanstraat en de Prinsenstraat, achter het huidige
Mennistenerf, werd een perceel gevonden waar de gemeente een
golfplaten loods kon bouwen voor groothandelaren in groenten
en fruit. Tijdens de bouw kwam iemand op het idee om de loods
iets te vergroten en die te verhuren aan de wettelijk nog steeds
verplichte veilingvereniging. De gemeenteraad kon hiermee
instemmen en zo verplaatste de ergernis van de omwonenden
zich naar de nieuwe locatie.

VEILEN EN DOORDRAAIEN
In de jaren na de oorlog waren er ongeveer 20 groenteboeren en
ook ongeveer 20 tuinders die gebruik maakten van de veiling.
Bekende groenteboeren uit die tijd waren o.a. Piet Happe, Rep,
Van Ammers, Zomerdijk, Bekker, Buys en Van der Stadt. In
de loods was net als in de vorige veilinghal een heus afmijn
lokaaltje ingericht met schuin oplopende houten banken, met
een bedieningsknop om de klok te stoppen op elke zitplaats
én met zicht op een veilingklok. Per partij groenten werd de
klok gestart op een te hoog getal. Bij een prijs die een koper
aanstond, drukte deze op de knop en was hij eigenaar van de

6 juni 1942 Dagblad voor
Noord Holland, bericht van de
waarnemend NSB burgemeester
Nieuwenhuis voor de tuinders en
tuinderijen van Zaandam.
Tuinderij van Cor Nugter en zijn zoon Jaap Nugter (met alpinopet)
in 1951. Met een toen al antieke Ford vrachtauto werden de
oogsten naar de veiling gereden. (archief fam. Nugter)

koopwaar. Zijn naam werd geregistreerd en na de veiling stond
alles wat hij had gekocht, gereed om te worden meegenomen.
Groenten die niet werden verkocht, ‘draaiden door’, d.w.z eigen
lijk draaide de klok dan door tot nul. De tuinder kreeg dan een
(veel te lage) vergoeding die de kostprijs bij lange na niet dekte.
Helaas werd deze overproductie dan vernietigd, wat tot veel
onbegrip leidde bij de bevolking. Voedselbanken zoals we die nu
kennen, waren er nog niet. Alleen tijdens de crisisjaren werden
doorgedraaide groenten nog wel eens verkocht of uitgedeeld
aan werklozen. Maar zo was nu eenmaal het spel. De tuinder
werd geacht te kunnen inschatten wat en hoeveel hij op een
veilingdag zou aanvoeren. In Zaandam werd op drie dagen om
4 uur ’s middags geveild, op maandag, woensdag en vrijdag.

ALTIJD KLEIN
De Zaanse veiling is altijd een zeer kleine veiling gebleven met
weinig betekenis buiten de Zaanstreek. In 1938 had de veiling
vereniging slechts 24 leden. Als ‘doordraaien’ dreigde of bij
tekorten elders, werd er ook geveild in bijv. Sloten, Purmerend
of Beverwijk. Dat het om een kleine veiling ging, blijkt ook uit
een krantenbericht over de jaarresultaten. In 1938 was dit bijv.
ƒ 86.539,85. Hiervan moesten de vaste lasten worden betaald en
de 24 tuinders en wat veilingpersoneel moesten ervan kunnen
leven. Het Sociaal Democraties Dagblad meldde op 19 juli 1939
ook nog dat de ongekend strenge vorst van december 1938 een
zware wissel zou trekken op de resultaten van 1939.
Het weer is altijd van belangrijke invloed geweest en gebleven.
Ook warm, groeizaam weer werd niet altijd gewaardeerd.
In een warme zomer was (en is nog steeds) een gevleugelde
uitspraak van tuinders en de handelaren: ‘vrouwen bloot, handel
dood’. Dan groeien de groenten te snel, is er overproductie en
kopen de mensen minder, zodat de prijzen kelderen. Door de

uitdijende stad, die steeds meer grond van de tuinders opeiste,
verdwenen een voor een de tuindersbedrijven en daarmee het
bestaansrecht van de veiling. In het begin van de jaren zestig
stopte de toevoer volledig. De loods werd nog tot ca. 1975 ge
bruikt door grossiers van groenten, aardappelen en fruit.
Uiteindelijk verdwenen veel veilingen in de provincie. Door
fusies en opheffingen zijn er nog slechts enkele overgebleven.
Van een aantal veilingen zijn kisten bewaard gebleven, die in
interieurs, etalages of musea een plekje hebben gevonden. Van
de Zaanse veiling lijken alle kisten welhaast van de aardbodem
verdwenen.

DE GROENTEHANDEL NU
Hoe anders gaat het nu. De grootwinkelbedrijven sluiten con
tracten af met gespecialiseerde tuindersbedrijven in sla, kom
kommers, enz. voor de levering van vastgestelde hoeveelheden
op vastgestelde momenten tegen vooraf vastgestelde prijzen. De
groenteboer in de winkelcentra en de marktkoopman betrek
ken hun koopwaar van de groothandel die nog wel via een soort
veilingsysteem werkt.
Op weekmarkten komen wel steeds vaker kleinere (vaak bio
logische) tuindersbedrijven die hun groenten rechtstreeks aan
de consument verkopen. Voor regionaal of plaatselijk, liefst
biologisch geteelde groenten bestaat weer een groeiende markt.
De kleine veilingen zijn nu alleen nog als museum te bezoeken
zoals die in Broek op Langedijk.

Literatuur/bronnen:
-

Geertruida Meta Bison red., 100 jaar veiling en tuinder 1887-1987
(Beverwijk Provinciale Veilingorganisatie voor Noord Holland 1987).

-

Correspondentie tussen Gemeenteraad Zaandam, Dir. Gemeente
werken en Veilingvereniging ‘De Zaanstreek’ in GAZ OA 0081
en OA 0082.

-

Artikelen in oude kranten via www.delpher.nl en
www.archief.zaanstad.nl
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LEZEN, DOORGEVEN,
maar vooral ZWIJGEN

De Kristal, een onbekend Zaans illegaal blad
‘Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen
en herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen.’ (Leo Vroman)
De groep die uit eigen ervaring over de Tweede Wereldoorlog kan vertellen, wordt steeds kleiner. Toch duiken
soms nieuwe verhalen of voorwerpen op die ons verhaal over de Tweede Wereldoorlog verder inkleuren. Op 12
oktober 1944 verscheen No. 1 van DE KRISTAL. Hoewel er uiteraard geen uitgever en plaats van uitgave op staan
weten wij dat dit blaadje werd gemaakt door de latere Koogse wethouder Jo Wolleswinkel.1
door Jur Kingma
illustraties archief Wolleswinkel, Woubrugge

DE KRISTAL
De eerste uitgave begon aldus: ‘De Duitschers zullen zich één
dezer dagen van een geheime zender, werkende op verschillende golf
lengten, bedienen om z.g. instructies aan de verzetsorganisaties te
geven. De Ned. regeering waarschuwt ten zeerste zich hierdoor niet
tot vroegtijdige actie te laten leiden.
Westfront – Aken staat, gebombardeerd door honderden vliegtuigen
en door honderden kanonnen, in brand.
Keulen en Koblenz door Am. forten en Liberators zwaar gebom
bardeerd.
De dam tusschen Zd Beveland en Nrd Brabant is door geall. troepen
afgesloten.
In de Betuwe nog slechts plaatselijke gevechten.’
Het blaadje verscheen dagelijks. Het werd getypt met een aantal
doorslagen met carbonpapier. Exemplaren werden bij betrouw
bare kennissen in de bus gedaan. Onder aan elk bericht stond:
‘LEZEN, DOORGEVEN maar vooral ZWIJGEN’ of een variant
hierop.
In de loop van een paar uitgaven ontstond een vaste indeling van
de onderwerpen: Westfront, Oostfront, Zuidfront, Verre Oosten
en Diversen. Buiten deze rubrieken werden soms expliciete
waarschuwingen opgenomen zoals in No. 3: ‘Waarschuwing De
Duitschers hebben in enkele gevallen gebruik gemaakt van Engelsch
sprekende personen, z.g. geall. parachutisten, die gegevens probeeren
te verzamelen over illegaal werk. Men zij dus zeer voorzichtig!’

DE ONBETROUWBARE NIEUWSVOORZIENING
Elk dictatoriaal regiem streeft naar controle over de informatie
voorziening van de bevolking. Dat gold zeker voor de Duitse
bezetter. Toen op 15 mei 1943 alle radiotoestellen moesten
worden ingeleverd kreeg de illegale pers een onmisbare functie
in de betrouwbare nieuwsvoorziening. Immers, de pers was al
veel eerder onder controle van de bezetter gekomen. Luisteren
naar de BBC of Radio Oranje was verboden. Het waren vaak
piepk leine krantjes, die met de hand waren geschreven en weer
8

overgeschreven, getypt of gestencild. Misschien zouden wij ze
vlugschriften moeten noemen. Ze werden doorgegeven onder
het motto: ‘LEZEN en DOORGEVEN’. In december 1943 waren
er in Nederland 450.000 exemplaren van illegale kranten of
blaadjes in omloop.2 Dus veel Nederlandse gezinnen werden
zo van het krijgsverloop op de hoogte gehouden. Tussen Dolle
Dinsdag (5 september 1944 toen het gerucht rondging dat
het einde van de bezetting een kwestie van dagen was) en de
Bevrijding kwamen er 350 nieuwsbulletins bij.
De BBC World service, die in meer Europese talen uitzond,
begon al vóór de Duitse inval ook met een Nederlandstalige uit
zending.3 Radio Oranje begon op 28 juli 1940 met een toespraak
van Koningin Wilhelmina. Na de bevrijding van Zuid-Nederland
werd Radio Oranje verplaatst naar Eindhoven, waar op 3 oktober
1944 radio Herrijzend Nederland in de lucht kwam. Er waren
zes uitzendingen per dag, de eerste was ’s morgens om 7 uur.
De vermelding op DE KRISTAL van het tijdstip van verschijning,
7.45 uur, duidt op een relatie met de ochtenduitzending van
radio Herrijzend Nederland. Ruim een week nadat deze zender
in de lucht was gekomen verscheen het eerste nummer van
DE KRISTAL. In diezelfde tijd verscheen in de Zaanstreek De
Moffenzeef, een getypt blad van de katholieke verzetsgroep in
Zaandam (10 oktober 1944), korte tijd later gevolgd door het
gestencilde blad De Strijd van de gezamenlijke verzetsgroepen
in de Zaanstreek (18 oktober 1944). 4

DE KRISTALONTVANGER
De naam DE KRISTAL verwijst naar de kristalontvanger waar
mee Jo Wolleswinkel naar de verboden zenders luisterde.
Kristalontvangers waren eenvoudige radio’s die door radio
amateurs werden gebouwd. De eerste kristalontvanger werd
in 1913 gemaakt van een sigarenkistje, een stukje bezemsteel
met koperdraad omwikkeld als spoel en zilverpapier als
condensator. Het hart van de kristalontvanger was een lood
glansk ristal of pyrietkristal. Radiozenders waren met zulke

Een schema van een
kristalontvanger getekend
door Jo Wolleswinkel.

Drie exemplaren van de in totaal 80
vlugschriften van DE KRISTAL. Nr. 1 van
12 oktober 1944, nr. 66 van 16 december
1944, waarin ook al werd ingegaan
op de situatie in het bevrijde deel van
Nederland en als laatste nr. 80 van
30 december 1944.

ontvangers te beluisteren via een koptelefoon. De eerste
Nederlandse radio-uitzending was in 1919. Twee jaar later
begon de 17-jarige radioamateur A.L. Bauling uit Koog aan de
Zaan met het doorgeven van radio-uitzendingen. Bauling zat
bij Jo Wollesw inkel in de klas op het Gemeentelijk Lyceum in
Zaandam. Vanaf 1923 werd het voor amateurs mogelijk om met
een bouwdoos zelf zo’n toestel te bouwen. Door de komst van
radiotoestellen in de gezinnen in de jaren dertig verdween de
belangstelling voor de kristalontvanger.5 Maar de onderdelen
waaruit zo’n kristalontvanger kon worden gemaakt, bleven te
koop in radiowinkels. In december 1941 werd de verkoop van
radiotoestellen op last van de Duitse bezetter verboden. In mei
1943 moesten de Nederlanders hun radiotoestel inleveren.6 Een
van de opslagplaatsen van in beslag genomen radio’s was in
de voormalige rijstpellerij Birma van de firma Blans aan de
Oostzijde in Zaandam, toen eigendom van BlauwhoedenveemVriesseveem. 7

HET KRIJGSVERLOOP
De hoofdmoot van de berichten vormde het krijgsverloop. In
No. 18 op 29 oktober werd gemeld: ‘Westfront Bergen op Zoom
is bevrijd. Oostfront De Russen hebben in het gebied van Kirkeness
opnieuw 7 plaatsen veroverd.
Verre Oosten Admiraal Nimitz bericht dat van de Jap. Vloot in ieder
geval zijn gezonken: 2 slagschepen, 2 zware kruisers, 2 lichte kruisers
en 10 torpedojagers.’
Maar er kwamen ook voortdurend andere zaken aan de orde
zoals toekomstige annexaties van Duits gebied. De Duitsers
hadden enorme vernielingen aangericht in Nederland. Ze
zouden voorlopig niet in staat zijn tot herstelbetaling. Neder
land verzocht daarom aan de geallieerde regeringen om een
deel van Pruissen toe te wijzen, waarvan de levende Duitse
bevolking verwijderd diende te worden. Dit onderwerp kwam
net als de Poolse kwestie, de burgeroorlog in Griekenland en
reizen van geallieerde leiders regelmatig aan de orde.
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Jo Wolleswinkel in 1952
in zijn kantoor van
Het Zaans Veem op
’t Kalf 27 b.
Rechts:
Bevrijdingsfeest op de
Koogse Anemoonstraat
in juni 1945.

EEN NIEUWSGEMEENSCHAP
Het is duidelijk dat De Kristal een bindmiddel was in een ge
meenschap van mensen die naar de bevrijding snakten. Er werd
gecommuniceerd met de lezers.
‘No 11: DE OPLAAG VAN DE KRISTAL IS (S)LECHTS KLEIN, GEEFT
DAAROM DIT BULLETIN ZOO SNEL MOGELIJK DOOR MAAR
ZW I J G T.’
‘No 23: WIJ HEBBEN VOOR DE KRISTAL BINNENKORT ZEER DUN
DOORSLAGPAPIER NODIG. KAN EEN VAN ONZE LEZERS ONS
DAARAAN MISSCHIEN HELPEN?’
‘No 25: HARTELIJK DANK VOOR HET VERSTREKTE PAPIER. WIJ
KUNNEN NU VOORLOOPIG WEER VOORUIT.

vanzelfsprekend met genoegen weer aanvangen, U geregeld van
nieuws voorzien.’
Het is duidelijk dat het doorslagpapier wel heel dun werd, of
het lint van de typemachine het begon te begeven: de letters
liepen dicht. In het archief van Jo Wolleswinkel zijn nog korte
aantekeningen bewaard van nieuwsberichten van de volgende
dagen. Mogelijk speelde ook een rol dat de verspreiding van
de grote illegale pers steeds beter werd. In de Zaanstreek was
er bijvoorbeeld Zaans Nieuws van Het Parool. En de Moffenzeef
was onder leiding van de Zaandamse kapelaan Groot van een
gestencild weekblaadje omgevormd tot de regelmatig ver
schijnende De Typhoon.

DE MAKER
Jo (Isaäk Johannes) Wolleswinkel (Amsterdam 1906 – Amster
dam 1969) verhuisde op jonge leeftijd naar Wormerveer. Na de
MULO in Wormerveer bezocht hij het Gemeentelijk Lyceum
in Zaandam waar hij de driejarige HBS doorliep en in 1925 zijn
diploma van de Hogere Handelsschool behaalde. Hij volgde
nog een aantal boekhoudkundige cursussen en had een aantal
korte banen. Hij werkte later, van 1931 tot 1935, bij Coöperatie de
Vooruitgang (pakhuis De Dissel Wormerveer) en van 1935 tot
1938 bij Coöperatie de Eendracht (Breedweer 41 Koog). Na zijn
huwelijk in 1935 woonde hij op Anemoonstraat 13 in Koog aan de
Zaan. Op 21 februari 1938 trad hij in dienst van Zaans Veem waar
hij op 10 mei 1940 procuratiehouder werd. Samen met directeur
J. H van de Stadt droeg hij ertoe bij dat de gebouwen van het
Zaansch Veem in de oorlog een belangrijke rol voor het Zaanse
Verzet konden spelen.8 Dat was riskant: vlak voor de bevrijding
kwamen de Duitsers hem thuis ophalen, maar hij zat veilig
verstopt in de kelder. Zijn vrouw werd in haar been geschoten.
In 1950 werd hij directeur van Zaansch Veem. Hij was raadslid
voor de VVD in Koog aan de Zaan van 1949 tot zijn overlijden
op 62-jarige leeftijd. Van 2 september 1958 tot 4 september 1962
was hij wethouder van Koog aan de Zaan.

CONCLUSIE
Wij kunnen ons nu niet meer voorstellen hoe zo’n eenvoudig
getypt blaadje in sommige gevallen tot de doodstraf leidde. De
eerste Nederlandse verzetslieden die werden geëxecuteerd op
13 maart 1941, waren de leden van de verzetsgroep De Geuzen die
het illegale blad Het Geuzenbericht uitgaven. DE KRISTAL komt
niet in de database van Nederlandse verzetsbladen voor. Er is
alle reden om dit blad hierin op te nemen. Het doet recht aan de
moed van gewone mensen in een buitengewone tijd.
Als er lezers zijn die herinneringen hebben aan De Kristal of zelfs
exemplaren bezitten, dan vernemen wij dat graag.
Noten:
1

Het archief van I.J. Wolleswinkel wordt beheerd door zijn zoon
Drs. Guus Wolleswinkel te Woubrugge.

2

Lyda Winkel, geciteerd in Lisette Lewin, Het clandestiene boek
1940-1945 (Amsterdam 1983) 285-287.

3

https://nl.wikipedia.org/wiki/BBC_Dutch_Service

4

Henk Roovers, ‘De Drukkers van de Strijd en De Typhoon’
Zaans Erfgoed 48 (voorjaar 2014) 12-16.

5

http://www.beeldengeluidwiki.nl/index.php/Kristalontvanger
http://www.rotterdamsradiomuseum.nl/index.php/techniek/57-van-

HET EINDE VAN DE KRISTAL
Eind 1944, terwijl de berichten over het Ardennenoffensief tot
voelbare spanning leidden, sloot op 30 december no. 80 af met
de mededeling: ‘Tot onze spijt moeten wij U mededeelen dat U DE
KRISTAL hiermede voorloopig voor het laatst ontvangt. Verschillende
omstandigheden maken het nl bezwaarlijk met de uitgifte door te
gaan. Mochten deze omstandigheden zich wijzigen dan zullen wij
10

kristaldetector-tot-transistor
6

‘De radiohandel is paraat’ De Typhoon, 3 juli 1945.

