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MONET IN ZAANDAM, NIET MEER WEG TE DENKEN

‘Wil je penningmeester worden van Stichting Monet in Zaandam?’ vroeg Jacob 
Reitsma me in 2011. Dat ik op 31 maart van dit jaar de voorzitterskwast van Jacob mocht 
overnemen mag een klein wondertje genoemd worden. Geld was niet m’n grootste 
hobby en met Claude Monet had ik ook (nog) niet zovee, maar het aanstekelijke enthou
siasme van Jacob deed z’n werk.

Die gedrevenheid van Jacob en de niet aflatende energie van medebestuurslid Bas 
Husslage zorgden ervoor dat we met z’n drieën, omgeven door heel veel andere enthou
siaste mensen, het een en ander voor elkaar hebben gekregen. Boekje uit gegeven, 
wandelroute ontwikkeld en talloze malen gelopen, lezingen gegeven, Blauwe Huis 
weer de kleur teruggegeven die Monet gezien moet hebben. Het zijn zo maar wat 
voorbeelden.
Voor mij persoonlijk zit de voldoening vooral in de mensen en initiatieven die we aan 
elkaar geknoopt hebben. Ik geloof erg in het samen dingen voor elkaar krijgen, in 
over eigen schaduwen heen kunnen stappen, in samenwerken. Liefhebbers, kenners, 
b  e stuurders, overheden, maar ook en vooral burgers van onze stad samenbrengen.

Het is heel warm om alle loftuitingen in ontvangst te nemen in de eerste maanden 
na de voorzichtige opening van het Monet Atelier op 2 juni van dit jaar. Zeker, het is 
bijzonder dat we als het ware IN een schilderij van Monet (Tuinhuizen aan de Achterzaan) 
een plaats hebben kunnen realiseren waar alle werken in reproductie bij elkaar hangen. 
Maar nog meer bijzonder is dat het weer nieuwe energie opwekt. Allerlei mensen weten 
ons te vinden met vragen, met (vermeende) vondsten, met ideeën, met initiatieven, 
precies zoals we het bedoeld hebben. 

Op 8 oktober volgt een echte opening van het Monet Atelier waarna we onze vleugels 
verder zullen uitslaan naar buiten de Zaanstreek en wellicht naar het buitenland. In 
Frankrijk heeft ongeveer elk dorp waar Monet ooit een kop koffie heeft gedronken een 
standbeeld of gedenksteen van hem, hier benaderen we dat wat minder uitbundig. 
Maar echt, het is in alle opzichten een bijzonder verhaal, dat veel zegt over Monet 
maar ook over onze streek. En het succesvol uitdragen van dit verhaal, gaat ons als 
Zaankanters samen lukken.

Ik ontmoet u graag in het Monet Atelier en nodig u daarom van harte uit voor een 
bezoek.

Gert Schouten, voorzitter Stichting Monet in Zaandam.
(0757722255, gertschouten@gmail.com)
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de V.O.C., om de vloot zo sterk mogelijk te maken. Na de vrede 
van Munster in 1648 werden de weinige grote schepen die de 
Neder  landse vloot bezat, opgelegd en er werd verder nauwe lijks 
naar omgekeken. Maar..., ondertussen was er een nieuwe vijand 
op het toneel verschenen, de zeemogendheid Engeland. Daar 
was tijdens de burgeroorlog in de jaren veertig van de zeven
tiende eeuw een sterke ‘staande’ vloot gebouwd, die goed werd 
onder  houden en permanent paraat was. Ze bestond uit grote, 
diepstekende, zwaarbewapende schepen, die konden aanleggen 
in de diepe havens aan de Engelse Noordzeekust. Dat voordeel 
had de Republiek niet. 
Toen in 1652 de oorlog tussen de Republiek en Engeland uitbrak, 
moesten de Nederlanden hals over kop schepen inhuren, om 
de vloot op sterkte te brengen. Maar, handelsschepen zijn geen 
oorlogsschepen. Ze zijn vaak gemaakt van zachtere houtsoorten 
en niet van hard eikenhout. Ze zijn meestal ook trager dan 
oorlogsschepen. De ballast, nodig voor meer stabiliteit, bestond 
vaak uit zand. Bij lekkage trok daar water in, waardoor zo’n schip 
nog langzamer werd en zelfs door het gewicht kon zinken. Ze 
konden ook veel minder kanonnen voeren dan oorlogsschepen. 
Meestal moesten er voor ze uitvoeren, nog snel geschutpoorten 
worden bijgemaakt. Bovendien was de ruimte tussen de dekken 
geringer, waardoor de bemanning zich tijdens de zeeslagen 
veel moeilijker en vaak slechts in gebogen houding kon be
wegen. Snelheid was tijdens de gevechten van levensbelang. 
Denk bijvoorbeeld aan het laden van de kanonnen, aan het je 
verwijderen uit de baan van een terugspringend kanon, nadat 
het was afgeschoten. Geraakt worden door zo’n kolos zorgde 
vaak voor breuken en was ook regelmatig dodelijk. En wat te 
denken van het verzorgen en vervoeren van de gewonden door 
de scheeps  chirurgijn en de herstelwerkzaamheden door de 
scheepstimmerman. Door gaten, als gevolg van het inslaan 
van kanonskogels, spoot het water soms naar binnen. Snelle 
reparaties waren dan een kwestie van leven of dood. Daarnaast 
ontbraken in de handelsschepen de extra versterkingen, die bij 
oorlogsschepen de inslagen van kanonskogels, of het ram  men 
van elkaar konden opvangen. Kortom, ingehuurde handels
schepen waren als oorlogsschip surrogaat. Daar kwam nog een 

