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HET COLLECTIEVE GEHEUGEN VAN DE ZAANSTREEK

Eén van de eerste vragen die ik me stelde toen ik op 1 februari aantrad als hoofd van 
het gemeentearchief, was waarom het archief zich ‘Het geheugen van de Zaanstreek’ 
noemt (let u op het eerste lidwoord). Nu beheert het archief inderdaad een schat aan 
informatie over de historie van de Zaanstreek. Maar het gemeentearchief is toch 
niet de enige die aanspraak maakt op deze titel? Naast een paar prachtige musea, 
kent de Zaanstreek een flink aantal historische verenigingen en genootschappen, 
die tijdschriften uitgeven en soms ook eigen collecties en beeldbanken beheren. En 
dan heb ik het nog niet eens over de historische kennis die in de hoofden zit van de 
Zaankanters zelf en bij de mensen die de geschiedenis van de Zaanstreek bestuderen. 
Dat zijn bij elkaar toch heel wat geheugens!

Welke positie neemt het gemeentearchief daar nou in? Het beheert allereerst de 
archieven van de gemeente Zaanstad zelf (en haar voorgangers uiteraard). Dat is haar 
wettelijke taak. Sommige van die archieven gaan terug tot in de veertiende eeuw, 
toen de voorlopers van die gemeenten hun eerste administraties begonnen te voeren. 
Vanuit die wettelijke taak mag het zich met recht het geheugen van de Zaanse overheid 
noemen. 

Maar de Zaanse geschiedenis beslaat natuurlijk veel meer dan alleen het handelen van 
de plaatselijke overheden. Daarom verzamelt het archief onder andere zoveel mogelijk 
historische publicaties en foto’s die over de regio gaan en verwerft het archieven en 
collecties van bedrijven, organisaties en particulieren die van belang (geweest) zijn 
voor de streek. Dat daarbij een zwaartepunt ligt op de industriële geschiedenis, zal 
u niet verbazen. Ook de kerken, het verenigingsleven zoals sport en toneel zijn goed 
vertegenwoordigd. En uiteraard kijken we daarbij ook naar de recente geschiedenis. 
Het archief wil bijvoorbeeld ook een plek geven aan de wederopbouwperiode inclusief 
de opkomst van jeugdcultuur en Zaanse popmuziek. Een ander belangrijk thema is de 
geschiedenis van de nieuwe Zaankanters (van de eerste gastarbeiders tot de huidige 
asielzoekers), die zich sinds de oorlog hier gevestigd hebben. 

Het is vanuit die activiteiten, denk ik, dat het gemeentearchief zich het geheugen van 
de Zaanstreek genoemd heeft. Maar dat is een ambitie die het alleen kan waarmaken 
door samen te werken met alle andere geheugens, waarmee het samen het collectieve 
geheugen van de Zaanstreek vormt. 

Frans Hoving, sinds 1 februari gemeentearchivaris van Zaanstad
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Onze redacteur Cor van Dongen heeft ons helaas laten weten 
dat hij zijn werkzaamheden voor Zaans Erfgoed moet staken. 
Wij kijken met veel plezier terug op de goede samenwerking en 
zijn hem dankbaar voor zijn vele interessante bijdragen. 
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LANGS DE BOORDEN VAN DE ZAAN
Rond 1950 waren in OostKnollendam twee mengvoeder be
drijven gevestigd. De mengvoederfabriek van Piet Kray had 
een van de oudste betonnen silo’s in de Zaanstreek. In dat 
dorp was ook foeragehandelaar De Groot gevestigd. Langs 
de Wormer Veerdijk stonden de Coöperatieve maalderij De 
Vooruitgang, foeragehandelaar Fust en de rijstpellerijen De 
Unie en Hollandia, waarvan het pelafval werd verwerkt tot 
veevoeder. Na de Zaanbrug kwamen nog de rijst en gortpellerij 
Gebrs. Laan (nu Lassie) en de houten pakhuizen Pentawan en 
Wilmington, gebouwd door Jan Dekker voor de opslag van 
Amerikaanse veekoeken. Tot 1930 stond langs de Veerdijk ook 
olieslagerij De Pijl, die was ingericht voor de productie van 
lijn  koeken. Aan de andere kant van de Zaan stonden in West
Knollendam olieslagerij De Vrede van Kaars Sijpesteijn, de 
mengvoederfabriek De Ster van Wessanen, de olieslagerij De 
Tijd en meelfabriek De Vlijt waarvan ook afval werd gebruikt 
voor veevoeder. Verder kende Wormerveer olieslagerijen De 
Liefde en De Toekomst, die veekoeken maakten. In Koog aan de 
Zaan leverden de olieslagerijen De Zaan van Duyvis en De Kroon 
van Klaas Honig veekoeken. Ook het afval van zetmeelfabriek 
De Bijenkorf werd verwerkt tot veevoeder. In Zaandam werd 
veevoeder gemaakt bij de olieslagerijen Het Hart en De Zwaan 
van Adriaan Honig en de gortpellerij van Zwaardemaker. Ook in 
de voormalige fabriek De Vrede werden graansoorten gemalen 
voor veevoeder. Hoewel deze opsomming niet compleet is, laat 
ze het enorme belang zien van de veevoederproductie in de 
Zaanstreek.

VAN VEEKOEK TOT ZOETEMELKSE KAAS
Ons oerbeeld van de (melkvee)boerderij bestaat uit vrolijk hup
pelende koeien in de wei die mals gras herkauwen en ’s winters 
tevreden zijn met geurig hooi. Maar dat is een senti mentele 
misvatting. Zelfs het vee van een biologisch boer kan niet 
zonder bijvoeding. Het verhaal van de Hollandse Gouden Eeuw 
is niet alleen het verhaal van stedelijke ontwikke ling, kunst 
en cultuur, koophandel en zeevaart, maar ook van landbouw 
en veeteelt. De snelle groei van de Hollandse steden vroeg om 
steeds meer voedsel. Graan kwam uit het Oostzeegebied, maar 
vlees en kaas kwamen uit Holland.1 Het Hollandse veenweiden
gebied met zijn voortdurende bodemdaling werd vanaf het 

begin van de zestiende eeuw steeds minder geschikt voor 
landbouw. Zoetemelkse kaas uit niet afgeroomde melk werd 
een belangrijk exportproduct van NoordHollandse boeren. 
In het Zuiderkwartier, het huidige ZuidHolland, werd melk 
vooral verwerkt tot boter. Met de groei van de veestapel werd de 
melk afgeroomd. Van de room werd boter en van de afgeroomde 
melk werd kaas gemaakt.2 Karnemelk, verzuurde melk ontstaan 
na het boterkarnen, werd veel gebruikt in de linnenblekerijen. 
Op een middeleeuwse boerderij werd vaak maar één koe 
gehouden en werden verschillende producten geteeld op kleine 
akkers. In de zeventiende eeuw ontstonden gespecialiseerde 
melkveeboerderijen. Door een gericht fokbeleid werden de 
koeien gezonder en nam de melkgift per koe f link toe. Ook  
betere verzorging en het gebruik van krachtvoer waren factoren 
van belang. Het belangrijkste krachtvoeder waren de veekoeken 
van de oliemolens. In het laatste deel van de zestiende eeuw 
gaven de koeien in Assendelft per jaar al 150% meer melk dan 
de koeien in de rest van Europa.3 Tot ver in de twintigste eeuw 
zou de veeteelt in de Zaanstreek een belangrijke rol spelen.4 De 
Zaanse oliemolens hadden met hun veekoeken een belangrijk 
aandeel in de productieketen van kaas en boter. 

MET DE DRANKSCHUIT NAAR OOSTZAAN
Ook de varkenshouderij was afhankelijk van industrieel afval. In 
de Zaanstreek was er een nauwe relatie met de stijfselbereiding. 
Stijfsel werd gemaakt door grof gemalen tarwe (en later mais 
en rijst) in een kuip met water te laten vergisten. Na een week 
werd de oplossing met behulp van een rieten mand gezeefd. 
Het bezinksel, de zemelen, werd verkocht als varkensvoer. 
Het stijfselsop werd verschillende malen over een zijden 
zeef geleid. Uiteindelijk liet men het stijfselsop bezinken in 
een stenen bank. Op de bodem zette zich een laag stijfsel af. 
Bovenop vormde zich stijfseldrank die, gemengd met afval uit 
de verschillende stadia van het zeven, als varkensvoer werd 
verkocht. In grote houten vaten, vaak oude stroopvaten, werd 
de drank op een platbodemzeilschuit door de boeren zelf naar 
hun boerderijen vervoerd. Het stijfselvocht werd ook aan koeien 
gevoerd. Boorsma vond al een vermelding van de verkoop van 
stijfseldrank bij een stijfselmakerij in Wormer in 1628.5 
Vaak hielden stijfselmakers zelf ook varkens. Personeel van 
stijfselmakerijen kreeg soms het recht een varken vet te mesten. 

Van drankschuit tot 
mengvoederindustrie

Een vergeten industrietak in de Zaanstreek
In de expansie van de Nederlandse veestapel, mogelijk gemaakt door de niet-grondgebonden veehouderij 

(volgens de boeren) of bio-industrie (volgens de tegenstanders) heeft de Zaanse industrie een belangrijke rol 
gespeeld, die nauwelijks aandacht heeft gekregen. En dat is opmerkelijk, omdat de verkoop van industrieel 

afval als veevoeder in de Zaanstreek eeuwenlang een lucratieve handel was. 

door Jur Kingma
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Een voorbeeld van 

een kleinschalige 

veevoederfabriek is  

G. Fray in Assendelft 

die kippenvoer 

maakte. In de Zaan-

streek werden deze 

kleine fabrikanten 

prakkers genoemd. 

(GAZ 21.34992)

Roerkuipen in stijfselfabriek De Bijenkorf in Koog aan de Zaan 

rond 1930. In deze kuipen werd de stijfseldrank geroerd voor hij 

op de stijfseltafels kwam waar de stijfsel bezonk en het vocht werd 

opgevangen voor de stijfseldrank. (GAZ 21.01008)

Het Vliegend Hert aan de Enge Wormerringdijk was in 1881 een van de 

laatste windmolens die in de Zaanstreek werden gebouwd. Hij werd 

gebruikt voor het malen van cacaodoppen tot grondstof voor veevoeder. 

(GAZ 21.06706)
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Waar  schijnlijk was toen voor de olieslagers de waarde van de 
veekoeken groter dan die van de geproduceerde olie. Behalve 
aan krachtvoer voor koeien en varkens was er ook behoefte aan 
voer voor paarden en pluimvee. 
In de tweede helft van de negentiende eeuw deden zich in de 
landbouw een aantal belangrijke ontwikkelingen voor. Door 
het gebruik van kunstmest konden de schrale zandgronden in 
het zuiden en oosten van het land worden gebruikt voor vee
teelt. Overal verrezen stoommelk en kaasfabriekjes. Boeren ver
enigden zich tot coöperaties om zo een inkoopmacht te vormen. 
In het kader van de vrijhandel werden in 1890 de invoer  rechten 
op granen uit het buitenland afgeschaft.8 Zo kwam goedkoop 
voedergraan, met name mais, beschikbaar. Neder  land en 
Denemarken werden dé zuivelexporteurs van Europa. 

Er zijn in de Zaanstreek tientallen stijfselmakerijen geweest. 
Geleidelijk werden de varkenshouderijen steeds groter, vooral 
in Oostzaan. Gerrit de Ridder, de schoonvader van Albert Heijn, 
haalde per dag vier tot vijf vletten met stijfseldrank,6 zo’n 30 ton, 
vergelijkbaar met een moderne bulkvrachtwagen.

GROTE VERANDERINGEN IN DE NEGENTIENDE EEUW 
De stijfseldrank werd dus vooral lokaal gebruikt. De veekoeken 
vonden hun weg door het hele land. Ze werden verkocht via de 
beurs van Amsterdam of rechtstreeks aan provinciale hande 
laren. In de achttiende eeuw werd jaarlijks de helft van de 20 
miljoen veekoeken van de Zaanse oliemolens door bemid
de  ling van kooplieden in Amsterdam en Rotterdam naar 
het buitenland verkocht: Duitsland, Frankrijk en Amerika.7 

Een drankschuit in de 

wegsloot bij het Zuideinde 

in Oostzaan. De boer boomt 

een jol met een groot vat 

stijfseldrank voort.  

(GAZ 41.00229)

Er werd veel reclame gemaakt met vetgemeste koeien of koeien die veel 

melk gaven. Deze prijskoe had haar gezonde uiterlijk te danken aan 

de Pijltjes-koeken van H.H. Obertop in Zaandijk, van 1912 tot 1927 de 

eigenaar van olieslagerij De Pijl aan de Veerdijk in Wormer.  

(GAZ 31.01485)

De Ster is in de loop van de jaren regelmatig uitgebreid. Dit is de 

situatie rond 1970. (fotokaart van Gorters Boekwinkel Wormerveer 

GAZ 41.07768)
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de eerste Zaanse fabriek die naar een merk werd genoemd, net 
zoals later Lassie. Wessanen bouwde haar veevoedersector sterk 
uit. Olieslagerij De Tijd werd een belangrijke veevoederfabriek 
waar de kalvermelksoorten Fokkamel en Nukamel werden 
gemaakt, die Wessanen groot maakten in Europa. Vanwege 
de grote herstructureringen in de landbouw trad er in het 
laatste kwart van de twintigste eeuw in de veevoedersector een 
schaalvergroting op. In 1990 verkocht Wessanen De Ster aan de 
firma Brokking, die de fabriek later aan De Heus verkocht.10  

SYMBOOL
Nederland staat vol met oude veevoederfabrieken die niet meer 
in gebruik zijn. Zij genieten nauwelijks enige bekendheid. 
Mogelijk omdat ze soms geen architectonische waarde lijken 
te hebben maar wellicht vooral omdat die fabrieken schakels 
waren in de voedselketen die velen bioindustrie noemen.11 
De vroegere fabriek De Ster aan de Noorddijk is nu in handen 
van een projectontwikkelaar. Er zijn ambitieuze plannen voor 
hergebruik. Een verbinding met het dorp WestKnollendam 
en het eiland Bloemendaal ligt voor de hand. Ik hoop dat de 
voormalige De Ster een geslaagde herbestemming krijgt. Het 
is een symbool van de symbiose van industrie en veeteelt. 
Hoewel velen daar nu andere opvattingen over hebben is het 
een belangrijk onderdeel van de industriegeschiedenis, de 
agrarische industrie en de voedselvoorziening. Het kan een 
aanwinst zijn naast de hergebruikte mengvoederfabriek van 
Zwaardemaker in Zaandam.

Noten:

1 J. Bieleman, ‘De ossen zijn hier seer schoon en groot’ in Thimo Nijs 

en Eelco Beukers red., Geschiedenis van Holland Deel II 1572 tot 1795 

(Hilversum 2002) 8081. 

2 Bieleman 83.

3 Bieleman 86.

4 Kees van der Wiel, ‘De boer als assepoester van de Zaanse 

geschiedenis. Het boerenbedrijf van de Zaanstreek en de invloed 

van de industriële ontwikkeling’ in Eelco Breukers en Corrie van Sijl 

eindred., Geschiedenis van de Zaanstreek deel 1 (z.p. 2012) 219237.

5 S. Lootsma, Historische Studiën over de Zaanstreek (Koog aan de Zaan 

1939) 158.

6 Lootsma noot 26 177178.

7 L.A. Ankum, ‘Een bijdrage tot de geschiedschrijving van de Zaanse 

olieslagerij. II’ Tijdschrift voor Geschiedenis 73 (1960) 221222.

8 De Nederlandse Mengvoeder Industrie Uitgave De Vereniging van 

Nederlandse Mengvoederfabrikanten. (’sGravenhage 1954) 78.

9 Vibeke Kingma, ‘Van oliekoeken tot kalvermeel. Wessanen en het 

ontstaan van de Nederlandse bioindustrie’, Met Stoom 36 (Zaandam 

2000) 46.

10 Jur Kingma, ‘De Ster. Kraamkamer van de plofkip? Van merk naar 

fabrieksnaam’ Wormerveer Weleer 33 (Wormerveer 2016) 1014. 

11 Jur Kingma, ‘New Dark satanic Mills? Monumenten van de 

veevoederindustrie’, Erfgoed van Industrie en techniek (Delft 2016) 3043. 

Een andere belangrijke ontwikkeling in de negentiende eeuw 
was de toegenomen wetenschappelijke kennis van de voeding 
van dieren. Er kwam meer industrieel afval beschikbaar, 
zoals suikerbietenpulp en afval van stoommeelfabrieken. Dat 
leidde tot diervoeding die uit verschillende componenten 
bestond: de mengvoeders. In eerste instantie stelden boeren 
zelf hun voeders samen uit verschillende onderdelen. Later 
namen foeragehandelaren, coöperaties en fabrieken dat over. 
Boeren wisten dat koeien meer melk gaven met lijnkoeken 
of andere veekoeken en dat varkens beter groeiden op mais.9 
Vanaf 1920 werd door verder wetenschappelijk onderzoek het 
belang duidelijk van eiwitten en aminozuren in het veevoer. 
Later kwam de ontdekking van de betekenis van mineralen en 
vitamines. 

EEN ONZICHTBARE INDUSTRIE
In de geschiedschrijving over de Zaanse industrie is de meng 
voeder industrie grotendeels onzichtbaar. In het boek 50 jaren 
Zaanstreek, dat de Zaansche Vereniging voor Vreemde lingen
verkeer in 1948 uitgaf, zijn vele tientallen pagina’s gewijd aan 
de industrie. Mengvoederfabrieken zal er men er vergeefs 
in zoeken. Olieslagerijen als De Tijd van Wessanen en Het 
Hart en De Zwaan van Adr. Honig in Zaandam, maar ook een 
stoomgerstpellerij als Zwaardemaker ontwikkelden zich voor 
een deel tot mengvoederbedrijven. In een aantal gevallen zou 
het mengvoederbedrijf de vroegere activiteit overvleugelen. 
In de jaren rond de Eerste Wereldoorlog werden in de Zaanse 
olie  slagerij nieuwe producten verwerkt zoals palmpitten 
en sojabonen. De snel groeiende Nederlandse margarine
industrie vroeg om bewerkte vetten, zodat olieslage rijen hun 
olie gingen raffineren. Er ontstond zelfs een aparte Zaanse 
olieraffinaderij. De nieuwe soorten veekoeken moesten bij 
de sceptische boeren aan de man worden gebracht. Sommige 
olieslagerijen legden zich speciaal toe op de productie van 
veekoeken, zoals olieslagerij De Pijl. Omdat er geen wettelijke 
eisen aan veevoeder werden gesteld was de reputatie van de 
veevoederfabrikant van groot belang. Veekoeken en veevoeder 
werden merkartikelen. Nog steeds gaan de industriële neven
producten, zoals ze tegenwoordig worden genoemd, van Zaanse 
bedrijven naar de veehouderij. Dagelijks vetrekken meer dan 
tien bulkvrachtwagens van fabrieken als Tate & Lyle, Lassie en 
de Zaanlandse Olieraffinaderij met wat ook wel reststromen 
heet.  

EEN NIEUWE MENGVOEDERFABRIEK
M.F. Pieper bouwde in 1905 stoomolieslagerij De Pijl aan de 
Veerdijk in Wormer. In 1912 kwam deze in handen van H.H. 
Obertop uit Zaandijk die de fabriek in 1927 verkocht aan 
Handels  maatschappij Krootens & Co. in Amsterdam. In 1929 
ver  brandde zij. De firma liet in 1930 door aannemer Kakes uit 
Zaan  dam een nieuwe fabriek De Pijl bouwen aan de Noorddijk 
in Wormerveer. Er werd daar geen olie meer geslagen; er werden 
veekoeken van andere olieslagerijen verwerkt. Ondanks het 
feit dat de fabriek in 1938 nog was uitgebreid, ging ze dat jaar 
failliet omdat door crisismaatregelen export onmogelijk was 
geworden. In 1939 kocht Wessanen de fabriek die De Ster werd 
genoemd. De Ster was een veevoedermerk van Wessanen. Dit was 

nr. 61 | Zomer 2017 | 7



spoor. De polder, de zesde droogmakerij van het Noordzee
kanaal, werd een wijk van Zaandam, aangeduid als Wijk L of 
Polder 6, wijk L. Pas rond 1917 werden de adressen veranderd in 
straatnamen met huisnummers.
In de oude adresboeken vinden we het volgende over de woon
plek van Jacob Nugter: in 1898 woonde hij op nr. 63, in 1900 op 
nr. 24, en in 1910 op nr. 30b. De foto van 1898 is dus genomen op 
het adres L 63. In diezelfde tijd werd er veel ge en verbouwd aan 
de Hembrug. Maar waar stond die boerderij dan? Dat was lang 
niet te vinden. Speurtochten op Google streetview gaven geen 
oude boerderij te zien die aan de foto voldeed; een fietstocht 
over de Westzanerdijk en de Ringweg leverde ook niets op. De 
boerderij kon ook best wel niet meer bestaan. Ook daar moet 
je rekening mee houden. 

VERHUIZING IN 1908
Bekend is dat de familie uiteindelijk in een in 1908 nieuw 
gebouwde boerderij aan de huidige Kanaalkade nr. 5 was gaan 
wonen. Helaas overleed de moeder van het gezin nog voor de 
verhuizing. In het Zaans archief is de aanvraag voor de bouw
ver  gunning te vinden. En wat een geluk, in het archief staat 
het adres van de nieuwe boerderij dubbel vermeld: Polder 6 
nr. 30/Kanaalkade 5. Voorwaarde voor het verkrijgen van de 
bouwvergunning was dat er een oude boerderij zou worden 
afgebroken. Op een situatietekening die bij de aanvraag was 
gevoegd, zijn zowel de nieuwe als de oude, te slopen boerderij 
aangegeven met alle tussenliggende percelen. Die tekening 
was vanaf een topografische kaart nagetekend. Met die topo
grafische kaart kun je terugtellen en zo moet je de plaats van 
deze oude boerderij kunnen vinden. De oude boerderij moest 
wijken voor de aanleg van de Nieuwe Zeehaven. Terugtellend 
met de bebouwing van toen klopt dit precies. Drie percelen naar 
het oosten stond de oude boerderij. Van 30 via 28 en 26 naar 24 
dus. Tot zover klopt alles precies. Maar waar is dan nr. 63 van die 
foto geweest? Nergens te vinden. 