7

Nederlandse Vereniging voor Radio Historie http://www.nvhr.nl/
frameset.htm?oproep_gidi.htm&ContentFrame

8

‘In Memoriam I.J. Wolleswinkel’, De Typhoon 8 januari 1969;
‘Zaans Portret I.J. Wolleswinkel’ De Typhoon 19 oktober 1957.
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Juco en Mayonaise

De rol van Duyvis’ Oliefabrieken in de voedselvoorziening
tijdens de Tweede Wereldoorlog
Al voor de oorlog werden er op regeringsniveau maatregelen voorbereid om de voedselvoorziening voor de
Nederlandse bevolking veilig te stellen in geval van oorlog. Producten van Duyvis’ Oliefabrieken speelden
daarin een belangrijke rol, ook tijdens de oorlog. De organisatoren slaagden erin delen van de productie buiten
de officiële distributie te houden en door te spelen aan het verzet.
door Willem Peeters
illustraties archief auteur

VOEDSELDISTRIBUTIE
Stephanus Louwes (1889-1953), afkomstig uit een landbouwers
gezin te Vierhuizen, was een man met visie. Hij doorliep de HBS
in Groningen en studeerde aan de toenmalige Rijks Hoogere
Land-, Tuin- en Boschbouwschool te Wageningen. Na diverse
functies te hebben vervuld bij het landbouwonderwijs, werd
hij in 1919 secretaris-penningmeester van de Overijsselse
Maatschappij van Landbouw. In 1935 volgde de benoeming tot
regeringscommissaris voor de akkerbouw en veehouderij en
in 1940 werd Louwes Directeur-Generaal van de Voedselvoor
ziening. Al in 1937 nam hij het initiatief om in geval van een
Duitse bezetting de voedselvoorziening in Nederland veilig
te stellen. Zo werd de ‘Commissie Voorbereiding Voedselvoor
ziening in Oorlogstijd’ opgericht – met Louwes als voorzitter –
die tot taak had om grondstoffenvoorraden aan te leggen en
een distributiesysteem te ontwerpen.
Voor de voorziening van eetbare oliën en vetten deed Louwes
een beroep op het bedrijfschap MVO (Margarine, Vetten en
Oliën). MVO, dat in 1932 werd afgesplitst van de Crisis-ZuivelCentrale en als zelfstandig bedrijfschap van start ging, be
schikte over veel expertise in de persoon van Albert Pierhagen,
die van Louwes de opdracht kreeg om de met overheidssteun
aangekochte grondstoffen – voornamelijk van overzee, zoals
copra (kokosvet) en palmolie – zoveel mogelijk naar rato van
de bevolkingsdichtheid te spreiden en op te slaan. Voor deze
klus kreeg hij van Louwes een week de tijd. Pierhagen noteert
in zijn memoires: ‘Daar dit een omvangrijke taak was, [....], vroeg ik
om meer tijd ter voorbereiding. Het antwoord was kort en krachtig.
“Neen”, zeide de heer Louwes, eraan toevoegend: “weet U wanneer ze
komen?”’ Toch lukte het natuurlijk niet op zo'n korte termijn,
maar begin 1940 had Pierhagen zijn zaakjes op orde. Hij had de
voorraden ondergebracht in kleine porties op tal van locaties,
om te voorkomen dat de Duitsers grote hoeveelheden in één
klap konden wegvoeren. Daarnaast ontwierp hij een dubbele
boekhouding. Een volledige voor zichzelf en een waarin tien
procent van de voorraden werd verantwoord, bedoeld voor de
bezetter. Zo draaide Pierhagen de Duitsers een rad voor ogen
en schiep hij de mogelijkheid om voorraden naar plekken te
dirigeren waar zij het meest nodig waren. De distributie van
deze grondstoffen was een uiterst ingewikkelde zaak. Maande
lijks werd aan 25.000 bedrijven een toewijzing gegeven, waar
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voor 300 man personeel was aangerukt. En onder die bedrijven
bevond zich Duyvis’ Oliefabrieken te Koog aan de Zaan.

PIERHAGEN - PEETERS, EEN EFFECTIEF DUO
Pierhagen had goede contacten met Henk Peeters, die destijds
leiding gaf aan de afdeling Eetbare Oliën van Duyvis. Peeters
was verantwoordelijk voor de productie van artikelen als slaolie
en diverse sausen zoals Salata, een frisse slasaus die in die tijd
populair was als dressing. Daarnaast maakte Duyvis mayonaise
die voor 85% uit vet bestond. Vlak voor het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog lanceerde Duyvis een jusblokje, Juco, ge
baseerd op vleesnat en vet. Het waren deze twee producten die
in de illegale voedselvoorziening een belangrijke rol speelden.
Met Pierhagen vormde Peeters een effectief duo. Pierhagen –
spin in het web van de distributie van grondstoffen – regelde de
toewijzing van voor de clandestiene productie van mayonaise
en Juco extra benodigde grondstoffen aan Duyvis, die deze
vervolgens verwerkte en distribueerde zonder dat de bezetter
dat in de gaten had. Zo belandde Juco in voedselpakketten
die door werkgroepen van doopsgezinden en quakers in de
Zaanstreek aan Joodse vluchtelingen in Westerbork werden
gestuurd.1 Ook voorzag Peeters ziekenhuizen in de regio van
mayonaise in aanvulling op de vetrantsoenen en hield zijn
vrouw ‘winkel aan huis’. Mensen uit hun woonplaats Koog aan
de Zaan, of wellicht van verder weg, konden elke veertien dagen
mayonaise en Juco afhalen. Aan dat schema werd strikt de hand
gehouden. Wie eerder terugkwam voor een nieuw rantsoen
kon dat vergeten. Of ‘klanten’ werden toegeschoven vanuit
verzetsorganisaties of dat het echtpaar Peeters ze persoonlijk
rekruteerde, is niet bekend.
Het was allemaal niet zonder risico. Pierhagen had te maken
met een door de bezetter tot controleur van MVO benoemde
nazi, die zo zijn eigen ‘klantjes’ had en Pierhagen dwong die
van grondstoffen te voorzien. Door dit te boycotten maakte
Pierhagen zich zo kwetsbaar dat hij zich in 1944 genoodzaakt
zag onder te duiken. Peeters ontkwam aan dit lot, maar liep
evenzeer grote risico's.

DISTRIBUTIE VAN DE RANTSOENEN
Interessant is te lezen hoe Peeters aan MVO kenbaar maakte hoe
en waarom hij de toegewezen grondstof voor de fabricage van

Albert Pierhagen werd geboren in 1907 te Den Haag. Hij was een verwoed voetballer en speelde
in het eerste team van H.B.S. (Houdt Braef Stant). Na enige tijd voor de Amsterdamse Bank en
Shell (Curaçao) te hebben gewerkt, trad hij in 1933 in dienst bij de Crisis-Zuivel-Centrale. In 1937
werd de afdeling Margarine, Vetten en Oliën (MVO) van de Centrale afgesplitst als zelfstandige
organisatie, waarvan Pierhagen secretaris werd. Gedurende de jaren zestig was Pierhagen lid
van de Nederlandse delegatie die in Brussel onderhandelde over de ontwerp EG-verordening voor
de olie/vet-sector. In 1967 werd Pierhagen benoemd tot voorzitter van het productschap MVO, een
functie die hij bekleedde tot aan zijn pensioen in 1973. Hij overleed in 1994.

Henk Peeters werd in 1899 geboren te Amsterdam. Als 18-jarige trad hij als jongste bediende in
dienst bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Zes jaar later werd hij door Oliefabriek T. Duyvis
te Koog aan de Zaan aangenomen als kantoorbediende bij de afdeling Eetbare Oliën, die hij tot
grote bloei bracht. Na zijn benoeming tot onderdirecteur in 1946 voerde hij in Washington samen
met Albert Pierhagen onderhandelingen in het kader van de ontwikkeling van een internationaal
distributiesysteem voor vet/olie grondstoffen. In 1947 werd hij door de Nederlands-Indische regering
voor een jaar benoemd tot directeur-generaal van het Coprafonds. Daarna keerde Henk Peeters terug
naar Duyvis, waar hij in 1949 werd benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij overleed
in 1959.

Advertentie in het Haarlems Dagblad uit 1939
voor Juco. Het bleek nog niet te achterhalen
wat de afkorting betekende, hoewel een
verwijzing naar jus duidelijk lijkt.

Een zeer smaakmakende aanprijzing voor
Duyvis mayonaise in het Handelsblad van
1934. De verkoopprijs lag toen 5 cent hoger
dan die waarvoor ze later tijdens de oorlog
werden aangeboden.

De brief waarin Henk Peeters aan Gerard Maassen van het
bedrijfschap MVO voorstelt om van de geleverde slaolie de
voedzamere mayonaise te maken in plaats van salata.
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GEEN WOEKERPRIJZEN BIJ DUYVIS
Gedurende de oorlogsjaren rezen de prijzen voor voedings
middelen op de zwarte markt de pan uit. Volgens Pierhagen
kostte in het najaar 1944 een brood op de zwarte markt reeds
ƒ 100,- à ƒ 150,- en een pakje margarine ƒ 75,-. Maar Duyvis deed
daar niet aan mee. Peeters schreef aan MVO over de prijs van
een pot mayonaise: ‘De kosten zijn 60 Cents (tot nu toe berekenden
wij steeds 40 Cents, maar dat waren eigenlijk alleen de kosten der
grondstoffen; wij hebben nu de prijs meer in overeenstemming met de
werkelijke kosten gebracht; hij is echter nog steeds zeer laag).’
Tot aan de bevrijding bleef het door Pierhagen en Peeters op
touw gezette systeem van productie en distributie van extra
vetvoorzieningen intact. Pierhagen schreef in zijn memoires
over zijn persoonlijke situatie in de Hongerwinter: ‘Ik moet
daarbij voorop stellen dat onze voedingssituatie beduidend beter
was dan bij de meeste gezinnen. Basis daarvoor vormden vooral de
regelmatige zendingen mayonaise en jusblokjes aan ons personeel
door Duyvis’ Oliefabrieken, waarvan wij ons deel kregen. Deze extra
vetbron was van bijzonder groot belang, daar de rantsoenen voor deze
producten reeds lang ver beneden een noodzakelijk minimum lagen
en in de Hongerwinter nog verder terugliepen. Andere componenten
in de voeding die in het grote calorieëntekort konden voorzien waren
niet beschikbaar.’
Gelukkig zijn deze clandestiene activiteiten van Duyvis en MVO
voor de bezetter altijd verborgen gebleven.
Bronnen:
-

Memoires van Albert Pierhagen, ter beschikking gesteld door diens
zoon Wandert Pierhagen aan de auteur, zoon van Henk Peeters.

Op de bevestigingsbrief van 17 -10-1942 van Peeters aan Maassen
zette Pierhagen met de hand de opmerking ‘Een steun die voor tal

-

Correspondentie tussen Duyvis en MVO in bezit van de auteur.

van onze mensen goud waard zou blijken.’

-

Website 'DoopsgezindWeb' (http://www.geschiedenis.doopsgezind.
nl/artikel.php?nr=7051&stuurdoor=nee)

mayonaise wilde benutten. In een brief van 16 september 1942,
gericht aan Gerard Maassen, plaatsvervangend voorzitter van
het bedrijfschap, schreef hij: ‘Van de slaolie, die ons nu onlangs is
toegewezen, zouden wij natuurlijk Salata kunnen maken en deze
zouden wij onder de winkeliers kunnen distribueren, maar dan
weten wij zeker, dat het goed niet komt waar het hoort. De winke
liers verkwanselen zulk waardevol goed voor alle mogelijke dingen.
Met het oog daarop hebben wij ertoe besloten van deze olie uit
sluitend mayonnaise te maken en deze zelf zo te distribueren, [....]
dat het goed daar komt waar het het meest nodig is. Nu hebben wij
de onderv inding opgedaan dat mayonnaise (U weet dat hetgeen wij
maken nog altijd 85% vet bevat) uitstekende diensten kan bewijzen
aan mensen, die op krachten moeten komen of die ondervoed zijn.
Aan zulke mensen verstrekken wij dan meestal een pot van 360 gram
per 14 dagen, zodat zij 180 gram per week gebruiken, hetgeen dus
meer dan een verdubbeling van hun vetrantsoen betekent. De resul
taten zijn meestal frappant. Ik zou U nu willen vragen: Voelt U er iets
voor het goed ter beschikking te stellen van [....] (hen) die het nodig
hebben [....]. Vooral in de grote steden lopen zoveel van die mensen
rond [....].’ Maassen nam dit aanbod graag aan en verzocht om
mayonaise voor vijftig mensen die deze extra vetvoorziening
hard nodig hadden. Op 17 oktober bevestigde Peeters de bestel
ling. Pierhagen maakte een aantekening op deze brief: ‘Een steun
die voor tal van onze mensen goud waard zou blijken.’
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Willem Peeters is amateur-historicus en publiceert artikelen over de
Spaanse geschiedenis op zijn eigen website 'Casa Cultural' (www.
casacultural.nl). Ook schrijft hij voor 'Historiek' (http://historiek.
net/author/willem-peeters/).
Noot:
1

Dit waren (protestants-) Joodse Duitse vluchtelingen die voor de
oorlog waren opgevangen door doopsgezinden en in Westerbork een
afzonderlijke groep vormden die van hulpgoederen werd voorzien
door o. a. de Zaanse doopsgezinde werkgroep.
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Oorlogsherinneringen uit het
archief van Hoza
Over brieven uit Amerika, een Jodenster en plagiaat

Het bedrijf Hoza werd midden in de crisistijd (1938) opgericht door Jos van der Horst (1899-1976) uit Zaandam.
De eerste producten bestonden uit houten speelgoed en nijverheidsartikelen.
Na de oorlog schakelde Hoza (een samentrekking van Van der Horst en Zaandam) over op de productie van
pallets en andere logistieke middelen. Hierdoor verhuisde de fabriek in 1956 naar Scheemda. In 1990 werd het
bedrijf verkocht aan derden, met als gevolg dat het archief daarna in de kast verdween.
Zoveel jaren later wilde de familie het archief opruimen, maar er bleek nog genoeg materiaal bewaard te zijn
gebleven voor een boek.1 Ook over de crisistijd en de Tweede Wereldoorlog kon aan de hand van tientallen
brieven moeiteloos een hoofdstuk worden geschreven. Hier drie voorbeelden van wat er zoal speelde.
door Frans ten Horn
Illustarties: auteur

WEL OF NIET EMIGREREN?
De meeste bewaard gebleven brieven waren natuurlijk zakelijk
van aard. Maar daarnaast konden de tijdsomstandigheden
in het boek regelmatig worden aangevuld met privé-corres
pondentie. Bijvoorbeeld met de brieven die de echtgenote van
Jos, Gré Flentrop, schreef aan haar jeugdvriendin, de dominees
dochter Aat van Calcar. Ze waren beiden opgegroeid aan de
Botenmakersstraat in Zaandam.2 Aat emigreerde op 18-jarige
leeftijd in 1923 naar Amerika en de vriendinnen hebben de rest
van hun leven met elkaar gecorrespondeerd. De brieven van Aat
zijn bewaard gebleven. Daarnaast stuurde Aat later een serie
brieven van Gré terug uit de jaren dertig, begin veertig. Hieruit
bleek onder meer dat Hoza al binnen een jaar na de oprichting
op de rand van de afgrond stond. Vandaar dat de familie Van
der Horst (Jos, Gré en drie zonen) op het punt heeft gestaan om
eveneens naar Amerika te emigreren. Een tijdsbeeld:
‘16 september 1939. Lieve Aat. Wat een wereld, wat een ellende. Jo en
ik zitten erg in de misère. Onze zaak, de fabriek is gister stopgezet.
Onze export die aardig begon te lopen staat absoluut stil en in ’t
binnenland geeft niemand nog een cent voor luxe uit en speelgoed
wordt evenmin gekocht. Daar zitten we nu met grote voorraad en
een 14-tal splinternieuwe machines. Gestrand! Absoluut aan de grond
Aat. (…). Jo wou nu zo lang in loondienst gaan, tot de tijden wat beter
worden, maar hij kan nergens terecht. (…) We doen er nu alles aan
om naar jullie te komen, onze plannen zijn nog nooit zo ernstig
geweest. (…) Jo is op ’t ogenblijk in R’dam naar ’t consulaat en laat ons
tevens op de lijst zetten. (…) Ik heb al je vroegere raadgevingen weer
opgezocht. We komen dan per vrachtboot door ’t Panamakanaal. Wil
je nog eens schrijven wat we mee moeten nemen? (…) En nu begint
Rusland ook en gaan Duitsland en Rusland Polen verdelen. Men
rekent hier op een langdurige oorlog en ’t zal lang niet zeker zijn dat
wij er buiten kunnen blijven. (…) Overal staan hier aanbiedingen van
gasmaskers, schuilkelders, enz.’
‘20 september 1939. We hebben papieren ingevuld voor immigratie,
komen nu op de lijst en kunnen dan waarschijnlijk over 3 maand of
eerder al weg.’
16

Eind oktober kreeg Gré een zware bronchitis. Ondertussen
wachtte de familie op een verblijfsvergunning voor Amerika.
Maar halverwege november besloten Jos en Gré voorlopig van
de reis af te zien. Duitse zeemijnen maakten reizen over zee erg
gevaarlijk. Het drama met de Simon Bolivar was de bekende
druppel. Dit passagiersschip werd op 18 november ’s nachts in
de monding van de Theems getroffen door een magnetische
mijn. Vier dagen later schreef Gré aan Aat: ‘Met al die mijnen werd
het gaan naar jullie ons ontraden. En de Simon Bolivar is nu op een
mijn gelopen, 96 doden waaronder veel Nederlanders. Je moet er niet
aandenken dat je man of kinderen zoiets overkomt.’ In werkelijkheid
waren er 84 passagiers en 18 bemanningsleden om het leven
gekomen.
Vanaf 1941 werden de brieven van Aat aan Gré door de Censuur
dienst geopend. Mede hierdoor kwam deze correspondentie pas
na de oorlog weer op gang.

DUITSE VLUCHTELINGEN
De tweede serie brieven in dit artikel gaat over Hans en Hilde
Marcuse. Het echtpaar Marcuse (hij was Jood en zij werd in
die tijd als ‘Arisch’ beschouwd) was in 1933 van Duitsland naar
Nederland gevlucht. Hans begon in 1940 met een eigen fabriek
in Zaandam die een jaar later door de nazi’s werd geliquideerd.
Hierdoor moest hij op zoek naar nieuw werk. Ondertussen was
Hoza opnieuw opgestart. Naast speelgoed en houten molentjes
werden nu ook andere producten gemaakt, waaronder houten
fietshandvatten, fietstrappers, kapstokken en dienbladen.
Sommige van deze producten werden aan de deur verkocht.
In 1942 probeerde Marcuse het, maar het leek al snel bijna een
kansloze zaak. Hij schreef hierover op 6 november 1942 aan Jos:
‘Er zijn verschillende redenen. Ik ben zeer gehandicapt doordat ik naar
vele niet kan gaan en mij alleen de tijd van 3 tot 5 uur ter beschikking
staat; dat is veel te weinig als je in deze twee uren nog alles moet
bewandelen! (…) Presenteerbladen zijn nagenoeg het enige wat nu
nog aangeboden wordt en last but not least: in dezelfde positie als ik
verkeren in Amsterdam waarschijnlijk nog enkele duizenden, zodat

De eerste poppenmeubeltjes
(1938-1942) van Hoza waren
geïnspireerd op het werk
van Hendrik Wouda en
kunststroming De Stijl.
(Coll. Speelgoedmuseum,
Deventer)

de winkels hier gewoon plat worden gelopen met artikelen die alsnog
kunnen worden geleverd.’ Marcuse kon slecht lopen vanwege
een ischias. Bovendien was hij gehandicapt door de verplichte
Jodenster en Joden mochten vanaf 17 juli 1942 alleen nog tussen
3 en 5 uur winkelen.
De families Marcuse en Van der Horst moeten in de rest van
de oorlog op goede voet met elkaar hebben gestaan. Dit bleek
ondermeer uit een brief die Hilde in de Hongerwinter aan Gré
schreef. Het voedseltekort was natuurlijk een drama: ‘8 December
1944. Beste Gré. Daar kom ik je even vervelen om te vragen of er
enige hoop bestaat dat jullie aan tarwe komen? Is Jo nog geslaagd
in Wieringen? Ik vraag rechts en links, maar nooit heb ik succes. (…)
Van mijn tocht uit Zaandam ben ik volkomen uitgeput thuisgekomen.
In de Nassaukade ben ik in elkaar gezakt. Ik had 3 dagen nodig om
weer op mijn verhaal te komen en de zorgen gingen maar door. Nee,
het is geen pretje meer om te leven, vooral als je altijd aan die kant
staat waar de klappen vallen. (…).’
Ondanks alle ellende heeft de familie Marcuse (inclusief twee
zoons) de oorlog overleefd.

Envelop van Aat Snijder-van Calcar.
De brieven uit Amerika werden door de
Censuurdienst geopend.
(Coll. M. van der Horst, Haren)

OVER ONDERDUIKERS EN HET PLAGIAAT VAN BRUYNZEEL
Om het hoofd boven water te houden hadden Jos en Gré in het
begin van de oorlog een kamer verhuurd aan de psychiater Alie
Thierry. Maar sinds 1942 ging het met Hoza weer wat beter. Dit
kwam mede door de verkoop van speelgoed (houten bruggen en
bootjes) die de architect J. Westerhout had ontworpen. Wester
hout had deze serie in eerste instantie aangeboden aan Bruyn
zeel, maar deze firma zag er al snel van af en stuurde de architect
door naar Hoza.
Aan het eind van 1943 verhuisde dokter Thierry. Hierdoor kon
in de loop van 1944 Ans Tof bij de familie Van der Horst onder
duiken. Later bleek het hier te gaan om de Joodse onderwijzeres
Roza Julia Tof. Vermoedelijk kwam zij bij Jos en Gré via Remmert
Aten. Aten zat zwaar in het verzet en had zo nu en dan contact
met Van der Horst. Aan het eind van 1944 kwamen Jan Allan
en zijn dochter Bep bij de familie Van der Horst. Jan en zijn

Dienbladen van eikenhout.
(Coll. Speelgoedmuseum, Deventer)

vrouw Jo Allan waren de beste vrienden van Jos en Gré. Allan
was directeur van Papierfabriek Van Gelder Zonen in Wormer.
Nadat deze fabriek door de Duitsers was geconfisqueerd moest
hij onderduiken.
In februari 1945 schreef Jos aan Westerhout: ‘Het jaar eindigde
zakelijk helaas door het afsnijden van de stroom veel te spoedig, zodat
de afrekening niet zo gunstig is als hij had kunnen zijn. Ook nu zitten
wij nog steeds zonder stroom (…). Tot op heden wordt er niet meer
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Houten basculebrug uit 1945.
(Coll. Speelgoedmuseum, Deventer)

De serie Nautica werd ontworpen door
J. Westerhout.

gewerkt terwijl de onkosten normaal doorgaan. Hoe lang dat zal
moeten duren is nog in genen dele te overzien. Dat het spoedig moge
verbeteren wensen wij hier allemaal. Vergeef mij, dat ik wat slof met
mijn antwoord ben geweest, maar alle beslommeringen hebben mij
nu geheel in beslag genomen. Gestolen wordt hier op een ongelofelijke
manier, ook mijn hout is er voor een gedeelte aangegaan. Ook braken
zij bij mij thuis in, stalen fietsen, de veestapel, bestaande uit 1 geit,
enz. Bovendien hebben wij hier op ’t ogenblik voor 7 magen te zorgen,
wat tegenwoordig bijna geheel ondoenlijk is.’
In dezelfde brief schreef Jos aan Westerhout ook over een andere
zaak. Volgens hem had Bruynzeel plagiaat gepleegd: ‘Een zeer
onplezierig ding is ook wat de Bruinzeels aan de hand hebben gehaald,
diefstal op herenwijze, welke helaas wettelijk niet te achterhalen
is. De firma brengt n.l. op ’t ogenblik scheepjes en havendelen in de
handel, waarvan het grondidee, van U, dus nu ook van ons gestolen is.
Ik ben met de vakgroep daarover doende geweest, maar tot op heden
kunnen zij daaraan niets doen.’
Hierop antwoordde Westerhout op 10 maart: ‘Dat onze Bedrijfs
groep er niets aan kan doen, pleit ook niet voor hun activiteit, ofwel
het moet komen dat W. Bruynzeel teveel als voorzitter gerespecteerd
wordt. Zij hadden U zonder meer naar de EERE-R AAD voor het
BEDRIJFSLEVEN moeten verwijzen op vermoeden van oneerlijke
concurrentie. (…) Eén ding begrijp ik niet hoe Bruynzeel aan alle
mogelijke ontheffingen komt die een ander niet verleend worden,
op dat gebied zullen de betreffende Rijksbureau zich te verantwoord
hebben.’
Maar de zaak Bruynzeel was natuurlijk ‘een peanut’ vergeleken
bij het voedseltekort. Midden in de Hongerwinter ging Jos op
de fiets naar de Wieringermeer en hoopte daar eten te vinden.
Heen en terug bijna 160 kilometer. Hij kocht na lang zoeken
voor veel geld een zak tarwe die op de terugweg werd gestolen.
Bij de familie Van der Horst stonden de bloembollen op het
laatst ook op tafel. Een vriendin van Gré schreef op een klein
papiertje: ‘Beste Greet. Je vroeg om bollenrecepten. We hebben
verschillende keren geëxperimenteerd. Als aardappels: met ruim
water koken en droog stomen. Maak daarvan stampot met spijzen
waar azijn ingaat of enigszins zoet mogen zijn, bijvoorbeeld rode
kool en hutspot.’
Begin mei volgde de bevrijding. Jos probeerde Hoza een maand
later weer op te starten. Bij gebrek aan stroom werden de
18

machines met de hand aangedreven. Op 5 juli schreef Jos
weer een brief aan Westerhout waarin hij verder inging op het
plagiaat van Bruynzeel. Hij kon er helaas niets meer mee doen
omdat het speelgoed van Bruynzeel in zijn woonomgeving was
uitverkocht. Tot slot constateerde hij nijdig: ‘Bruynzeel had een
machtige positie. Hij zal zich wel door niemand van zijn eenmaal
ingeslagen weg laten afbrengen, bovendien heeft hij altijd unfaire
zakenmethoden gehad, zonder dat iemand hem durfde aanvatten (…).
Ook gedurende de oorlog was de houding van C. Bruynzeel en vrouw
op zijn minst genomen on Nederl.. Hij blijft echter onaangetast.’
Jaren later werden de beschuldigingen aan het adres van C.
Bruynzeel en zijn vrouw Titia Verkade bevestigd door Erik
Schaap, expert op het terrein van de Zaanse oorlogsgeschiedenis.
Hij noteerde onder meer op zijn website over de Zaanstreek in de
Tweede Wereldoorlog onder het kopje ‘Hoe bruin is Bruynzeel’
dat de rechercheurs Brunekreef en Van Noort al op 25 mei 1946
schreven dat volgens hen Willem Bruynzeel (1901-1978) altijd
volkomen anti-Duits en pro-Nederlands was geweest, maar dat
dat bij diens broer Cornelis jr. (1900-1980) heel anders lag.3
Kort na de oorlog was er een enorme vraag naar speelgoed.
Maar er was nu een tekort aan hout. Daarom werd het eerste
speelgoed van Hoza direct na de oorlog gemaakt van afvalhout.
Dit materiaal was afkomstig van voedselkisten die rond de
bevrijding door de geallieerden waren aangevoerd. Maar dit
is een ander verhaal.
Frans ten Horn schrijft sinds 1992 artikelen in diverse cultuur
historische tijdschriften, is medeauteur van verschillende boeken en
publiceerde in 2016 een boek over Hoza. Hij woont in Haren.
Noten:
1

Frans ten Horn, Hoza, van speelGoed naar Goed in logistiek; Over de
geschiedenis van Hoza in Zaandam, Hoorn en Scheemda (Bedum 2016).
(Besproken in Zaans Erfgoed 58 (najaar 2016) 36.

2

Informatie van M. van der Horst.

3

Erik Schaap, www.meitotmei.nl/hoe-bruin-was-bruynzeel
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Van korenbeurs tot koffiehuis

De geschiedenis van het perceel Zuiddijk 10 in Zaandam
In 1849 wordt aan de Zuiddijk 10 te Zaandam een korenbeurs in gebruik genomen.1 Het gebouw is echter maar
kort als zodanig in gebruik geweest en daarna ingericht als koffiehuis.
door Jan van der Male

AANLEIDING
Halverwege de negentiende eeuw is er in Zaandam dagelijks
een vismarkt, op maandag een groentemarkt en op donderdag
de weekmarkt, waarop ook andere waren worden verhandeld.
Sinds de bouw van het nieuwe stadhuis in 1848 vinden deze
markten plaats op de Burcht.2
Vanaf 1849 worden op de donderdagse markt ook granen en
zaden verhandeld. De Zaanse kooplieden proberen daarmee
onafhankelijk te worden van Amsterdam. Dit moet echter in
een gebouwtje dat daarvoor volstrekt ongeschikt is. Helaas is
niet duidelijk waar zich deze beurs bevindt.3
De betrokken kooplieden komen bij elkaar ‘onder de Tent bij
A. Dorpema’. 4 Dat is het logement ‘Het Wapen van Zaandam’,
gerund door Abraham Dorpema (1785-1853) en diens tweede
vrouw Cornelia van der Weert (1804-1868).5 Op 12 april 1849
verzoekt de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Zaanland
het gemeentebestuur van Zaandam om een beter gebouw.6 De
brief wordt behandeld in de gemeenteraadsvergadering van een
week later en er komt direct een ‘schetsteekening’ op tafel. Het
gemeentebestuur gaat akkoord met de bouw van de korenbeurs
met ten noorden daarvan een waag aan de Zuiddijk, het latere
adres Zuiddijk 10, respectievelijk nummer 12.7

DE VOORGESCHIEDENIS VAN HET TERREIN
Helsloot veronderstelt dat op het terrein van de korenbeurs eerst
het hiervoor genoemde logement ‘Het Wapen van Zaandam’ van
de familie Dorpema heeft gestaan.8 Onderzoek in het archief
van het kadaster wijst echter uit dat dit logement tegenover
de beurs heeft gestaan, aan de oostkant van de Zuiddijk op
nummer 5.9 Ik kom daar later nog op terug.
Het perceel van de korenbeurs is begin negentiende eeuw nog
onbebouwd. Het wordt eind jaren dertig van de negentiende
eeuw deels verkocht aan Christina Paschendag (1792-1857),
eigenaresse en bewoonster van huis ‘De Zon’ op de dam in de
Zaan.10 Zij laat hier een luchthuis bouwen, ‘Zaanzigt’ genoemd.11
Reeds in 1841 verkoopt ze dit aan het polderbestuur van de
Polder Oostzaan. Het recht van opstal komt bij een zekere
Alida Scheepmaker te liggen. Naar alle waarschijnlijkheid is dat
Alida Johanna Scheepmaker (1817-1892), de vrouw van Maarten
Hendrikszn. Swart (1815-1878). Aan dit echtpaar verkoopt
Christina Paschendag namelijk in 1843 haar woning ‘De Zon’.12
Luchthuis ‘Zaanzigt’ gaat in 1848 tegen de vlakte. Het polder
bestuur verkoopt het opnieuw lege erf aan de gemeente Zaan
dam. De gemeente heeft inmiddels ook het zuidelijk aan
grenzende erf in eigendom. Hier is ruimte genoeg voor de nieuwe
korenbeurs in combinatie met waag.13
20

DE BOUW EN INGEBRUIKNAME
De kosten voor de bouw van de korenbeurs worden beraamd
op ƒ 8.000,-. Daarvoor sluit de gemeente Zaandam een lening
af. Diverse vermogende Zaankanters nemen daaraan deel, zoals
J.C. van Wessem, J.C. Keg, de heren D. en A. Zwaardemaker,
J. Simonsz en leden van de familie Van de Stadt.14
Architect L.J. Immink (1822-1869) wordt gevraagd een ontwerp
te maken. Het zal een van zijn eerste, zo niet zijn allereerste
ontwerp voor Zaandam zijn, want hij is aan het begin van dat
jaar als stadsarchitect aangesteld. Op 30 juni 1849 reeds volgt
de openbare aanbesteding. Timmerman D. Heijdeman neemt
de klus aan.15

OPHEFFING
In eerste instantie lijkt de graan- en korenhandel een succes.
De handelaren uit de omgeving brengen hun koopwaar in het
vervolg in Zaandam aan de man in plaats van te Amsterdam.16
Toch blijkt na een aantal jaren dat de handel achterblijft bij
de verwachting. De korenbeurs wordt opgeheven. Het is niet
duidelijk wanneer dat precies gebeurt; in de literatuur wordt
zowel gesproken over circa 1855 als 1870.17 Dat laatste is in elk
geval niet juist; de opheffing is ruim voor 1868 geweest. De
Zaandamse korenbeurs heeft dus maar enkele jaren als zodanig
gefunctioneerd.18

LOKAAL VAN ‘HET WAPEN VAN ZAANDAM’
ALIAS ‘HOTEL DE BEURS’
Het voormalige beursgebouw wordt vervolgens verhuurd
aan de overbuurvrouw, de weduwe van de eerder genoemde
en inmiddels overleden logementhouder Dorpema van ‘Het
Wapen van Zaandam’.19 Dorpema betrekt het gebouw, zo
prachtig aan de Zaan gelegen, dus bij haar logement en richt
het in als koffiehuis. Tegenwoordig zouden we zeggen café of
restaurant. Ernaast ligt de veersteiger voor de boot naar onder
meer Amsterdam. Dat betekent een hoop klandizie.20 Daar
naast vinden er vele openbare verkopingen en veilingen plaats
van roerende en onroerende goederen. Ook worden er regel
matig concerten gegeven. Het blijft als ‘beursgebouw’, ‘lokaal de
Korenbeurs’, ‘café De Beurs’ of ‘café La Bourse’ bekend.21
In 1870 verkopen de erfgenamen van de familie Dorpema
logement ‘Het Wapen van Zaandam’ op Zuiddijk 5 aan Jean
Franciscus Kellij. Het wordt kort erna grotendeels vernieuwd
en de naam gewijzigd in ‘Hotel de Beurs’. Daaruit blijkt wel de
nauwe verbondenheid met het voormalige beursgebouw.22
Hotel ‘De Beurs’ wisselt omstreeks 1880 diverse malen van eige
naar en dus het voormalig beursgebouw van huurder.23

Zicht op de Dam in de Zaan met de Oostzijderkerk omstreeks 1750. Het
huis aan de linkerzijde met de twee schoorstenen is het huis ‘De Zon’. Eén

Het begin van de Zuiddijk omstreeks 1890 met links de Oostzijderkerk

van de huizen aan de rechterzijde is logement ‘Het Wapen van Zaandam’

en rechts het gemeentehuis. De voormalige korenbeurs is inmiddels in

aan de Zuiddijk. Van de korenbeurs die daar later aan de waterkant stond

gebruik als koffiehuis en in 1886 en 1887 uitgebreid met een veranda en

is nog niets te zien. Gravure van J. Bulthuis. (GAZ 11.2622)

deels een tweede verdieping. Aan de zuidkant is de steiger te zien.
(GAZ 21.00144)
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Vanaf het stadhuis zicht op de hoek WilhelminastraatZuiddijk, waar tot 1910 de voormalige korenbeurs stond,
situatie rond 1950. (GAZ 26.00825)

Programma van de voorstelling in het voormalig
Beursgebouw ter gelegenheid van het 300-jarig
bestaan van Zaandam in 1872. (bron onbekend)

Advertentie in het Algemeen Handelsblad
van 19 februari 1870.

KOFFIEHUIS OF CAFÉ ‘DE BEURS’ VAN DE FAMILIE LABOHM
Uiterlijk in 1883 wordt de verhuur van het koffiehuis aan hotel
‘De Beurs’ beëindigd. Het gemeentebestuur van Zaandam
besluit om het koffiehuis te verhuren voor ƒ 400,- per jaar aan
Louis Daniël Labohm jr. (1844-1919).24 Eind 1886 verkoopt de
gemeente het oude beursgebouw aan hem.25 Kort erna vergroot
Labohm het pand door aan de Zaanoever een veranda van 2 m
diep aan te brengen en aan de noordkant van het gebouw er een
verdieping op te bouwen.26
In de periode 1901-1903 wijzigt de nabije omgeving drastisch
door de aanleg van de Wilhelminasluis. De veersteiger naast
het koffiehuis verdwijnt. Iets ten zuiden van ‘De Beurs’ komt,
in het verlengde van de zuidelijke sluisdeur, de Wilhelmina
straat, die de Zuiddijk kruist. Dit betekent voor Labohm dat
hij zijn idyllische en economisch gunstige plekje aan de Zaan
kwijtraakt.27 Het eens zo mooie gebouw krijgt al vlug ‘een ver
vallen aanzien’. Omstreeks 1908 herstelt Labohm het koffiehuis
‘De Beurs’ weer.28

het nieuwe Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf (GEB) met een
hoogspannings- en verdeelstation (Oostkade 26-32).31 Op het
stuk grond op de hoek Zuiddijk/Wilhelminastraat worden
in 1914 een fietsenzaak voor de firma Verhoef (Wilhelmina
straat 2) en een schoenhandel voor de firma Kruidenberg
(Wilhelminastraat 4) gebouwd.32 In 1969 wordt de boven
verdieping van de fietsenzaak omgebouwd tot Doopsgezind
jongerencentrum, later theater ‘Het Kabelgat’. Beide panden
gaan in 1977 tegen de vlakte. Een jaar later verrijst het huidige
winkel- en appartementencomplex op de hoek van de Zuiddijk
en Wilhelminastraat.33
Noten:
1

GAZ, Plano-collectie, C04.

2

GAZ, PA-0432, inv.nr. 40 en GAZ, OA-110, inv.nr. 2.

3

In de achttiende eeuw schijnt een korenbeurs gevestigd te zijn
geweest in herberg ‘De Oude Prins’ op de Dam. In 1858 wordt dat
pand vervangen door vrijmetselaarsloge ‘Anna Paulona’ op Dam 2.

4

HET EINDE
Helaas, op 14 augustus 1910 ontstaat er brand en het gebouw
brandt tot de grond toe af.29 De restanten worden gesloopt
en de familie Labohm verhuist naar Oegstgeest.30 Op de plek
van het voormalige koffiehuis komt in 1915 een kantoor voor
22

P.N. Helsloot, De glorie van Zaandam. Zeven eeuwen geschiedenis, gezien
van de Hogendam (Zaltbommel 2002) 102, 141.

5

In eerdere jaren ook wel 'Het Wapen van Oost-Zaandam' genoemd
en vermoedelijk anno 1818 bekend als het ‘Amsterdamsch Veerhuis’,
verwijzend naar de steiger die hier vlak voor in de Zaan lag. Reeds
dan is het al eigendom van de familie Dorpema.

Aan de rechterkant is het in 1978 gebouwde woon/winkelcomplex op de

Huidige situatie vanaf Wilhelminasluis: Het GEB-kantoor anno

hoek Zuiddijk-Wilhelminastraat zichtbaar. De foto is in 2015 gemaakt

2014, op de plek waar eerst de korenbeurs stond. Rechts het woon/

vanaf de Oostzijderkerktoren. (© Jan van der Male)

winkelcomplex op de hoek Zuiddijk-Wilhelminastraat.
(© Jan van der Male)
Het minuutplan uit 1827
Kadastraal minuutplan uit 1827 met groen omcirkeld de
plek waar de korenbeurs zou komen op Zuiddijk 10 en
blauw omcirkeld ‘Het Wapen van Zaandam’ op Zuiddijk 5.
(Noord-Hollands Archief, inv.nr. NL-HlmNHA_491_1808)

6

GAZ, OA-0154, inv.nr. 1.

nieuw waaggebouw in gebruik genomen. De oude stadswaag wordt

7

GAZ, OA-0154, inv.nr. 10-1.

daarna benut als arrestantenlokaal voor de politie. In 1896 gaat

8

Helsoot, 102, 141.

het tegen de vlakte en wordt een nieuw politiebureau gebouwd op

9

GAZ, OA-0120, inv.nr. 5-84.

Zuiddijk 10.

10 Ook wel gespeld als Paaschedag.

19

11

Ook wel gespeld als ‘Zaanzicht’. De naam van het luchthuis blijkt uit

20 GAZ, OA-0059, innv.nr. 3244 en 3249.

de leggers van het kadaster. Niet te verwarren met de gelijknamige

21

‘collegietuin met biljart’ aan de Westzijde, waar in de negentiende

22 Algemeen Handelsblad, 19 februari 1870; Het Nieuws van den dag: kleine

Maarten Swart en Alida Johanna Scheepmaker beginnen in het

23

In 1901 brandt ‘hotel De Beurs’ af. In 1915 verrijst het huidige pand
Zuiddijk 5.

huis ‘De Zon’ een koffiehuis. Swart is daarnaast sluiswachter. In 1881

13

Zaanlandsche Courant, 25 december 1869.
courant, 27 november 1877.

eeuw veel feesten en partijen worden gegeven.
12

GAZ, OA-0022, inv.nr. 38. Notariële akte van 20 augustus 1868.

verkoopt de weduwe Swart-Scheepmaker het koffiehuis aan Hendrik

24 Zaanlandsche Courant, 30 juni 1883.

de Rooij die het als hotel-café-restaurant ‘De Zon’ exploiteert. In 1902

25 GAZ, OA-0120, inv.nr. 5-84.

gaat het achttiende-eeuwse pand tegen de vlakte in verband met de

26 GAZ, bouwdossiers BVZD 15831, 17054 en 17055.

aanleg van de Wilhelminasluis.

27

1906.

GAZ, OA-0120, inv.nr. 5-84.

14 GAZ, OA-0058, inv. nr. 33.

Zaanlandsche Courant, 7 maart 1896, 30 januari 1897 en 24 oktober

28 Het Nieuws van den dag: kleine courant, 15 augustus 1910.

Algemeen Handelsblad, 19 juni 1849, Opregte Haarlemsche Courant, 3 juli

29 Idem.

1849.

30 GAZ, OA-0141, inv.nr. 319; Zaanlandsche Courant, 24 januari 1912;

16

Arnhemse Courant, 18 november 1852.

31

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

17

Helsloot, 102; http://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=ko

32

GAZ, bouwdossiers BVZD 1379 en 2539.

renbeurs&s[]=korenbeurs.

33

http://www.zaansepophistorie.nl/index.php?option=com_conte

15

18

De waag aan de noordzijde blijft overigens nog wel in gebruik tot

nt&task=view&id=477&Itemid=38 en Gemeente Zaanstad, DSOW/

1882. Dan wordt aan de Gedempte Gracht (huidig nummer 47) een

BV01/5514.
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Van Veerschuyt tot
Saandenposterij

De ontwikkeling van het postverkeer tussen de
Zaanstreek en Amsterdam
Tot aan het begin van de negentiende eeuw ging alle personen- en goederenvervoer, en ook het postverkeer,
tussen Amsterdam en de Zaanstreek over water. Hier schetsen we de organisatie van het postverkeer in de
zeventiende en achttiende eeuw.
door Jan Kluft

In de zeventiende eeuw was Amsterdam het knooppunt in
het Hollandse postverkeer. Op tientallen plaatsen aan de
Amsterdamse haven bevonden zich briefkasten, waarin de
brieven voor de Hollandse steden werden verzameld om daarna
te worden gedistribueerd. Maar een brievenkast voor de Zaan
streek ontbrak. De Zaanstreek was wel de voedselschuur van
Holland en beschikte over enorme houthandels en scheeps
werven, maar een stad was er niet te vinden. En dus was er geen
Zaanse briefkast in Amsterdam.
Daarnaast was Amsterdam over land voor een Zaankanter bijna
onbereikbaar, maar voor het actieve Zaanse bedrijfsleven was
Amsterdam met al zijn beurzen een grote trekpleister. Daarom
begonnen vanaf de zestiende eeuw steeds meer Amsterdamse
beurtschippers diensten op Zaandam. De oudste reglementen
dateren zelfs uit 1588. In 1630 en in 1654 vinden we al pogingen
van 32, resp. 40 schippers om te komen tot een besloten veer
dienst.