EEN ANDERE ZOEKWEG
Er is een tweede mogelijkheid om dergelijke raadsels op te 
lossen: de website www.VPND.nl (van papier naar digitaal) met 
een lijst van straatnamen en belastingen van de inwoners van 
Zaandam. Ook de bewoners van Polder 6 staan daarin met hun 
huisnummer. In de inmiddels gedigitaliseerde adresboeken 

DE BOERDERIJ VAN JACOB NUGTER
In een eerder verschenen artikel over de landbouw in de Zaan
dammerpolder (Zaans Erfgoed 51(winter 2014) 2829) werd 
Jacob Nugter genoemd. Een boer die met zijn gezin naar de 
polder kwam en er als pachtboer begon. Op een foto uit 1898 
zit hij voor zijn boerderij samen met zijn vrouw en negen 
kinderen, variërend in leeftijd van 3 tot 20. Nugter had een 
gemengd landbouwbedrijf met akkerbouw, tuinbouw en melk
veehouderij. Van zijn boerderij was meer dan één adres bekend, 
waardoor de indruk bestond dat hij enkele malen was verhuisd. 
Niet erg logisch voor een landbouwbedrijf, maar omdat het in 
de buurt zou liggen van de Hembrug zou het toch kunnen: 
de Hembrug en de bijbehorende spoorlijn zijn verbouwd, 
verplaatst en uitgebreid in het begin van de twintigste eeuw. 
En ‘in de buurt van’ is een rekbaar begrip. De exacte plaats van 
het adres was echter niet bekend.

ADRESBOEKEN
Het Gemeentearchief Zaanstad bezit oude adresboeken, de 
voorlopers van de telefoongidsen. Hierin is te vinden dat Jacob 
Nugter heeft gewoond op de adressen: Polder 6 L 63, Polder 6 L 
24, Polder 6 L 30 èn Kanaalkade 5. Polder 6 was de aanduiding 
van de Zaandammerpolder, die zich tussen de Westzanerdijk 
en het Noordzeekanaal uitstrekte. Toen was dat een echte 
landbouwpolder, maar nu ligt daar het industrieterrein Wester 

De Mariahoeve in de 
Zaandammerpolder

Vier adressen en maar één keer verhuisd
Het lijkt erop dat Jacob Nugter op vier verschillende plekken een gemengd landbouwbedrijf heeft gehad in 

de Zaandammerpolder. Maar dat is nogal onwaarschijnlijk. Een speurtocht in het Gemeentearchief Zaanstad 
bracht uitkomst. 

door Peter Nugter

Het gezin van Jacob Nugter: vader, moeder en negen kinderen 

met daarachter de oude boerderij. (foto Archief fam. Nugter)
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Gezicht vanaf de dijk van het Noordzeekanaal op de monumentale 

boerderij Mariahoeve aan de Kanaalkade nr. 5 van de fam. Nugteren. Het 

laatste bewijs van de ooit zo fraaie landbouwpolder. (foto Agaath Zwart) 

Topografische kaart 1908. Boerderij Mariahoeve ligt in het midden 

van de cirkel. Dit is niet ver van de treinhalte ‘Hembrug’. En logisch 

dat veel arbeiders van zowel de spoorlijn, de Hembrug als de Artillerie 

Inrichtingen hier hun groenten, aardappelen en melk kochten. Dit 

vertelde een kleinzoon van de boer. (bron: www.topotijdreis.nl)

Topografische kaart 1914. Op de plaats van de boerderij is een strekdam 

van de Nieuwe Zeehaven te zien. De oude Mariahoeve stond hier in de 

rechter cirkel. De nieuwe Mariahoeve is gelegen in de linker cirkel. Hier 

boerde de zoon van Jacob Nugter, Jan, en daarna zijn kleinzoon Siem.

Het pand onder de eerste ‘M’ van ‘Zaandammerpolder’ is de Catharina-

hoeve. Hier boerde een andere kleinzoon van Jacob Nugter, Jan Nugteren. 

Deze boerderij moest in de jaren zestig het veld ruimen voor de 

industrie. (bron: www.topotijdreis.nl)

nr. 61 | Zomer 2017 | 9



vrouw gaan inwonen bij zijn zoon Jan, die hoofdbewoner werd 
en kreeg Jacobs deel van het pand een eigen huisnummer. De 
boerderij heeft inderdaad ook nu nog twee voordeuren, een aan 
de westzijde en een aan de oostzijde.
Na Jan is kleinzoon Siem Nugteren de hoofdbewoner geworden. 
In de zomer van 2015 is deze laatste kleinzoon van Jacob Nugter 
helaas overleden. Zijn echtgenote heeft de boerderij verkocht 
en deze zal worden gesloopt. Het laatste bewijs van de land
bouwgeschiedenis van de ooit zo fraaie Zaandammerpolder 
gaat hiermee definitief verloren. Spijtig, maar waar.
Misschien door slordigheid bij de burgerlijke stand en ongeduld 
of onverschilligheid bij de familie in de negentiende en begin 
twintigste eeuw zijn de namen Nugter en Nugteren schijnbaar 
willekeurig in de geboorte, huwelijks en overlijdensaktes door 
elkaar gebruikt. Het betreft in ieder geval personen van dezelfde 
familie. Maar welke naam nu de juiste is, is geen uitgemaakte 
zaak. 
Inmiddels is vernomen dat het Gemeentearchief Zaanstad gaat 
werken aan omnummerlijsten.

Met dank aan Jan van der Male van het GAZ voor inzage in zijn onder
zoeksgegevens over de Zaandammerpolder, Toon Nugter voor inzage 
in zijn knipselarchief van de fam. Nugter, en de laatste bewoonster 
van de Mariahoeve, Mevr. Nugteren.

van Zaandam van ca. 1890 zijn de bewoners te vinden die in het 
belastingoverzicht als adres Polder 6 hadden. Dat waren er toen 
niet zo heel veel, meest boeren en wat bedieningspersoneel van 
de polder. Daarna hetzelfde gedaan met een adresboek uit 1900. 
En wat blijkt? Al die mensen waren verhuisd, allemaal naar een 
veel lager nummer! (De bewoners van) de huisnummers 62, 63 
en 64 in 1890 waren verhuisd naar 22, 24 en 26 in 1900. En toen 
werd het duidelijk: niemand is verhuisd, er is sprake geweest 
van omnummering van de adressen. Ook daarnaar gezocht en 
nu blijkt dat er zelfs tweemaal een omnummering is geweest: 
een in 1900 en een in 1910. De nummers 63 en 24 hebben dus 
betrekking op hetzelfde adres. In 1917 is men overgegaan naar 
moderne adresseringen, dus na de verhuizing in 1908 van nr. 
30 naar Kanaalkade 5. Zo komt iemand dus in korte tijd op vier 
verschillende adressen te wonen.

DE BOERDERIJ VAN DE FOTO
De gefotografeerde boerderij is dus de oude Mariahoeve die 
in 1908 is afgebroken. De foto is genomen langs het Noordzee
kanaal, aan de oostelijke kant waar de Nieuwe Zeehaven de 
polder in steekt. Dit was weer te vinden op oude topografische 
kaarten van 1900 en 1910. 
Aardig detail: de boerderij was de dichtstbijzijnde boerderij bij 
de halte Hembrug van de spoorlijn AmsterdamZaandam. Bij 
de Hembrug, bij de spoorlijn en bij de Artillerie Inrichtingen 
werkten toen al vele honderden mensen die hun etenswaren 
kochten bij de boerderij die dicht bij de Hembrug lag. In de 
familie leeft het verhaal dat de verkoop van aardappelen, 
groenten en melk erg goed liep. Nu lijkt dat heel logisch. 

HUISNUMMER 30B?
Er rest nog één vraag: in 1910 woonde er een eerste bewoner 
op nummer 30b. De Mariahoeve had als huisnummer 30. 
Vermoede lijk is de oude Jacob Nugter na het overlijden van zijn 

Het havengedeelte achter de strekdam is weer gedempt en daar zijn de 

houtloodsen die eerder op het Eiland stonden, naartoe verhuisd. De 

voormalige strekdam is nog goed herkenbaar als een groene oase in 

het industriële gebied. Ernaast zijn de tuintjes van de Zaanderhorn/

Hemkade, een particulier medisch centrum en een evenementenhal te 

zien. (Uitsnede van een luchtfoto van Hans Brons uit Dick Kerssens e.a. 

Zaanstreek vanuit de lucht (Amsterdam 2010) blz.10)

Het eind van de strekdam in de huidige situatie vanaf de grond.  

De prachtige, groene oase van de fam. Groen. (foto fam. Groen)
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Mooi
zaans
      .nl

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

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

Geniet u elk kwartaal van dit tijdschrift en zou u 
hier ook graag een bijdrage aan willen leveren?  

Dat kan, want onze redactie kan versterking 
gebruiken. 

We zoeken mensen met schrijftalent en interesse 
in de Zaanse cultuurhistorie als vast redactielid 

of ‘free lance’ om over onderwerpen waar ze grote 
kennis van hebben te schrijven of als interviewer 

van iemand met een interessant verhaal. 

Denkt u dat het iets voor u is?  
 

Neem dan eens contact op met het 
redactiesecretariaat via redactie@zaanserfgoed.nl 

of tel. 075-616 61 31
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Aldus begint op 12 juni 1860 de president van het gerechtshof 
van NoordHolland zijn toespraak tot C.W. Loopwijk, enkele 
ogenblikken nadat zij ter dood is veroordeeld wegens vergif
tiging in het doktersgezin Stephan te Koog aan de Zaan. 
Cornelia Wilhelmina Loopwijk, Keetje, een meisje van 18 lentes, 
is veroordeeld tot de straffe des doods. Maar laten we dit tragi
sche relaas bij het begin beginnen … 

EEN GEUR VAN BITTERE AMANDELEN
Sinds april 1859 woont Keetje bij haar neef, huisarts Bruining 
Stephan, en diens vrouw in Koog aan de Zaan. Het echtpaar heeft 
het nichtje, sinds haar vijfde jaar wees, uit pure liefdadigheid 
in huis genomen.
Op 9 mei bevalt de vrouw des huizes van een jongetje, Bernardus 
Hendrikus. Aanvankelijk botert het prima in het huisgezin; 
de geboorte van het kind zorgt niet voor veranderingen in de 
onder     linge verstandhoudingen… Maar op een dag in december 
meent de dokter een bittere amandelgeur op te snuiven uit 
de beker waaruit de kleine doorgaans drinkt, de specifieke 
geur van aqua laurocerasi, een aftreksel van de bladeren van de 
laurier   kersenboom, dat het gevaarlijke blauwzuur bevat. Aqua 
laurocerasi, in die tijd betiteld als een kalmerend middel, is in 
de huisapotheek van Bruining Stephan voorhanden en wordt 
door de dokter ingezet tegen astma, huid en klierontstekingen, 
herpes, druiper en syfilis en kankerzweren. Dodelijk is het 
brouw  sel niet, maar bij een kind kan het wel degelijk voor 
nadelige effecten zorgen. Hoewel Keetje de kroes met drinken 
voor het kind heeft bereid, ontkent ze desgevraagd ook maar 
iets aan het babydrankje te hebben toegevoegd, waarmee de 
dokter het akkefietje als gesloten beschouwt. 
Maar op de avond van 12 januari 1860 is er weer een incident. 
Keetje is naar de kerk. Het lijkt een doorsnee donderdagavond, 
waarop doorgaans gezamenlijk koffie wordt gedronken door 
de dokter, zijn vrouw (die deze avond geen koffie drinkt omdat 
zij de kleine verzorgt), apothekersbediende Frans Kuijpers 
uit Zaandijk, die lessen volgt bij dokter Stephan, apothekers
assistent Heije Faber uit Koog aan de Zaan, sinds anderhalf jaar 
in dienst bij de dokter, en Maartje Bleeker, de dienstbode. De 
kleine krijgt melk en water, water waarmee de koffie is gezet…

RANCUNE
Spoedig na zijn eerste bakje koffie krijgt de dokter een bran
derige keel. Door de inmiddels van haar kerkbezoek thuis ge 

komen Keetje laat hij zich een tweede bakje inschenken dat hij 
helemaal opdrinkt. Ook Keetje neemt een kopje. 
In het verslag van de rechtszaak lezen we: ‘Allen die van de koffie 
gebruikt hadden en ook het kind werden ongesteld. Er hadden bra
kingen plaats, terwijl de uitwerpselen werden verzameld, en later aan 
de deskundigen overgegeven om te worden onderzocht. Hij [dokter 
Stephan] gevoelde, na het gebruik der koffij, pijn in de maag en de 
beenen, eene zekere loomheid, alle kenteekenen van vergiftiging.’ 
Eén en één is twee: het incident in december, de amandelgeur 
aan de babymelkkroes, staat dokter Stephan op slag weer voor 
de geest; alles wijst erop dat Keetje hiervoor verantwoordelijk is 
geweest, zo laat hij president J.M. van Maanen van de rechtbank 
tijdens de zitting van dinsdag 5 juni 1860 weten. 
Deze stelt het meisje enkele vragen over die gebeurtenissen in 
december.
‘Weet gij wat aqua laurocerasi is?’ ‘Ja.’
‘Wist gij welke gevolgen het gebruik daarvan moest hebben?’ ‘Ja.’
‘Wist gij dat het nadelig is en dat het ziekte ten gevolge moet hebben?’ 
‘Ja.’
 In een eerder verhoor bekende Keetje al dat ze het aftreksel aan 
de kleine heeft toegediend om de echtgenote van de dokter te 
grieven, die na de geboorte van haar kind niet meer van Keetje 
lijkt te houden. Bovendien had de dokter, enige tijd daarvoor, 
haar verboden om ‘een zekere gelegenheid’ in Zaandam te bezoeken 
‘uit bezorgdheid voor haar, omdat hij niet wilde dat zij in relatiën 
kwam, die hij begreep dat nadeelig voor haar waren’. Een vermaning 
die ze in de wind had geslagen, hetgeen haar op een f linke 
schrob  bering van de dokter was komen te staan. 
Het lijkt erop dat Keetje uit rancune, uit wraak op het dokters  
echtpaar, iets van het laurierkersenbrouwsel uit het medicijn
kastje van de dokter heeft weggenomen en in het babydrinken 
heeft gedaan.   

RATTENGIF ALS SUIKERGOED
Terug naar de vergiftigingskwestie van 12 januari. Keetje dist een 
héél onwaarschijnlijk verhaal op. Niet zíj heeft de ketel gevuld, 
en ze weet ook niet wie dat wél heeft gedaan. Aan de loopjongen 
Jan Boon heeft ze een doosje met arsenicum gegeven, hem in 
de waan latend dat het suiker betrof. Het vergif heeft zij de 
avond daarvoor uit een trommel met het opschrift ‘zwaar 
vergif, rattenkruid’ in het medicijnkastje gepakt, waarvan ze 
de sleutelplek weet. Kortom, het kan niet anders of Jan Boon 
moet de inhoud van het doosje in het water hebben gedaan. 

Op straffe des doods
Deerniswekkende gebeurtenissen in 1860  
in een huisgezin te Koog aan de Zaan

‘Cornelia Wilhelmina Loopwijk! De wet vergunt u drie dagen tijds om u in cassatie te voorzien! Met innig 
mededogen zien wij u aan! Wie zal ons de ware beweegredenen uwer afschuwelijke misdaad ontdekken?  

Wie onzer kan uw ijskoud, liefdeloos en boosaardig hart doorgronden?’

door Cor van Dongen
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‘Met welk doel hebt gij dat arsenicum aan den jongen gegeven, om in 
het water te werpen?’, vraagt de rechter. 
‘Omdat ik dacht dat hij het zou gebruiken. Het was niet bestemd voor 
het kind’, antwoordt het meisje, in tegenstelling tot de eerdere 
verklaringen uit het vooronderzoek. 
‘Het was dus nu niet te doen om uw neef of nicht, maar om den 
loopjongen. Waarom wildet gij dat hij van het vergif zou gebruiken?’, 
vraagt de rechter door.

Keetje geeft een ingewikkelde uitleg. Zij heeft de loopjongen 
het poeder gegeven in de hoop dat hij ervan zou snoepen. 
Als het vergif dan bij hém zou worden ontdekt, zou dat háár 
ontlasten van de schuld van de decembergebeurtenissen. Om 
haar verklaring kracht bij te zetten wijst ze de rechterbank erop 
dat zij, bij thuiskomst, ook koffie heeft meegedronken.

In Maastricht vond op 31 oktober 

1860, nauwelijks twee maanden 

na de veroordeling van Keetje, de 

laatste voltrekking van de doodstraf 

in Nederland plaats. Tien jaar later 

werd de doodstraf afgeschaft. Tussen 

1850 en 1860 werden maar acht van 

de 79 uitgesproken doodvonnissen 

voltrokken. 

De foto dateert uit 1897, van een 

schavot dat in Rotterdam als 

bezienswaardigheid werd opgesteld. 

(Bron: wikipedia) 

De omslag van het besproken boekje 

uit 1860.

Bladeren en bessen van de laurierkers waaruit 

een kalmerend middel kon worden getrokken en 

een flesje met aqua laurocerasi. Het middel wordt 

nog steeds gebruikt in de homeopathie. (bron: 

wikipedia)
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TOELEG OP HET LEVEN        
De laatste getuige, dokter Egeling uit Haarlem, heeft onderzoek 
gedaan ‘aangaande den zielstoestand der beschuldigde, dien hij ook 
niet van dat karakter beschouwt, dat het misdrijf haar niet zoud 
kunnen worden toegerekend’. Keetje is dus toerekeningsvatbaar.
De voorzitter richt zich tot het meisje en stelt de hamvraag: ‘Hebt 
gij dat rattenkruid toegediend met het bewustzijn dat het de dood 
kon veroorzaken?’ 
Het antwoord luidt… ‘Ja.’
Snikkend volhardt Keetje in haar verhaal dat zij het níet op het 
kind had voorzien, maar op de loopjongen. Door diens dood 
had zij de schuld van de vergiftigingspoging in december op 
hem kunnen afschuiven, om zo haar geschonden eer te redden.
De advocaatgeneraal zet alle feiten op een rijtje, waaronder 
een verklaring van de bloedverwanten van Keetje: zij heeft een 
zucht om te liegen, is jaloers en zelfzuchtig. Liefde kent ze niet. 
Maar, stelt de advocaat: ‘Tegenover veel kwaads staat ook wel enig 
goeds.’ Volgens haar predikant is zij een leerzame, welwillende 
leerlinge en haar vroegere onderwijzer prijst haar buiten
gewone verstandelijke ontwikkeling. 

EENE STROP OM DEN HALS
Tja, maakt het enig verschil of Keetje de baby of, zoals ze heeft 
toe  gegeven, de loopjongen heeft willen vermoorden? Ver 
dediger Augs. Philips staat met zijn pleitrede – door de pers 
betiteld als ‘een sierlijke verdedigingsrede’ – voor een onbegonnen 
zaak. ‘Die weinig aanlokkende en aangename taak is thans de mijne’, 
begint hij zijn betoog. Philips haalt alles uit de kast, citaten, alle 
mogelijke wetsartikelen, het Franse recht, met maar één doel: 
het in twijfel trekken van de zogenaamde ‘toeleg op het leven’: 
Keetje heeft dit alles nooit gedaan om iemand bewust van het 
leven te beroven, en bovendien, de dosis gif was daarvoor veel 
te gering.  
Op de zitting van 12 juni 1860 doet het hof uitspraak; het talrijke 
publiek luistert in eerbiedige stilte.
Het hof ‘verklaart mitsdien Cornelia Wilhelmina Loopwijk schuldig 
aan de misdaad van vergiftiging, en veroordeelt haar tot de doodstraf, 
uit te voeren door middel van eene strop om den hals, binnen de 
gemeente Zaandam…’

TUCHTHUIS
‘Amsterdam, 4 augustus. Wij vernemen dat Z.M. de doodstraf, 
waartoe C.W. Loopwijk, wegens vergiftiging, door het Provinciaal 
Geregtshof van NoordHolland was veroordeeld, heeft veranderd in 
tien jaren tuchthuisstraf.’ Aldus het Nieuw Amsterdamsch Handels 
en Effectenblad van 6 augustus 1860. Gratie!
Maar ach! Amper twee weken later, lezen we in het Stadsnieuws 
op 17 augustus: ‘Eergisteren morgen is Cornelia Loopwijk, die, 
wegens poging tot vergiftiging, te Koog a/d Zaan gepleegd, op het 
huisgezin waar zij inwoonde, tot tien jaren tuchthuisstraf was 
veroordeeld, in de gevangenis alhier overleden.’  
Doodsoorzaak: waterzucht. Op straffe des doods…
    
Bron: 

 BELANGRIJK RECHTSGEDING ter zake van C.W. Loopwijk, 

beschuldigd van vergiftiging. Uitgegeven door C. Zwaardemaker, 

Haarlem 1860.

JAN BOON
De rechtbank roept de veertienjarige Jan Boon, de loopjongen 
van dokter Stephens, als getuige op. Jan wordt vanwege zijn 
jeugdige leeftijd zonder eedsaflegging gehoord.
Volgens het rechtbankverslag verklaart hij: ‘Op 12 Jan. gaf de 
beschuldigde hem een klein doosje, waarvan hij den inhoud in den 
waterketel moest doen. Hij begreep niet waartoe het moest dienen. 
Het water was reeds in den ketel om de koffij te zetten, en werd 
over     ge  schonken in een anderen ketel. Ten 6½ ure werd door hem 
de inhoud van het doosje met arsenicum (dat hij dacht dat suiker 
was) in den ketel gedaan. De meid was daarbij niet tegenwoordig. 
De beschuldigde had hem bij het overgeven van het doosje gezegd, 
er niemand bij te mogen laten als hij het in den ketel deed, en dat hij 
er niet van mogt snoepen, omdat het dan te hard verminderde, en 
had ook beloofd hem iets te zullen geven. Hij heeft dan ook later van 
haar 14 centen ontvangen, en voor haar nog een brief naar haar vrijer 
gebragt. Den volgende dag had zij hem gezegd dat, wanneer hem naar 
iets ge  vraagd werd, hij niets mogt zeggen.’
Als de rechtbank haar vraagt te reageren, staat Keetje met een 
mond vol tanden. Hierop spreekt de voorzitter zijn twijfels uit 
over de verklaring van Keetje, dat zij het op de loopjongen had 
gemunt, in plaats van op de baby, zoals zij in een eerder verhoor 
heeft toegegeven.