DE BESLOTEN VEERDIENST VAN 1661
In 1661 verscheen een ordonnantie van de Heren van de Gerechte
der Stad Amsterdam betreffende een besloten Amsterdamse
Veerdienst op Zaandam. Met 40 veerschuiten zou elk uur op
Zaandam worden gevaren. Die schippers moeten ware man
netjesputters zijn geweest. Het toen nog ongedempte IJ tussen
Amsterdam en Zaandam was 10 km breed en stond in open
verbinding met de Zuiderzee en de Noordzee. Tussen eb en
vloed zat een verval van 60 cm en elke vloed bracht een nieuwe
berg bagger in de vaarroute. Het water was brak, in de winter
ontstond kruiend ijs. De altijd aanwezige westenwind vanuit
het Wijckermeer was altijd nog beter dan windstilte. Onder
deze omstandigheden een regelmatige veerdienst opzetten
getuigt van moed. Wel was een veercommissaris bevoegd
om afhankelijk van de weersomstandigheden de overvaart te
staken of te eisen dat met dubbele bemanning werd gevaren.
Het vrachttarief werd dan wel verdubbeld.

ZAANSE CONCURRENTIE
Op 5 juni 1683 bekrachtigden de burgemeesters van zowel Oostals Westzaandam een regeling voor veerschippers van Zardam
op Amsterdam. Uit deze regeling is het volgende van belang:
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-

er zullen 12 schuiten varen, zes van de Oostzijde en zes van
de Westzijde;
aan zowel de Oostzijde als de Westzijde zal een Overman
zorgen voor nakoming der regels;
in de zomer (april tot oktober) vaart er elk uur een schuit
tussen 5.00 en 18.00 uur;
in de winter (oktober tot maart) vaart er elk uur een schuit
tussen 6.00 en 16.00 uur;
onder aangegeven voorwaarden zullen ook schuiten
tussen en na de vaste uren af mogen varen;
het tarief bedraagt 2 stuivers en 3 penningen plus een
impost (passagegeld) voor de Staten;
de schuiten zullen niet meer dan 64 personen innemen;
zowel van de Oostzijde als de Westzijde vertrekken de
schuiten na het slaan van de klok van de Oostzijderkerk.

De Amsterdamse schippers waren niet bepaald gelukkig met de
Zaanse concurrentie. Zij deden er alles aan om de Zaankanters
het leven zuur te maken. Amsterdammers hadden al een voor
sprong, omdat zij al 20 jaar vanaf vaste ligplaatsen in Amster
dam naar de vrije aanlegplaatsen in de Zaan voeren. Zaan
kanters hadden echter de grootste moeite om een aanlegplaats
te krijgen aan de overvolle Amsterdamse steigers. Amsterdam
verwees de Zaanse schippers zoveel mogelijk naar plaatsen in
een slecht bereikbare uithoek van de haven. Toen het de Zaan
kanters niettemin lukte om, al dan niet met slimme trucs,
steeds meer vracht van de Amsterdammers af te nemen, gingen
de laatsten tot hardere maatregelen en zelfs handgemeen
over. Verschillende twisten over aanvaringen, overvaren en
vernieling werden behandeld in de gemeenteraden of kwamen
voor de vrederechter.

EEN GEMEENSCHAPPELIJKE VEERDIENST
Op 14 oktober 1695 werd de strijdbijl begraven. Zaanse en
Amsterdamse schippers regelden bij notariële acte een weder
zijdse veerdienst. Winsten uit vervoer van volk, goederen en nu
ook van brieven gingen voortaan in gemene beurs. Van Zaanse
zijde tekenden de schippers Jan P. Haen, Cleas C. Swaen, Dirck
Lambertsz. en Cornelis de Boer. Het contract kon elke 12 jaar
worden verlengd. Vanaf de eerste verlenging in 1708 werden

Een kaart van het IJ met hierop ingetekend de vaarroute van de
veer- en postschuiten tussen Amsterdam en Zaandam. (bron
onbekend)
Een veerschuit op het IJ bij de Ton van de Nes. (bron onbekend)

Het drukbevaren open IJ met de Haringpakkerstoren aan het Singel te
Amsterdam. Hier had de veerschuit van en naar Zaandam een aanleg
plaats aan de Sardammer steiger. (Gravure 1e helft 18e eeuw van J.Smit,
Stadsarchief Amsterdam 010094008157, collectie Atlas Dreesmann)

telkens verbeteringen en aanvullingen aangebracht. In 1708
kregen de Oostzijder schippers een huisje op de hoek van de
Dam te Oostzaandam. De schippers dienden een logboek bij
te houden waarin alle afvaarten en aankomsten werden ge
noteerd. De laatste verlenging had plaats in 1755.

In Amsterdam kwam nu een Sardammer steiger beschikbaar.
Deze lag in de Koninxgracht (nu Singel) naast de Haringpakker
storen. Brieven voor Zaandam moesten worden afgegeven in de
naast de Haringpakkerstoren gelegen herberg ‘Het Turfschip
van Breda’. In deze herberg (in een akte uit 1760 genoemd
als Zaandammer Veerhuis) wachtten de schippers op hun
passagiers en vracht en op het vertreksein van de klok in de
toren. Het Turfschip was het tweede huis in een rij van negen
in de Panaalsteeg. Het pand staat er (als enige huis van de
negen) in 2017 nog steeds. Het is mooi gerestaureerd en is nu
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Wegens de Vragt en Bestelloon der BRIEVEN, met de Veerschuiten van
AMSTERDAM aangebragt.
Voor een BRIEF of klein PAKJE:

De brief van de Staten van Holland aan Krommenie
uit 1729. Dat het port tot Amsterdam is betaald blijkt
uit het 3 stuiverstempel; port naar Krommenie
kostte 11 stuivers. Linksonder staat als bezorgadres
‘af te geeven bij de Haring Pakkers Toorn in de
Herberg daer uythangt het Turffschip van Breda’.
(bron onbekend)
Een schuitbrief in 1770, verzonden ‘met de skuyt van

Te Oostzaandam, tot aan de Noorder-Valbrug 2 Stuivers
		
tot de Molen de Groeneboer 3
,,
		
tot de Molen de Oranjeboom 4
,,
		
en verder 't Calf Uit		
5
,,
Te Westzaandam tot de Mallegat-Sluis en de Molen
		
de Paauw op de Hogendijk
2
,,
		
tot de Westzaander-Sluis
4
,,
Te Westzaane
tot het Blauzel-Kantoor
6
,,
		
en verder tot het Noordeinde 8
,,
Te Koog		- - - - - - - - -			
5
,,
Te Zaandijk	- - - - - - - - -			
6
,,
Te Wormerveer 	- - - - - - - - -			
11
,,
Te Crommenie, Wormer & Jisp			
20
,,
Alles buiten ’t Verschot op de Brieven
En by beslote Water alles Twee Stuivers meer.

5 uhren’.(bron onbekend)

Aldus Gearresteerd by de Gemeente-Bestuuren van Oost-& Westzaan
dam, den 24 Januarij 1807, A.Blooker, H.C.Gobel, Secretarissen.
een snoepwinkel, Prins Hendrikkade 5. De Haringpakkerstoren
werd al in 1830 gesloopt.
In Zaandam was rond de Dam ruimte genoeg voor de schuiten
uit Amsterdam. Waar in Amsterdam Het Turfschip de rol van
veerhuis vervulde, had Zaandam logement De Zon naast de
Grote Sluis. Verder wisselden de aankomende schuiten elk
uur van steiger tussen de Oostzijde en de Westzijde van de
Zaanhaven. Dit is waarschijnlijk ook de reden van de aandui
dingen die we op de brieven lezen, zoals: ‘met de schuyt van 11
uhren’. Deze brief moest kennelijk naar de Oostzijde. De ‘schuyt
van 12 uhren’ voer dan op de Westzijde. De vertrektijden in
Zaandam werden bepaald door het slaan van de klok van de
Oostzijderkerk en in Amsterdam dus door de klok van de
Haringpakkerstoren.

BEVESTIGING VAN DE GESCHIEDENIS
Bovenstaande gegevens werden vergaard uit de Gemeente- en
Rijksarchieven van Zaandam, Amsterdam, Haarlem en Den
Haag. Leuk om kennis van te nemen. Maar veel leuker is het
bewijs. En dat kregen we jaren later in de vorm van een aange
boden kavel op een postzegelveiling. Je gelooft je ogen niet als
je ineens een brief uit 1729 ziet, waarop zowel de Haringpakkers
toren als Het Turfschip worden genoemd. Weer enige jaren
later bleek uit een contact met het Historisch Genootschap
Crommenie, dat het niet zomaar een brief was, maar een van
de drie brieven die werden geschreven door de Staten van
Holland aan het Gemeentebestuur van Crommenie en waarin
werd onderhandeld over de terugkoop van de Heerlijke Rechten
door Crommenie.

VRACHT- OF POSTTARIEVEN
Zaandam was natuurlijk niet altijd het eindpunt van de ver
zonden brief. Maar voor verder vervoer dan de Dam in de Zaan
moest wel extra worden betaald.
26

Bij deze tarievenlijst uit 1807 moet worden bedacht dat het dag
loon van een volwassen arbeider een gulden bedroeg.

HET EIND VAN HET POSTVERVOER OVER WATER
Op 21 april 1810 ontving het gemeentebestuur van Oostzaandam
een CITO 1 ‘houdende kennisgeving van de stellige begeerte
van zijne majesteit dat de Saandenposterij op den 1e van de
Bloeimaand aanstaande een aanvang neeme’.
Deze stellige begeerte van zijne majesteit keizer Napoleon naar
een echt postkantoor in Zaandam betekende het einde van het
vervoer van poststukken over het IJ en het einde van de zoge
naamde Zaanse Schuytbrieven.
Hoe het postverkeer zich daarna in de Zaanstreek ontwikkelde,
leest u in het volgende nummer.
De auteur is filatelist en heeft zich in de jaren tachtig ook bezig
gehouden met verzamelen van materiaal over de geschiedenis van de
posterijen. Daarover heeft hij eerder gepubliceerd in het contactblad
van de Vereniging van Zaanse Postzegelverzamlaars De Posthoorn:
De Hoornblazer.
Bron:
-

Dit artikel is, naast het gemelde onderzoek in rijks- en gemeente
archief o.a. gebaseerd op onderzoek naar materiaal afkomstig uit het
voormalige postkantoor van Wormerveer.

Noot:
1

CITO was in de Franse tijd de algemene benaming voor een ambtelijk
dienststuk met spoed. Het woord zelf is Latijn en betekent snel.

Onbeschermde historie in de
kern van het oude Zaandam
Zuiderkerkstraat 6: pleidooi voor monumentale status

Aan de Zuiderkerkstraat 6 in Zaandam staat een bijzonder, maar onbeschermd pand. De voorzijde bestaat uit
een oude houten winkelpui uit 1887 (afb. 1). Het pand dat daarachter schuilgaat, is het laatste voorbeeld van de
Zaanse huizen die hier stonden in de begintijd van Zaandam bij de Oostzijderkerk en die op de zeventiendeeeuwse gebrandschilderde ramen van die kerk zijn afgebeeld. Het huis is daarmee onderdeel van een stukje
straatbeeld dat al zichtbaar is op een tekening uit 1648.
door Tom Buijtendorp

DE RECENTE GESCHIEDENIS
Blijkens nog in het gemeentearchief aanwezige bouwtekeningen
diende P. Valk begin 1887 met succes een aanvraag in voor het
verbouwen van de bijna negen meter brede voorgevel van
het pand Zuiderkerkstraat 6, destijds perceel B176. Duidelijk
herkenbaar op het verbouwingsplan is de nog steeds aanwezige
houten winkelpui met in het midden een entree en aan weers
zijden twee grote ramen, in een tijd dat over deze breedte nog
geen volledig glazen pui kon worden gemaakt. Afwijkend van
de bouwtekening is bij de bouw rekening gehouden met het
richting de Zaan oplopen van de straat, waardoor de twee linker
ramen wat verder naar beneden doorlopen.
De winkel is zichtbaar op een in het gemeentearchief aanwezige
foto uit circa 1900, met volgens de omschrijving een ‘uithang
bord van Brood Koek Beschuit Verkade Zaandam’ (dat was
opgericht in 1886) met het vrouwelijke personeel in witte
schorten ervoor (afb. 2). De gevel is sindsdien grotendeels onge
wijzigd gebleven, inclusief de twee zesruits schuiframen in de
topgevel, met kleine aanpassingen zoals vervanging van de deur
en de houten panelen onder de ramen. Een foto van maart 2014
laat zien dat de topgevel toen nog met verticale houten delen
was bekleed; de huidige horizontale bekleding is kort daarna
aangebracht.

Gerrit Schoen in 1930 aan de achterzijde van het perceel een
plaatijzeren garage liet bouwen, die inmiddels is verdwenen.
In een adresboek uit 1937 wordt Gerrit Schoen nog steeds als
bewoner genoemd. In 1941 geeft het adresboek ‘los werkman’
C. de Wit als bewoner op.
Dankzij een verbouwing kort na de Tweede Wereldoorlog
bestaat er ook nog een beeld van de vooroorlogse huisindeling,
die als bestaande situatie bij de aanvraag was gevoegd (afb. 4).
Met onder meer de bouw van een dakkapel en de aanleg van
twee wc’s en een septic tank werd de woning verbeterd, met
ook binnen aanpassingen. De eigenlijke woning was ongeveer
tien meter diep en verdeeld in een voor- en achterdeel, met daar
achter onder het luifeldak over de volle breedte een ruim vier
meter diepe aanbouw. De schoorsteen en haard bevonden zich
zoals gebruikelijk ter hoogte van de scheiding tussen de voor
woning en het deel daarachter. De deur midden in de voorgevel
bood toegang tot een hal met erachter een kast. Links achter
de twee grote ramen van de pui was een werkplaats. De ruimte

af b. 1 | Het pand aan de Zuiderkerkstraat in het voorjaar
van 2016 toen het, zoals het bord aangeeft, net verkocht
was. (screendump van Google streetview)

Tussen ongeveer 1900 en 1909 werd het pand bewoond door
eerst schipper Evenblij en daarna timmermansknecht Keijzer.
In 1909 werd het winkel/woonhuis voor lange tijd betrokken
door sigarenmaker Gerrit Schoen, die kort daarvoor zijn
vrouw en drie kinderen had verloren bij een brand in zijn pand
Zuiddijk 247.
Zuiderkerkstraat 6 is onder meer te zien op luchtfoto’s uit 1910,
1914, 1924 en 1935, waaruit blijkt dat het toen al de huidige vorm
had met doorlopend zadeldak met toen nog een stenen schoor
steen, en aan de achterzijde een aanbouw met luifeldak, met
erboven geen ramen in de achterste topgevel, die eveneens
bekleed was met verticale houten delen. Een winterse foto uit
circa 1925-1930 van het toen nog onbebouwde terrein aan de
achterzijde toont een detail van de aanbouw met in het midden
de achterdeur en smalle achtertuin, overeenkomstig de huidige
kavelgrens (af b. 3). Verder blijkt uit het gemeentearchief dat
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af b. 2 | Foto van de winkel aan
de Zuiderkerkstraat 6 rond
1900 met tussen de twee ramen
het uithangbord. Rechts de
steunberen van de zuidzijde van de
Oostzijderkerk. (GAZ 22.20535)

rechts achter de twee andere grote puiramen was tot 1948 in
gebruik als woonkamer, met erachter een achterkamer. De
woning had een aparte zijingang (tegenwoordig nog zichtbaar
dichtgemetseld), die via een gang toegang bood tot deze en de
tweede achterkamer, met hierin ook een trap naar boven. De
aanbouw, tot slot, had ook een aparte zijingang, die toegang
bood tot de grote keuken met toilet, en aan de andere kant een
bergruimte. De eerste etage beperkte zich tot een kleine slaap
kamer en open zolder. De tekening uit 1948 toont tevens de
aanwezige vooroorlogse kapconstructie. (afb. 5)
Een foto uit augustus 1983 toont de nagenoeg ongewijzigde
voorzijde met tussen de twee bovenramen nu het uithangbord
‘hier slijpt men schaatsen’, welk bord ook nog zichtbaar is op
een foto uit 1992.
In deze periode is het pand onbewoond geraakt en bezat volgens
een gemeentelijke waarneming vloerbalken die op bakstenen
muurdammen lagen. In 2000 kreeg C. Beumer toestemming
voor een ingrijpende verbouwing van de binneninrichting.
Die situatie bestond anno 2016 tijdens de verkoop nog steeds,
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met beneden een grote open ruimte, doorlopend tot de ver
nieuwde aanbouw met inmiddels plat dakterras en boven aan
weerszijden van een smalle gang een reeks kamers. Blijkens de
verkoopinformatie had de op 19 april 2016 verkochte woning
toen inclusief twee dakkapellen een inhoud van 475 m3 met een
woonoppervlak van 202 m2. De nieuwe eigenaar heeft in 2016
een aanvraag ingediend om op deze locatie vier appartementen
te mogen inrichten.

EEN VROEG VOORBEELD UIT HET OUDE ZAANDAM
Zuiderkerkstraat is de huidige naam van een van de oudste
straten van Zaandam. Die is al te zien op een vogelvluchttekening
uit 1648 (afb. 6). Toen stond op de plek van nr. 6 al een huis met
vergelijkbare daklijn, zodat dit straatbeeld zeer oud is.
De huidige Oostzijderkerk staat op een woonterp die aansluit op
de dam in de Zaan en de dijk langs de zuidoever van de Zaan, de
huidige Zuiddijk. De Zuiderkerkstraat is daarvan een zijstraat
ten zuiden van de Oostzijderkerk, zoals onder meer goed
zichtbaar is op het minuutplan uit 1811-1832. Daarop zijn ook
de op de afbeelding acht getoonde huizen goed te zien. (afb. 7)

af b. 3 | Winters tafereel uit de jaren 1925-1930 aan
de achterzijde van Zuiderkerkstraat 6, de woning
ligt helemaal links met aanbouw en achterdeur.
Rechts ervan het ook nog bestaande pand
nummer 8. (GAZ nr. 2125476)

af b. 4 | De vooroorlogse indeling van de
woning aan de Zuiderkerksstraat 6 volgens een
verbouwingsaanvraag uit 1948 (GAZ BVZD-567)

af b. 6 | De Oostzijderkerk in 1648 met eronder de vier huizen langs de
Zuiderkerkstraat, het vierde huis van links staat op de plaats van het
huidige huis Zuiderkerkstraat 6. (GAZ 52.00679, Caerte Sandendam tot
Saerdam 1648 van landmeter Claes Vastersz. Stierp)

af b. 5 | De vooroorlogse kapconstructie volgens de
in 1948 getekende situatie van de toen bestaande
bouw. (GAZ BVZD-567)

De Zuiderkerkstraat daalt in oostelijke richting nog steeds
met het niveau van de terp mee af, wat zoals vermeld de ge
trapte vorm van de houten pui van nummer 6 verklaart. In
het begin van de vijftiende eeuw stond op de terp een kapel,
die in 1411 voor het eerst wordt genoemd. Al vroeg woonden
hier veel scheepswerklieden (klauwers) waardoor de bijnaam
Klauwershoek ontstond. Nadat de middeleeuwse kapel in 1576
was afgebrand is de huidige bakstenen kerk gebouwd, waarbij
vanaf 1597 nog bewaard gebleven grafzerken in de grond
werden geplaatst, waarvan een aantal aan de buitenzijde langs
de Zuiderkerkstraat zichtbaar zijn. Ongeveer een eeuw later,
in 1684-85, is de zuidbeuk langs de Zuiderkerkstraat naar het
zuiden uitgebouwd tot de huidige toestand. In het kader van
die verbouwing zijn in de periode 1687-1701 ook de zes nu nog
aanwezige gebrandschilderde ramen gemaakt met taferelen uit
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af b. 7 | Minuutplan met de Oostzijderkerk; kavel 721 is het latere huisnr. 6
(GAZ, 1811-1832)
af b. 8 | Rechts: Het paneel linksonder van de zeventiende-eeuwse
gebrandschilderde ramen in de zuidbeuk van de Oostzijderkerk met een
rij Zaanse huisjes (foto Wim de Jong, archief Zaans Erfgoed)
af b. 9 | Reconstructie van de ontwikkeling van het huis aan de
Zuiderkerkstraat 6 (tekening auteur).

Oostzaandam. Op een linker paneel staat een rij Zaanse huisjes
afgebeeld in de stijl van Zuiderkerkstraat 6, inclusief de twee
ramen in de topgevel (afb. 8). Uit de periode rond 1700 dateren
verder onder meer de koperen kroonluchters, de kansel en de
klokken. Midden negentiende eeuw is de kerk aan de buiten
zijde nog op een aantal onderdelen verbouwd.

ONTSTAAN VAN DE KERKBUURT
Rond de kerk ontwikkelde zich een kerkbuurt langs de straat
die net als tegenwoordig de kerk aan alle kanten omsloot en
als zodanig vanaf de zeventiende eeuw op oude kaarten staat
afgebeeld (af b. 6). In de noordoosthoek is de oude bebouwing
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van de Klauwershoek nog bewaard. Verder stond daar vlakbij
aan de Noorderkerkstraat 7 het grote houten huis uit circa
1640 dat naar de Zaanse Schans is overgebracht en nu naast
het winkeltje van Albert Heijn staat. Het was een echt stedelijk
huis met verdiepingen, op de kaart uit 1648 afgebeeld met
drie raamlagen boven elkaar zoals bij veel van de circa tien
huizen aan de noordkant van de kerk. Buiten het oude centrum
was dat hogehuistype nog zeldzaam. Het straatdeel aan de
oostzijde van de kerk is nog zeer oud met twee naast elkaar
gebouwde bakstenen huizen uit circa 1690, waaronder het
geel gepleisterde hoekhuis Zuiderkerkstraat 3, met boven de
deur een gevelsteen met het oude wapen van Oostzaandam:
een schip in aanbouw, zonder tuigage. Op de hoek van de
Zuiddijk en de Zuiderkerkstraat bevond zich vanaf 1791 tot en
met 1945 de tabakszaak ‘Het Wapen van Londen’, die in 1982 is
afgebrand. Oprichter was de Duitse immigrant en succesvolle
zakenman en reder Johann Köhne die rond 1825 drie zeeschepen
bezat waarmee hij tabak, kaas en spijkers liet vervoeren tussen
Amsterdam en West-Indië. Familieleden namen het pand over
en hadden eind negentiende eeuw ook de aangrenzende kavels
in bezit, de huidige nummers 2 en 4. Het pand ertegenover
diende tot de sloop rond 1850 als raadhuis van Oost Saerdam,
nadien vervangen door de nog aanwezige pastorie, het wit
gepleisterde gebouw dat hier tegen de kerk aan staat. Eerder
diende het geel gepleisterde huis Zuiderkerkstraat 3 als predi
kantswoning.

DE SITUATIE IN DE ZEVENTIENDE,
ACHTTIENDE EN VROEGE NEGENTIENDE EEUW
Het huis Zuiderkerkstraat 6 komt overeen met perceel nummer
721 op het minuutplan uit 1811-1832 (afb. 7), dat blijkens de bijbe
horende gegevens toen eigendom was van de ‘landman’ Jacob
Kraaij. Richting de Zuiddijk stonden nog drie andere huizen,
wat ook al het geval was op de af beelding van 1648 (af b. 6).

Tevens lag in 1648 al tussen nr. 6 en het buurhuis aan de andere
kant, nu Zuiderkerkstraat nr. 8, een smalle strook open grond.
Tegenwoordig hoort die bij het pand nr. 6. Die situatie is ook
duidelijk zichtbaar op een kaart die landmeter F. de Groot in
1678 heeft gemaakt van de percelen rond de Oostzijderkerk met
de namen van de eigenaren. Destijds heette de Zuiderkerkstraat
nog eenvoudig Kerckstraat. Trijn Pieters was toen eigenaresse
van het perceel dat nu nr. 6 is, met aan de kant van de Zuiddijk
als buurman Kasper de Backer. Op een kaart uit 1683 van
Leupenius is te zien dat achter de huizen erven liggen met
daarachter een sloot en daarachter de ‘Groote Braak’, een
voormalige doorbraak van de Zaan. De sloot staat ook al op
de oudste kaart uit 1648 en vormt daar een korte dwarssloot
van een slootterp die de terp aan drie zijden omringt, met de
Zaan langs de vierde zijde. Op een andere kaart, uit 1693, is de
huidige Zuiderkerkstraat de enige dwarsstraat van de Zuiddijk
bij de Oosterzijderkerk. De sloot was er nog steeds op de
minuutkaart van 1811-1832, circa 25 meter achter het huis (afb. 7).

VONDSTEN IN OEROUDE GRONDLAGEN
Begin juli 2012 is door G.J. de Roller in het kader van nieuwbouw
bij Zuiderkerkstraat 12 een kort archeologisch onderzoek
uitgevoerd, waarbij de sloot in een pas in de negentiende
eeuw bebouwde randzone van de terp tevoorschijn kwam. De
sloot bleek al na de eerste terpophoging te zijn aangelegd in
een tijd waarin deze gezien de gevonden schelpen nog met de
Zaan in contact gestaan moet hebben vóór de aanleg van de
dam die waarschijnlijk rond 1288 verscheen. Het veen onder
de terp bleek op basis van C14-monsters uit de tiende eeuw te
dateren. Vrij diep aangetroffen scherven uit het begin van de
zeventiende eeuw geven aan dat de terp in die eeuw verder is
opgehoogd, met als eerste afbeelding de genoemde huizen op
de kaart van 1648. Dat de terp in lagen is opgehoogd is eind 2009
ook vastgesteld bij een booronderzoek aan Zuiderkerkstraat 9
en in 1978 bij een door Joost Stolp gepubliceerde waarneming
van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN)
aan de Noorderkerkstraat. Daarbij kwamen in een 3,5 m dik
ophogingspakket bewoningssporen vanaf de dertiende eeuw
tevoorschijn.

OUDERDOM
Het is onzeker hoe oud het bestaande huis aan de Zuiderkerk
straat 6 is. (afb. 9) Het aanbrengen van de winkelpui in 1887 was
een verbouwing; het huidige huis bestond toen dus al. Daarbij
was het tot in de negentiende eeuw gebruikelijk dat de ingang
in het midden van de voorzijde zat, met bij dit type ruimte
voor twee ramen aan weerszijden. Net als de zichtbare linker
zijgevel tegenwoordig met halfsteens verband was de voorgevel
op de begane grond waarschijnlijk oorspronkelijk met baksteen
bekleed, wat bij dit huistype niet constructief was, maar slechts
een ‘gordijn’, dat zonder problemen door de houten pui kon
worden vervangen. De zesruits schuiframen kwamen pas in de
eerste helft van de negentiende eeuw op, maar kunnen in een
al bestaande woning zijn geplaatst. Het is daarom denkbaar dat
het houten skelet ouder is. Het is zo bezien niet uitgesloten dat
er op deze plek al een huis van dit type stond zoals weergegeven
op de gebrandschilderde ramen.

ALLE REDEN VOOR BEHOUD
Het in april 2016 van eigenaar gewisselde huis Zuiderkerkstraat
6 (afb. 1) stond terecht te koop als een ‘bijzonder en uniek vrijstaand
woonhuis met een monumentale uitstraling’. De algehele vorm
past in een van de oudst bewaard gebleven straatbeelden van
Zaandam, met bij elkaar de Oostzijderkerk en de aangrenzende
monumentale huizen uit het eind van de zeventiende eeuw.
Op de cultuurhistorische waardenkaart 2006 wordt de terp
als van internationale waarde gemarkeerd. En te midden van
de inmiddels volledig versteende andere huizen in deze oude
kerkbuurt herinnert dit huis als laatste aan de Zaanse huizen
zoals die hier hebben gestaan. Tot slot is het bijzonder dat
de houten winkelpui uit 1887 (af b. 2) nog zo goed bewaard is
gebleven. Daarom valt zeker een bescherming als gemeentelijk
monument te overwegen. En indien onverhoopt niet valt te
voorkomen dat het pand door nieuwbouw wordt vervangen,
dan zou behoud van bijvoorbeeld de gevel voor de Zaanse
Schans overwogen moeten worden.
Ter plekke moet archeologisch onderzoek worden verricht,
evenals grondig onderzoek aan nog aanwezige oude gebouw
delen zoals het skelet en de fundering, om zaken als de
ouderdom vast te stellen. Daarbij zijn zomer 2016 ook de aan
grenzende panden nummer 2 en 4 van eigenaar gewisseld.
Kortom: dit oudste stuk van Zaandam verdient sowieso ver
hoogde aandacht.1
Tom Buijtendorp is als gepromoveerd archeoloog onder meer geïn
teresseerd in de continuïteit in de Zaanse houtbouw vanuit een ver
verleden.
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Gemeentearchief Zaanstad: foto’s, bouwtekeningen, adresboeken.

-

S. van Ginkel-Meester, Monumenten in Nederland. Noord-Holland (2006)
539-544.

-

H. Janse, Houten huizen. Een unieke bouwwijze in Noord-Holland (1999)
passim.

-

Kaart van Claes Vastersz. Stierp van 18 maart 1648 (GAZ 41.08581).

-

Kaart van landmeter F. de Groot uit 1678 (GAZ, kopie nr. 54.00010).

-

Kaart in kaartboek van Leupenius uit 1683 (GAZ 55.00002_014).

-

Kadastrale minuutplan uit 1811-1832 (sectie D blad 1).

-

P. Kleij en F. van de Poll, Cultuurhistorsiche waardenkaart 2006
(Zaanstad 2006).

-

P. Kleij, ‘Zaandam. A.A. de Savorin Lohmanstraat 19-21/Zuiderkerk
straat 9’ Archeologische Kroniek van Noord-Holland (2010) 80.

-

J. Stolp, ‘Stadskernonderzoek of op zoek naar Zaandams verleden I-III’
Grondboor nr 54, 56 en 60 (1978-1980).

Noot:
1

Navraag bij de gemeente heeft intussen geleerd dat dit onderzoek
aanleiding geeft om het pand als geheel verder te onderzoeken op
monumentwaardigheid.
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ZAANS PALET

Krommenieër Schilders Kring
In deze kleurrijke aflevering van ‘het Rijke Zaanse Verenigingsleven’ zetten we de schildersezel op in Huize
Barkeloo, het voormalige weeshuis in Krommenie, domicilie van de Krommenieër Schilders Kring: schilderen
en tekenen in een historische setting!
door Cor van Dongen
Foto’s: auteur en schilderskring Krommenie

‘Dat licht! Je weet niet wat je meemaakt.’ De meeste schilders geven
de voorkeur aan het koude licht van een raam op het noorden,
doch Cees Boschman, oud-voorzitter van de KSK, roemt de
ochtendzonnestralen die door het op het oosten gelegen
raam het riante atelier in Huize Barkeloo binnenvallen en de
schilderstudio in een witte gloed zetten.

VAN WEESHUIS TOT WERK- EN WOONCOMPLEX
Het vroegere wees- en armenhuis stamt uit 1743. Rond 1860, als
Krommenie gebukt gaat onder een cholera- en tyfusepidemie,
worden er 60 wezen gehuisvest. Eind negentiende eeuw, als het
aantal wezen terugloopt vanwege verbeterende hygiëne, wordt
het gebouw ingericht voor gebrekkigen en ouden van dagen. De
instelling wordt geleid door de Vereeniging tot Verzorging van
Verpleegden in het Godshuis (zo luidt de nieuwe naam van het
gebouw) te Krommenie.
Na 1963, na de ingebruikname van verzorgingshuis Durghorst,
blijft het Godshuis in gebruik voor de verpleging van chronisch
zieke ouderen. In augustus 1965 krijgt het monumentale
bakstenen gebouw een nieuwe naam: Huize Barkeloo, genoemd
naar Jan Barkeloo, in 1743 legger van de eerste steen.
Thans, na grondige restauratie van het verpauperde pand
twintig jaar terug, beschikt het over vijf moderne apparte
menten, een smuigerzaal, waar getrouwd kan worden, en enkele
ateliers, onderkomens voor het Historisch Genootschap Crom
menie en de 91 leden van de KSK, de grootste schilderskring
van Zaanstad.

Huize Barkelo, het voormalige
wees- en armenhuis. Boven de
ingang een gevelsteen met de tekst
1743 Den agtiende Maart; Doe ley
Jan Barkeloo, in d’aart; Den eersten
Steen, vijf jaren oud; Waar op dit
Weeshuis is geboud. Rechts naast de
deur het bord met het logo van de
schilderskring.

VAN GARAGE TOT WATERPUT
Op 7 mei 1980 komen vijf personen in Krommenie bijeen om
een nieuwe schildersclub op te richten – in de Zaanstreek is
er op dat moment geen vereniging te vinden die iets doet aan
schilderen en tekenen –, de wens van vele amateurschilders die
er grote behoefte aan hebben om het geleerde op cursussen met
elkaar in praktijk te brengen, onder het motto ‘samenwerken
stimuleert’. Met een beginkapitaal van f 50,– wordt voorlopig
een garage van een van de bestuursleden tot atelier verkozen.
Jan Emmerig is de voorzitter van het eerste uur.
De garage/atelier-start markeert een lastige odyssee door
het Krommeniese, langs tal van lokaliteiten, waarbij vele
accommodaties de revue passeren, op zoek naar een geschikt
onderkomen voor de KSK: van garage naar speeltuingebouw De
Zonnetuin, vervolgens de overstap naar buurthuis De Pelikaan
(terwijl bijzondere bijeenkomsten uit financiële overwegingen
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in het Odd Fellowhuis worden gehouden). In 1999 is er even
sprake van paniek: Stichting Welsaen heeft andere plannen
met De Pelikaan en de KSK moet stante pede uitkijken naar
een nieuwe ruimte. Slagwerkgroep Premierband biedt met
haar oefenruimte de helpende hand; schildermateriaal wordt
tijdelijk ondergebracht in een garage van de Woonmij. Nee, het
moge duidelijk zijn, dé ideale plek is nog altijd niet gevonden.
Dan valt het oog, het schildersoog mag je zeggen, op Barkeloo,
dat op dat moment wordt gerestaureerd: vloer en fundering
zijn slecht, een muur is verzakt, zodat het gebouw in een
stalen korset wordt vervat. Men ontdekt een oude waterput in
het gebouw. Die móet blijven… en welke schildersclub kan nu
bogen op een atelier met een glazen vloerdeel waardoorheen je
de overblijfselen van een monumentale, historische waterput
in de kruipruimte kunt aanschouwen?

Schilderen in historische setting: een
drieluik van de schilderswerkplaats van Cees
Hulst, het oud-Zaanse pandje op de hoek
Noorderhoofdstraat en Parklaan in Krommenie,
geschilderd door Corry Boschman.

Zomers tafereel door Cees Boschman, ‘live’ geschilderd in
het hart van Krommenie, het kruispunt Zuiderhoofdstraat/
Badhuislaan met de bloemenstal van Wil Twisk
Rechts:
Leden van de schilderskring actief op de braderie.
Buiten schilderen tijdens een van de excursies

PITTORESKE PLEKJES
We praten – een beetje eng: gezeten op het glazen vloerpaneel
– met drie leden van de KSK, Guri Roos-Vierbergen, Rob Goet
en Cees Boschman, over de diverse activiteiten die de KSK voor
zijn leden (afkomstig uit de gehele Zaanstreek plus enkele
buitengewesten) ontplooit. Alle drie zijn het over één ding
roerend eens: de vereniging kenmerkt zich niet alleen door een
breed activiteitenaanbod met ‘potlood & penseel’, maar bovenal
door de sociale beleving van de leden. Illustratief voor dat
laatste zijn de jaarlijkse midweekse workshops, doorgaans met
verblijf in recreatieoorden in de buurt van een schilderachtige
omgeving, zoals – enkele krenten uit de excursie-pap – de Veluwe
met haar romantische schaapskooien, strand- en zeegezichten
op Texel, fraaie dorpsgezichten in Zeeland, holle wegen in het
Limburgse heuvelland of een rustieke wipwatermolen bij de
Loosdrechtse Plassen. Sowieso is buiten-schilderen – samen
eropuit, op excursie (vaak gepaard aan museumbezoek), ge
wapend met schildersezel en schetsboek – een gewilde bezig
heid. Het zal niet verbazen dat de molens op de Zaanse Schans
en – bijvoorbeeld – de replica van het historische VOC-schip
Amsterdam bij het hoofdstedelijke Scheepvaartmuseum
geliefde objecten zijn om op doek te vereeuwigen.

‘Meestal werken we naar aanleiding van een thema, zoals “expres
sionisten”, “licht & donker”, “winter” of “water”’, vertelt Cees
Boschman. Zijn ogen – als saxofoonspeler – beginnen te glins
teren: ‘Ditmaal is voor muziek gekozen. Een van onze docenten zet
dan een jazzplaat op en nodigt je uit om op de klanken te assoc iëren
met kleuren en vormen; smijt gerust met verf, alles mag! Een andere
docent vraagt je in te zoomen op muziekinstrumenten, op viool
snaren, pianotoetsen of de kleppen op de sax. Als de muzieknoten
maar van je doek spatten. Ja, net zoiets als de Schilderijententoon
stelling van Moessorgski, maar dan andersom!’

AAN DE WEG TIMMEREN
Ja, aan de weg timmeren, dat doet zeker opgeld voor de KSK:
op veel plekken, vooral in Krommenie, vallen KSK-werken
te bewonderen, in wachtkamers van dokter en dierenarts,
winkeletalages, het Weefhuis en verzorgingstehuizen. Regel
matig wordt geëxposeerd in de bibliotheek en acteren de
schilderliefhebbers ‘live’ op braderieën. Kers op de taart is
de jaarlijkse Grote Paastentoonstelling in Barkeloo. En, een
belangrijk educatief element, iedere woensdag leren groepen
basisschoolk inderen de eerste fijne kneepjes (in de verftubes?)
van de schilder- en tekenhobby. Kortom, KSK beschikt over een
veelzijdig – Zaans – palet!

MUZIEKNOTEN DIE VAN HET DOEK SPATTEN
Voor het onderricht worden, naast gastdocenten (aquarel, acryl,
portrettekenen) van elders, dikwijls Zaanse kunstenaars van
naam uitgenodigd. Zo begeleidt beeldend kunstenares Vera van
Heusden uit Krommenie het tekenen naar model in het atelier,
geeft gastdocente Reina Koerten uit Zaandijk workshops, houdt
Joanne Zegers uit Zaandijk voordrachten kunstgeschiedenis
en is Zaandammer Walter van Nus als docent verbonden aan
de KSK.

Voor meer info zie www.ksk80.nl
Bronnen:
-

diverse afleveringen van de Krommenieër Kroniek (kwartaaluitgave
van Historisch Genootschap Crommenie) en De Kringkoerier
(jubileumuitgave van de KSK, april 2005).
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In molen de Paauw wordt het
wiel opnieuw uitgevonden
Voortgang van de bouw in Nauerna

In Zaans Erfgoed 58 (herfst 2016) 28-29 stond het eerste deel over de herbouw van molen De Paauw aan de
Nauernasche Vaart. Intussen is de bouw ondanks winterse omstandigheden gestaag doorgegaan en kreeg
het molenlijf, afkomstig van de vroegere molen De Haan uit Benningbroek, een mooie rieten jas, die eind
maart gereed is. Tijd om weer eens te kijken hoe het nu met de restauratie staat in een vervolggesprek met
molenbouwer Bart Nieuwenhuijs, die met zijn ploeg vakmensen dit kunststukje voor zijn rekening neemt.
door Wikje van Ritbergen
Foto’s: Alfons van Schijndel

PLATTINGMOLEN
Bart geeft aan dat De Paauw, als hij weer volgens het oorspronke
lijke model is herbouwd, een zgn. plattingmolen is. Voormalig
oliemolen De Os en oliemolen De Zoeker zijn ook platting
molens; vroeger kwamen die veel voor. Bij deze molens staat
de stelling niet direct boven het pannendak van de schuur,
maar boven een tussenstuk, het oliehuis met een lager gelegen
plat dak, de platting. De aanduiding ‘plattingmolen’ is een
oude molenterm waar je nu vergeefs naar moet googelen. Als
straks de films met een toelichting bij elk gebruikt balkje
en schroefje en het rijk geïllustreerde boekje over het totale
herbouwproces gereed zijn, zullen naast molenliefhebbers
ook nieuwe generaties molenbouwers alles duidelijk kunnen
terugvinden en de technieken toepassen bij de molens die zij
dan weer restaureren. Bart had dat geluk nog niet en hij merkt
op dat hij steeds het wiel opnieuw moet uitvinden. Net als bij
de scheepsbouw werd er vroeger weinig schriftelijk vastgelegd;
je leerde het vak in de praktijk, generatie op generatie. Door het
verdwijnen van het ambacht viel er een kennisgat, dat nu door
de hernieuwde aandacht voor deze oudste fabrieken weer wordt
gedicht. Daarom is Stichting Zaanse Pakhuizen, de eigenares
van schuur en molen, er veel aan gelegen om alles zo authentiek
mogelijk te laten restaureren en alleen wanneer het echt niet
anders kan, concessies te doen.