NOG MEER BELASTENDE GETUIGENVERKLARINGEN      
Frans Kuijpers krijgt na het drinken van zijn tweede, door Keetje 
ingeschonken bakje koffie braakneigingen. Op dát moment 
heeft hij geen verdenkingen tegen Keetje, maar als hij zich het 
gebeurde in december herinnert, waarbij hij aanwezig was, 
geeft hem dat wel te denken.
Heije Faber drinkt twee bakjes, waarna hij last krijgt van 
benauwdheid. Als hij ziet dat de anderen ongesteld worden, 
steekt hij zijn vinger in de keel en moet hij braken. De dag 
erop vindt hij een gebruikt pillendoosje in de winkellade die 
bestemd is voor de schone doosjes. Als hij de inhoud ervan in 
het vuur werpt, snuift hij de geur van arsenicum op.
Dienstbode Maartje Bleeker meent dat de beschuldigde 
altijd veel om het kind heeft gegeven. Wél heeft zij de 
onaangenaamheden opgemerkt nadat de doktersvrouw Keetje 
te kennen gaf dat zij meer tijd op haar eigen kamer moest 
door  brengen in plaats van in de keuken. Ook is haar Keetjes 
schaamte niet ontgaan, op het moment dat de dokter haar 
kapittelde over haar ongeoorloofde uitje. 
Dokter Jan Mulder wordt de dag na de vergiftiging opgeroepen 
om de gezinsleden te behandelen. Hij dient hen braakmiddelen 
toe en spoedig lijkt alle gevaar geweken. Op de vraag van de 
procureurgeneraal of het arsenicum bij nietbraken de dood 
ten gevolge kan hebben, antwoordt de huisarts dat dit van de 
omstandigheden afhangt.    
Apotheker Kruseman (die veertig jaar nadien chemisch onder
zoek zal verrichten in de zaak van de Krommeniese gifmoord; 
zie ZE nr. 56, zomer 2016) heeft arsenicum aange troffen in het 
pillendoosje alsmede in koffiekan en waterketel. Bijna alle 
door hem onderzochte uitwerpselen waren ‘met arsenicum 
bezwangerd’. Op de vraag of de dosis voldoende is geweest om 
iemand het leven te benemen, antwoordt Kruseman hetzelfde 
als Dr. Mulder.
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GESCHIEDENIS
Wie regelmatig het Zuideinde in Wormerveer passeert, kent 
de twee historische schepen, die daar liggen afgemeerd: de 
Elfin en de Jacob Langeberg. Ze zijn eigendom van de Stichting 
tot Behoud van het Stoomschip. De Elfin roept met haar grijze 
romp en opbouw meteen het beeld op van een marineschip. Dat 
klopt. De HMS Elfin1 werd in 1933 in opdracht van de Engelse 
marine onder bouwnummer 1754 gebouwd door Samuel White 
& Co. Ltd. te East Cowes (Isle of Wight). Op 20 november 1933 
werd het schip te water gelaten en op 16 januari 1934 werd het 
officieel in gebruik genomen als onderdeel van de torpedo
testafdeling van HMS Vernon te Portland. De Elfin en haar 
zusterschip HMS Redwing werden soms aangeduid als ‘tender’ 
(lichter) en waren bedoeld als speciaal dienstvaartuig of als 
torpedobergingsvaartuig. Bij torpedooefeningen diende de 
Elfin de (oefen)torpedo’s te bergen. De Elfin was onderdeel 
van het onderzeebootdepot te Portland. Voor de oorlog was zij 
verbonden aan het onderzeebootdepotschip HMS Titania en 
ondergebracht in het Zesde Onderzeebootflottielje. De Elfin 
heeft een waterverplaatsing van 222 ton, een lengte van 33 meter, 
is 7,5 meter breed en heeft een diepgang van 2,40 meter. Voor 
de voortstuwing zijn er twee compoundmachines die samen 
250 IPK (Indicateur Paardenkracht) leveren. Daarmee kan een 
snelheid van 9.5 knopen worden bereikt. Compoundstoom
machines werken met een hoge en een lagedrukcilinder. In de 
laatste wordt de afgewerkte stoom van de hogedrukcilinder 
opnieuw gebruikt; door deze zogenaamde dubbele expansie 
wordt de stoom efficiënter gebruikt. De machines drijven twee 
tegengesteld draaiende schroeven aan.

OORLOGSJAREN
In 1940 werd de Elfin verplaatst naar Blyth (NoordEngeland) en 
daarna naar de Clyde (Schotland). Het schip werd omgedoopt 
tot HMS Nettle en kreeg nummer T.94. Tussen maart en april 
1942 werd de Nettle bewapend met een (Zwitsers) 20 mm 
Oerlikonkanon. Het schip werd ingezet op de rivier Tyne als 
onderzeebootescorte. Onderzeeërs liepen namelijk gevaar 
om beschoten te worden door vliegtuigen. Daarna deed de 
Nettle van juli 1943 tot aan het einde van de oorlog dienst in 
Rothesay. Tijdens de oorlog maakte de bemanning spannende 
tijden door. Zo ontploften er in een onderzeeër die langszij 
lag, een stel accu’s. Er ontstond een hevige brand met zwaar 
giftige rookontwikkeling, waardoor enkele bemanningsleden 
omkwamen. Munitie begon spontaan te ontploffen. Met gevaar 
voor eigen leven sprong een aantal bemanningsleden van de 

Nettle in de ramponderzeeër en redde één persoon. Voor deze 
daad werden ze onderscheiden.

NAOORLOGSE TIJD
In oktober 1945 werd de Nettle afgeschreven door de Royal 
Navy, maar bleef toch in dienst, want in juni 1946 voer het 
schip weer in Portland en deed het dienst bij het Zevende 
Onder  zee  bootflottielje. Ruim tien jaar later werd het opnieuw 
afge  schreven: op 14 augustus 1957 werd het verkocht aan sloper 
Pounds te Portsmouth. Rond de verkoop speelde de Nettle nog 
een rol in de film The Key met Sophia Loren, William Holden en 
Trevor Howard, naar het boek Stella (1949) van Jan de Hartog. De 
film ging in 1958 in première.

EEN NIEUW LEVEN IN AMSTERDAM
Na het ‘optreden’ in de film verhuisde de Elfin naar Amster
dam. De Amsterdamse Droogdok Maatschappij (ADM) had het 
schip gekocht van Pounds en verbouwde het tot tankercleaning
vaartuig onder een nieuwe naam: Droogdok 18, later heette het 
schip HOM 7. In dienst van het bedrijf Tanker Cleaning Amster 
dam (TCA) heette de Elfin TCA 1.2 In deze functie heeft de Elfin 
als het laatste actieve stoomschip in Nederland dienst gedaan. 
In 1989 viel definitief het doek en werd het ketelboek ingeleverd. 
Vanaf die tijd stopte het werk aan boord van de eens zo trotse 
stomer. Sinds 1995 is de Stichting tot Behoud van het Stoom
schip eigenaar van de Elfin. 

VERWERVING
Daaraan ging een en ander vooraf. Nadat TCA de Elfin (toen nog 
TCA 1) buiten dienst had gesteld lag het schip in erbarmelijke 
toestand in de Amsterdamse haven te verkommeren en werd 
er zelfs gedacht aan sloop. Rond 1990 werd dat opgemerkt door 
enkele leden van de Vereniging Stoomvaart. Gesprekken over 
overname ketsten aanvankelijk af op een te hoge vraagprijs en de 
te verwachten restauratiekosten, maar begin 1995 werden Kees 
Jongert en Frank Boom dan toch eigenaren van het schip, op 
voorwaarde dat het zou worden opgeknapt. Helaas verdwenen 
vrij snel hierna veel authentieke onderdelen uit de Elfin, 
waaronder de beide stuurhuis en machinekamertelegrafen. 
Dat was voor de nieuwe eigenaars reden om het schip van de 
Amsterdamse Petroleumhaven te verhalen naar Scheepswerf 
Brouwer in Zaandam. Hier kon de Elfin liggen zonder kosten 
en was zij beter beveiligd. Eind 1995 werd de Stichting tot 
Behoud van het Stoomschip opgericht die de Elfin (en de Jacob 
Langeberg) overnam. Daarmee waren de particuliere eigenaars 

Stoomschip Elfin 
Een varend monument

Naast de bruine vloot en blusboot De Weer kent de Zaanstreek nog andere historische schepen. Het stoomschip 
ELFIN is er één van. Het schip is eigendom van en in beheer bij de Stichting tot Behoud van het Stoomschip.

door George Slieker
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De Elfin aan de kade in Wormerveer. (foto auteur) Eén van de twee machines die de schroeven aandrijven. Met de grote 

hendel in het midden kan de draairichting omgekeerd worden, nodig 

voor het achteruit slaan. (foto auteur)

Onmisbaar op elk stoomschip: de manometer. (foto auteur) In elke machinekamer te vinden, dus ook op de Elfin: de oliespuit. 

(foto auteur)
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ontlast van veel verantwoordelijkheden en zorgen. In mei 1996 
werd de Elfin voor het eerst drooggezet om het onderwaterschip 
te inspecteren. Daarbij werden ook diktemetingen van de huid 
gedaan. Door drukte op de werf moest de Stichting een andere 
locatie gaan zoeken voor het schip. Op 21 juni 1996 kreeg zij 
gelukkig toestemming van de havendienst van Zaanstad om 
het schip naar Wormerveer te brengen en af te meren aan het 
Zuideinde, waar de Elfin tot op heden haar thuishaven heeft. 
Vanaf dat moment is de definitieve restauratie in gang gezet.

DE STICHTING
De Stichting werd opgericht in 1995 met het doel de stoom
schepen Elfin en Jacob Langeberg (een voormalige Duitse 
stoomsleper en ijsbreker) werkend en zo veel mogelijk in de 
oorspronkelijke staat terug te brengen en beide schepen voor 
toekomstige generaties te behouden. Zij werden voor een 
symbolisch bedrag overgedragen aan de Stichting, met als enige 
voorwaarde dat zij in hun originele staat behouden blijven. Nu 
blinken in het stuurhuis van de Elfin de koperen instrumenten 
als nooit te voren en ligt op het dek naast een replica van een 
torpedo een ontwapend exemplaar als herinnering aan de 
vroegere taak bij de Royal Navy. De Stichting werkt volledig met 
vrijwilligers, donateurs en sponsors. Een kern van enthousiaste 
medewerkers steekt vele vrije uurtjes in de restauratie en 
onderhoudswerkzaamheden, met als resultaat dat de Elfin, die 
in 1995 nog rijp leek voor de sloop, al in 1998 haar maidentrip na 
eerste technische restauratie kon maken. Dankzij subsidies, 
donaties en betalende passagiers op vaartochten kan de 
Stichting haar werk blijven doen. Sinds eind 2004 is ook de 
stoom  sleper Scheelenkuhlen bij de Stichting ondergebracht. 
Die ligt afgemeerd aan de Havenstraat in Zaandam.

RESTAURATIE EN ONDERHOUD 
Net als bij molens en historische stoommachines en treinen 
zullen herstel en onderhoud tot ver in de toekomst blijven voort
duren. In 2011 heeft de Elfin 90 nieuwe vlampijpen ge kregen 
in de Schotse ketel. In het voorjaar van 2016 werden nieuwe 
(inpandige) brandstof bunkers geplaatst. Deze in grijpen 
de operatie werd mede mogelijk gemaakt door het Honig
Laan  fonds en het VSB Fonds. Het werk werd uitgevoerd door 
Scheeps  werf Vooruit te Zaandam. Die verrichtte al eerder werk 
zaamheden aan de Elfin: zo werd er in 2014 een nieuw stuur huis 
naar oud model geplaatst. Wie in de machinekamer afdaalt, 
stapt in een wereld waarin led’s, touchscreens en iPhones niet 
lijken te bestaan. Staal, brons, messing en de oliespuit houden 
hier de zaak draaiend. De stoom uit de ketel wordt niet alleen 
voor de voortstuwing gebruikt: in de machine kamer staan 
diverse kleine hulpmachines die eveneens door stoom worden 
aange dreven. 
Het varend houden van een historisch stoomschip verloopt 
niet altijd zonder problemen: er zijn tal van strenge veiligheids 
en milieuvoorschriften, onder andere met betrekking tot de 
uitstoot van rook en roet. Verder moet de ketel elke twee jaar 
worden gekeurd en is onderhoud lastig doordat de meeste 
onderdelen niet meer standaard leverbaar zijn, maar in het 
tweedehandscircuit moeten worden gezocht of (wat bijna altijd 
het geval is) nieuw moeten worden gemaakt. Dat stelt hoge 

De Elfin als HMS Nettle in Portland, 1953. (foto Stichting tot Behoud 

van het Stoomschip)

Het stuurhuis met de glimmend gepoetste koperen 

instrumenten. (foto auteur)
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eisen aan de onderhoudsploeg, want alles moet nauwkeurig 
worden gekopieerd, inclusief de vaak afwijkende (Engelse) 
maatvoering. Voorafgaand aan een vaarevenement moet 
de ketel enkele dagen worden voorverwarmd. Dat gebeurt 
elektrisch. Het stoken wordt door Graham White gedaan. Deze 
Engelsman, bij wie de liefde voor de Elfin ver teruggaat en diep 
zit, komt voor elk evenement over uit het Verenigd Koninkrijk. 
Belangrijk is, zo zegt hij, de ketel op druk te houden, maar ook 
op de branders (de Elfin stookt gasolie) te blijven letten. Een 
deel van het personeel is gecertificeerd, met name het technisch 
personeel en de schipper. De Elfin heeft enkele jaren geleden 
gefigureerd in De Grote Sinterklaasfilm Bennie Stout en is iedere 
twee jaar een graag geziene gast in Dordrecht tijdens Dordt in 
Stoom. Het schip is geregistreerd als Varend Monument en is 
tijdens evenementen als de Monumentendagen te bezoeken. 
Ook kunnen beperkt kleine tochten worden gemaakt met 
betalende gezelschappen. Een vaartocht met de Elfin is een 
speciale belevenis: de geur van de rook, het getinkel van de 
scheepstelegraaf, het zachte gegons van de machines en de bijna 
trillingvrije vaart zorgen voor een bijzondere ervaring. 

ZORGENKINDJE
Op dit moment is de Jacob Langeberg het zorgenkindje van de 
stichting; het schip heeft sinds de oprichting ervan al een flinke 
opknapbeurt achter de rug, maar helaas ontbreken de financiële 
middelen om deze restauratie af te ronden. Met behulp van 
schenkingen is in 1999 de stoomketel geplaatst, die al enkel 
jaren in eigendom was bij de stichting; het is de bedoeling dat 
ook dit schip te zijner tijd een proefvaart op eigen kracht kan 
gaan maken. 
Naast de Stichting tot Behoud van het Stoomschip is in de 
Zaanstreek de stichting Saens Drijvend Erfgoed actief, die zich 
inzet voor het behoud van historische zeil(vracht)schepen, de 
‘bruine vloot’. Deze stichting organiseerde al een aantal keren 
een ‘Bruine Vlootdag’.

De Stoomschepen de Elfin en de Jacob Langeberg liggen beide 
in Wormerveer aan het Zuideinde nabij de oude zeepziederij 
De Adelaar. In principe zijn de schepen iedere zaterdag gratis te 
bezichtigen van ca. 11.00 tot 16.00 uur. Maar als u van ver komt 
is het raadzaam eerst even te informeren of er ook inderdaad 
iemand is. Op de Scheelenkuhlen aan de Havenstraat in Zaan
dam zijn niet iedere zaterdag bemanningsleden aanwezig. In 
het komend kwartaal organiseert de stichting een aantal open 
dagen en evenementen. 

Met dank aan alle mensen van de Stichting tot Behoud van het Stoom
schip, in het bijzonder Frank Boom. Voor info over de Stichting: 
www.elfin.nl

Noten:

1 Marineschepen hebben in Groot Brittannië altijd de aanduiding 

‘HMS’ (Her/His Majesty’s Ship) als onderdeel van hun naam. We 

herhalen dat in dit stuk echter niet voortdurend, ook al omdat de 

toevoeging verdween toen het schip uit de dienst ging.  

2 Deze naam is op de boeg nog steeds zichtbaar in de scheepshuid.

De Elfin tijdens een vaartocht. (foto A. Boom, Stichting tot Behoud 

van het Stoomschip)

Met de schepen van Stichting tot Behoud van het Stoom
schip worden tegen betaling vaartochten gehouden. Het 
gaat hier om nietcommerciële vaarten; de inkomsten zijn 
voor vergoeding van de brand  stof  kosten. De vaar tochten in 
juli, augustus en september zijn:

1 juli – Open dag stoomschip ELFIN (1933) en stoomsleepboot 
SCHEELENKUHLEN (1927) Zuideinde Wormerveer (de 
Scheelenkuhlen doet kleine rondvaartjes)

15 juli – vaartocht met het stoomschip ELFIN naar het 
Alkmaardermeer. *

9 september – Open Monumentendag 
gratis bezichtiging stoomschip ELFIN en SCHEELENKUHLEN

10 september – Open Monumentendag – vaartocht met het 
stoomschip ELFIN naar het Alkmaardermeer, *

10 september – Open Monumentendag – vaartocht met de 
stoomsleepboot SCHEELENKUHLEN naar het Amsterdams 
Havengebied. *

*    Reserveren via f.boom@chello.nl kosten zijn € 30, p.p. 
Meer informatie vindt u op de website van de stichting bij 
www.elfin.nl
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van de Watering legde men toen een strook land, die aan de kop 
was verbonden met het land. Het geheel werd bedijkt en in 1636 
werd er een watermolen op geplaatst die het water wegmaalde 
uit de Watering in de zogeheten bedijkte Molenkolk, die het 
water afvoerde via de duikersluis. Zo heeft men het land enige 
tijd kunnen drooghouden (zie tekening). Op deze strook land 
hebben drie molens gestaan. In 1683 werd de schutsluis in de 
Noorder IJ en Zeedijk vervangen door een nieuwe sluis; de 
kosten hiervan waren ƒ4000,. Deze sluis was waarschijnlijk ook 
van hout. In 1714 werd de Barndergatterschutsluis weggenomen 
uit de Noorder IJ en Zeedijk. Het dichtslibben van het Barndegat 
en het Barnegattermeer had doorvaart onmogelijk gemaakt. In 
1719 werd er een grotere spuisluis gebouwd bij het Barndegat; 
deze deed dienst tot 2013.

DE DRIE MOLENS VAN HET BARNDEGAT / DE WATERING
De veenrivier Zaan voerde het water vanaf het midden van 
NoordHolland af naar het IJ. Toen daar ook nog het water bij
kwam van de droogmakerij Schermermeer van 1633 tot 1635 kon 
de Zaan dat niet meer bolwerken en zocht het water zijn weg 
door andere veenriviertjes, waaronder de Watering. De eerste 
molen op de strook land aan de Watering kon het water niet 
alleen uitslaan; er werden twee watermolens bijgebouwd en de 
uitslaande duiker in de Noorder IJ en Zeedijk werd vergroot. In 
mei 2013 werd ter vervanging van deze uitslaande duiker een 
gemaal gebouwd dat de naam draagt van de eerste molen die op 
die plek heeft gestaan, De Waker. De twee andere watermolens 
hadden de toepasselijke namen De Slaper en De Dromer; deze 
drie watermolens konden ruimschoots de watertoevoer aan.

DE MILITAIRE HISTORIE VAN HET BARNDEGATTERMEER 
EN HET BARNDEGAT

Men zegt altijd ‘Bij Alkmaar begint de Victorie’ Dat klopt ook wel, 
maar in de Zaanstreek en ook aan het Barndegattermeer is in 
de Spaanse tijd ook strijd geleverd. Diederik Sonoy, watergeus 
en gouverneur, bekend van de aanleg van een schans in de 
Kalverpolder (de Zaanse Schans), stelde Willem van Oranje voor 
ook een schans aan het IJ aan te leggen. De Spanjaarden konden 
dan ook daar in de gaten worden gehouden en bestreden. 
Inderdaad werd aan de noordzijde van het Barndegattermeer 
een schans aangelegd. De omgeving ervan diende tevens als 
haven en als materiaalopslag. De Spanjaarden vielen echter 

De Noorder IJpolder is ontstaan toen bij de aanleg van het 
Noord  zeekanaal door de Amsterdamse Kanaalmaatschappij het 
IJ werd ingepolderd. Ten behoeve van de scheepvaart en voor de 
afwatering van de oude waterlopen werden zijkanalen gegraven. 
Het Noordzeekanaal en zijn zijkanalen werden voorzien van 
kadedijken die ongeveer 1 meter boven NAP lagen. Het water 
tussen de kanaalkade en de oude IJdijken werd weggemalen 
en er ontstond een polder. De gronden in de IJpolders werden 
tussen 1873 en 1879 door de Amsterdamse Kanaalmaatschappij 
op een openbare veiling verkocht. Een van die drooggemalen 
polders is de Noorder IJpolder, waarvan de gronden werden 
verkocht in 1877. Deze polder werd aan de Zaanse kant begrensd 
door het Zijkanaal H, dat doorloopt naar het gemaal aan het 
Barndegat.

DE GESCHIEDENIS VAN HET BARNDEGATTERMEER 
EN HET BARNDEGAT

Het Barndegattermeer is ontstaan door veenafslag bij aan
houdende zuidwestelijke wind en het ontwateren van het veen 
vanuit het tegenwoordige Oostzanerveld en de veenlanden 
ten westen van de Watering. Deze veenlanden zijn ongeveer 
1200 jaar geleden door ontginning en erosie ingeklonken 
en waterden via de Watering en het Barndegat uit op het 
Barnde  gattermeer. Door deze inklinking kwam het veenland 
lager te liggen dan het gemiddelde peil van het toenmalige 
Barnde  gattermeer, dat in verbinding stond met het IJ en via 
de Zuider zee met de Noordzee. Het Barndegat liep ongeveer 
door tot waar nu het Weerpad is, verder dus dan de Watering. 
Om de oeverlanden te beschermen was een dijk noodzakelijk 
en zo kreeg de Achtersluispolder in de twaalfde eeuw (lage) 
dijken. De mensen in deze gebieden wilden al snel bij eb water 
kunnen afvoeren naar het IJ / Barndegattermeer. Daarvoor 
legden zij een klep of duikersluis aan tussen het Barndegat en 
het Barndegattermeer. Deze sluisjes waren van hout en werden 
regelmatig vervangen. Er zijn enkele van dit soort sluisjes elders 
teruggevonden. Toen rond 1300 de Noorder IJ en Zeedijken 
werden aangelegd en daarmee het Barndegat werd afgedamd 
heeft men er tevens een schutsluis ingebouwd en werd het 
gedeelte van het water vanaf de dijk tot aan het Weerpad de 
Watering. Deze situatie heeft bestaan tot ongeveer het jaar 1600. 
Daarna klonk het veen zo snel in dat het omringende land lager 
kwam te liggen dan het waterpeil in de Watering. In het midden 

De Watering, het Barndegat,  
en de Noorder IJpolder 

Een waterstaatkundige geschiedenis
Toen bij de aanleg van het Noordzeekanaal (1865-1872) o. a. de Noorder IJpolder werd aangelegd kwam er een 
eind aan de waterstaatkundige ontwikkeling in de zuidoosthoek van Zaandam die een dikke duizend jaar 

duurde. 

door Kees Bruins 
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In het midden van deze kaart onder 

‘Oossane’ het Barndegattermeer. De 

ingetekende dijk is de Noorder IJ- en 

Zeedijk. Verder zijn ingetekend de 

gedeeltelijk bedijkte Hempolder 

en de Sluispolder, tegenwoordig de 

Achtersluispolder. Het water boven 

het Barndegattermeer is De Watering. 

(detail uit ingekleurde kaart van Noord 

Holland door Joost Jansz. Beeldsnijder 

uit 1575. GAZ. 53.00330) 

De Molenkolk en de strook land met 

de drie molens die het water van de 

Watering uitsloegen op de molenkolk. 

Vandaar werd het via het ‘oorgat’ 

(de duikersluis) en de schutsluis 

uitgeslagen op het Barndegat.  

(GAZ, detail kaart 52.00214)

De Watermolens aan het Barndegat / 

Watering. De voorste molen, De Waker, is 

in 1636 gebouwd met een schoepenrad, 

als eerste van de drie, en later voorzien 

van een vijzel, op 1 augustus 1906 uit 

bedrijf genomen. De middelste molen 

De Slaper is gebouwd in 1651 en was 

werkzaam tot hij op 22 oktober 1878 

door blikseminslag verbrandde. Er werd 

een nieuwe gebouwd, die in 1909 uit 

bedrijf werd genomen. De laatste molen, 

De Dromer, in 1651 gebouwd en in 1910 

verbrand. In 1914 werden de restanten 

gesloopt. (collectie Vereniging De 

Zaansche Molen)
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polder. In die tijd is ook het munitiecomplex gesloopt en werd 
de Noorder IJpolder de Noorder IJplas met woonarken (water
villa’s) langs de oevers van Zijkanaal H. De weg die is aangelegd 
ter ontsluiting van het munitiecomplex, bestaat nog steeds als 
Noorder IJweg.
Aan de linkerkant van het Weerpad, voor de brug naar Oost
zaan, heeft altijd een munitiemagazijn gestaan van de Stelling 
van Amsterdam. Het was een heel complex, bestaande uit 
een woning, een grote loods en drie magazijnen voor zware 
projec  tielen. De meeste van deze gebouwen zijn verbouwd of 
ver  dwenen, slechts één pand is nog goed te herkennen, evenals 
de woning. Het hele complex is in de jaren zestig opgeheven.

Kees Bruins is (amateur) militair historicus. Hij schreef diverse 
artikelen over de inundaties van de Stelling van Amsterdam voor de 
historische vereniging van Heemskerk en leverde een bijdrage aan 
het boek ‘Leven langs de Liniedijk’ (Wormer 2014).

regelmatig aan en na een slag van ruim twee weken verlieten 
de troepen van Sonoy het Barndegattermeer en veroverden 
de Spanjaarden deze schans. Dat gebeurde in 1574. De naam 
Barndegat zou, als verbastering van branden, in deze tijd zijn 
ontstaan. De Spanjaarden werden regelmatig belaagd door 
zogenaamde Vrijbuiters, die met snelle roeiboten (waar schijn
lijk Oostzaanse Jollen) paniek zaaiden en (brand)schade ver
oorzaakten.
In 1887 werden de Artillerie Inrichtingen van Delft overgeplaatst 
naar Zaandam als onderdeel van de Stelling van Amsterdam. 
Omdat er in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog veel granaten 
en andere munitie werd geproduceerd was extra opslag
capaciteit noodzakelijk. Die werd gevonden aan de westkant 
van de Noorder IJpolder aan de oostoever van Zijkanaal H. 
Daar werden in 1890 verschillende magazijnen gebouwd en er 
kwamen een grote wachterswoning en verschillende woningen 
voor het personeel. Bij het oude munitiecomplex bij de Kadoelen 
is de wachters  woning nog aanwezig. 

VAN NOORDER IJPOLDER NAAR NOORDER IJPLAS
Toen in het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw de 
Coentunnel werd gebouwd was er voor de wegenaanleg in het 
gebied veel zand nodig. Dat werd gevonden in de Noorder IJ

Marinewoning aan de Kadoelen. 

Een daarop gelijkende woning 

stond bij het complex in de 

Noorder IJpolder. (foto Collectie 

Kees Bruins)

Munitiecomplex ten behoeve van de Stelling van Amsterdam aan het 

Weerpad, net voor de brug naar Oostzaan. Gedeeltelijk is te zien de 

wachterswoning, rechts daarvan (achter de brug) de zwaar uitgevoerde 

loods voor de kant-en-klare projectielen; daarachter een lage loods 

voor de opslag van buskruit, dan weer een loods voor de projectielen 

en als laatste een grote werkloods met sprieten op het dak als 

bliksemafleiders. Foto uit 1965. (GAZ 21.01856) 
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EEN TYPISCH ZAANS TAFEREEL
Het schilderij, dunne olieverf op een eikenhouten paneel, is 
tamelijk langwerpig: 89.9 cm lang en 28,8 cm hoog. Vooraan is 
een strook water afgebeeld waarop links een schip vaart. Rechts 
drijft de nog niet helemaal afgebouwde romp van een schip met 
een fraai versierde spiegel. De masten moeten er nog worden 
opgezet. 

Dit water wordt begrensd door een kaarsrechte beschoeiing 
waarachter een terrein ligt waar schepen worden gebouwd. 
Tegen een houtloods met een rood pannendak, uiterst links, 
zijn masten of sprieten gezet. Verder liggen overal stapels hout, 
planken, kromme balken en in het midden staat een zaagbok. 
Tussen deze rommel is iets links van het midden, ter plekke van 
de ‘glijbaan’ naar het water toe, een helling te zien waarop de 
kiel is gelegd van een schip in aanbouw. De kromme voorsteven 
ligt er al naast. Naast het grote, donkere huis met twee schoor 
stenen aan de rechterkant ligt de tweede helling. Timmer    lui 
werken daar aan de romp van een schip. De twee hellingen 

Twee schilderijen  
en een Zaans huis

Antwoorden en vragen bij twee schilderijen  
van Zaanse scheepswerven

In een particuliere collectie in het noorden van de Zaanstreek hangt een prachtig, maar vrij onbekend 
schilderij van een Zaans werfterrein met twee scheepshellingen (afb. 1). Over dit schilderij is weinig bekend. Het 

roept allerlei vragen op: welk werfterrein is dit? Welke panden staan erop? Waar komt dit schilderij vandaan? 
Wanneer is het geschilderd? En door wie? 

door Piet Kleij

Af b.1 | Het schilderij met op de voorgrond een werfterrein. 

Links van het midden in het schilderij met de linker helling waarop 

een kiel en voorsteven van een schip in aanbouw. 

(particulier eigendom; foto Wim de Jong, GAZ)
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worden niet van elkaar gescheiden door een sloot of hek en het 
kan dus zijn dat hier één scheepswerf is afgebeeld, maar dat 
hoeft niet.  
Achter de houtloods met het rode pannendak staat een lang
werpig groen, houten Zaans pand met een aanluiving aan de 
achterkant en een klokgevel aan de kopse kant rechts. Vanaf 
dit huis loopt een wit hek tot aan het donkere huis met de 
twee schoorstenen. Dit hek grenst het werfterrein af van de 
daarachter gelegen weg. Op de achtergrond is van links naar 
rechts een tweede groen Zaans pand te zien, een rood pannen
dak waarboven wieken van een molen uitsteken; dan, in de 
verte, een bakstenen gebouw met een grijsblauw zadeldak en, 
weer meer aan de weg, deels achter een boom, nog een rood 
pannendak.

DE HERKOMST VAN HET SCHILDERIJ
De vraag waar het schilderij vandaan komt, is heel simpel te 
beantwoorden. De huidige eigenaar heeft het overgenomen 
van Verffabriek Visser, die tot in de jaren zestig was gevestigd 
aan de Hogendijk in Zaandam, iets ten zuiden van waar nu het 
Zaantheater staat, schuin tegenover het Blauwe Huis. Volgens 
Ton Neuhaus, de voormalige conservator van het Molen museum, 
hing het daar ‘in een oud pand’. Dit moet wel het in de jaren vijftig 
van de vorige eeuw gesloopte koopmanshuis Hogendijk 19 zijn, 
het enige oude pand dat tot de fabriek behoorde. Hoe dit bedrijf 
aan het schilderij kwam, is minder duidelijk. De oudst bekende 
vermelding van het ‘Visserschilderij’ dateert van 1874, toen het 
te zien was op de tentoonstelling van Zaanlandsche Oudheden en 
Merkwaardigheden in het gemeente  huis van Zaandam (af b. 2). 

De inzender was ene C. Striening uit Zaandam. In de catalogus 
stond bij het schilderij de volgende omschrijving:
418: Schilderij op hout. De laatste scheepstimmerwerf op het Wester 
Kattegat. Het woonhuis, van achteren te zien, thans door den heer 
D. Evenblij bewoond. 
 

DE LOCATIE VAN DE AFGEBEELDE WERF
Volgens de catalogus staat op het schilderij de laatste werf 
afge  beeld op het Wester Kattegat, het huidige Zaaneiland. Dat 
klopt echter niet. Zoveel woningen als op het schilderij zijn 
afge  beeld, stonden niet op het Wester Kattegat. Ook het bak

Af b.2 | Het Visser-schilderij op de tentoonstelling van 

Zaanlandsche Oudheden en Merkwaardigheden van 1874  

in Zaandam. (foto Zaans Museum, Zaandam)
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DE DATERING VAN HET SCHILDERIJ
Op het schilderij heeft Hogendijk 123–129 nog een klokgevel, 
een geveltype dat in de Zaanstreek pas vanaf 1700 voorkomt. 
Het schilderij is dus van ná 1700. Er staat maar één molen op. 
Dicht bij molen De Hoop stonden ook de molens De Vergulde 
Duif en De Gekroonde Haring. Maar zowel De Vergulde Duif als 
De Gekroonde Haring is in 1760 gesloopt, waarna De Hoop in 
zijn eentje overbleef. Het schilderij moet dus van na 1760 zijn, 
anders hadden er drie molens op gestaan. 
Deze datering wordt bevestigd door bouwhistorisch onderzoek 
dat in 2015 in opdracht van de gemeente Zaanstad is verricht aan 
Hogendijk 123–129. Uit jaarringdatering van houten staanders 
en balken uit de constructie bleek dat dit huis kort na 1730 is 
gebouwd maar dat de op het schilderij zichtbare aanluiving aan 
de achterzijde pas rond 1760 is aangebracht. Ook de houtloods, 
die nog deels in de uitbreiding van no. 129 aanwezig is, is in die 
tijd neergezet. 
Aan de bouw van grote, zeegaande schepen langs de Nieuwe 
Haven zoals die op het schilderij staan afgebeeld, kwam rond 
1800 een einde. Het schilderij is dus waarschijnlijk van vóór 
1800. Ook het bouwhistorisch onderzoek wijst enigszins in die 
richting. Ergens in het laatste kwart van de achttiende of het 
eerste kwart van de negentiende eeuw is namelijk de kopse 
kant van Hogendijk 123–129 verlengd, waarbij de klokgevel 
werd vervangen door een simpele puntgevel. Tegenwoordig 
is dit verlengde deel de etalage van een fietsenwinkel. Op het 
schilderij is de klokgevel nog aanwezig, dus dateert het schil
derij van vóór de laat achttiende of vroeg negentiendeeeuwse 
verbouwing.

SCHILDER, OPDRACHTGEVER EN NOG EEN SCHILDERIJ
Helaas is het schilderij niet gesigneerd. Daardoor weten we 
niet wie de schilder is. Over de opdrachtgever kunnen we daar
entegen wel iets te weten komen. Omdat het scheepsbouw
terrein zo prominent in beeld is, zou het kunnen dat de op

stenen gebouw met het blauwgrijze zadeldak op de achter grond 
van het schilderij is een probleem. In Zaandam staat maar één 
gebouw dat hiermee overeenkomt en dat is de Lutherse kerk 
aan de Vinkenstraat, destijds Vinkenpad. Maar die is op deze 
manier niet vanaf het Zaaneiland te zien. 
Kunnen het dan twee van de in 1998 en 1999 opgegraven 
scheeps hellingen zijn die in de zeventiende en achttiende eeuw 
aan de Hogendijk lagen, waarop czaar Peter de Grote nog heeft 
gewerkt en waar later Verffabriek Visser kwam te staan? Een 
verleidelijke gedachte omdat het schilderij uit Verffabriek Visser 
komt. Maar vanaf daar is de Lutherse kerk ook niet zichtbaar. 
Om te weten te komen waar het dan wel is, heeft Lion Charmant, 
van de Map Factory uit Westzaan, de werven, het lange groene 
huis, de overige huizen, de molen en de Lutherse kerk gepro jec 
teerd op de eerste topografisch nauwkeurige kaart van Zaan
dam uit 1812 (afb. 3). Hieruit bleek dat de hellingen waar schijn 
lijk wel aan de Hogendijk lagen, maar meer naar het zuidwesten 
toe, daar waar het Rustenburg op de dijk uitkomt. Het water met 
de rechte beschoeiing op de voorgrond is de in 1651 gegraven 
Nieuwe Haven, waar in de zeventiende en achttiende eeuw 
verschillende scheepswerven lagen. De Nieuwe Haven werd 
in die tijd trouwens ook wel als Wester Kattegat aangeduid, 
alhoewel dit strikt genomen niet juist was. Nu is dit water 
onder  deel van de Russische Buurt en kijken de bewoners van 
de Poeskin  straat en de Koerakinstraat erover uit. De molen 
is dan paltrok  molen De Hoop (16941888). Het langwerpige, 
groene houten pand links op het schilderij bestaat nog steeds 
en is Hogendijk 123–129 (afb. 4). De houtloods waar de masten of 
sprieten tegenaan leunen, is achter dit pand in verbouwde staat 
ook nog aanwezig. Verder is de situatie hier flink veranderd.

Af b.3 | De locatie van het schilderij, geprojecteerd 

op de kaart uit 1812. De schilder zat op de zuidoever 

van de Nieuwe Haven bij de blauwe ster. De groene 

stippellijnen geven zijn blikveld aan. Alle op het 

schilderij afgebeelde gebouwen zijn rood. In de 

groene cirkel staat de Lutherse kerk en in de zwarte 

rechthoek Hogendijk 123 – 129. A is molen De Hoop.  

(kaart Map Factory, Westzaan)

Af b.4 | Het pand Hogendijk 123 – 129. Ter hoogte van het winkelgedeelte 

is het tussen 1775 en 1825 verlengd, waarbij de Zaanse klokgevel werd 

vervangen door de huidige puntgevel. (foto O. Ralling, Schagen)

26



Pieter Lynstz. Rogge en Teeuwis Lynstz. Rogge waren broers. 
Lynst Teeuwisz. Rogge was een neef van Pieter. Mogelijk hebben 
beide broers, of Pieter en zijn neef, een schilder opdracht 
gegeven om van elk van de familiewerven een schilderij te 
maken. Wanneer dit zo is, dateren beide schilderijen uit de 
periode 17601783.

De onbekende schilder heeft prachtig werk afgeleverd. Beide 
schilderijen hangen nu in Zaanse collecties. Het huis Hogendijk 
123–129 is een zeer fraaie, achttiendeeeuwse, houten Zaanse 
woning en één van de laatste nog bestaande huizen van een 
Zaandamse scheepsbouwer. Zelfs de houtloods is nog, zij het 
verbouwd, aanwezig. Onder andere daarom zijn het huis en de 
loods op 1 februari 2017 op de gemeentelijke monumentenlijst 
gezet. Als beschermd gemeentelijk monument en als twee 
topstukken uit twee Zaanse schilderijencollecties zijn deze 
drie stukken Zaanse scheepsbouwgeschiedenis van een goede 
toekomst verzekerd. Maar wel blijven er nog wat onbeantwoorde 
vragen over:
Wie was de schilder van beide schilderijen?
Wie was C. Striening uit Zaandam, die in 1874 eigenaar was van 
het langwerpige schilderij?
En wie was de heer D. Evenblij, die in die tijd in het groene huis 
zou hebben gewoond?
Mocht iemand hierover informatie hebben dan horen auteur 
en redactie dat graag. 

Literatuur:

 V. Enthoven, Het ‘Visser schilderij’ – een verkennend historisch onderzoek 

(interne rapportage) (z. p. 2015). 

 S. de Jong en J. Schipper, Gebouwd in de Zaanstreek (Wormerveer 1987) 

127.

 Herinnering aan de tentoonstelling van Zaanlandsche oudheden en 

merkwaardigheden, gehouden in het gemeentehuis te Zaandam in de 

maanden Augustus en September van het jaar 1874 (z. p. 1874).

 O. Ralling, Hogendijk 123 – 129 Zaandam. Bouwhistorische verkenning 

(Schagen 2015).

dracht   gever voor het schilderij de eigenaar van dit terrein was. 
Een eveneens in opdracht van de gemeente Zaanstad verricht 
historisch onderzoek naar de eigenaren van percelen aan de 
Nieuwe Haven wees uit dat het op het schilderij afgebeelde 
terrein tussen 1760 en 1790 bestond uit twee percelen. Rond 1760 
was het rechter perceel eigendom van scheepsbouwer Dirck 
Duijn en het linker van scheepsbouwer Pieter Lynstz. Rogge. In 
1788 behoorde het rechter perceel toe aan Neeltje Metselaar, de 
weduwe van Dirck Duijn. Zij heeft nog lange tijd het bedrijf van 
haar man voortgezet en was dus ook scheepsbouwer. In dat jaar 
was het linker perceel van de erfgenamen van Pieter Rogge, die 
het verhuurden aan houthandelaar Jacob Middelhoven, die geen 
schepen bouwde. Dit betekent dat óf Dirck Duijn, óf zijn weduwe 
óf Pieter Lynstz. Rogge de opdrachtgever kan zijn geweest. 
Het Visserschilderij vertoont opvallende overeenkomsten 
met het eveneens op hout geschilderde ovale schilderij in het 
Zaans Museum van enige werven aan het noordelijk deel van de 
Hogendijk (afb. 5). Dit zijn wél de werven die in 1998 en 1999 zijn 
opgegraven; op de zuidelijke werf hiervan heeft czaar Peter de 
Grote nog gewerkt. De manier waarop bomen, wolken, balken, 
mensen en schepen op beide schilderijen zijn afgebeeld, komt 
sterk overeen. Ook de opzet, een zicht over het water met een 
rechte beschoeiing, daarachter scheepswerven, dan een hek dat 
de werven van de weg afgrenst en op de achtergrond bebouwing 
met bomen, is hetzelfde. En ook op dit schilderij zijn de verschil
lende werven niet van elkaar gescheiden door een sloot of hek 
of zoiets, zodat het één groot terrein lijkt. Tenslotte is ook dit 
schilderij niet gesigneerd. Mogelijk zijn beide schilderijen door 
dezelfde schilder gemaakt. 

Opmerkelijk is dat in de eerste helft van de achttiende eeuw 
zowel de linker werf op het Visserschilderij als de linker werf 
op het ovale schilderij eigendom was van de scheepsbouwer 
Lynst Teeuwisz. Rogge (16641741). Na zijn dood erfde zoon 
Pieter Lynstz. Rogge de werf aan de Nieuwe Haven (langwerpig 
schilderij) en zoon Teeuwis Lynstz. Rogge de czaar Peterwerf 
aan de Hogendijk (ovale schilderij). Teeuwis overleed in 1772 
waarna zijn zoon Lynst Teeuwisz. Rogge de zaak overnam. Hij 
stierf al drie jaar later. Oom Pieter overleed in 1783.

Af b.5 | Het ovale schilderij van de czaar Peter-werf 

aan de Hogendijk in Zaandam dat zich bevindt in het 

Zaans Museum. (Bruikleen Gemeente Zaanstad; foto 

Zaans Museum, Zaandam) 
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weer gaan. Voor brieven verzonden met deze extra loop zou 
1 stuiver port meer berekend mogen worden. Als deze extra 
inkomsten voor postmeester Sanderson onvoldoende waren, 
zouden de gemeenten voor het tekort garant staan. 