OLIEHUIS
Het oliehuis van De Paauw kwam gereed in de zomermaanden
van 2016. Het is een replica, aan de hand van de enige heel oude
foto die er van de molen en schuur bestaat. Het oorspronkelijke
tussenstuk werd gebouwd rond 1850, toen na een rigoureuze
verbouwing de capaciteit van de molen werd verdubbeld.
Het enkele slagwerk van de oliemolen werd toen een dubbel
slagwerk. Dat kon alleen functioneren als de wieken voor meer
kracht werden verlengd. De stelling, het bedieningsplatform
van de molen, moest toen worden verlaagd, dus moest de schuur
worden verbouwd en het tussenstuk van een plat dak worden
voorzien. De stelling sloot dan weer aan op deze platting.
Overigens was en is zo’n dak niet helemaal plat, want het heeft
een lichte bolling voor de afwatering. Het is nu op praktische
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gronden bekleed met bitumen, maar oorspronkelijk werden
de naden tussen de delen van de platting dichtgemaakt met
zogenaamd perfenningwerk, repen geolied zeildoek die werden
vastgenageld. Dit werd ook toegepast in de scheepsbouw bij
dekken. Een dergelijk dek was wel goed waterdicht, maar niet
erg slijtvast als je er geregeld overheen moest lopen.

PREFAB: EEN HEEL OUD PRINCIPE
Op de vloer van de werkplaats van de molenmakerij was in
tussen de stelling uitgepast. Alle onderdelen werden prefab
gezaagd en ter controle aan elkaar gelegd. Later hoefden ze dan
alleen nog maar ter plekke in elkaar te worden gezet. Hoewel
prefab-bouw heel modern klinkt, werden vroeger de molens
altijd al in onderdelen gebouwd en later in elkaar gezet. De
stelling is inmiddels rond het molenlijf geplaatst en vanaf dat
moment was deze meteen de steiger waarop veilig verder aan
de afbouw van de molen kon worden gewerkt.
Een ander zeer essentieel onderdeel van de molen, het boven
tafelement, werd ook in de werkplaats voorbereid. Het is de
ingewikkelde constructie waar de kap met daaraan de wieken
op draait. Terwijl het lijf van de molen een achtkantige vorm
heeft, is de kap zelf aan de onderkant rond. Het boventafelement
met hierop de kruivloer en kuip verbindt deze vormen. Aan
de buitenkant zit een hogere rand en in de ronding van de
kuip komen de houten neuten of klossen waar de kap straks
op draait. Het spreekt vanzelf dat deze voortdurend goed vet
moeten worden gehouden.

DE KAP EN DE VLOEREN
Ook de kap van de molen werd in de werkplaats voorgebouwd.
Omdat deze bestaat uit halvemaan- vormige delen moest
hiervoor kromgegroeid hout worden gebruikt. Dat komt uit
Denemarken en is sterker omdat het langzaam is gegroeid en
het al honderden jaren oud is. Een leuk detail is dat het in de
achttiende eeuw nog werd aangeplant door Nederlanders ten
behoeve van onze scheepsbouw.
De kap is gereed, kan binnenkort in delen naar de bouwplaats
en wordt daar net als het lijf van riet voorzien en dan kan hij in
het voorjaar met een grote kraan boven op de molen worden

Een aardig klein schilderijtje, gemaakt aan
de hand van de enige historische foto van De
Paauw, hangt bij molenbouwer Nieuwenhuijs
aan de muur. Het later toegevoegde tussenstuk
en het verbouwde dak van de schuur zijn hier
goed te zien.
Linksboven: Ook rietdekken is een oud en
arbeidsintensief ambacht. Vanaf januari werd
door medewerkers van rietdekkersbedrijf
Van der Zee uit Oudebildtzijl molen De Paauw
van zijn rieten bekleding voorzien. Het ziet
er meteen veel beter uit dan toen het zwarte
landbouwplastic de molen beschermde.
Tekening van het bovenaanzicht van de schuur
(links), het oliehuis met plat dak en de molen
met duidelijk aangegeven de constructie
van de nieuwe stelling van De Paauw en de
aansluiting op de platting.

Het boventafelement van de molen met
kruivloer en kuip, bestaande uit vele
ronde delen, is bijna gereed en kan naar de
bouwlocatie voor plaatsing.
De in de werkplaats voorbereide stelling wordt
ter plekke opgebouwd rond de molen.
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Bomen die van jongs
af aan gedwongen
krom groeien leveren
bruikbaar hout voor
kromme delen van
bijvoorbeeld schepen
of molens.

Een in de archieven gevonden tekening van de kap van de vroegere
molen De Haan bleek een uitkomst voor de reconstructie van het
gecompliceerde binnenwerk.

getild. De wieken, van ijzer omdat na 1870 voornamelijk nog
ijzeren wieken werden toegepast, zijn ook besteld.
In de hele molen zijn zware grenen vloeren gelegd. De brede
planken werden gezaagd en gelegd op zeventiende-eeuwse
wijze, omdat inmiddels bleek dat molen De Haan veel ouder
was dan aanvankelijk gedacht. Het in het vorige artikel al
aangekondigde dendrologische onderzoek wees aan de hand
van jaarringen uit dat het gebruikte hout van rond 1790 dateert.
In die periode werden planken nog gezaagd zoals de stam was
gegroeid, van breed onder naar smal van boven. Dit levert kopen staartdelen op die om en om worden gelegd, zodat er toch
in rechte lijnen kan worden gewerkt.

van de molen. Er wordt gespeurd in archieven van onder meer
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het is een zegen
dat tegenwoordig alles via internet kan worden ingekeken.
Het zou onmogelijk veel tijd kosten om overal persoonlijk
achteraan te gaan. Zo is men nu op zoek naar molens die rond
1790 zijn gebouwd en later verplaatst. De Haan werd in 1848
in Benningbroek opnieuw opgebouwd; waar die molen oor
spronkelijk vandaan kwam, is niet bekend. Er zijn al een paar
mogelijke kandidaten gevonden. In de archieven kwam Bart
ook tekeningen tegen van Anton Sipman, dé molendeskundige,
die begin jaren veertig van de vorige eeuw De Haan op zijn
standplaats in Benningbroek had opgemeten. Hiervan heeft de
restauratieploeg bij de reconstructies veel voordeel gehad. De
oorspronkelijke kap was in de oorlog opgestookt, dus konden
ze zich eerst alleen op foto’s oriënteren. Die hele geschiedenis
van de molen komt straks ook in het te verschijnen boekje over
de herbouw.

NIEUWE UITDAGING: HENNEP KLOPPEN
Het vastleggen van de details van de bouw is niet de enige
ambachtsgeschiedenis die moest worden beschreven. Als de
molen gereed is en het binnenwerk van een hennepklopper erin
wordt geplaatst komt er weer een nieuwe uitdaging, want ook
hierover is weinig bekend en weinig vastgelegd. En dat ondanks
dat er ten behoeve van de zeildoekweverijen in de Zaanstreek
een bloeiende hennepproductie was in meerdere molens, met
name langs de Nauernasche Vaart, waar ook De Paauw staat.
Voor zover bekend heeft alleen professor J. Goudsblom in zijn
tienerjaren onderzoek hiernaar gedaan en erover gepubliceerd.
De inmiddels hoogbejaarde Goudsblom is onlangs in De Paauw
op bezoek geweest en is zeer geïnteresseerd in het hele project.
De leden van de stichting en de restauratieploeg voelden zich
zeer vereerd en hopen nog veel van hem op te steken. Hennep is
een oud product dat weer meer in de belangstelling komt. Het is
een inheems plantaardig materiaal, sterk en te vergelijken met
het zware katoen waardoor het uiteindelijk werd verdrongen.
In de Tweede Wereldoorlog was er weer een opleving, omdat er
toen nauwelijks katoen kon worden ingevoerd, maar daarna
was het weer over. Van hennep kun je bijvoorbeeld canvas
maken, touw en zeildoek. De Stichting zou het erg leuk vinden
als deze molen op een gegeven moment het materiaal voor
de zeildoekweverij op de Zaanse Schans zou kunnen leveren,
het cirkeltje is dan weer rond, net zoals dat vroeger ging in de
Zaanstreek. Zeker is wel dat De Paauw een demonstratiemolen
blijft die draait met vrijwillige molenaars, want geen molen kan
meer concurrerend produceren. Ook zou het mooi zijn als in de
schuur dan een werkplaats komt die iets met de productie of het
gebruik van hennepproducten te maken heeft. Stichting Zaanse
Pakhuizen is daarom nog op zoek naar een huurder die aan de
nieuwe invulling van de molen gestalte kan geven.
Naar verwachting kan De Paauw in de herfst gaan draaien.
Tegen die tijd zullen we graag nog eens aan de interessante
nieuwe functie als hennepklopper aandacht besteden.

HISTORISCH ONDERZOEK VORDERT
Doordat Stichting Zaanse Pakhuizen nu weet wanneer de molen
ongeveer werd gebouwd, kan men weer verder met wat een
serieuze hobby is geworden, het uitpluizen van de geschiedenis
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Met dank aan fotograaf Alfons van Schijndel voor het beschikbaar
stellen van zijn foto’s. Het restauratieproject is te volgen via www.
bartnieuwenhuijs.nl/Paauw_txt.html en otterdvd.nl.

Boekennieuws

Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek belicht
Samenstelling: Corrie van Sijl

MEMOIRES VAN JOOP GOUDSBLOM
In de landelijke pers was er volop
aandacht voor het eerste deel van de
memoires van de grote Nederlandse
socioloog Joop Goudsblom, met name
voor zijn verdiensten als baanbrekende
geleerde in zijn vak en als literator.
Hier houd ik het bij een waardering
voor wat Goudsblom schrijft over zijn
jeugd- en jongelingsjaren in de Zaan
streek. Goudsblom, geboren op 11
oktober 1932 in Bergen NH, woonde
vanaf 1934 praktisch zijn hele jeugd aan
de Molkade in Krommenie. Argeloos
zijn zijn verhalen over het opgroeien van
peuter tot jong-volwassene allerminst:
de socioloog, sociaal psycholoog, sociaal
pedagoog en de historicus doorspekt
zijn relaas met bespiegelingen over
hoe het menselijk geheugen werkt,
wat een mens wel onthoudt, wat niet
en waarom. We zien een wat eenzelvig
jongetje door het dorpse, vooroorlogse
Krommenie gaan, spelen met vriendjes,
verliefd worden op meisjes, en er toch
nooit helemaal bij horen. Zijn vader
was leraar aan de openbare ULOschool, maar kon het gezin daarmee

gerekend worden tot de notabelen?
Omgang met arbeiderskinderen werd
niet aangemoedigd. Maar in een
van de erkende zuilen pasten ze ook
niet. Wat zich in de oorlog allemaal
afspeelde, heeft vast indruk gemaakt,
maar Joop beperkt zich tot huiselijke
beslommeringen. Het voedselpakket
van het gezin werd aangevuld met wat
boerenouders van leerlingen van de
ULO toeschoven. Over onderduikers
en razzia’s horen we niet of nauwelijks,
maar Joop schreef zijn angsten voor wat
hij ongetwijfeld wel heeft waargenomen
van zich af in een verhaaltje waarin
de Duitsers ook zijn vader van huis
kwamen halen en deze zich op zolder
verstopte. In werkelijkheid is dat nooit
gebeurd. Vanaf 1942 zat Joop in een
opleidingsklasje in Wormerveer dat
de leerlingen klaarstoomde voor het
lyceum. Het schooljaar 1944-45 begon
Joop in de eerste klas van het Zaanlands
Lyceum in Zaandam, maar na Dolle
Dinsdag werd die fietstocht te gevaarlijk,
terwijl de treinen niet meer reden.
Voor de leerlingen uit Krommenie
werden lessen geïmproviseerd in een
leegstaand lokaal van de ULO. Wat
Joop echt onderscheidde van zijn
vriendjes na de oorlog was zijn actieve
belangstelling voor geschiedenis. Het
bekende verhaal van de schooljongen
in korte broek die in eerste instantie
de toegang tot het provinciaal archief
in Haarlem werd geweigerd, toen hij
daar onderzoek wilde doen naar de
molennijverheid, en in het bijzonder de
hennepklopperij in Krommenie (Zaans
Erfgoed 33 (zomer 2010) 10-12), komt
in nagenoeg dezelfde bewoordingen
terug. Het resultaat was een reeks nog
steeds gezaghebbende publicaties.
Was Joop verder Zaankanter met de
Zaankanters? Niet iedereen wint een
opstelwedstrijd met als prijs een reis van
twee maanden naar Engeland, waarvan
hij verslag deed in De Zaanlander en De
Typhoon. Een beurs voor een studiejaar,

volgend op het eindexamen, aan
een gerenommeerde Amerikaanse
universiteit is ook niet voor iedereen
weggelegd. Terug in Nederland sprak
studeren aan de Universiteit van
Amsterdam vanzelf. Joop koos voor de
nieuwe sociale faculteit met een flinke
portie sociologie. Hij beschrijft zijn
studententijd als een soort dubbelleven:
hij bleef in Krommenie wonen, waar hij
het met zijn moeder heel gezellig had en
zo min mogelijk opviel, afgezien dan van
een enkel laat, enigszins beschonken
fietstochtje van de studentensoos in
Zaandam naar huis. In Amsterdam
maakte hij intussen volop nieuwe
interessante vrienden en werd hij o.a.
redacteur van het geruchtmakende
studentenblad Propria Cures. Pas na
zijn afstuderen verhuisde hij naar
Amsterdam, ‘zonder een traan te
laten’. Maar toch: al op de eerste bladzij
vertelt hij hoe het huis in Krommenie
in zijn systeem is blijven zitten. En op
de hennepklopperij is hij ook nog niet
uitgekeken.
J. Goudsblom, Geleerd. Memoires 1932-1968
Amsterdam, Uitgeverij Van Oorschot 2016
ISBN 9789028261655, 377 p. met register
€ 27,50. (CvS)

FEBRUARISTAKING
Het precieze verloop van de Februari
staking in de Zaanstreek is nooit
uitgebreid vastgelegd, terwijl er ook
nagenoeg geen beeldmateriaal van
bekend is. Maar in 2016 doken er vier
foto’s op waarvan met zekerheid vast
staat dat zij gemaakt zijn in Zaandam
op de eerste stakingsdag, dinsdag 25
februari 1941. Uit de bijschriften van
de makers, het echtpaar Wijdenes,
dat vanuit zijn woning tegenover de
winkel van Keg aan de Hogendijk
(tegenwoordig is dat stuk de Dam) de
foto’s maakte, blijkt wat zich onder hun
raam afspeelde. Voor Erik Schaap en de
medewerkers van het Gemeentearchief
was deze vondst aanleiding om nog
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eens heel secuur na te gaan in de
archieven en de veelal kort na de
oorlog verschenen getuigenissen hoe
die stakingsactie, uit protest tegen
de gewelddadige acties van de Duitse
bezetters tegen de Joden in Amsterdam,
zich vanuit Amsterdam in razende
vaart over de Zaanstreek verbreidde. In
het ene bedrijf na het andere werd het
werk neergelegd, vaak met nauwelijks
verholen instemming van directies.
Begin, hoogtepunt en verloop, bezien
van twee kanten, de stakers, en de
Duitse autoriteiten, met daartussenin
Nederlandse gezagsdragers als burge
meesters, politiemensen en directeuren
van bedrijven, worden nauwkeurig
chronologisch verteld. Juist die
gedetailleerdheid van een in grote
lijnen bekende geschiedenis maakt
het geheel levendig en spannend.
Duidelijk wordt dat tot aan het geweld
waarmee de Duitsers de acties de kop
indrukten, de meeste mensen geen
idee hadden waartoe de nazi’s in staat
waren. De stakers benadrukten dat
het nu niet ging om hoger loon, maar
om behoud van ‘onze Nederlandse
vrijheid en eerbiediging van geloof,
ras en politieke overtuiging,’ alleszins
redelijke eisen, vond men. De Duitsers
waren aanvankelijk verrast maar
herpakten zich snel: aan het eind
van de tweede stakingsdag veegden
gemotoriseerde eenheden de straten
in Zaandam schoon. Daarbij viel een
dode, terwijl eerder op die woensdag
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in de stad duizenden mensen in een
welhaast feestelijke stemming op de
been waren geweest, en verscheidene
NSB’ers het hadden moeten ontgelden.
Op de derde dag kregen bedrijven waar
men het werk nog niet had hervat, het
dreigement dat er represailles, lees
executies, zouden volgen als de staking
niet werd beëindigd. In Zaandam werd
een avondklok ingesteld, de steden
waar was gestaakt kregen verder hoge
boetes opgelegd, Zaandam een half
miljoen. De bezetters eisten ook dat
de stakers gekort moesten worden op
hun loon, maar lang niet alle bedrijven
hielden zich daaraan. In Zaandam en
Krommenie werden de burgemeesters
vervangen door NSB’ers. Met de
reproductie van documenten uit de
tijd en veel citaten uit getuigenissen
van deelnemers, en natuurlijk de pas
gevonden foto’s, blijven de samenstellers
van dit overzicht de geschiedenis dicht
op de huid en valt de ballast van ‘de
wijsheid achteraf’ even weg. Juist dat
maakt dit overzicht zo waardevol.
Erik Schaap (tekst) en Geke van de Kamp
en Sander Wegereeef (eindredactie en
research), De Februaristaking in de
Zaanstreek, 1941, Wormer Stichting
Uitgeverij Noord-Holland 2017
ISBN 978-90-78381-93-8, 60 p. Geïll. € 12,50
(CvS)

BIOGRAFIE VAN JOHNNY REP
Waaraan denk je als vijftiger bij Johnny
Rep? Aan een rechtsbuiten, die niet
de verfijnde bewegingen had van
generatiegenoot Rob Rensenbrink,
maar die op beslissende momenten zijn
team over een dood punt heen hielp.
WK Argentinie in 1978: met mijn vader
en broertje kijk ik naar de wedstrijd
Oranje-Schotland. We zijn in zak en
as, want de Schotten, met de kalende
Archie Gemmill en de tandeloze Joe
Jordan, zijn toch beter dan we dachten
en Oranje staat achter. Maar daar is
Rep! Hij passeert op links een paar
Schotten en maakt de 2-3. Oranje
gaat door! Een ander moment: zomer
1976 en we liggen aan het strand van
Egmond. Aan de vloedlijn staat een
bruinverbrande jonge vent met een
wit broekje aan. Ik vraag en krijg een
handtekening, die ik allang kwijt ben.
Het wordt nog mooier als hij later

met ons meevoetbalt. Achteraf gezien
stond Rep daar misschien niet zomaar,
want op een overvol strand viel ook op
andere gebieden te scoren: vrouwelijk
schoon. Als wij zijn biografie mogen
geloven is hij op dat gebied niets te kort
gekomen. Hetzelfde gaat op voor drank
en geld. Dat het geld op verschillende
momenten verdween als sneeuw voor de
zon en hij geen hekel aan drank heeft,
komt ook aan de orde. Het boek is een
aaneenschakeling van luchtige, soms
grappige opmerkingen, waarbij af en toe
iets blijkt van de diepe dalen waarin hij
heeft gezeten. Dat de Zaanstreek bij de
geboren Zaandammer wat weinig aan
de orde komt, is niet vreemd voor een
ex-voetballer, die het overgrote deel van
zijn leven in het buitenland woonde en
nog steeds woont.
Mark van de Heuvel, Johnny Rep, buiten
beentje. Z.p. (Amsterdam) Overamstel
Uitgevers 2016 ISBN 9789048834013 288 p.
€ 19,99. (RL)

GLAS IN LOOD
Toen eenmaal vaststond dat de glasin-loodramen uit het trappenhuis
van de polikliniek van het Zaans
Medisch Centrum niet zouden mee
verhuizen naar de nieuwbouw
besloot de Commissie Historie Zaanse
Ziekenhuizen ze in ieder geval vast
te leggen in een mooi fotoalbum. Na
een inleiding over de herkomst van
de twaalf ramen, die in 1946 door de
maker, Karel Trautwein (1893-1959),