DE DIRECTEUR VAN DE SAANDENPOSTERIJ
En zo komen we in de notulen van de spoedvergadering in 
de Waakzaamheid voor het eerst de naam van de aangestelde 
directeur tegen: postmeester Sanderson. Wie was die man? In 
de lijsten ‘Personele Quatificatie’, opgetekend in mei 1811, staat 
zijn naam. Alle inwoners boven de 21 jaar werden huisaanhuis 
opgenomen om te beoordelen of zij onder de wapens geroepen 
konden worden. In canton 1, sectie 1 van Westzaandam, stond 
genoteerd: Casemir Alexander Entick Sanderson, geboren op 
7 maart 1785; beroep: directeur van het Postcomptoir. Bij de 
pensioenkassen te Parijs stond C.A.E. Sanderson vermeld als 2e 
commies bij het postkantoor Utrecht van 1 april 1811 tot 31 maart 
1813. Maar de pensioenkas had ook genoteerd dat Sanderson 
begin 1813 met onbekende bestemming was vertrokken en 
dienst had genomen bij een Frans regiment jagers te paard, 
waarna ook zijn familie niets meer van hem had vernomen. 
Op 1 april 1812 werd Sanderson opgevolgd door W.G. Lants. 
Zijn start was weinig voorspoedig, want al op 12 april schreef 
burgemeester Göbel een brief aan de Staatsraad met klachten 
over Lants. Nu was Lants ook niet gelukkig met zijn baantje, 
zoals blijkt uit zijn verzoek om ontslag op 7 december 1813: hij 
wilde liever het leger in. Om zijn oude moeder niet brodeloos 
achter te laten verzocht hij de heren haar de directie van het 
postkantoor te Zaandam op te dragen, waarbij dan het eigenlijke 
werk door een commies gedaan zou kunnen worden. Daar ging 
men niet op in, integendeel. De Administratie onthief Lants met 
onmiddellijke ingang uit zijn functie en stelde als directeur 
ad interim de commies van de Administratie C. Vermeer aan. 
In februari 1814 werden in Zaandam de boeken gecontroleerd. 
Lants kreeg decharge…, onder voorbehoud. Op 15 februari 
verzocht Lants of hij de door hem aan de Administratie 
verstrekte borgstelling van ƒ 12.000,  kon terugkrijgen. Een 
verzoek dat enig licht werpt op zijn rijkdom: omgerekend naar 
huidige geldswaarde was Lants miljonair. Op 15 juni 1814 vroeg 
hij waar zijn geld bleef. Uit de laatste brief van Lants d.d. 9 juli 
blijkt overduidelijk dat de Administratie niet gerust was over 
de wijze waarop hij met de gelden was omgegaan. Zij had meer 
vertrouwen in een harde borgsom dan in de belofte van Lants. 

DE NIEUWE POSTREGELING
De CITO1 van april 1810 ging vergezeld van een Algemene In
structie van 400 pagina’s met achthonderd artikelen waaraan 
de nieuwe postorganisatie moest voldoen. Meest ingrijpend 
was wel dat de Fransen slechts postroutes over land kenden. Het 
fijnmazige en frequente postvervoer door beurtschippers over 
het IJ werd afgeschaft. De Zaanse gemeentebesturen verloren 
elke zeggenschap over het postverkeer. De nieuwe route werd 
vanuit het postkantoor Amsterdam gecoördineerd en stond 
onder leiding van de directeurgeneraal, de heer Chambure. 
Deze besloot tot de volgende wijzigingen:
• de postbode van het postkantoor Amsterdam brengt zijn 

depêches (te verzenden pakketten brieven) voor Zaandam 
niet langer elk uur naar de Haringpakkerstoren, maar 
slechts een keer per dag naar de Nieuwe Stadsherberg.

• de depêche voor Zaandam, en die voor Purmerend en 
Edam, wordt daar om 9.00 uur in ontvangst genomen door 
postloper Conrad Kuhlman, die om 6.00 uur uit Zaandam 
moest vertrekken om te 9.00 uur aan de Stadsherberg te 
zijn.

• de zeilschuit van het Buiksloterveer vertrekt vanaf de 
Stadsherberg en vaart naar het Tolhuis. De postbode geniet 
vrijdom van veergeld.

• vanaf het Tolhuis loopt Kuhlman langs de Buyck Slooter 
Trekvaart door Volewijck naar de wisselplaats Buiksloot.

• te Buiksloot worden ook de brieven van Purmerend en 
Edam met bestemming Zaandam aan Kuhlman overge
dragen. Tegelijk draag hij de post van Amsterdam voor 
Purmerend en Edam over aan de bode op Purmerend.  

• van Buiksloot loopt Conrad over de Hooge Zeedijk via 
de Oostzaner Overtoom en langs het Barnde Gat door de 
Achtersluispolder naar het postkantoor Zaandam, waar 
hij om 12.00 uur arriveert. 

De nieuwe route was ongetwijfeld veiliger dan de oude over het 
IJ, maar in plaats van ieder uur zou er nu slechts eens per dag 
post in Zaandam aankomen. De Zaanse kooplieden tekenden 
zwaar protest aan. De post was immers hun enige middel van 
communicatie! In een vergadering in de Waakzaamheid te 
Koog op 31 maart 1811 gaf Chambure toestemming voor een 
extra bodeloop als de Zaangemeenten de kosten daarvan voor 
hun rekening zouden nemen. Drie keer per week, op dinsdag, 
donderdag en zaterdag, zou er een tweede, extra bode, heen en 

De Saandenposterij
De post tussen de Zaanstreek en  

Amsterdam in de Franse tijd
In 1810 maakte Napoleon een eind aan het frequente postverkeer over water tussen Amsterdam en de Zaanse 
dorpen. In dit tweede artikel over de geschiedenis van de post in de Zaanstreek worden de gevolgen van dat 

besluit duidelijk.  

door Jan Kluft
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De Nieuwe Stadsherberg in het IJ, gezien vanaf de IJbrug. In de verte, aan 

de overkant van het IJ, het Tolhuis. Tekening van Reinier Vinkeles (1741-

1816). (Collectie Atlas Splitgerber; Beeldbank Stadsarchief Amsterdam 

010097001768)

Het Buiksloterveer bij het Tolhuis, Buiksloterweg 7 aan de noordzijde 

van het IJ met op de achtergrond de contouren van Amsterdam. Tekening 

uit 1806 van Christiaan Andriessen. (Collectie van Eeghen; Beeldbank 

Stadsarchief Amsterdam 010097010370)
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Sante tekende bij het huis De Granaatappel aan de Overtoom 
aan: nu staat daar het perceel Damstraat 3. Op 12 augustus 1893 
werd het pand door brand geheel verwoest.
De huidige huizen aan de Damstraat met de nummers 1 t/m 15 
(laatste nummering 1900) komen overeen met Overtoom 317 t/m 
324 uit 1824. Vandaar de conclusie dat Damstraat 3/Overtoom 318 
De Granaatappel moet zijn geweest. 
Waar het postkantoor was gevestigd na het vertrek van 
Sanderson is onduidelijk. In 1823 werd Alexander Mitchel als 
postdirecteur gepromoveerd van Purmerend naar het grotere 
kantoor in Zaandam. Hij werkte tot 1829 en mogelijk zelfs tot 
1836 vanuit Westzijde 129 (Hogendijk 101 of 102).   

Noten:

1 Ambtelijk dienststuk met spoed, vgl. deel 1 van dit artikel in Zaans 

Erfgoed 60 (Lente 2017) 2426.

2 J.W. van Sante ed., Dagverhaal van Aafje Gijsen (Wormerveer 1986) 409.

Tenslotte blijkt uit de verzamellijst van 12 januari 1815 aan de 
Pensioenkassen te Parijs, dat de Administratie verstandig had 
gehandeld. Bij Zaandam vermeldt de lijst: beide directeuren, 
Sanderson en Lants: au diable (met de noorderzon vertrokken).
Eind december 1813 werd waarnemer Vermeer vervangen door 
Z.W. Forsten uit Purmerend. Maar S.C. Vroom uit Monnicken 
dam deed het eigenlijke werk. In juli 1816 werd de taak opge
dragen aan L.J.H. Scheltus tot Campherbeeke. Die stelde in 
december 1816 de heer M.L. Dellebarre aan als zijn vervanger. 
In vijf jaar tijd versleet het postkantoor Zaandam zeven post
directeuren!

HET POSTKANTOOR IN DE GRANAATAPPEL
Volgens de Franse algemene instructie moest in 1811 in de muur 
van het huis van de postdirecteur een opening worden gemaakt 
voor een afsluitbare bus, met daarboven het woord ‘brievenbus’. 
Boven de toegangsdeur moest een bord worden opgehangen 
met het woord ‘postkantoor’, welk bord verder was versierd 
met ‘de Arend’. De ruimte binnen moest voldoende zijn om de 
post van en voor de vier voetboden uit Amsterdam, Zaandijk, 
Krommenie en Wormer te sorteren. Hiertoe moest Sanderson 
tafels met sorteerhokken en weegschalen plaatsen. Hij mocht 
slechts met het publiek spreken door een venstertje dat was 
aangebracht in een traliehek. Door dit hek werden de postzaken 
van zijn familiezaken gescheiden.
De vraag is verder: waar woonde en werkte Sanderson in 
Zaandam? Het volgnummer 9651 uit het registre civique van 1811 
is geen huisnummer. Wel is duidelijk dat de ambtenaren huis 
na huis waren afgegaan. De oudste opgave met huisnummers 
is de ‘nominatieve staat bevolking’ van 1824. Bij de volkstelling 
van 1829 werden tenslotte aan de huisnummers uit 1824 de 
bijbehorende straatnamen toegevoegd. Door de gegevens 
van 1811 te vergelijken met die van 1824 en 1829 kon het oudste 
postkantoor van Zaandam worden gelokaliseerd. Twee naaste 
buren van Sanderson waren namelijk tussen 1811 en 1824 niet 
verhuisd. De weduwe van bakker Klaas Rol bleef tussen 1811 
en 1824 op hetzelfde adres wonen en ook boekdrukker Jan de 
Roode, door het Dampad van het huis van Rol gescheiden, 
bewoonde in beide jaren hetzelfde huis.  
Een hard bewijs, zoals een huurcontract van Sanderson, werd 
in de archieven niet teruggevonden. Niettemin lijkt het zeker 
dat het eerste Zaanse postkantoor was gevestigd in het huis 
Overtoom nummer 318. 
Verdere gegevens over dit pand vinden we in het befaamde 
Dagboek van Aafje Gijsen, uitgegeven en geannoteerd door  
J.W. van Sante.2 Aafje trouwde op 23 juli 1780 met Cornelis 
Cardinaal. Hun zoon Cornelis Cardinaal, geboren in 1781, 
bewoonde in 1824 het huis Overtoom 318. Cornelis jr. kocht in 
oktober 1805 het winkelhuis ‘De Granaatappel’ aan de Overtoom 
voor f 3.800,. Na zijn huwelijk met Anna Ris in 1806 kocht hij 
een huis in de Molenbuurt bij de Papenpadsluis, waar zij gingen 
wonen. 
De Granaatappel hield hij kennelijk als belegging aan, waarvan 
de verhuur aan postmeester Sanderson het resultaat was. In 
oktober 1815 verkocht Cornelis zijn huis aan de Molenbuurt, 
waarna hij in De Granaatappel ging wonen, zodat het huur
contract met de Posterijen voor die tijd moet zijn opgezegd. Van 

De route van bodeloper Kuhlman vanaf Zaandam naar het Tolhuis en 

vice versa. Vertrek ’s morgens zes uur, pakket ophalen bij de Nieuwe 

Stadsherberg om negen uur. Vanaf het Tolhuis liftte hij mee met de 

Purmerendse postkar tot wisselpunt Buiksloot. Daar ontving hij ook de 

post uit Waterland bestemd voor de Zaanstreek en dan liep hij verder 

langs de dijk richting postkantoor Dam in Zaandam, waar hij rond twaalf 

uur arriveerde. 
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Het kaartje waarop volgens de volkstelling van 1811 

het postkantoor van Sanderson) was gevestigd. 

(Damstraat 3, het huis binnen de cirkel).

Reclameprent van de fa. H.J. Londen, Damstraat 5 anno 1860. Litho H.B. 

van Dieperink en A. Starreveld. Links daarvan het pand waar de eerste 

directeur zijn postkantoor aan huis had. (GAZ 11.0537)

Een brief, gestempeld in juni 1811 met stempel ‘118 

Zaandam’. Zaandam was gevestigd in het Franse 

departement 118 Zuiderzee en een brief, met het 

zeldzame stempel ‘P118P’ Zaandam. Dit werd gebruikt 

voor brieven waarvoor de port aan het kantoor van 

Sanderson vooraf was voldaan.
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‘Ons bestuur is een fraaie afspiegeling van het verenigingsleven, 
ja, zelfs van de gehele bevolking van Zaandijk.’ Met trots zetten 
voorzitter Frank Mulder en secretaris Henk Bouman de 
disciplines van de zes bestuursleden, afgevaardigden van 
zes Zaandijkse verenigingen, op een rijtje: Zaandijk Leeft, de 
Historische Vereniging KoogZaandijk, Stichting Het Weefhuis, 
Raadhuis Zaandijk, de tuinploeg van de Beeldentuin en Vereni
ging van Bewoners Lagedijk (Zaandijk). ‘Zo laten we zien dat de 
tuin geschonken is aan alle inwoners van Zaandijk!’
Onze doelstelling? ‘De tuin te bewaren en te conserveren voor 
komende generaties en het doorgeven van zijn historie.’ 

MORGEN, MIDDAG, AVOND, NACHT & BACCHUS
En die historie voert ons terug naar het prille begin van de 
negen  tiende eeuw. Op Lagedijk nr. 106 – het voormalige raad 
huis van Zaandijk, maar in 1804 nog gewoon een (mooi) woon 
huis met, aan de andere kant van de wegsloot, een zoge naamde 
over tuin, de huidige Beeldentuin – woonde de niet onbemid
delde Grietje Jans Haremaker (17671854) met haar (tweede) 
echtgenoot Claas Adriaansz. Honig(h) (17621805), die in 1804 
op een veiling in Zaandam vijf beelden kocht. Morgen, Middag, 
Avond, Nacht en, in een andere steensoort, Bacchus.
De namen van de gebeeldhouwde mannen en vrouwenfiguren 
laten zich gemakkelijk raden: ‘Morgen’ heeft een haan aan de 
voet, kukeleku bij het ochtendkrieken, ’Middag’ heeft een 
boog aan de hand, want jagen deed je overdag, ‘Avond’ houdt 
een drinkbeker vast, een slaapmutsje voor het slapengaan, en 
naast ‘Nacht’ is een uil gezeten, het symbool van de nacht. En die 
figuur in het midden? ‘Ha, dat is Bacchus, die zuipt zich de gehéle 
dag te barsten!’, laat Frank Mulder gekscherend weten. 
‘Morgen, middag, avond, nacht: niet te veel aan Bacchus gebracht.’ 
Met het citeren van deze ludieke versregel onderstreept Bouman 
de woorden van zijn bestuursgenoot. ‘Naar Bacchus brengen’ is 
een eufemisme voor ‘veel drinken’.     

TUIN VAN VERMAAK
Hoe komen deze, oorspronkelijk in Italië vervaardigde beelden 
eigenlijk in Zaandijk terecht? Aan het eind van de zeventiende 
eeuw kocht de rijke Zaanse koopman en kunstverzamelaar 
Nicolaas Calff1 (16771734) de beelden (replica’s van beelden 
uit de oudheid van hoge kwaliteit) in Italië aan, om er in de 
Tuin van Vermaak, de tuin van het lustoord Polanen, zijn 
buiten  huis in het latere Halfweg, mee te kunnen pronken. In 
1804, toen buitenverblijf Polanen werd gesloopt, werden de 

beelden in Zaandam ter veiling aangeboden en door Claas 
Honig aangekocht en naar de overtuin van vrouwlief Grietje 
getransporteerd.
‘Na de dood van Grietje kwamen de beelden in het bezit van een 
andere telg uit de Honigfamilie, die een paar huizen verderop 
woonde, op nr. 96’, vertelt Bouman. ‘Leuk detail is dat hij de beelden 
een kwartslag liet draaien, zodat ze recht zijn woning inkeken, een 
fraai staaltje van praalzucht.’
Bijna twee eeuwen lang bleven de beelden in het bezit van de 
familie Honig, maar eind jaren tachtig van de vorige eeuw 
besloot de familie de beeldentuin met inventaris te koop te 
zetten. Hoewel de buurt al geld bijeen had gebracht voor de 
aankoop, verkocht de eigenares de beelden en de tuin aan een 
buitenstaander, een advocaat uit Edam.

GORTERSHOEK IN OPSTAND
Secretaris Bouman beschikt over een foto waarop enkele van 
de beelden gestrekt in het gras liggen, klaar voor transport 
naar Edam. Zover kwam het nooit… de buurt, vooral bewoners 
van de Gortershoek, kwam in opstand en werd uiteindelijk 
via een rechterlijke uitspraak in het gelijk gesteld: de vijf 
beelden zijn onlosmakelijk met de beeldentuin verbonden! 
Tja, nu had advocaat Fruytier uit Edam een probleem: met 
de beelden mocht hij niks doen en met de tuin had hij geen 
enkele affiniteit. De tuin een woestenij: ‘We kunnen het niet meer 
aan  zien’, luidde de aanhef van een protestpamflet van boze 
buurt  bewoners, die vervolgens zelf de handen uit de mouwen 
staken. Aannemingsbedrijf Kuyt uit Westzaan toonde zich de 
spreek  woordelijke redderindenood, kocht tuin plus beelden 
en schonk deze aan een door het bedrijf opgerichte stichting. 
Beide bestuursleden kijken met een goed gevoel op deze 
periode, midden jaren negentig, en de daarop volgende 
decennia terug: ‘Weliswaar kreeg het theepaviljoen een andere plek 
in de tuin en werd een woonhuisje op het terrein bijgeplaatst, maar 
we mogen Kuyt zeer dankbaar zijn, hij heeft de zaak gered. Toen de 
familie Kuyt zich in 2013 terugtrok en er een bestuur werd gevormd uit 
afge  vaardigden van de “omgeving”, werd tot ieders tevredenheid het 
woon  huisje overgedragen aan de familie Kuyt, in ruil voor de beelden.’

CROWDFUNDING AVANT LA LETTRE
Het nieuwe stichtingsbestuur zag zich direct vanaf de op
richting met een aantal netelige problemen opgezadeld. Een 
160 jaar oude abeel stond op ‘instorten’ en dreigde op de thee 
koepel te vallen, de tuin (in Lodewijk XVIstijl) stond bij de 

Haan, boog, glas en uil
Stichting De Beeldentuin Zaandijk

Een toepasselijker slotaflevering van deze rubriek ‘Het Rijke Zaanse Verenigingsleven’, met Stichting  
De Beeldentuin Zaandijk, lijkt nauwelijks mogelijk. De Beeldentuin is een begrip in de Zaan en wordt breed 

gedragen door de bewoners, verenigingen en het bedrijfsleven uit oud-Zaandijk.  
Laten we, samen met Bacchus, op hen het glas heffen!  

door Cor van Dongen
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eerste de beste regenbui blank en, het grootste vraagstuk, er 
was geen geld in kas. ‘We zijn het theehuisje gaan verhuren, aan 
kunstenaars, muziekdocenten en andere gegadigden en zijn daar
naast de boer opgegaan om fondsen te werven. Ja, tegenwoordig 
zou je ‘crowdfunding’ zeggen. In één woord geweldig, iedereen deed 
mee: het bedrijfsleven, de ondernemers van de Lagedijk, de hele buurt, 
met steun van tal van vrijwilligers, van schilderploeg tot tuinploeg. 
DE TUIN LEEFT, wat een goodwill! Zo schonk Het Weef huis [dat 
organisatorisch los staat van De Beeldentuin, red.] ons een complete 
gereedschapsschuur. Ja, bij ons mag je met recht spreken van het 
“Rijke Zaanse Verenigingsleven”!’  

Inmiddels is de abeel gekapt, omdat hij gevaarlijk werd – van 
het kaphout maakt het kapbedrijf een tuinbankje dat naast 
het theepaviljoen wordt geplaatst – en is in de tuin drainage 
aangebracht. ‘Sindsdien heeft het nog niet geregend’, lacht voor
zitter Mulder, ‘we wachten op een f linke hoosbui om te kijken of de 
tuin het de komende eeuwen zal houden.’
 
Noot:

1 Voor meer info over Nicolaas Calff: zie Frits Scholten, ‘De Laocoön van 

het Rijksmuseum’, Zaans Erfgoed 47 (winter 2013) 47. 

Ingekleurde 

prentbrief  kaart 

van de Lagedijk 

ter hoogte van 

de Beeldentuin 

omstreeks 1910, 

met rechts (achter 

de bomenrij) het 

Raadhuis en in 

het midden de 

wegsloot die rond 

1925 gedempt zou 

worden. 

(GAZ 41.04562)

Het voormalige woonhuis van Grietje Haremaker, die bedong dat het 

pand na haar dood nooit meer als woonhuis zou dienen maar voortaan 

het ‘Huis der Gemeente’ zou worden. We kijken op deze foto uit 1905 naar 

het Raadhuis, gezien vanuit De Beeldentuin, over de wegsloot.  

(GAZ 91.000206)

Blik op de Beeldentuin gezien vanuit het theehuisje, met op de 

achtergrond, in kleurstelling beige-oker, Het Weefhuis.  

(foto Cor van Dongen)
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We ontmoeten Ellen Holleman begin 2017 in een ‘jong’ erfgoed
pand in Amsterdam, Pakhuis De Zwijger. Zij is sinds 2015 de 
motor achter een keur aan activiteiten in de Zaanstreek onder 
de paraplu van de door haar neergezette organisatie IFIKZ, 
spreek uit op z’n Engels I FIX (Ik doe). Bijzondere activiteiten, 
zoals de Verhalenbank, Zaansafari’s, fietsexpedities, de Nacht 
van de Industrie cultuur en de Cacaomaand. Doel van IFIKZ 
is de bewoners te laten zien hoe uniek de Zaanstreek is, mede 
door dat de industrie de stad en de streek heeft gemaakt, en de 
stad en de streek de industrie weer hebben vormgegeven.
‘Er zijn mensen uit Wormerveer die het Zaaneiland in Zaandam niet 
kennen…,’ zegt Ellen ergens halverwege ons gesprek. ‘Maar,’ 
voegt ze eraan toe, ‘dit is dan ook een streek die lastig te snappen is, 
zelfs voor professionals.’ Ellen is zo’n professional; ze is ruimtelijk 
ontwerpster, conceptontwikkelaar en beeldend kunstenares bij 
Islant, atelier voor stedebouw. Dat runt zij samen met haar man, 
stedenbouwkundige Remco Reijke, en beiden werkten o.a. voor 
de gemeente Zaanstad. Doordat Ellen in 2009 met haar bureau 
en samen met Miranda Reitsma de Belvedèrestudie Stand van de 
Zaan schreef, ontstond er een diepgravend inzicht in het Zaanse 
cultuurhistorische landschap. Vanuit eenzelfde Belvedère
per  spectief schreef ze in 2004 met Remco Het Hembrugterrein 
– verleden, heden, toekomst (Uitgeverij NoordHolland, niet meer 
leverbaar).

BELVEDÈRE: VISIE OP ERFGOED
Bovengenoemd perspectief is gebaseerd op de Nota Belvedère 
uit 1999, een ministerieel beleidsstuk over de relatie tussen 
cultuurhistorie en ruimtelijke ordening. Daarin wordt gepleit 
voor een ‘culturele planologie’ met als strategie: behoud van 
erfgoed ‘door ontwikkeling’. Het behoud van erfgoed is in deze 
visie meer dan slechts de conservering ervan. Door cultuur
historisch erfgoed een nieuwe functie te geven wordt het beter 
benut en zichtbaarder. 

VAN KENNIS NAAR BEGRIP
Onderzoek – en daarmee kennis – ligt aan de basis van Ellens 
interesse in, en enthousiasme voor de Zaanstreek. Maar hoe kun 
je al die opgedane kennis voor anderen zichtbaar maken? Via 
een grote omweg ging Ellen daarmee aan de gang met IFIKZ. 

Dat festival probeert een nieuwe, creatieve verbintenis tot stand 
te brengen tussen het industrieel erfgoed, de hedendaagse 
industrie en de Zaanse samenleving.
Wat Ellen daarmee o.a. wil bereiken is, dat bewoners van Zaan
streekNoord beter op de hoogte raken van hoe ZaanstreekZuid 
eruit ziet – en omgekeerd. Echt jammer vindt ze zo’n gebrek 
aan kennis over de eigen streek, want ‘van noord tot zuid is de 
Zaan  streek een geweldige omgeving’. De motivatie van Ellen is 
om die rijkdom goed zichtbaar te maken voor de gehele Zaanse 
bevolking.
 

ZICHTBAARHEID OP SOCIALE MEDIA
Volgens Ellen doet het IFIKZproject veel voor de Zaanstreek en 
voor Zaanstad, mede omdat het festival goed zichtbaar is op de 
sociale media: IFIKZ is te vinden op internet: www.ifikz.nl, op 
Facebook: IFIKZ 2017  @industriecult Er is bij de voorbereiding 
gehamerd op de term Industrie Cultuur, waarbij het Rurhgebied 
een karakteristieke inspiratiebron was. Daar zijn heel nieuwe 
vormen en ontwikkelingen ontstaan, omdat men er verder 
is gegaan dan het industrieel erfgoed bewaren alleen – of het 
conserveren van het verleden. Transformatie vanuit het al 
eerder genoemde Belvedèreperspectief dus.

OPROEP: BEDRIJVEN LAAT JE ZIEN!
Volgens Ellen is het voor een cultureel festival niet eenvoudig 
om de benodigde middelen bij elkaar te krijgen. Gelukkig is 
er – mede door de inzet van veel enthousiaste vrijwilligers en 
waarde  volle samenwerking met diverse partijen – toch veel voor 
elkaar gekregen.
Maar er zit nog veel meer potentieel in dit festival en er zijn nog 
genoeg uitdagingen. Meer jongeren bereiken bijvoorbeeld, of 
het uitbouwen van de Verhalenbank, of meer doen met film. 
Maar met te weinig middelen en te weinig menskracht is het niet 
allemaal waar te maken. Ze doet dan ook een oproep: er is meer 
geld en er zijn meer vrijwilligers nodig, en – belangrijk – meer 
Zaanse bedrijven die mee willen doen. Dat kan bijvoorbeeld 
door een bedrijfsopenstelling, om bijv. fietsexpeditiedeel
nemers rond te leiden, of door een presentatie tijdens het Week
end van de Wetenschap begin oktober.

I-FIKZ maakt de Zaanstreek 
zichtbaarder!

Festival Industrie Cultuur I-FIKZ  
zoekt meer toegang tot bedrijven 

We spreken met Ellen Holleman, de bedenkster van I-FIKZ, het Festival Industrie Cultuur, dat deze zomer 
voor de derde keer met een scala aan activiteiten rond cultuur, geschiedenis en industrie aan Zaankanters de 

grootsheid van hun streek wil laten zien

door Winnie de Wit
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PERSOONLIJKE VERHALEN IN DE VERHALENBANK
Het moet ook mogelijk zijn meer verhalen voor de Verhalenbank 
‘binnen te halen’ via verhalensessies. Naar de Verhalenbank – een 
fysieke bank op een boot – kwamen mensen om het verhaal 
van hun arbeidsverleden te vertellen, zodat deze geschiedenis 
bewaard blijft. Uitbouwen hiervan is een heel intensieve klus, 
waar het Zaans Museum mee verder gaat. Het streven is er 
een onlineVerhalenbank van te maken, die je op elk gewenst 
moment kunt beluisteren.

GROOS ZIJN OP JE STREEK
Op de vraag of het festival geslaagd is, zegt Ellen tevreden te zijn: 
de ambitie was in 2016 misschien wel groter dan de mogelijk
heden, en de voorbereidingstijd was beperkt. Niettemin is ze blij 
dat er in het korte bestaan van het festival al zoveel plannen zijn 
gerealiseerd. Via de Verhalenbank bijvoorbeeld, maar ook via 
de relaxte avondlijke Zaansafarivaartochten, de fietsexpedities 

Ellen Holleman (rechts) in oktober 2015 

geïnterviewd door RTV-NH over Cacaomarkt 

Wormerveer. (Foto I-FIKZ)

Molen De Ooievaar en Duyvis-fabriek, mooi 

aangelicht tijdens de Nacht van de Industrie 

Cultuur 2016. (Foto Ruben Timman)

Bijzonder uitzicht vanaf de silo van Tate&Lyle bij de 

Fietsexpeditie Papier. (Foto Ruben Timman)
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• Zaanse bedrijven die zich aan het festival willen verbinden 
en mee willen werken aan programmaonderdelen. 

•  sponsoren – te denken valt aan een meerjaren subsidie, of 
een substantiële gift.

DRAGERS VAN HET FESTIVAL
Bij het festival wordt met heel veel partijen samengewerkt, 
allemaal te vinden op de website. Daaronder de mensen die 
de kern van IFIKZ vormen of hebben gevormd, zoals o.a. 
Krista van Dalen, verzorgde twee edities van de Zaansafari’s; 
Pieter Grandiek, een van de medeoprichters; Lean van ’t Hooft, 
ontwikkelde samen met Marene Kok de fietsexpedities; Hans 
Kuijper, de meesterverteller bij de Zaansafari’s; Ed Pielkenrood, 
al vanaf 2014 een belangrijke motor achter de organisatie; Saskia 
Vliek, sinds 2016 drijvende kracht achter de pr en communicatie 
van IFIKZ.

LANGE AANLOOP, LANGE ADEM
De Stichting Zaanse Industriecultuur – met onbezoldigde 
bestuursleden Ferdinand Vreugdenhil (vz), Rob Sluiter en Jan 
Scholten – werd eind 2014 opgericht, en vandaar uit wordt IFIKZ 
georganiseerd.
Maar vanuit Islant was Ellen al veel eerder bezig met de voor
loper van IFIKZ. In 2009 lanceerde de gemeente het idee om 
een driejaarlijks ‘Industriënnale’festival te vieren. Islant 
presenteerde samen met vier andere Zaanse ondernemers 
daarvoor een plan. Maar uiteindelijk koos de gemeente begin 
2012 voor een festival ter gelegenheid van het nieuwe Stad
huis in Zaandam, het LEFfestival. Eind 2013 werd de eerder 
genoemde groep, samen met Marketing Zaanstreek, opnieuw 
enthousiast over de eerdere plannen. Vanaf voorjaar 2014 is in 
samenwerking met de Provincie NoordHolland en de Cultuur 
Compagnie gewerkt aan de voorbereiding van het Festival 
Industrie Cultuur. Het nieuwe festival werd gelanceerd in 2015, 
het Europees jaar van het Industrieel Erfgoed. Na de eerste editie 
zette Festival Industrie Cultuur zich in 2016 in de Zaanstreek 
voort als IFIKZ.

Bron: 

 Wikipedia over Belvedèrenota; de website en de Facebook pagina van 

IFIKZ.

waarbij veel te ontdekken viel, de spectaculaire Nacht van de 
Industriecultuur en de activiteiten in Cacaomaand Oktober. 
Met hart en ziel is eraan gewerkt om Zaankanters datgene te 
tonen, waar ze heel ‘groos’ op mogen zijn. 

EEN GREEP UIT HET I-FIKZ-PROGRAMMA VOOR 2017
Er zijn twee fietsexpedities opgezet, elk onder leiding van een 
gids. Een voert langs de plekken in het noordelijk deel van 
Zaanstad, waar, in Krommenie en Assendelft, de ontwikkeling 
van de zeildoekweverij nog zichtbaar is. Besloten wordt met een 
exclusieve rondleiding bij Forbo Flooring. 
De tweede heeft als thema papier: u ziet hoe in de zeventiende 
eeuw het fijnste witte papier werd gemaakt. We rijden langs 
papiermolen De Schoolmeester in Westzaan, het Honig 
Breethuis in Zaandijk en Tate&Lyle in Koog aan de Zaan, 
toeleverancier voor de papierindustrie. Beide expedities vinden 
plaats op werkdagen van 1116 uur en zijn inclusief lunch. Bij de 
tweede is er ook een lezing van Pier van Leeuwen. 
Tijdens een avondlijke Zaansafari vaart u over de Zaan langs 
verlicht monumentaal erfgoed, werkende fabrieken en groene 
houten huizen. Met een welkomstdrankje, verhalen van 
meesterverteller Hans Kuyper over de bijzonderheden van 
de Zaanstreek, met culturele hoogstandjes op de oever of aan 
boord en een miniproeverij op een industriële locatie. Start 
vanaf de Zaanse Schans, met gratis parkeren, duur ca. 2,5 uur.
In oktober komt de nieuwe cacaobonenoogst vanuit landen 
rond de evenaar naar de Zaanstreek. Wormerveer is al heel 
lang het epicentrum van de cacaoindustrie. Aanleiding voor 
een reeks cacaogerelateerde activiteiten, waaraan bijv. ook het 
Zaans Museum en het Cacaolab meewerken.
Nieuw in 2017 is een voorstelling in Pakhuis De Vrede. Er wordt 
hard gewerkt aan een unieke voorstelling op deze bijzondere 
plek. Inhoud, tijden en prijzen zijn binnenkort op de website 
van IFIKZ te vinden.
Verdere informatie over deze en andere activiteiten vindt u op 
de website van IFIKZ: www.ifikz.nl/agenda en in onze eigen 
agendarubriek.  

VOOR DE CONTINUERING VAN DIT PROJECT IS DE 
ORGANISATIE OP ZOEK NAAR

• vrijwilligers – je ontmoet er ontzettend veel leuke mensen 
door!

De Verhalenbank – met tribune en ‘beeld De Adelaar’ – 

wordt in 2015 naar zijn plek gesleept. 

(Foto Remco Reijke)

Fietsexpeditieleidster Marene Kok wijst de weg tijdens de 

Fietsexpeditie Papier. (Foto Ruben Timman)
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DE FAMILIE EISENDRATH
Het motto van de meiherdenkingen was 
dit jaar het persoonlijke verhaal. Nog 
steeds komen er dagboeken, brieven 
en aan kinderen en kleinkinderen 
doorvertelde herinneringen boven
drijven die hun weg vinden naar het 
publiek. Maar dan moeten er natuurlijk 
wel nazaten zijn. In het geval van 
de familie Eisendrath uit Zaandam 
ontbraken die. Toch slaagde Erik Schaap 
erin hun geschiedenis te achterhalen, 
dankzij de vele reacties op een publieke 
oproep om informatie. Veel mensen 
binnen en buiten de Zaanstreek hebben 
de Eisendraths gekend en/of bezitten 
tastbare bewijzen van hun bestaan in 
de vorm van brieven en foto’s. Ook de 
voorgeschiedenis van de familie kwam 
boven tafel. De Nederlandse tak van de 
familie Eisendrath begint met de uit 
Duitsland afkomstige Baruch (18121874) 
die op weg naar Amerika bleef hangen 
in Amsterdam, waar hij een bloeiende 
boekhandel opbouwde. Zijn kleinzoon 
Bernard (18811942) werd huisarts in 
Zaandam en betrok samen met zijn 
vrouw Selma Juchenheim in 1914 een 
nieuw huis aan de Botenmakersstraat. 
Uit de kring van Zaanse oudpatiënten 

kon Schaap menig kleurrijk verhaal 
over de wijze waarop de excentrieke 
dokter Eisendrath zijn praktijk voerde, 
optekenen. De vier kinderen, Iris, Maja, 
Lidy en Rolf, leefden het zorgeloze 
leven van kinderen uit de upper middle 
class van Zaandam. Ze werden lid van 
de toen nieuwe padvinderij. Ze zaten 
op het Zaanlands Lyceum en hadden 
vrienden en vriendinnen te over. Echt 
Joods voelde het gezin zich niet, maar de 
ontwikkelingen in Duitsland baarden 
hun wel zorgen. Steeds meer Joden 
en mensen van Joodse komaf zochten 
een toevlucht in Nederland, onder hen 
Emma Juchenheim, de hoogbejaarde 
moeder van Selma, die al gauw de regie 
over het chaotische huishouden in 
de Botenmakersstraat overnam. Haar 
kinderen en kleinkinderen in Duitsland 
werden kort daarna getroffen door de 
razernij van de Kristallnacht. Tevergeefs 
probeerde Bernard een neefje en 
nichtje als erkende vluchtelingen naar 
Nederland te halen. 
Alle wel bekende maatregelen van de 
bezetter: Ariërverklaring, verwijdering 
van school, ontslag uit (semi)overheids
functies, geen toegang meer tot 
aller  lei openbare gelegen  heden, de 
Jodenster, enz. enz.; beschreven vanuit 
het perspectief van de getrof fenen 
komt de gruwel dichterbij. Na hun 
gedwongen verhuizing naar Amster
dam op 17 januari 1942 slaagden de 
volwassen leden van het gezin er onaf
hankelijk van elkaar in voorlopig aan 
verdere deportatie te ontkomen en de 
vrijstelling gold ook voor echtgenotes 
en minderjarige kinderen. In augustus 
1942 begonnen de deportaties van 
Amsterdam naar Westerbork. In 
wanhoop benam dokter Eisendrath zich 
op vrijdagavond 2 oktober 1942 het leven. 
Kort daarna raakte het gezin verstrooid 
op verschillende onderduikadressen 
binnen en buiten Amsterdam. Schaap 
beschrijft nauwgezet hoe het elk lid van 
de familie Eisendrath en hun verwanten 

uit Duitsland, de Juchenheims, is 
vergaan. Domme pech, misplaatst 
vertrouwen, onvoorzichtigheid en 
verraad speelden in wisselende mate 
allemaal een rol. Kort na elkaar, maar 
onafhankelijk van elkaar eindigden de 
levens van oma Juchenheim en moeder 
en dochters Eisendrath in een gaskamer. 
Als strafgevallen, want opgepakt na 
onderduik, hadden ze, eenmaal in 
Westerbork, geen schijn van kans. Dat ze 
vanuit hun voorarrest er nog in slaagden 
briefjes naar bekenden te sturen mag 
een wonder heten. Rolf bracht het op 
de vlucht naar Zwitserland tot Parijs, 
maar werd daar verraden. Hij kwam om 
in de ondergrondse werkplaats voor 
langeafstandsraketten Dora in de Harz. 
Erik Schaap, Eisendrath, een verzonken 
familie. Wormer/Zaandam, Stichting 
Uitgeverij NoordHolland/Bureau 
Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland 
2017 ISBN 9789078381976 Geïll. 160 blz. 
€ 17,95 (CvS)

LOUISE ERO-CHAMBON
Verzetsstrijdster Louise EroChambon 
(18911944) heeft wel kinderen en klein
kinderen die haar verhaal kunnen 
door  vertellen. Zij groeide op in de 
zuide  lijke Ardèche als dochter van 
een wijn  boer. In 1913 trouwde ze in 
Parijs met Henk Ero uit Zaandijk. Ze 
kregen drie kinderen, Rika (geboren in 
Londen) en Jean en Netty, geboren in 
Neder  land. Aan het begin van de Eerste 
Wereldoorlog moesten ze halsoverkop 
Frankrijk verlaten en na een verblijf 
van een paar jaren in Londen namen 
ze in 1918 herberg De Waakzaamheid 
over nadat Henks broer Cornelis aan 
de Spaanse griep was gestorven. Onder 
hun leiding werd De Waakzaamheid een 
bloeiende zaak. In het voorjaar van 1941 
werden ze gearresteerd op verdenking 
van verzetsdaden. Henk had zich aange
sloten bij de losvaste verzetsgroep De 
Ordedienst, beter bekend als de Stijkel
groep. Die verzamelde o.a. wapens en 

Boekennieuws 
Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek belicht

Samenstelling: Corrie van Sijl

Erik Schaap

EISENDRATH
een verzonken 
familie 

In 1845 verplichtte de Pruisische regering alle joden op haar grondgebied een erfelijke 

naam te voeren. Samson Nathan koos voor Eisendrath, een koppeling van kracht 

(‘ijzer’) en een hechte gezinsband (‘draad’). De naam was uniek; nergens ter wereld 

bevond zich een tweede familie Eisendrath. 

Samson Nathan verwekte achttien kinderen bij zijn vrouw Julia. Stuk voor stuk 

besloten ze hun geluk buiten Westfalen te zoeken. In de loop der jaren emigreerden ze 

allemaal naar Chicago. Op één na: oudste zoon Baruch. Hij vertrok naar Amsterdam 

en werkte zich daar op tot een gerespecteerd burger.

Een eeuw na de introductie van de naam Eisendrath leefde er in heel Nederland geen 

nakomeling meer van de Duitse stamvader. Diens landgenoten verordonneerden 

in 1942 dat Zaandam, de woonplaats van huisarts Bernard Eisendrath en zijn vijf 

gezinsleden, als eerste gemeente binnen het nieuwe wingewest Judenrein moest 

zijn. De Eisendraths belandden in het Amsterdamse getto, het voorgeborchte op 

hun route naar de ondergang. Hun wereld werd die van onderduik en weerstand, 

verraad en vernietiging. 

Eisendrath, een verzonken familie (1845-1945) is het hartverscheurende verhaal van de 

Holocaust, samengebald in één gezin, vier landen en honderd jaar.

‘Over de toestanden en mensen hier zouden hele boeken geschreven kunnen worden 

– maar geen vrolijke.’

(Iris Eisendrath, augustus 1943)
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ISBN 978-90-78381-97-6

(1845-1945)
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kinderen aangepaste hertaling met de 
originele tekeningetjes van Frits erbij. 
Veel jongens op wie de Duitsers jacht 
maakten, konden terecht bij boeren in 
NoordHolland. Maar het was natuurlijk 
wel verdacht als er meer mannen op 
een boerderij verbleven dan voor wie er 
werk was. Telkens moest Frits dan ook 
op zoek naar een nieuw veilig adres. 
Hij belandde o.a. in de Chinezenwijk in 
Amsterdam: zijn ‘loon’ nadat hij zich in 
Wormerveer eens had ontfermd over 
een kleumende ‘pindachinees’! Ds. 
Neeltje Reijnders voorzag het boekje 
van verwerkingsvragen en opdrachten. 
Wilt u ook iets in handen hebben om 
uw (klein)kinderen duidelijk te maken 
waarom we moeten blijven gedenken, 
bestelt u dan deze brochure voor de 
luttele som van € 2,00 via drukwerk@
pknkrommenie.nl Komen ze er al lezend 
ook nog achter wat een pindachinees is!
Jelle Hondema, Neeltje Reijnders en Wim 
Elbers red., Van bezetting tot bevrijding. 
Oorlogsdagboek van Frits van den Berg. 
Krommenie, Raad van Kerken Krommenie
Assendelft 2017 Geen ISBN Geïll. 60 blz. 
(CvS)

NIEUWE MOLENVERHALEN
Met enige vertraging verscheen het 
negende deel in de serie Zaanse Verhalen 
van Ron Couwenhoven. Hij begint deze 
editie met het verslag van werf baas Dirk 
de Vries uit 1944 over stoomzagerij De 
Veldvlieger van Stadlander en Middel 
hoven op het zgn. Land van Middel
hoven, waar nu een woonwijk staat, 

spullen even terug. Verder was niet 
elke gevangenisbewaarster een nazi
sympathisante en dat verlichtte soms de 
toestand. Maar een Rode Kruispakket 
werd haar onthouden, ze was een 
Nacht und Nebelgevangene. Thuis wist 
niemand waar ze was.
In oktober 1944 werd ze in een trein 
vol lotgenoten overgeplaatst naar 
Ravensbrück. Daar bleek het verschil 
tussen een gevangenis en een concen
tratie  kamp: overleven was daar niet de 
bedoeling. Op 1 januari 1945 stierf Louise 
EroChambon aan algehele uitputting. 
Voor de feiten heeft Lida Sanders 
zich grondig kunnen documenteren 
in het familiearchief Ero, met o.a. 
brieven van Henk en Louise uit de 
gevangenis in Scheveningen. Verder 
waren er kranten, en de strafdossiers 
in het Nationaal Archief over de 
verraders en collaborateurs die bij 
de zaak waren betrokken. Ook sprak 
zij met familieleden en bekenden 
van het echtpaar EroChambon en 
raadpleegde zij de nodige literatuur, 
o.a. verklaringen van medegevangenen 
van Louise Ero in Scheveningen, en van 
overlevende lotgenoten uit Ravensbrück 
in het archief van het Rode Kruis. Maar 
Lida Sanders deed meer: ze kroop op 
overtuigende wijze in de ziel van Louise. 
Haar boek leest als een roman. Heeft 
Louise werkelijk gedacht en gezegd wat 
Sanders haar laat denken en zeggen? 
Wellicht niet letterlijk, maar de keuzes 
die zij maakte in haar leven gaven de 
auteur met een groot psychologisch 
inlevingsvermogen die Sanders is, 
voldoende stof om een overtuigend 
verhaal neer te zetten. 
Lida SandersVet, Louise, vrouw in verzet. 
Levensverhaal van een Zaanse Française. 
Zaandijk Heijnis en Schipper Drukkerij bv 
2017 ISBN 978 90 81494120 Geïll. 152 blz. 
€ 19,95. (CvS)