Leven op

Agnes de Boer

DE STELLING
Forten van toen en nu

werden opgeleverd voor de kapel van het
toenmalige Sint Jan Ziekenhuis aan de
Bloemgracht, volgt een korte toelichting
op de kunstenaar en vervolgens is
er voor elk van de twaalf ramen een
dubbele pagina, waarop ze in hun geheel
en met aansprekende details worden
weergegeven, met een toelichting
bij de voorstelling. In 1957 kreeg de
nieuwbouw aan de H. Gerhardstraat ook
glas-in-loodramen, in de binnendeuren
van de hoofdentree, gemaakt door de
glaskunstenaar Joop Willems (1915-1989).
Het album geeft ook een overzicht van
ander werk van Trautwein en, heel kort,
de geschiedenis van de ziekenhuizen
in Zaandam. De ramen mogen dan uit
het openbare domein zijn verdwenen,
dankzij dit met zorg en liefde uitgegeven
album hoef je niet meer ziek te worden
om ze te kunnen zien. Bovendien zijn ze
wel bewaard, ze krijgen een plaats in de
Bonifatiuskerk. Een aantal ervan is nu
al te zien op zaterdagmiddagen tussen
13.00 en 16.00 uur tijdens de openstelling
van de kerk voor publiek.
Marijke van Essen, Trautwein en Willems,
Glas-in-lood in Zaanstad. Zaandam,
2016 42 p. Geïll. Geen ISBN. Uitgave in
eigen beheer van de Commissie Historie
Zaanse Ziekenhuizen, Zaandam 2016.
€ 35,00 (kostprijs). Verkrijgbaar via
de e-mail van de Commissie: info@
historiezaanseziekenhuizen.nl, of
schriftelijk bij Zaans Medisch Centrum,
t.a.v. Commissie Historie Zaanse
Ziekenhuizen, Koningin Julianaplein

58, 1502DV Zaandam. Ook ligt er een
intekenlijst in de Bonifatiuskerk. (CvS)

FORTEN VAN DE STELLING
AMSTERDAM
Stichting Uitgeverij Noord-Holland
publiceerde een fraai boek over de
westelijke rand van de stelling van
Amsterdam, met een beschrijving van
de dertien forten, van Fort bij Velsen tot
en met Fort bij Kudelstaart aldaar en
twee extra forten: een buiten de ring,
bij IJmuiden, en een binnen de ring, bij
Schiphol, inmiddels gesloopt. De eerste
vier, de forten Veldhuis, Aagtendijk,
Zuidwijkermeer en Fort Velsen horen
nog bij de sector Zaandam, onderdeel
Groep Westzaan, en twee-aan-twee
verdeeld in vak Assendelft en vak
Zuidereinde. Bij elk fort staan in een
kadertje de ‘personalia’: huidig gebruik
en huidige eigenaar, de geschiedenis
van de bouw en het gebruik als fort
plus een opgave van de oorspronkelijke
bezetting. Verhalen van omwonenden
en andere betrokkenen verlevendigen
de geschiedenis en de huidige betekenis
van de forten. In hoofdstukjes op een
afwijkende kleur papier zijn door het
boek heen verdiepingen gestrooid, zoals
Geschiedenis, betekenis en toekomst
van de Stelling van Amsterdam, een
over de bouw en logistiek van de
Stelling en een over de landschappelijke
betekenis. Daardoor is het vooral een
boek om naar believen in te grasduinen,
bijvoorbeeld als je een tochtje naar een

of meer forten tegelijk gaat plannen. De
rijke illustraties met veel (historische)
foto’s en kaartwerk maken dat extra
aanlokkelijk.
Agnes de Boer, Leven op de stelling.
Forten van toen en nu. Wormer, Stichting
Uitgeverij Noord-Holland 2016 ISBN 97890-78381-90-7 Geïll. 216 p. € 24,95. (CvS)

OOK VERSCHENEN
Lida Sanders publiceerde onlangs:
Louise, vrouw in verzet. Levensverhaal
van een Zaanse Française. De geschiedenis
van verzetsvrouw Louise Ero-Chambon.
Voormalig mede-eigenaresse van De
Waakzaamheid in Koog aan de Zaan.
Over de Stijkel-groep, waar zij deel van
uitmaakte, stond in Zaans Erfgoed 32
(voorjaar 2010) 8-12 een artikel. Lida
Sanders focust nader in op Louise Ero.
In het volgende nummer komen wij daar
graag op terug.
Verder publiceerde Ron Couwenhoven
een nieuwe bundel Zaanse Verhalen,
met o.a. aandacht voor het Land van
Middelhoven. Ook die staat op de rol
voor Zaans Erfgoed nummer 61.
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Verenigingsnieuws

Berichten van Zaanse Erfgoedorganisaties
Coördinatie: Wikje van Ritbergen

VERENIGING ZAANS ERFGOED
15 nieuwe monumenten in Zaanstad
Sinds 2014 bestaat er een bijzondere
samenwerking tussen de gemeente
Zaanstad en de Vereniging Zaans
Erfgoed op het terrein van behoud van
monumentale panden. De gemeente
wijst jaarlijks 10 tot 15 panden aan als
gemeentelijk monument, uit de lijst
die de Vereniging voordraagt. Het
Meldpunt Bedreigde Panden van de
vereniging Zaans Erfgoed inventariseert
al jarenlang bedreigde historische
panden. Daar kan iedereen historische
panden aanbrengen die het behouden
waard zijn. De gemeente doet onderzoek
naar de cultuurhistorische waarde
van de panden op die lijst, om ze
op goede gronden aan te wijzen als
gemeentelijk monument. Uit dat nader
onderzoek is nu gebleken dat vijftien
panden voldoende cultuurhistorische
waarden bezitten voor het predicaat
gemeentelijk monument. Daaronder
zijn verschillende achttiende- en
negentiende-eeuwse houtbouwpanden.

Wordt pakhuis de Dissel ooit weer zo
mooi als in 1946?

Zij vertellen het verhaal van de
geschiedenis van de Zaanse houtbouw
en zijn daarom belangrijk voor de
identiteit van Zaanstad. Maar ook
fabrieken en hun bijbehorende
gebouwen zijn belangrijk voor de
geschiedenis van Zaanstad. De pak
huizen, chefswoningen en kantoren
vertellen het verhaal van de negen
tiende- en begin twintigste-eeuwse
bloeiperiode van de Zaanse industrie.
Daarom zijn ook van deze categorieën
een aantal panden aangewezen als
monument. Alle vijftien zijn beoor
deeld aan de hand van een zestal
criteria: architectuurhistorische
waarde, cultuurhistorische waarde,
stedenbouwk undige waarde, gaafheid,
zeldzaamheid en fysieke kwaliteit.
Vooral dat laatste is heel belangrijk: het
betekent dat het casco van een object
ten minste in een zodanige staat moet
zijn dat het kan worden gerestaureerd
zonder totale afbraak en herbouw.
Sloop van cultuurhistorisch waardevolle
panden resulteert in verlies van de
Zaanse historische identiteit en doet
afbreuk aan de uitstraling van de
bebouwde omgeving. Door gebouwen
aan te wijzen als gemeentelijk monu
ment blijven panden die belangrijk zijn
voor Zaanstad, behouden en daarmee
ook de Zaanse identiteit.
Voor de eigenaren van gemeentelijke
monumenten zijn verschillende
subsidiemogelijkheden beschikbaar
en is er een intensieve plan- en
restauratiebegeleiding.
(bron: uittreksel uit gemeentelijk stuk
nr. 2016/253141, ter kennisname aan de
raadsleden dd. 31-1-2017)

ZAANS ERFGOED
LEDENVERGADERING EN LEZING
GLAASJE ERFGOED
De voorjaars ledenvergadering van de
vereniging vindt dit keer plaats op 8
april a.s. om 10 uur in de R.K. kerk te
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Wormerveer. Leden van de vereniging
vinden de agenda en het programma na
de pauze in dit tijdschrift.
Schrijft u vast zondag 11 juni in uw
agenda voor onze volgende lezing in de
serie Glaasje Erfgoed. Dit keer worden
we wandelend meegenomen door
Frans Wytema en Bart Nieuwenhuijs
die vertellen over de gerestaureerde of
herplaatste panden in Zaandijk en de
kop van Koog a/d Zaan. Ook het ‘glaasje’
wordt natuurlijk niet overgeslagen.

ZAANS MUSEUM: RECORDAANTAL
BEZOEKERS
In 2016 verwelkomde het Zaans Museum
een recordaantal bezoekers: 110.000.
Dat is vooral te danken aan een nieuwe
strategie die erop gericht is bezoekers
van de Zaanse Schans (ook) naar het
museum te halen. Directeur Jan Hovers:
‘Onze nieuwe koers, verdieping bieden aan
een bezoek aan de Zaanse Schans, blijkt
vruchten af te werpen. Ik ben uitermate
trots op deze mijlpaal, een stijging van
ruim 50% die mede dankzij de enorme inzet
van onze medewerkers en vrijwilligers is
gerealiseerd.’
Het Zaans Museum opende in 1998 zijn
deuren op de Zaanse Schans. De eerste
jaren ontving het een kleine 25.000
bezoekers per jaar. Sinds 2009 groeide
het museum explosief naar gemiddeld
60.000 bezoekers per jaar door de
toevoeging van de Verkade Experience.
De presentatie rond de authentieke
chocolade- en biscuitfabriek van Verkade
wordt door jong en oud, nationaal en
internationaal hoog gewaardeerd.
Eind 2014 ontwikkelde het Zaans
Museum een nieuwe vaste opstelling,
inclusief ‘molenspektakel’. Een jaar
later stuntte het museum door een
Zaans werk van Claude Monet aan
de collectie toe te voegen. Sinds het
afgelopen jaar is de strategie van het
museum meer gericht op bezoekers van
de Zaanse Schans. De opening van drie

museumlocaties op de Zaanse Schans
in de loop van 2016 – het Wevershuis,
de Kuiperij en het Jisperhuisje – én de
ontwikkeling van een all-inclusive
entreekaart, waarmee bezoekers naast
het Zaans Museum ook betaalde locaties
op de Zaanse Schans kunnen bezoeken,
heeft geleid tot een sterke toename van
het aantal internationale bezoekers.
Sinds 2003 maakt ook het Czaar
Peterhuisje in het centrum van Zaandam
deel uit van het Zaans Museum. Het
Czaar Peterhuisje, een van de oudste
musea van Nederland, is de afgelopen
jaren van 6000 bezoekers gegroeid naar
gemiddeld 11.000 per jaar: door de sterke
toename van het aantal toeristen in
Zaandam trok ook het huisje in 2016 al
11% meer bezoekers dan het jaar ervoor.
In de komende jaren zal dat ongetwijfeld
verder stijgen.
(bron: persbericht Zaans Museum)

VERENIGING DE ZAANSCHE MOLEN
De oorspronkelijk uit Assendelft
afkomstige oliemolen De Ooievaar
(1622) werd in 1669 overgeplaatst naar
de Kalverringdijk en staat daar nog
steeds. In 1989 verrees naast de molen
de Duyvis-fabriek. Door de ligging
op het afgesloten fabrieksterrein van
Duyvis is de molen onbereikbaar voor
publiek. Al jaren zijn er plannen om
De Ooievaar meer te betrekken bij de
Zaanse Schans. Er werd zelfs gedacht
over het verplaatsen ervan. Een ander

inmiddels uitgevoerd plan was de aanleg
van een op de historie geïnspireerde
insteekhaven, met een houten kraan
en een aanlegsteiger voor boten met
toeristen.
Momenteel wordt de molen geres
taureerd. Eerder zijn alle verbanden
van het molenlijf versterkt en nu wordt
het binnenwerk goed opgesteld. Nu
is het oliewerk van de molen aan de
beurt. Alle heien en stampers die de
oliehoudende zaden persen, zijn weer
‘te lood’ (zuiver verticaal) opgesteld.
Ook de zogenaamde kantstenen zijn
opgeschoven en opnieuw gefundeerd.
Er waren verzakkingen ontstaan omdat
de fundering van de molen al jaren te
zwak bleek. Het kost veel energie en geld
om alles weer goed op te stellen, zonder
de monumentale molen geweld aan te
doen. Het hele traject wordt dan ook in
goede onderlinge samenwerking tussen
de vereniging de Zaansche Molen en
molenmakerij Saendijck afgestemd en
gecoördineerd.
(bron: Nieuwsbrief ver. Zaansche Molen)

HISTORISCHE VERENIGING
KOOG ZAANDIJK
Donderdag 23 februari overhandigden
Pascale Malingre en Anneke Steemers
namens de Historische Vereniging
Koog-Zaandijk een cheque aan de
directeur van Stadsherstel Zaanstreek
t.b.v. de restauratie van het uurwerk
van de Zaandijkerkerk. Dankzij de door

de H.V.K.Z. georganiseerde loterij ‘Tijd
voor Zaandijk’ en een gift van Stichting
Voetveer Zaandijk werd er in totaal €
3.144,- opgehaald voor het goede doel.
Binnenkort zal de tijd, na vele jaren van
afwezigheid, weer zichtbaar zijn op de
Zaandijkerkerk.
Voor meer informatie omtrent
de Zaandijkerkerk zie: www.
historischeverenigingkoogzaandijk of
de facebookpagina van de vereniging:
hvkoogzaandijk
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Kroniek

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

6 OKTOBER
Het St. Michaël College in Zaandam
heeft de eTwinningprijs gewonnen in
de categorie voortgezet onderwijs met
het project ‘Better eSafe than sorry’.
Leerlingen onderzochten online met
leeftijdgenoten uit o.a. Frankrijk,
Denemarken en Bulgarije hoe je veilig
kunt omgaan met digitale media. De
prijs bestaat uit een bedrag van 1000
euro.

zaamheden hervat. Nadat gedepu
teerde Elisabeth Post op 20 juni 2014
feestelijk een eerste paal in de Voor
zaan schroefde, ging het al na een half
jaar mis met de samenwerking met
aannemer Heijmans. En daarvoor had
het project al een forse vertraging
opgelopen. Als de sluis pas in 2018 klaar
is, dan is er sprake van meer dan vier jaar
vertraging.

17 OKTOBER
8 OKTOBER
Wie was de treitervlogger? En met
welke supermarkt is Ahold onlangs
gefuseerd? Tot voor kort stokte de
Zaanse geschiedenis in de Zaanse
Encyclopedie in 1991. Sinds gisteren niet
meer, want iedereen kan via zaanwiki.
nl zelf lemma’s (beschrijvingen in een
encyclopedie) toevoegen. De Zaanwiki
op het internet werkt op dezelfde
manier als de Wikipedia. De lancering
van de Zaanwiki vond plaats in het
stadhuis in Zaandam door wethouder
Rita Visscher-Noordzij (CU).

11 OKTOBER
Het lijkt erop dat de nieuwe Wilhelmina
sluis op z’n vroegst pas in 2018 gereed
is. Want nog altijd is er geen zekerheid
wanneer aannemer Heijmans de werk
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‘Archeologie gaat over afval dat is
gedumpt, bijvoorbeeld in de Zaan
of in waterputten’. Menno de Boer,
voorzitter van de afdeling ZaanstreekWaterland van de Archeologische
Werkgemeenschap Nederland (AWN),
zegt het zonder blikken of blozen.
‘Vroeger was er geen ophaaldienst, dus
koos je voor de gemakkelijkste weg om
kapotte spullen weg te gooien, dicht
bij huis.’ Maar kapotte spullen, zoals
scherven van potten en pannen van
aardewerk, zijn wel degelijk waardevol
voor archeologen. Zij geven een mooi
beeld over hoe er vroeger werd geleefd,
over de voorwerpen waarmee men
zich omringde. Die terugblik in de tijd
was onder meer te zien in het Honig
Breethuis.

19 OKTOBER
Een windhoos heeft gistermiddag
de monumentale Twiskemolen in
Landsmeer zwaar beschadigd. Het
wiekenkruis met daaraan de wieken
is afgebroken. ‘De wieken liggen naast
de molen,’ zegt molenaar Marcel Koop
aangeslagen. ‘Een heeft zich in de
grond geboord, een andere ligt in het
water.’ Koop was alleen in de molen.
‘Ik hoorde hoe het wiekenkruis door
een enorme rukwind werd opgetild en
daarna afbrak. Het is verschrikkelijk,
gelukkig raakte niemand gewond.’
Een molenmaker zal de monumentale
molen in recreatiegebied Het Twiske
veiligstellen.

20 OKTOBER
In de centrale hal van het nieuwe
Zaans Medisch Centrum (ZMC) komt
een concertvleugel te staan. Iedereen
mag er straks een deuntje op komen
spelen. De vleugel staat nu nog in het

psychiatriegedeelte en zit op slot. Er
gaat een hoop veranderen wanneer
het nieuwe gebouw in gebruik wordt
genomen, naar verwachting rond
de jaarwisseling. Zo gaan de twee
hoofdingangen ’s nachts dicht en
kunnen mensen alleen via de Spoed
Eisende Hulp (SEH) naar binnen.

26 OKTOBER
De veertien historische glas-in-lood
ramen die nu in het trappenhuis van
het oude Zaans Medisch Centrum staan,
krijgen een plek in het nog te bouwen
stiltecentrum, in overleg met een
architect over het ontwerp en de bouw
van dit centrum. ‘Bovendien moeten
we er nog de benodigde fondsen voor
werven,’ vertelt pastoor Bunschoten van
de Bonifatiuskerk. Tot die tijd worden
twee van de ramen geëxposeerd bij de
ingang van de kerk.

1 NOVEMBER
Wormerland gaat inwoners met grote
schulden zelf helpen. Afgelopen jaar
kwamen twaalf gevallen in aanmerking
voor schuldhulpverlening. En die werd
ze geboden door Zaanstad, waarmee
Wormerland nu nog samenwerkt. ‘We
zijn tevreden over de diensten van
Zaanstad,’ zegt wethouder Kees van
Waaijen van Wormerland. ‘Maar we
vinden het toch beter deze problemen
zelf te gaan behandelen.’ Hij denkt dat
de kleinschaligheid van de gemeente
(15.500 inwoners) voordelen biedt bij het
tijdig vinden van oplossingen.

2 NOVEMBER
‘Te land, ter Zaan en in de lucht’ krijgt
volgend jaar geen vervolg. Junior
Kamer Zaanstreek (JKZ), organisator
van het Zaandamse waterspektakel, is
gedemotiveerd geraakt door het gebrek
aan medewerking vanuit de gemeente
Zaanstad. Voor de editie van 2016 kwam
er geen subsidie; de organisatie kampt
nu met een verlies van zevenduizend
euro. Dat zei Dennis Vis van JKZ gisteren
tijdens een hoorzitting in het stadhuis
in Zaandam.

5 NOVEMBER
Sportpark De Omzoom aan het Jaap
Bootpad in Assendelft is 3 september
officieel geopend. Inmiddels heeft het
goednieuwe complex al tot de nodige
kopzorgen geleid. Er blijkt onder meer
een probleem te zijn met de fundering
van de atletiekbaan van Lycurgus. Met
als gevolg dat er scheuren zijn ontstaan
in de toplaag.

mooiste exemplaren laten zien. De
tentoonstelling is zaterdag te bezoeken
tussen tien en acht uur en zondag
tussen tien en vier uur. Toegang
gratis. (Gouldamadines zijn kleurrijke
vogeltjes uit de vinkenfamilie. Ze komen
oorspronkelijk uit Australië).

17 NOVEMBER
De Fietsersbond Zaanstreek heeft succes
geboekt met het laten verwijderen van
overbodige fietspaaltjes. De Fietsers
bond en de gemeenten Oostzaan en
Wormerland hebben overleg gehad op
initiatief van eerstgenoemde. Met elkaar
hebben zij wederom geïnventariseerd
op welke locaties er fietspaaltjes kunnen
worden weggehaald. Ook de paaltjes
rond De Dors in Oostzaan zijn de revue
gepasseerd, naar aanleiding van een
eenzijdig ongeval onlangs op die plek.

19 NOVEMBER
Groeneveld Eten & Drinken gaat de
hoogste verdieping van de Watertoren
van Assendelft exploiteren als evene
mentenruimte en ook de catering
verzorgen. Op de tiende verdieping
combineren initiatiefnemers Jeroen
Gruys en Linda van Brederode aller
hande evenementen met een schitterend
uitzicht op de wijde omgeving. Gruys
verwacht al in januari of februari te
kunnen starten. ‘Alle vergunningen
zijn aangevraagd en voor zover wij dat
kunnen beoordelen zijn de reacties
positief.’

9 NOVEMBER
Vogelvereniging Gouldamadine houdt
dit weekeinde een vogeltentoonstelling
in partycentrum De Admiraal, Dorp
straat 1056 in Assendelft. Het gaat om
de jaarlijkse onderlinge vogeltentoon
stelling, waarbij de kwekers hun
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28 NOVEMBER
Ratten kunnen de politie misschien
gaan helpen bij het opsporen van
illegaal vuurwerk. Een woordvoeder
van de Nationale Politie bevestigt
een bericht hierover in het AD. ‘Zij
kunnen veel, ze hebben een heel fijne
neus,’ aldus de zegsman. Handelaren
in illegaal vuurwerk krijgen komend
vuurwerkseizoen nog niet te maken
met de diertjes. ‘Er zitten wel een hoop
haken en ogen aan, want met een rat is
het bijvoorbeeld minder gemakkelijk
communiceren dan met een hond.’