DAGBOEK VAN EEN ONDERDUIKER
In Krommenie organiseert de plaatse 
lijke raad van kerken een verhalen
project rond de 4 en 5 meivieringen 
voor basisschoolleerlingen van groep 
7. Uitgangspunt was dit jaar het dag
boek dat een onderduiker voor de 
Arbeitseinsatz, Frits van den Berg (1917
2015), bijhield. Fragmenten daaruit zijn 
uitgegeven in een aan hedendaagse 

probeerde mensen naar Engeland te 
smokkelen. Hoewel Louise dat griezelig 
vond en woedend en bang was voor les 
boches, de moffen, die voor de tweede 
keer haar leven overhoop gooiden, 
hield ze Henk niet tegen, integendeel, 
ook niet toen ze ontdekte dat Jean en 
andere jongelui uit hun kring bij het 
werk werden betrokken. Tijdens de 
verhoren in Scheveningen bleek dat 
de Duitsers van allerlei details van het 
werk van Henk op de hoogte waren, o.a. 
door verraad van hun eigen kelner. Wat 
Louise zelf ten laste werd gelegd klopte 
niet, maar ze gaf toe om haar zoon te 
beschermen. In maart 1942 werden 
beiden overgebracht naar Berlijn, samen 
met de hele Stijkelgroep. Daar werden ze 
in een schijnproces veroordeeld. Henk 
hoorde bij de groep die de doodstraf 
kreeg en werd op 4 juni 1943 gefusilleerd. 
Louise kreeg met een aantal anderen 
acht jaar tuchthuisstraf. Na een tocht 
langs diverse vrouwengevangenissen 
kwam ze uiteindelijk in 1944 in Ravens
brück terecht. Tot aan dat moment 
bestond er binnen de logica van het 
systeem een schijn van fatsoen. In 
Scheveningen konden de gevangenen 
schaarse, gecensureerde contacten met 
hun familie onderhouden en kon er 
wasgoed heen en weer worden gestuurd. 
In Duitsland kreeg Louise net als 
iedereen oncomfortabele gevangenis
kleding, maar haar eigen spulletjes 
werden keurig geregistreerd en 
bewaard, compleet met sjieke handtas. 
Bij iedere overplaatsing kreeg ze die 
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mooi voorbeeld is het plaatje van een 
boerderij aan het Mr. Cornelispad, nu 
de Vincent van Goghweg in Zaandam 
(blz. 71). Zoon Hans schreef de korte 
levensbeschrijving van zijn vader en 
belicht de overeenkomst en het verschil 
tussen het werk van zijn vader en dat 
van zijn oom. Henk Dijkman gaat in op 
de techniek van de fotografie van Chris, 
die veel meer zorgvuldigheid in het 
maken van keuzes vereiste dan wat er 
nu allemaal met een telefoontje kan. Dit 
fraaie boekje is los verkrijgbaar, maar 
ook in een dubbelpakketje met dat van 
Wim. 
Henk Dijkman en Hans Krijt (tekst), 
Chris Krijt, loodgieter. Wormer, Stichting 
Uitgeverij NoordHolland 2017 ISBN 978
9078381921 Geïll. 160 p. Voorwoord van 
Piet Oudega. vormgeving Rolf Kliffen  
€ 12,95. 
Ineke Elsink, Leo Poelmeijer en Klaas 
Woudt eds., Wim Krijt, fotograaf. 
Wormerveer Stichting Uitgeverij Noord
Holland 2000 ISBN 9071123553 Geïll.  
120 p. € 11,00. (CvS) 

aldaar, denk aan Teyler! Hij kreeg 
de opdracht voor de beveiliging van 
De Jonge Kuiper, de nieuwe naam 
voor De Korf uit het Oostzijderveld 
waarmee Kuiper zijn afgebrande molen 
verving. Verspreid in het boek besteedt 
Couwenhoven ook aandacht aan de 
arbeidsomstandigheden in het (late) 
molenbedrijf, met uitvoerige uittreksels 
uit de herinneringen van twee 
molenknechts, die als jonge jongens 
lange dagen in tamelijk beroerde 
omstandigheden op molens hadden 
gewerkt. Trouwens, dat een molen als 
bijnaam Het Rasphuis kon hebben zegt 
genoeg: dat was balkenzager De Goede 
Hoop, alias De Gekroonde Hoop, alias 
Het Geloof. Wie geïnteresseerd is in 
het reilen en zeilen van het veelzijdige 
Zaanse molenbedrijf zal weer veel 
plezier beleven aan deze nieuwe bundel 
van Couwenhoven. 
Ron Couwenhoven, Zaanse verhalen 2016. 
Het land van Middelhoven en andere 
molenverhalen. Stichting Uitgeverij Noord
Holland Wormer / Stichting Archief  
Ron Couwenhoven Zaandam 2017  
ISBN 9789078381945 Geïll. 172 blz.  
€ 19,95. (CvS) 

LOODGIETER EN FOTOGRAAF
Chris Krijt (19162005) kwam als jonge 
jongen in het loodgietersbedrijf van zijn 
vader in de Botenmakersstraat, maar was 
liever beeldend kunstenaar geworden. 
Dat zie je terug in de kwaliteit van wat 
tot in de jaren tachtig zijn gepassioneerd 
beoefende hobby was, fotograferen. Na 
zijn dood ontdekte zijn zoon Hans dat de 
nalatenschap van zijn werk veel groter 
was dan wat hij zelf had laten afdrukken. 
Uit al die honderden negatieven liet 
de Stichting Zaans Schoon een selectie 
uitgeven. Zaans Schoon viert daarmee 
zijn zeventigste verjaardag. Het boekje 
kreeg dezelfde fraaie vormgeving 
als het fotoboekje uit 2000 met werk 
van de broer van Chris, Wim Krijt, 
beroepsfotograaf. Henk Dijkman 
groepeerde de selectie uit het werk 
van Chris rond de thema’s Straatleven, 
Buitenleven, De Zaan en Winter. 
Behalve een onmiskenbaar artistieke 
kwaliteit hebben de foto’s ook een 
documentaire waarde. De Zaanstreek is 
sinds de jaren vijftig, zestig en zeventig 
nagenoeg onherkenbaar veranderd. Een 

met straatnamen die herinneren aan 
de vijf molens waarmee houthandel 
en zagerij Stadlander en Middelhoven 
tot ver in de negentiende eeuw werkte. 
Van elk van die molens krijgen we de 
geschiedenis voorgeschoteld. Ook van 
een groot aantal andere molens diepte 
Couwenhoven tot nu toe onbekende 
bijzonderheden op. Nadeel van zijn 
werkwijze is dat hij heel veel zij
paadjes inslaat. Maar dat verschaft 
wel inzicht in de wisselvalligheden 
van het (houtzaag)molenbedrijf en de 
gevolgen daarvan voor de eigenaren en 
hun gezinnen. Boedelbeschrijvingen 
bij vererving of verkoop leren veel 
over de omvang van de bedrijven en 
de gebruikte gereedschappen. Uit een 
conflict tussen de eigenaren van een 
zaagmolen in Vlissingen en de Zaanse 
smederij die hun krukas had geleverd, 
blijkt dat het smeden van krukassen 
specialistenwerk was. Terugkerend 
risico in het molenbedrijf was brand, 
maar gek genoeg was in de onderlinge 
verzekeringscontracten blikseminslag 
uitgesloten, misschien omdat zo’n risico 
door natuurgeweld onverzekerbaar 
werd geacht. Toen verfmolen De Kuiper 
in 1796 werd getroffen door bliksem 
nam eigenaar Kuiper contact op met 
de geleerde Martinus van Marum 
die in 1781 de eerste bliksemafleiders 
op molens had gezet. Van Marum 
(17501837) had natuurwetenschappen 
gestudeerd in Groningen, maar 
woonde later in Haarlem, vanwege het 
gunstige wetenschappelijke klimaat 

Chris Krijt loodgieter
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ISBN 978-90-78381-92-1

Chris Krijt – loodgieter uit de Botenmakersstraat in Zaandam – was verwoed amateur-fotograaf.  

De foto’s die Chris ons heeft nagelaten, doen niet onder voor die van zijn bekende broer Wim, de beroeps-

fotograaf. Samen hebben deze broers in de jaren ’50, ’60 en ’70 van de vorige eeuw een schat aan Zaanse 

levens en straatbeelden vastgelegd.

Chris’ hart lag eigenlijk bij de fotografie en bij de moderne beeldende kunst. Maar hij kwam bij zijn vader in 

het loodgietersbedrijf, en nam – gelukkig voor ons - tijdens klussen zijn camera mee. Ook ging hij erop af 

wanneer hij hoorde dat er ergens panden zouden worden gesloopt.

Zoon Hans Krijt attendeerde Stichting Zaans Schoon op zijn vaders werk, dat een poëtisch beeld van de 

Zaanstreek geeft, waarin het leven nog gemoedelijk en overzichtelijk was. Dat beeld past bij Stichting 

Zaans Schoon, die sinds 2016 al 70 jaar op de bres staat voor behoud van de schoonheid van de Zaanstreek.
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Verenigingsnieuws 
Berichten van Zaanse Erfgoedorganisaties 

Coördinatie: Wikje van Ritbergen

IN MEMORIAM PETER MARCUSE 
1933 – 2017

Half april 2017 had ik een lang gesprek 
met Peter Marcuse, o. a. over het verhaal 
over Hoza in het maartnummer van 
Zaans Erfgoed (nr. 60, pag. 1618). De 
vader van Peter was in 1933 gevlucht uit 
Berlijn nadat de nazi’s in het kader van 
de antiJoodse maatregelen hem zijn 
bedrijf hadden ontstolen. In Zaandam 
was hij opnieuw begonnen. Maar ook 
daar wisten de nazi’s hem in 1941 te 
treffen. Vader Hans, zijn echtgenote 
en hun twee kinderen overleefden de 
oorlog in Amsterdam. Hans Marcuse 
probeerde daar producten van Hoza te 
verkopen. In Zaandam waren de familie 
Van der Horst van Hoza en de familie 
Marcuse buren. De oorlogsperiode heeft 
blijvende invloed gehad op Peter.
Hij bezocht van 1952 tot 1957 het 

Instituut voor Kunstnijverheids onder
wijs in Amsterdam, de latere Gerrit 
Rietveld Academie. Hij studeerde er 
fotografie en typografie. Hij begon 
zijn loopbaan als industriefotograaf in 
de Zaanstreek. Al snel had hij Honig, 
Bruynzeel, de Artillerie Inrichtingen, de 
Linoleumfabrieken, Albert Heijn, Simon 
de Wit en andere Zaanse bedrijven als 
opdrachtgevers. Hij fotografeerde voor 
documentatiedoeleinden, bedrijfs
communicatie en reclame. Later werkte 
hij ook voor bekende Amsterdamse 
reclamebureaus. Van 1974 tot 1989 
was hij docent en later directeur aan 
de Vredeman de Vries Academie in 
Leeuwarden. Terug in Amsterdam 
kwam hij via Jaap Schipper in contact 
met de redactie van met Stoom, een van 
de voorlopers van Zaans Erfgoed. In de 
redactie voelde hij zich prima thuis. Hij 
herontdekte er zijn Zaanse wortels in 
een serie ‘verhaal bij een foto’. Mede
redactielid Albert Boes adviseerde hem 
om ook zelf te gaan schrijven. Dat pakte 
hij met groot enthousiasme op. In ons 
laatste gesprek kwam dit ook aan de 
orde. Zo ontdekte hij steeds meer over 
zichzelf, zoals wij nog kunnen lezen 
in zijn verhaal over Bruynzeel en Piet 
Zwart. 
Van met Stoom en Anno 1961 verscheen 
destijds een serie gezamenlijke thema
nummers waarvoor Peter de covers 
ontwierp. Zo was hij een van de weg
bereiders van het huidige Zaans Erfgoed.
Het hoogtepunt voor hem werd de 
tentoonstelling Positief Beeld in het 
Zaans Museum in 2013 ter gelegenheid 
van zijn 80e verjaardag. Een thema
nummer van Zaans Erfgoed gaf een goed 
beeld van zijn Zaanse werk. 
Peter overleed op 23 april 2017 aan de 
gevolgen van een kwaadaardige ziekte.
In ons laatste gesprek gaf hij aan dat 
hij graag zag dat zijn Zaanse werk een 
blijvende plaats krijgt in de Zaanstreek.
Jur Kingma 

DONATEURSMIDDAG 
STICHTING AUTOLADDER

Op 29 april jl. hield de Stichting Auto 
ladder Zaandam een donateurs middag 
in het onderkomen in gebouw 430 aan 
het Vulhuis te Zaandam (Hembrug
terrein). Men kon daar het pronkjuweel 
van de stichting, de historische 
Metzauto  ladder uit 1967 op een DAF
chassis, bewonderen en er een ritje 
mee maken. Doel van de Stichting is 
dit historische voertuig te restaureren 
en in stand te houden. De autoladder 
deed tussen 1967 en 1987 in Zaandam 
dienst bij kring 10 van het Zaandamse 
brandweer  korps (later korps gemeente 
Zaanstad) en was gestationeerd in de 
Botenmakersstraat te Zaandam. In 2003 
werd de Metz bij toeval teruggevonden 
en aangekocht. Vanaf 2007 begon de 
inmiddels opgerichte stichting met de 
restauratie op het Hembrugterrein. Een 
team van enthousiaste vrijwilligers, 
bijna allemaal oudbrandweermensen, 
heeft de ladder en de wagen volledig 
gerestaureerd. Intussen heeft de wagen 
weer een RDWgoedkeuring en kan 
hij de weg op om te worden ingezet bij 
evenementen als bruiloften, Sinterklaas, 
maar ook begrafenissen. Overigens moet 
de Stichting wel op zoek naar een ander 
onderkomen: het Rijksvastgoedbedrijf 
(RVGB) heeft per 1 januari 2018 de huur 
opgezegd omdat op de locatie woningen 
zijn gepland. Bezwaar daartegen heeft 
tot nu toe niet geholpen. De Stichting 
wil graag een plek op het Hembrug
terrein behouden, omdat er door de 
overheid al veel is geïnvesteerd en de 
HEM brug een merk is geworden waar 
menig organisator niet omheen kan. 
De Stichting Autoladder Zaandam wil 
hier graag deel van blijven, maar is nu 
genoodzaakt op zoek te gaan naar een 
nieuw onderkomen. 
(GS, met dank aan Hans Westra, Stichting 
Autoladder Zaandam)
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HISTORISCHE VERENIGING 
KOOG-ZAANDIJK

Boekpresentatie ‘101 vrouwen in de 
geschiedenis van KoogZaandijk’
Het boek 101 vrouwen in de geschiedenis 
van KoogZaandijk werd woensdag 8 
maart voor een talrijk publiek gepresen
teerd in het Weefhuis in Zaandijk door 
de auteur zelf, Diana van den Berg uit 
Zaandijk. Het eerste exemplaar werd 
aangeboden aan Coby Houthuijse 
uit Koog aan de Zaan. Zij werd in 2011 
benoemd tot lid in de orde van Oranje
Nassau. Het boek is in kleine oplage 
gedrukt en inmiddels uitverkocht.

Ontroerende lezing van Piet Hellema
Woensdag 12 april om 20.00 uur hield 
de vereniging haar Algemene Ledenver
gadering, met na de pauze een lezing 
van Piet Hellema (90) over zijn vader 
J.D.A. Hellema, die in de Tweede 
Wereld  oorlog actief was in het verzet. 
Hij was verantwoordelijk voor het 
vervoer van wapens die het land werden 
binnengesmokkeld. 

Boom en bankje voor Huibert Latenstein
In het najaar zal er in het Koogerpark 
door nabestaanden van Huibert 
Latenstein en het bestuur van de 
vereniging een boom en een bankje 
worden geplaatst. Huibert was één 
van de oprichters van de HVKZ. Het 
bestuur wil zo een blijvende herinnering 
plaatsen aan deze markante man. 
Huibert overleed in januari 2017 na  
een noodlottig ongeval op 56jarige 
leeftijd.

Restauratie en installatie van het uur werk 
in de Zaandijkerkerk
In 1980 werd de ‘Stichting tot Behoud 
van het Torenuurwerk’ opgericht. Vrij
willigers van deze stichting hebben 
het uurwerk van de Zaandijkerkerk 
gerestaureerd en geïnstalleerd, daar
bij gesteund door de HVKZ. Na de 
paas dagen werd begonnen met het 
schilderen van het gebouw uit 1879. De 
opening vond medio mei plaats. In de 
toren is door Stadsherstel Amsterdam 
met medewerking van de vereniging 
een permanente expositie over de kerk 
ingericht. 
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3 JANUARI
Het aantal huizen in de Zaanstreek 
en Waterland moet tot 2025 met bijna 
tien procent toenemen om aan de 
woning  behoefte te kunnen voldoen. 
Dat betekent dat er de komende jaren 
mini  maal ruim 12.500 woningen bij 
moeten komen. ‘De gemeenten moeten 
alle zeilen bijzetten om die opgave te 
kunnen realiseren.’ Dat zegt de Stadsregio 
Amster  dam waar ZaanstreekWaterland 
onder valt. De Stadsregio heeft een 
Regionaal Actieprogramma Wonen 
opge  steld dat poogt de woningbehoefte 
in de regio op elkaar af te stemmen.

6 JANUARI
Historicus Hans Luiten houdt op 10 
januari voor de Maatschappij tot Nut 
van ’t Algemeen een lezing over stands
verschillen, idealen en woningbouw. 
Aan de orde komen vragen als: De Zaan 
streek een gemoedelijke streek? Waar 
mensen elkaar gedag zeggen en iedereen 
even rijk en arm is? Waar stands ver
schillen niet meespeelden? Maar waar 
komt die villawijk bij de Parklaan 
in Zaandijk dan vandaan? De lezing 
wordt gegeven in het Mennistenerf te 
Zaandam.

6 JANUARI
Een paar jaar geleden nog zag je 
iedereen met de koppen naar beneden 
over de Zaanbocht lopen. Men liep als 
forens naar station Wormerveer. Er was 
geen binding en geen gevoel met het 
eigen gebied. Als hij nu bij Grand Café de 
Bataaf voor een bakkie leut komt, hoort 
hij: ‘Wat is het leuk hier.’ Het tij is gekeerd 
en dat wordt voor een niet gering deel 
toegedicht aan Leon Hamming, die door 
het vuur gaat voor ‘zijn’ Wormerveer. 
‘Word ik burgemeester van Wormerveer 
genoemd? Dat vind ik prima. Er zijn 
slechtere benamingen,’ weegt hij de titel 
af.

9 JANUARI
Op de plek van basisschool Toermalijn 
en de kerk aan de Marktstraat in 
Wormerveer ontstaat straks een flinke 
bouwlocatie. Plannen zijn nog niet 
bekend. Toermalijn verhuist – als er geen 
nieuwe verrassingen opduiken – naar 
het Noordeinde iets verderop. Pal naast 
de school komt ook het terrein van de 
Onze Lieve Vrouwe Geboortekerk vrij. 
Het kerkbestuur bood het terrein van de 
kerk en het parochiehuis eind 2015 al aan 
om zo nieuwbouw voor Toermalijn op de 
huidige plek mogelijk te maken. Op dat 
aanbod werd niet ingegaan. Desondanks 
ziet de parochie zich niet meer voor de 
eeuwigheid aan de Marktstraat zitten.

Kroniek 
Januari tot en met maart 2017

Nieuws uit de Zaanstreek, samengesteld uit Dagblad Zaanstreek

door Jaap de Koning
Foto’s: Wim de Jong
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11 JANUARI
Zeven van de elf vrijwilligers van de 
opgeheven brandweerpost in Jisp zijn 
gestopt. Vier vrijwilligers sluiten zich 
aan bij de brandweerpost Wormer. 
Ze hebben van plaatsvervangend 
commandant Frank Kunz allemaal een 
oorkonde gekregen als aandenken. De 
post is gesloten omdat die niet meer 
noodzakelijk was voor de dekking. 
Het plan van de gemeente is om de 
vrijwilligers in Jisp in te zetten voor een 
te starten lokale hulpdienst waarmee 
eerste hulp kan worden verleend totdat 
de brandweer er is.

18 JANUARI
‘Het is ook een persoonlijke wens van mij 
om de synagoge in Zaandam weer in oude 

staat te herstellen’, aldus wethouder 
Addy Verschuren. Dinsdagochtend 
onthulde hij in de muziekkoepel op 
de Gedempte Gracht een houten bord 
met daarop de Hebreeuwse tekst die 
ook op de gevel van de synagoge aan de 
Gedempte Gracht staat, maar niet meer 
zichtbaar is. Het bord is er gekomen op 
initiatief van dominee Sjaak Visser van 
de Protestante Gemeente Zaandam. ‘Je 
ziet nauwelijks nog dat hier een voormalige 
synagoge staat’, zegt hij, wijzend naar het 
markante gebouw schuin tegenover de 
muziekkoepel. ‘Het is nu een winkelpand.’

27 JANUARI
Het gaat door: in Wormer komt 
opnieuw een beschuittoren te staan, ter 
hoogte van het voormalige woonblok 

Dorpsstaat 125 tot en met 135. Dat heeft 
Nico Vanderveen van de stichting 
Support Cultuur en Sport Wormerland 
gisteren bekend gemaakt. Het bestuur 
van deze stichting heeft besloten een 
deel van het vermogen vrij te maken 
om daarmee de volledige bouwsom te 
financieren. In de zomer wordt met de 
bouw gestart en als alles volgens plan 
verloopt, staat de toren er eind maart 
2018. 

31 JANUARI
De gemeente dringt er bij de provincie, 
Rijkswaterstaat en Pro Rail op aan om 
de bediening van bruggen niet zo te 
organiseren dat de ene brug in Zaandam 
en de andere in Heerhugowaard wordt 
bediend. Dit schrijven burgemeester 
en wethouders aan de gemeenteraad. 
Twee weken geleden ontstond in de raad 
irritatie, omdat in een presentatie van 
de nieuwe brugbedieningscentrale in 
Heerhugowaard bleek dat de provincie 
ook bruggen over de Zaan wil gaan 
bedienen. 

2 FEBRUARI
De gemeenteraad van Wormerland 
heeft het nieuwe onderhoudsplan 
van waterwegen vastgesteld. Het gaat 
om de vaarten en slootjes binnen de 
bebouwde kom. Voor het op diepte 
houden daarvan blijft de gemeente 
voorlopig verantwoordelijk, maar dat 
gaat veranderen. In 2020 neemt het 
Hoogheemraadschap, dat de wateren 
buiten de bebouwde kom beheert, deze 
taak over. Wormerland neemt dan het 
wegbeheer buiten de bebouwde kom van 
het waterschap over. 
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cultuurcluster omhelst. Een gebouw 
waar niet alle Zaankanters achter staan.

14 MAART
Waarnemend burgemeester Ruud 
Vreeman vindt dat de raadsleden van SP, 
OOV, DZ en ZIP, die wegliepen voor de 
stemming over het cultuurcluster, het 
verkeerde voorbeeld hebben gegeven. 
Volgens Vreeman is het volgens de 
wet de plicht van raadsleden om een 
beslissing te nemen. Ook het eigen 
reglement van de gemeenteraad biedt 
niet de mogelijkheid om de stemming te 
ontlopen. De leden van de vier partijen 
deden dat toch en dat vond Vreeman dus 
geen goed gebaar. 

17 MAART
Bij hobbypluimveehouders in Wormer 
veer en Landsmeer is dinsdag vogel 
griep geconstateerd. Onder meer 
hierom blijft de landelijke ophokplicht 
voor professionele pluimveehouders 
voorlopig gelden. Die maatregel geldt 
sinds half november. Toen werden onder 
meer in de Gouwzee duizenden dode 

donderdagavond in het Haarlemse 
provinciehuis. Daarmee is deze zoge
noemde nulplusvariant gesneuveld als 
alternatief voor de A8A9 verbinding. 

4 MAART
De economische groei van de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA) 
komt dit jaar naar verwachting uit 
op 2,5 procent. Dit percentage ligt 
hoger dan dat in de rest van het land. 
De werk loosheid daalde in 2015 naar 
7,1 procent en zakt naar verwachting 
dit jaar verder naar 5,9 procent. In de 
Zaanstreek was de werkloosheid zelfs 
nog een paar tienden lager. Wethouder 
Dennis Straat: ‘Ik ben er tevreden over 
dat we als Zaanstreek meegaan in het 
gunstige beeld van de Metropoolregio. 
Uit de achterliggende cijfers blijkt dat 
de Zaanse economie in 2015 ruim twee 
procent groeide.’

13 MAART
Cultureel centrum Fluxus is op zoek 
naar een nieuwe directeur. De huidige 
directeur, Harry Swinkels, gaat name
lijk per 1 september met pensioen. 
Swinkels werkte ruim zestig jaar bij 
Fluxus en zijn voorgangers. De nieuwe 
bestuurder gaat een flinke kluif 
krijgen aan de baan, die niet alleen de 
verantwoordelijkheid voor Fluxus, maar 
ook de verantwoordelijkheid voor het 
beheer en de exploitatie van het nieuwe 

2 FEBRUARI
De 25 basisscholen van Agora in de 
Zaanstreek starten vanaf augustus 
(volgend schooljaar dus) met een 
‘operajaar’. De leerlingen krijgen onder 
andere les van operazangers, ze krijgen 
een rondleiding in het theater van de 
Nationale Opera en Ballet in Amsterdam 
en alle groepen zeven voeren de opera 
‘Prinses Turandot’ op. In tegenstelling 
tot berichten in veel media, blijft de 
traditionele eindmusical voor alle 
groepen acht gewoon bestaan. 

10 FEBRUARI
De Zaanse politiek ziet niets in de A8
A9verbinding door Krommenie. Veel 
Zaanse partijen hadden al een voorkeur 
voor de Heemskerk of de Golf baan
variant door Assendelft. Die voorkeur is 
alleen maar sterker geworden nu voor 
de Nulplus variant door Krommenie 
een viaduct in plaats van een tunnel is 
ontworpen. ‘Een bizarre oplossing, waar 
we echt door zijn overvallen’, zegt Gerard 
Ram (VVD). Ook de fracties van CDA, 
D66, PvdA, DZRpt en POV hebben grote 
vragen bij die Krommenievariant, waar 
niemand zin in heeft. 

23 FEBRUARI
Groen Links en de SP doen een poging 
om snoeiwerkzaamheden aan de 
Fortuinweg in Zaandijk te voorkomen. 
Deze week pleitten de twee partijen 
nog voor een beter onderzoek naar de 
dieren die leven in het gebied, waar in de 
toekomst een sportpark moet komen. De 
inkt van de vragen was nauwelijks droog 
of het bericht bereikte de politieke 
partijen al dat het snoeiwerk vandaag 
begint. Zij hebben de Zaanse raad 
gevraagd dat werk op te schorten tot 
na het onderzoek. In het gebied zouden 
mogelijk vleermuizen leven.

3 MAART 2017
Een weg op palen door Krommenie heen 
is politiek en maatschappelijk kansloos, 
maar toch laat provinciebestuurster 
Elisabeth Post (VVD) dit idee voor 
de verbinding A8A9 nog niet los. 
De steun voor het viaductidee bleek 
donderdag  avond vrijwel nihil in het 
provinciebestuur. ‘Een vreemd idee, 
dat niet op draagvlak kan rekenen’, 
oordeelde de ene na de andere fractie 
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www.hooyschuur.nl

Wij steunen het Zaans Erfgoed

eenden aangetroffen. Volgens het rijk 
is het risico op besmetting door wilde 
watervogels nog steeds hoog. Het leek 
de afgelopen tijd rustig na een geval 
van vogelgriep eind januari bij een 
particulier in Medemblik. Deze week 
bleek het dus weer mis te zijn.

24 MAART  
Ook het laatste hobbeltje voor herbouw 
van de historische beschuittoren in 
Wormer is gepasseerd. Er was nog een 
bedrag van ruim twee ton nodig om de 
grond te saneren en om een deel van de 
bebouwing in te richten voor verhuur 
aan het consultatie bureau (GGD) en 
de provinciale Monumentenwacht. De 
gemeenteraad van Wormerland is daar 
in meerderheid mee akkoord gegaan.

Dit is de laatste af levering van de 
Kroniek door Jaap de Koning, 
wegens ziekte moet hij zijn taak 
neerleggen. Wij danken Jaap voor 
de wijze waarop hij onze lezers 
op de hoogte hield van de recente 
ontwikkelingen in de Zaanstreek.

nr. 61 | Zomer 2017 | 45



MONET-ATELIER
Westzijde 14 d, 1506 EE Zaandam
www.monetinzaandam.nl 
Van april tot oktober open op donder
dag, vrijdag, zaterdag en zondag van 
12.0017.00 uur. Toegang gratis. Tijdelijk 
makkelijk bereikbaar via de trap vanaf 
de Beatrixbrug. Voor rolstoelgebruikers 
en mensen die slecht ter been zijn, is er 
de ingang aan de Westzijde (14G).  
Zaan  dam door de ogen van de Claude 
Monet zien? Ga met een gids van stich
ting Monet in Zaandam mee op safari 
en ontdek wat de schilder inspireerde. 
Elke zondagmorgen van 11.45 tot 13.30 
uur, vertrek vanaf het Czaar Peter  huisje, 
Krimp 23 Zaandam. Kosten € 15,50. Reser 
veren via de website.

ZAANS MUSEUM
Schansend 7, 1509 AW Zaandam
www.zaansmuseum.nl
Open dagelijks 10.0017.00 uur.
Tijdens de zomervakantie (8 juli t/m 
3 september): Walvisweken i.s.m. het 
Scheepvaartmuseum, Museum het 
Houten Huis, Ecomare en het Wereld 
Natuurfonds over de geschiedenis van 
de walvis en de walvisvaart. Iedereen 
denkt vooral aan Spitsbergen en de 
traankokerijen op Smeerenburg, 
maar in de zeventiende eeuw vond de 
verwerking van walvisspek steeds vaker 
in Nederland plaats, ook in de Zaan
streek. Een gratis walvisvaart fietsroute 
voert langs plaatsen in de Zaanstreek 
die sporen dragen van de walvisvaart. 
De route start en eindigt bij het Zaans 
Museum en kan zelfstandig worden 
gefietst.
Families met kinderen ontvangen 
tijdens een bezoek aan een van de deel
nemende musea een gratis doeboekje 
met leuke weetjes en opdrachten over 
de walvis. Op woensdagmiddagen zijn 
er interessante familiecolleges. Meer 
informatie op www.zaansmuseum.nl

DOOPSGEZINDE VERMANING
ZAANDAM

Westzijde 80, 1506 EG Zaandam
Jazz Inverdan www.jazzinverdan.nl
zondag 24 september 16.00 uur de 
groep Bite the Gnatze.
St. Nieuwe Huys Concerten
www.nieuwehuysconcerten.nl 
vrijdag 21 juli 20.15 uur Dumas 
Jubileum concert

MOLENMUSEUM
Museumlaan 18, 1541 LP Koog aan de 
Zaan www.zaanschemolen.nl
Open dinsdag t/m vrijdag 11.00 tot 17.00 
uur, weekend 13.00 tot 17.00 uur.
Vanaf 21 mei tot medio september: 
Voor het oog van de camera: Tijdloos.
Tentoonstelling van bijzondere foto’s 
uit de eigen omvangrijke collectie met 
uiteraard molens in de hoofdrol. Foto’s 
van bekende Zaanse fotografen van 
vroeger als Jan Hondius, Freek Engel, Jan 
Breebaard en Pieter Nieuwstad. Maar 
ook werk van de minder bekende A.J.D. 
Veen en van vele onbekende makers met 
bekende, maar ook nog nooit vertoonde 
foto’s 

WESTZIJDERKERK (BULLEKERK)
Westzijde 75, 1506 ED Zaandam
Collegium Vocale Zaandam
www.collegiumvocalezaandam.nl
zaterdag 8 juli en zaterdag 16 
september 17.00 uur Barokensemble Arx 
Ardens.

HISTORISCHE VERENIGING
WORMERVEER

www.hvwormerveer.nl
zaterdag 9 september Open Monu
menten  dag, rondleiding op de oude 
begraafplaats West aan de Marktstraat 
in Wormerveer.

WORMERVEERSE VERMANING
Zaanweg 75, 1521 DM Wormerveer
www.wormerveersevermaning.nl
zondag 17 september 15.00 uur 

Stichting Menno Simons Flaes 
Wormerveer, concert Jeff Heijne en Maya 
Fridman ‘La Búsqueda del Duende’. 
zondag 1 oktober 15.00 – 17.00 uur 
Glaasje Erfgoed over Cacaobranden.

KOGERKERK
Kerkstraat 14, 1541 HA Koog aan de Zaan
Stichting Vrienden van de Kogerkerk 
www.kogerkerk.nl/concerten.html
zaterdag 2 september 16.00 uur 
Noblesse Oblige, zang met piano
begeleiding o.l.v. Elizabeth Ford. 
Toegang vrij, vanaf 15.15 uur welkom 
met gratis kopje koffie/ thee, collecte na 
afloop.

HET WEEFHUIS
Lagedijk 39, 1544 BB Zaandijk
www.hetweefhuis.nl
zaterdag 1 en zondag 2 juli Expositie 
Edith van Eijden en anderen: 
schilderijen, keramiek, glas sculpturen.
22 juli t/m 13 augustus 12.00 tot 
17.00 uur ‘Mondriaan aan de Zaan’, 
tentoonstelling van 21 exacte kopieën 
van Piet Mondriaan, uitgevoerd in 
emaille, in het kader van 100 jaar 
kunstenaarsgroep De Stijl. Toegang 
gratis.

HONIG BREETHUIS
Lagedijk 80, 1544 BJ Zaandijk
www.honigbreethuis.nl
zaterdag 9 en zondag 10 
september 13.00 tot 17.00 uur Open 
Monumentendagen.
zondag 24 september Concert Valeria 
Mignaco (sopraan) en Jelma van 
Amersfoort (gitaar) 

ZAANDIJK
zaterdag 19 en zondag 20 augustus 
Traditionele jaarmarkt ‘Kaike en koiere op 
de Lagedijk’ 

JISPER KERK
Dorpsstraat 119, 1546 LH Jisp
http://www.jisperkerk.nl/

Agenda
Een keuze uit de erfgoed-activiteiten van deze zomer

rubriekredactie hessel.kraaij@upcmail.nl
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StichtingVriendenJisperkerk.html
zaterdag 12 augustus 20.30 uur 28e 
editie The International Holland Music 
Sessions (TIHMS)  Trio Sensibility.
zaterdag 30 september 20.15 uur 
eerste Concert bij Kaarslicht in het 
nieuwe seizoen met Pianotrio Theodora 
Geraets, werken van Beethoven en Astor 
Piazzolla. Kaarten via 0756421571 of per 
email concertjisp@hetnet.nl Kerk open 
vanaf 19.30 uur.

ZUIDERVERMANING WESTZAAN
Zuideinde 233, 1551 EG Westzaan
www.zuidervermaning.nl
zaterdag 9 september 11.00 tot  
17.00 uur Open Monumentendag.

KERK KROMMENIEDIJK
Krommeniedijk 182, 1562 GT Krommenie
www.kerkvankrommeniedijk.nl
Iedere derde zondag van de maand 
open van 13.00 tot 16.00 uur.
zaterdag 9 en zondag 10 september 
Open Monumentenweekend.
zondag 24 september 15.00 uur Concert 
Belinfante String Quartet.

KROMMENIEDIJK ATELIERROUTE
zondag 3 september kunstkring Dyck
Art. Atelierroute over Krommeniedijk 
e.o. In het kerkje meest traditionele, 
figuratieve kunst. In dorpshuis De Horn 
modern werk, veel reliëfs geïnspireerd 
op de werken van bijv. Jan Schoonhoven 
en de ‘nulgroep’. Buiten deze locaties 
zijn er ook veel ateliers bij mensen thuis 
te bekijken.

STICHTING TOT BEHOUD 
VAN HET STOOMSCHIP

www.elfin.nl
zaterdag 1 en zondag 2 juli van 10.00 tot 
17.00 uur open weekend aan boord van 
de Elfin (Zuideinde Wormerveer) en de 
Scheelenkuhlen (Havenstraat Zaandam), 
toegang gratis. De Scheelenkuhlen vaart 
bij voldoende belangstelling naar de 
Zaanse Schans voor € 2.50 p.p. 
zaterdag 15 juli 13.30 tot 17.15 uur 
historische vaart met de Elfin over 
de Zaan, via de Zaanse Schans, de 
historische fabriekswand in Wormer 
naar het Alkmaardermeer. Kom kijken in 
de machine  kamer waar de machinisten 
en de stoker de grote tweevuurs olie 
gestookte stoomketel met een water

inhoud van 9.000 liter bedienen of 
bezoek de kombuis waar kok Martin 
altijd wat lekkers klaar heeft en een 
drankje tegen zeer voordelige prijzen. 
zaterdag 9 en zondag 10 september 
van 10.00 tot 17.00 uur Open 
Monumentendagen in Wormerveer. 
Zaterdag zijn de schepen gratis te 
bezichtigen. Zondag zelfde historische 
rondvaart met de Elfin als op 15 juli. 
De Scheelenkuhlen vaart dan naar het 
Amsterdamse havengebied en meert 
na afloop aan bij de Havenstraat in 
Zaandam rond 17.00 uur. 
Kosten rondvaarten € 30,00 pp 
(donateurs € 25,00), reserveren 
noodzakelijk, via f.boom@chello.nl 
VOL=VOL.

BEZOEKERSCENTRUM 
DE POELBOERDERIJ

Veerdijk 106, 1531 MB  Wormer
http://poelboerderij.nl/
In het zomerkwartaal maar liefst 
26 excursies. Kijk voor het volledige 
programma op de website. Eén willen 
wij er speciaal voor u uitlichten. Op 
zondag 30 juli en zondag 20 augustus 
om 13.30 uur vertelt paleontoloog 
Erwin Kaspers tijdens de excursie ‘Van 
mammoet tot veen’ over het ontstaan 
van het landschap van het Wormer en 
Jisperveld.

HISTORISCHE VERENIGING
WESTZAAN

http://www.westzaan.info 
zaterdag 9 september doorlopend van 
10.00 tot 16.00 uur Dag van Westzaan:
Presentatie van alle verenigingen in 
Westzaan, elk op de eigen locatie, 
toegang gratis.
Open Monumentendag met thema 
‘Boeren, Burgers en Buitenlui’: eigenaren 
Bouke en Daniëlle Koopman stellen een 
deel van hun onlangs gerestaureerde 
boerderij aan de J.J. Allanstraat 175 open, 
met een presentatie over de restauratie 
ervan en een rondleiding. En hoe zij 
gebruik maken van duurzame energie. 
Verder OudHollandse spelletjes en 
presentatie van oude ambachten en 
gereedschappen. 
Archiefkamer van de Historische 
Vereniging Westzaan, iedere tweede 
vrijdag van de maand open van 10:00 tot 
14:00 uur, J.J. Allanstraat 175. 

HISTORISCH GENOOTSCHAP
WORMER

http://www.genootschapwormer.nl
9 en 10 september Open Monumenten
dagen resp. 10.00 tot 16.00 uur en 
11.00 tot 16.00 uur. Expositie over de 
boerderijen in de bebouwde kom van 
Wormer sinds 1900 en de bewoners 
hiervan. Locatie nog onbekend. Tevens 
zal op zaterdag 9 september een 
boerderijenboek Wormer worden 
gepresenteerd.

I-FIKZ STICHTING ZAANSE
INDUSTRIECULTUUR

www.ifikz.nl
zaterdag 9 en 23 september, 7 en 21 
oktober 19.00 – 21.30 uur Zaansafari’s 
IFIKZ: Varen in het blauwe uur. Tijdens 
Zaansafari’s beleef je varend de Zaanse 
geschiedenis en hedendaagse industrie 
cultuur tegen een decor van fraai ver
lichte gebouwen en objecten aan de 
Zaans  oevers. Inclusief welkomstdrankje. 
Vertrek steiger naast molen De 
Gekroonde Poelenburg op de Zaanse 
Schans
donderdag 21 september en 
vrijdag 6 oktober 10.00 16.00 uur 
fietsexpeditie Papier: samen fietsen we 
van bedrijfsbezoek naar presentatie, 
een historische lunchplek met lezing, 
en als uniek ingrediënt backstage bij de 
industrie. We maken van elke expeditie 
een unieke ervaring. Start bij ZaanInn 
Hotel, Grenenhout 22 Zaandam.
vrijdag 22 september en donderdag 
5 oktober 10.00 tot 16.00 uur 
fietsexpeditie Zeil: een actieve tocht 
langs de Zaanse industriehistorie 
en de huidige maakindustrie. 
Een gids begeleidt een groep van 
maximaal 25 deelnemers langs de 
historische Zaanstreek en de moderne 
industriecultuur. Start bij Zaans 
Museum, Schansend 7, Zaandam. 

Kijk voor de meest actuele informatie 
over alle erfgoedevenementen ook 
eens op www.agendazaanstreek.nl en 
selecteer onder categorieën erfgoed.

Heeft u activiteiten voor onze Agenda? 
Berichten voor het vierde kwartaal 2017 
kunt u tot uiterlijk 15 augustus sturen 
aan hessel.kraaij@upcmail.nl .
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 Z A A N S
E R F GO EDis geheel gewijd aan de 
Zaanse cultuurhistorie

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

Stuur uw aanmelding in een gesloten envelop naar:

Vereniging Zaans Erfgoed
Antwoordnummer 1854, 
1544 ZX Zaandijk

verenigingsmailadres:
secretariaat@zaanserfgoed.nl

Het tijdschrift informeert zijn lezers over een 

breed scala aan onderwerpen, zoals archeologie, 

houtbouw, industrieel erfgoed, molens, musea, 

de geschiedenis van bedrijven, verenigingen en 

instellingen, het cultuur  landschap enzovoort.

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

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

 Z A A N S
E R F GO EDOnbekend illegaal krantje ontdekt

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

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

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

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

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

 Z A A N S
E R F GO EDZaanse scheepsbouw in de 17de eeuw

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

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

 Z A A N S
E R F GO EDHet mooiste pand aan de Hoogendijk

 
LINTJE VOOR BESTUURSLID JAN PIET BLOEM

Woensdag 26 april 2017 werd Jan Piet Bloem benoemd tot Lid 
in de Orde van OranjeNassau. Jan Piet Bloem is al vanaf 1980 
bestuurs    lid van de Stichting Zaans Schoon en bekommert zich 
sindsdien om de bevordering, bescherming en beschrijving van 
de landschappelijke, stedenbouwkundige en culturele rijkdom 
en schoonheid van de Zaanstreek. Sinds 2007 is hij bestuurslid 
van de Vereniging Zaans Erfgoed en de grote motor achter 
de werkgroep Advies, Documentatie en Meldpunt Bedreigde 
Panden. Als lid van de Historische Commissie Zaanse Schans 
bewaakt Jan Piet de historische kwaliteit van onze toeristische 
trek  pleister. Ook de Zaanse kleurenwaaier is een initiatief van 
Jan Piet Bloem en dan is hij ook nog bestuurslid van de Stichting 
Dominees  tuin. Kortom, dat lintje is meer dan verdiend. Van 
Harte Jan Piet! Op onze website staan de volledige toespraak 
van locoburgemeester Dick Emmer en nog meer foto’s. 

PIET OUDEGA NAAR STICHTING ZAANSE SCHANS
Maandag 10 april werd bekend dat Piet Oudega per 1 september 
Maarten Voster, die om gezondheisredenen moet aftreden, 
opvolgt als bestuursvoorzitter van de Stichting Zaanse Schans. 
Piet Oudega brengt als voormalig wethouder een grote bestuur
lijke ervaring mee en kent het erfgoedveld goed door zijn 
voorzitterschap van zowel de Vereniging Zaans Erfgoed als 
de Stichting Zaans Schoon. Wij wensen ‘onze’ Piet veel succes 
bij deze nieuwe uitdaging! Zaans Erfgoed en Zaans Schoon 
gaan nu op zoek naar een nieuwe voorzitter en hopen die voor  
1 september gevonden te hebben.