28 NOVEMBER
De aanpak van hangjongeren in de
gemeente Zaanstad laat nog te wensen
over. Dat is een van de uitkomsten
van de Zaanpeiling, het jaarlijkse
opinieonderzoek onder inwoners van
Zaanstad. Slechts veertig procent van de
ondervraagden vindt dat de gemeente
de problemen rond hangjongeren
voldoende aanpakt, aldus de enquête.
Zo’n negentien procent van de inwoners
heeft last van hangjongeren in de
buurt, zo blijkt uit de peiling waarvoor
1350 inwoners hun mening gaven over
allerlei onderwerpen. De cijfers hebben
betrekking op 2015.

30 NOVEMBER
Burgemeester Geke Faber blijft voorlopig
in Zaandam wonen. Haar kinderen en
kleinkinderen wonen in Amsterdam en
daarom verhuist Faber waarschijnlijk
niet naar Friesland. ‘Ik zit in raden van
toezicht in Amsterdam en ons culturele
leven speelt zich daar ook af. Er zijn veel
redenen om niet in Friesland te zitten,
behalve de rust en de ruimte.’

7 DECEMBER
In het plantsoen tussen de Burcht en de
Zuiddijk komt een openbaar schaakbord
waarop iedereen die daar zin in heeft,
een partijtje kan spelen. Het schaakbord
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wordt volgende week zondag onthuld
door wethouder Jeroen Olthof. Hij doet
dat samen met schaakmeester Manuel
Bosboom, die met een demonstratie de
eerste bespeler van het schaakbord zal
zijn.

10 DECEMBER
ZVV Zaandijk voorziet te moeten wijken
voor de uitbreiding van de Zaanse
Schans en is daar bepaald niet blij mee.
De snelgroeiende Zaanse Schans kan nu
al de auto’s van toeristen onvoldoende
kwijt. In het toeristenscenario voor
2030 staat daarom parkeergelegenheid
ten zuiden van de Leeghwaterweg
ingetekend. Dat betekent parkeer
plaatsen op het terrein van ZVV
Zaandijk. Of een parkeerkelder onder de
velden. In alle gevallen ziet Zaandijk de
toekomst somber in.

bezoekers komen. In dat plan zijn de
huizen vervangen door een wandelpad.
Zaanstad mailt nu dat dit plan ’best
veel zaken bevat waar de gemeente niet
achter staat.’

21 DECEMBER
Bezwaar aantekenen tegen de komst
van een asielzoekerscentrum in het
pand Saendenborch (het voormalige
UWV-pand aan het Rustenburg) kan
voorlopig nog niet. Dat is pas mogelijk
als het college van B en W een besluit
heeft genomen over de aanvraag voor
een omgevingsvergunning om het
pand te kunnen verbouwen. Deze
aanvraag is sinds woensdag in te zien
via de website van Zaanstad. (Zoek op
‘vergunningsaanvraag AZC’).

15 DECEMBER
De straten van de gemeente Oostzaan
zijn al sinds 2015 ‘veel meer dan
gemiddeld’ gehuld in duisternis, zegt
netbeheerder Liander. Sinds september
zijn de Oostzaanse straten ’s avonds vaak
pikdonker doordat de straatverlichting
uitvalt. ‘Vergeleken met 2014 zijn er
flink meer storingen de laatste twee
jaren,’ zegt woordvoerster Karen
Nitschke van Liander. De klachten
stromen sinds september binnen bij de
gemeente Oostzaan.

20 DECEMBER
De gemeente Zaanstad gaat de drie
brugwachterswoningen tussen de
Leeghwaterweg en de Zaanse Schans
niet slopen. Dit heeft een medewerker
van Zaanstad per mail laten weten aan
bewoonster Sita Brinkkemper. Zij trok
aan de bel bij het zien van het door
Bureau BVR gemaakte ‘Droombeeld’
van de Schans voor 2030, wanneer
er naar verwachting drie miljoen

24 DECEMBER
Hij is er best trots op. Maar hij vindt het
ook een beetje ongemakkelijk. Ismael
Ilgun heeft er gemengde gevoelens
over dat ‘treitervlogger’ woord van
het jaar 2016 is geworden. ‘Ik ben er
trots op, want het komt door mij dat
dit woord het is geworden. Maar het
past echt niet bij mij,’ zegt de 19-jarige
Zaandammer. Natuurlijk, hij heeft deze
zomer zijn vrienden af en toe gefilmd
terwijl ze de politie voor gek zetten.
Maar dat was helemaal niet de opzet van
zijn hoodvlogs over het straatleven in
Poelenburg, herhaalt hij nog maar eens.

PORTAL OORLOGSBRONNEN
Onlangs heeft het Gemeentearchief Zaanstad 1300 bronnen uit zijn collectie WOII
ingebracht op de landelijke portal oorlogsbronnen.nl De Zaanse collectie illustreert
lokale verhalen – het Zaanse verzet was zeer actief – en gebeurtenissen en plekken
die van nationaal belang zijn geweest. Zo staat het woonhuis van ‘bankier van het
verzet’ Walraven van Hall in Zaandam en namen Zaankanters massaal deel aan de
Februaristaking. Sprekend is de fotoserie over het nuttigen van een eenpansmaaltijd in
het ontspanningsgebouw van Albert Heijn te Zaandam. Duitsers en Nederlanders zaten
daarbij om één tafel, ongeacht de rangen en standen. Deze samenkomsten werden ook
in veel andere plaatsen georganiseerd door de Ortskommandant ‘ter bevordering van
de gemeenschapszin’ en om geld in te zamelen voor de Winterhulp. Door toevoeging
aan de portal krijgen de Zaanse bronnen een nationale context. Oorlogsbronnen.
nl, met nu ruim 8,7 miljoen bronnen uit 29 collecties, biedt toegang tot verspreide
digitale collecties uit en over de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Initiator Netwerk
Oorlogsbronnen heeft tot doel bronnen op dit thema beter vindbaar en bruikbaar te
maken.

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 het voorjaar
rubriekredactie hessel.kraaij@upcmail.nl

VERENIGING ZAANS ERFGOED
zondag 11 juni 15.00 uur: Glaasje Erf
goed, lopend door Zaandijkerkerkgebied
vanaf Boschstraat 1 via Smidslaan 3,
eindigend in De Smuiger. Aanmelden via
glaasje@zaanserfgoed.nl

CZAAR PETERHUISJE
Krimp 23, 1506 AA Zaandam
http://zaansmuseum.nl/museum/czaarpeterhuisje/ Open dinsdag t/m zondag
10.00 – 17.00 uur
Gedurende de gehele Museumweek
(3 t/m 9 april) toegang € 1. Verder
extra activiteiten, zoals instaprondleidingen en kinderactiviteit ‘Haal
je scheepstimmerman-diploma!’

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. Elke
zondagmorgen 11.45 uur tot 13.30 uur
safari o.l.v. een gids door het stadshart
van Zaandam om te zien wat Monet
inspireerde. Vertrek vanaf het Czaar
Peterhuisje, Krimp 23 in Zaandam.
Kosten € 15,50, reserveren via de website.

STICHTING HEMBRUGMUSEUM
Hemkade 7, 1506 PR Zaandam
www.hembrugmuseum.nl
Open 1 april tot 30 november, iedere
laatste zondag van de maand van 11.00
tot 17.00 uur. Het Hembrug Museum
vertelt het verhaal van de wapen- en
munitiefabriek die vanaf eind negen
tiende eeuw tot 2003 op het Hembrug
terrein in Zaandam was gevestigd.

ZAANS MUSEUM
Schansend 7, 1509 AW Zaandam
www.zaansmuseum.nl
Open dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur
In 2015 verwierf het Zaans Museum ‘De
Voorzaan en de Westerhem’ van Claude
Monet (1840-1926), dat hij maakte tijdens
zijn verblijf in Zaandam in 1871. In het
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kader van de Museumweek is het Zaans
Museum op zaterdag 8 en zondag
9 april voor slechts € 5,00 te bezoeken
(i.p.v. €10,00). Extra Monet-activiteiten:
‘Maak zelf een Zaanse Monet!’ en een
lezing: ‘Monet in Zaandam’. Zondag 7
mei Historische klederdracht en streek
dracht op de catwalk met een lezing
door kostuumvereniging De Zaanse
Kaper, met aandacht voor de nieuwe
collectie achttiende-eeuwse kostuums.

DOOPSGEZINDE VERMANING
ZAANDAM
Westzijde 80, 1506 EG Zaandam
Nieuwe Huys Concerten
dinsdag 4 april 20.00 uur Johannes
Passion. Orkest van de 18de Eeuw en
Cappella Amsterdam o.l.v. Daniël Reuss
met Thomas Walker (evangelist), Benoit
Arnould (Christus), Carolyn Sampson,
Daniël Elgersma, Stuart Jackson, André
Morsch. Try-out, entree gratis, collecte
na afloop. NB: locatie Bullekerk!
zondag 30 april 12.30 uur ‘Several Strings
Attached’ met Strijkersensemble NESCIO.
Gratis lunchconcert, collecte na afloop.
zondag 14 mei 16.00 uur ‘Luxe, calme et
volupté’. Charlotte Riedijk (sopraan) en
Ellen Corver (piano) met liederen van
Duparc, Fauré, Debussy, Ravel, Poulenc,
Milhaud.

WESTZIJDERKERK (BULLEKERK)
Westzijde 75B, 1506 ED Zaandam
Collegium Vocale Zaandam
zaterdag 13 mei Motet BWV 230, ‘Lobet
den Herrn alle Heiden’ en cantate BWV
166, ‘Wo gehest du hin’.
zaterdag 10 juni Motet BWV 226,
‘Der Geist hilft unser Schwachheit auf’
en cantate BWV 165,
‘O heilges Geist- und Wasserbad’.
zaterdag 8 juli Cantate BWV 24,
‘Ein ungefärbt Gemüte’.
Aanvang 17.00 uur, toegang vrij.

STICHTING DE MUZIEKKAMER
www.stichtingdemuziekkamer.nl
zaterdag 6 mei 20.00 uur concert in
de Verkadezaal van FluXus (Westzijde
148 te Zaandam, met het Chimaera Trio:
Annemiek de Bruin (klarinet), Irene Kok
(cello) en Laurens de Man (piano) m.m.v.
Ruña ‘t Hart (viool). Concert rondom het
thema herdenken en bevrijden, met het
indrukwekkende ‘Quatuor pour la fin du
temps’ van O. Messiaen, Pianokwartet
nr 1., K478, van W.A. Mozart, en ‘Ich
bin der Welt abhanden gekommen’
(Rückert-Lieder Nr.4) van G. Mahler in
bewerkingen voor viool, klarinet, cello
en piano. Toegang € 12,00.

WORMERVEERSE VERMANING
Zaanweg 75, 1521 DM Wormerveer
http://www.wormerveersevermaning.nl/
Stichting Menno Simons Flaes
Wormerveer | http://www.
mennosimonsflaes.doopsgezind.nl/
zondag 9 april 15.00 uur Rosalía Gómez
Lasheras (piano) met werken van J.S.
Bach, Carl Philip Emanuel Bach, G. Ligeti
en Franz Schubert. Toegang
€ 12,00, voorverkoop vanaf twee weken
van te voren bij De Saenkanter Men &
Women, Zaanweg 120 Wormerveer,
tel. 075-6281555.

HISTORISCHE VERENIGING
WORMERVEER
p/a Zaanweg 124, 1521 DS Wormerveer
http://hvwormerveer.nl/
Historische wandelingen door
Wormerveer o.l.v. Dick Zwart.
zondagmorgen 14 mei WormerveerZuid, start bij de muziektent in het
Wilhelminapark.
zondagmorgen 28 mei start vanaf
Zaanstroom 57 aan het Noordeinde.
Verzamelen 10.00 uur, deelnemers
krijgen een kopje koffie aangeboden,
vertrek 10.30 uur, duur ca. 2 uur. Kosten
€ 3,50 per persoon. Aanmelden bij
Dick Zwart, telefoon 075-6282468, bij
voorkeur tussen 18.00 uur en 19.00 uur.

zondag 11 juni Green & Country Fair in
het Wilhelminapark.

CONCERTEN MARIA MAGDALENA
KERK WORMER
Dorpsstraat 351, 1531 HJ Wormer
www.concertenwormer.nl/index.php
vrijdag 7 april en zaterdag 8 april
20.00 uur Gospelkoor Revival met ‘The
Passion’. Kaarten: € 12.50 in voorverkoop
bij Foto Weenink/Goedheer, Dorpsstraat
34 a Wormer, of reserveren via
tel. 075-6421282, 075-6423388 of per mail;
aan de zaal € 15.
concertmmwormer@gmail.com

KOGERKERK
Kerkstraat 14, 1541 HA Koog aan de Zaan
www.kogerkerk.nl/concerten.html
zaterdag 1 april 16.00 uur Bas Westerhof
(orgel) en Jerney Molenaar (zang). Jerney
zingt vooral modern werk en schrijft
zelf ook muziek en teksten. Bas is een
veelzijdig organist. Toegang vrij, collecte
na afloop.

KOOGER VERMANING
Lagedijk 34, 1541 KA Koog aan de Zaan
Stichting Recital
http://stichtingrecital.nl/index.html
14 mei 15.00 uur Robbert Muuse
(bariton) en Mischa van Leers (piano).
Toegang vrij, collecte na afloop.

HET WEEFHUIS
Lagedijk 39, 1544 BB Zaandijk
www.hetweefhuis.nl Open zaterdag en
zondag 13.00 tot 17.00 uur.
8-9 april Hennesien van Walderveen en
Liesbeth Schouten: Schilderijen.
15-16-17 april Anne von Drehle en Elly
van der Graaf: Schilderijen en sieraden.
22-23 april Nicole van der Heijden en
anderen: Schilderijen, beelden, collages,
2D en 3D gemengde technieken, keramiek.
29-30 april Madelon Tegelaar:
schilderijen en beelden.
6-7, 13-14 mei FluXus: 2D en 3D.
20-21, 27-27 mei Marian Mutsaers:
tekeningen, schilderijen, foto’s en
ruimtelijke objecten.
3-4-5 juni Anne Hoogland: glaskunst,
schilderijen, beelden, keramiek.
10-11 juni Anneke Peereboom:
schilderijen.
17-18 juni Jane van Herwijnen:
schilderijen en tekeningen.
24-25 juni Taco Epema, RIBWZ.

HONIG BREETHUIS
Lagedijk 80, 1544 BJ Zaandijk
www.honigbreethuis.nl
Open donderdag t/m zondag 13.00
tot 17.00 uur, eerste paasdag en eerste
pinksterdag gesloten.
Concert
zondag 23 april 16.00 uur Duo Pardis –
Merhnaz Salehi (sopraan) en Bam Comijs
(piano-forte) met Italiaanse aria’s,
gezongen in het Farsi (Perzisch) en eigen
composities. Toegang € 17,50.
Wandeling
zondag 9 april Wandeling o.l.v. gids
door historisch Zaandijk. Vertrek
10.00 uur vanaf het Honig Breethuis.
Deelname € 10,00, inclusief entree en een
kopje thee of koffie en een versnapering.
Tentoonstelling
t/m 28 mei 2017 Expositie
Ontmoetingen in brons en papier:
Ingrid Pijl en Humphrey Bennett.

JISPER KERK
Dorpsstraat 46, 1546 LK Jisp
http://www.jisperkerk.nl/index.html
zondag 2 april 15.00 uur Lenny Kuhr,
Gekust door de eeuwigheid, toegang
€ 16,00.
zondag 9 april van 10.00 tot 17.00 uur
Korendag, toegang € 2,50
zaterdag 22 april 20.15 uur Concert
bij Kaarslicht. Laurens Woudenberg
(hoorn), Joanna Wronko (viool) en Frank
van de Laar (piano).
zondag 21 mei 15.00 uur
Laureatenconcert van het Jan Pasveerconcours voor ensembles. Toegangsprijs
varieert, reserveren via de website.

ZUIDERVERMANING WESTZAAN
Zuideinde 233, 1551 EG Westzaan
www.zuidervermaning.nl
donderdag 30 maart: 20.15 uur
Organisatie Oude muziek, ‘Erbarme
dich’, Bachs mooiste aria’s voor tenor en
traverso. Kaarten € 23,00 , vriend € 19,00,
CJP/student € 10,00. Kaartverkoop via
Stichting Oude Muziek of 030-2329010.
zondagmiddag 2 april: 14.00 uur,
Jubileumconcert Westzaans Dameskoor
met een programma van licht klassiek,
wereldhits, maar ook Nederlandse
nummers.

KERKJE VAN KROMMENIEDIJK
Krommeniedijk 182, 1562 GT Krommenie
http://www.kerkvankrommeniedijk.nl/
Open iedere derde zondag van de maand
voor belangstellenden, van 13.0016.00 uur.
zondag 30 april Concert Lagrime
Consort (blokfluitquartet) met Kirstine
Lindemann; Irene Sorozábal; Verena
Barie; Sophia Schambeck.
zondag 28 mei Concert Mariëtte Gort
(cello) en Piet Hulsbos (orgel).
zondag 25 juni Concert met organist
Dub de Vries.
Aanvang 15.00 uur, toegang vrij, collecte
na afloop.

KERKJE VAN MARKENBINNEN
Dorpsstraat 43, 1563 AE Markenbinnen
http://www.kerkjemarkenbinnen.nl/
vrijdag 31 maart Lezing Nico
Dijkshoorn (programma nog niet
bekend).
vrijdag 19 mei Concert van studenten
van het Conservatorium van Amsterdam
(invulling nog niet bekend).

STICHTING TOT BEHOUD VAN
HET STOOMSCHIP
Postadres: Vijfpootveld 22, 1541PT Koog
aan de Zaan. www.elfin.nl
In de zomermaanden varen we weer met
het stoomschip ELFIN.
vrijdag 16 juni vertrek circa 11.00 uur
naar het Havenfestival IJmuiden en de
retourvaart op maandag 19 juni ook
vertrek rond 11.00 uur.
1 en 2 juli Open Weekend op de ELFIN
en de SCHEELENKUHLEN aan het Zuid
einde in Wormerveer. In ons volgende
nummer een artikel over de ELFIN en het
vaarschema.
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Sluisjes in de waterrijke Zaanstreek

Zaanse scheepsbouw in de 17de eeuw

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

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

NR 57 ZOMER 2016 € 6,50 | UITGAVE VAN DE STICHTING
UITGEVERIJ ZAANS ERFGOED | VERSCHIJNT 4X PER JAAR

NR 58 NAJAAR 2016 € 6,50 | UITGAVE VAN DE STICHTING
UITGEVERIJ ZAANS ERFGOED | VERSCHIJNT 4X PER JAAR

is geheel gewijd aan de
Zaanse cultuurhistorie

Het tijdschrift informeert zijn lezers over een
breed scala aan onderwerpen, zoals archeologie,

ZAANS
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Het mooiste pand aan de Hoogendijk

Onbekend illegaal krantje ontdekt

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

■ ZUIDERKERKSTRAAT 6: MONUMENTAAL?
■ GESLAAGD HUWELIJK TUSSEN HAAN EN PAAUW

NR 59 WINTER 2016 € 6,50 | UITGAVE VAN DE STICHTING
UITGEVERIJ ZAANS ERFGOED | VERSCHIJNT 4X PER JAAR

NR 60 LENTE 2017 € 6,50 | UITGAVE VAN DE STICHTING
UITGEVERIJ ZAANS ERFGOED | VERSCHIJNT 4X PER JAAR

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

70-jarig Zaans Schoon maakt fotoboek Chris Krijt
Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Stichting Zaans
Schoon verschijnt dit voorjaar bij Uitgeverij Noord-Holland het
boekje ‘Chris Krijt, loodgieter’.
Als zoon van een loodgieter uit de Botenmakersstraat kwam
Chris Krijt (1916-2005) automatisch in het bedrijf van zijn vader
terecht. Maar zijn hart lag bij de fotografie en bij de moderne
beeldende kunst. Zijn broer Wim kon van het fotograferen zijn
beroep maken, terwijl Chris tijdens het uitoefenen van zijn
loodgietersvak vaak zijn fototoestel meenam. Hij maakte heel
veel foto’s die dezelfde nostalgische sfeer ademen als de foto’s
van zijn broer.
Die sfeer is die van de jaren vijftig, zestig en zeventig in de
Zaanstreek – met nog veel oude houtbouw. Dat is dezelfde
sfeer waarin de oprichters van Zaans Schoon zich genoodzaakt
zagen een stichting op te richten om te behouden wat er nog

aan schoonheid was. Toen het huidige bestuur van de stichting
de negatieven – via Chris’ zoon Hans Krijt – onder ogen
kreeg, leek dat een uitgelezen kans om het 70-jarig bestaan te
herdenken.
Het Chris Krijt-boekje verschijnt zelfstandig, èn in een dubbel
uitgave met het in 2000 door Uitgeverij Noord-Holland uitge
geven fotoboekje van broer Wim Krijt.
In dit nummer vindt u een intekenbon voor het nieuwe boekje
en voor de dubbeluitgave.
Kosten boekje Chris Krijt: € 12,95;
leden van Zaans Erfgoed krijgen korting en betalen € 9,75.
Kosten dubbeluitgave: € 14,95;
met ledenkorting € 11,20.