De Zaandamse scheepsbouwers bouwden al dan niet op bestel
ling schepen voor klanten uit de hele Republiek, maar ook voor 
die uit een groot deel van Europa. Dat konden oorlogs schepen, 
walvisvaarders of handelsschepen zijn, wat de klant maar vroeg. 
Tot 1640 waren dit vaak kleinere schepen; daarna noemden 
ze zich trots ‘grootscheepmaker’, bouwers van zee waardige 
schepen. 

SCHEEPSMODEL
Rond 1980 deed ik al onderzoek naar de bouw van oorlogsschepen 
in Zaandam. Ik ontdekte toen dat scheepsbouwer Jan Pietersz. 
Gijsen en zijn schoonzoon Meindert Arentsz. Meyn in 1653‘54 
voor de admiraliteit van Zeeland een oorlogsschip, genaamd ‘De 
Utrecht’ hadden gebouwd. In 2005 dook er op een veiling een 
model van een oorlogsschip op, zoals dat vaak in kerken werd 
opgehangen. Daarover had ik contact met de heer Hoving, in die 
jaren hoofdrestaurator bij de afdeling modelschepen van het 
Rijksmuseum. Het werd als achttiendeeeuws gepresenteerd, 
maar was volgens Hoving zeer waarschijnlijk zeventiende
eeuws. Hoving vermoedde als bouwjaar 1652 of 1653 en meldde 
ook nog dat het op de achterzijde het wapen van Utrecht droeg. 
Vanzelfsprekend deed die naam ‘Utrecht’ bij mij een belletje 
rinkelen. 

STRIJD TEGEN DUINKERKER KAPERS
In de eerste helft van de zeventiende eeuw grepen de Span
jaarden in de oorlog op zee tegen de Hollanders naar het wapen 
van de kaapvaart vanuit Duinkerken. Het strijdtoneel bevond 
zich hoofdzakelijk voor de kusten van de noordelijke en zuide
lijke Nederlanden, tussen de zandbanken. De oorlogs schepen 
konden daarom geen al te grote diepgang hebben. Verder 
moesten ze vanwege de hit and runtactiek snel kunnen varen. 
Beide partijen bedienden zich van betrekkelijk kleine schepen, 
die niet al te zwaar bewapend konden/mochten zijn. 

PANIEK DOOR EERSTE ENGELSE ZEEOORLOG (1652)
Bij grote gevechten op zee, zoals bijvoorbeeld de slag bij Duins 
in 1639, werden schepen ingehuurd van particulieren en van 

De Zaandamse scheepsbouw  
in de zeventiende  

en achttiende eeuw
Nader onderzoek brengt nieuwe inzichten

In de Geschiedenis van de Zaanstreek is een kleine paragraaf gewijd aan de zeventiende- en achttiende-eeuwse 
Zaandamse scheepsbouw.1 Daarmee wordt geen recht gedaan aan wat gedurende 75 jaar en langer de grootste 

tak van nijverheid was in Zaandam. Alle reden om in een aantal artikelen nog eens goed naar die Zaandammer 
scheepsbouw te kijken. 

door Henk Roovers
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Scheepsbouwer Jan 

Pietersz. Gijsen. Tekening 

waarschijnlijk gemaakt 

naar het voorbeeld van 

een oud schilderijtje op 

glas. (met dank aan Hester 

Wandel, Zaans Museum.)

‘Af beeldinge van de Schep Sclacht in Duyns den 21 October 1639’ zoals in 

het banier te lezen staat. Deze zeeslag tegen de Span jaarden werd deels 

uitgevochten met gehuurde schepen.

Toen Witte de With in 1652 persoonlijk naar Zaandam kwam om het aanbod van de 

Zaanse scheepsbouwers te bekijken had hij al een lange carriere als bevelhebber op 

zee achter de rug. Hij sneuvelde in de slag aan de Sont in 1658 en kreeg wat wij nu een 

staatsbegrafenis zouden noemen in de Laurenskerk in Rotterdam. Het monument op 

zijn graf, dat zijn lange staat van dienst memoreert, kwam in 1669 gereed.
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in 1653, het besluit voor de bouw van 30 oorlogsschepen. In 
1654 werd tot de bouw van nog eens 30 schepen besloten. Ver
volgens ging er weer veel tijd verloren bij het bepalen van de 
charters (bestekken) van deze schepen. Bovendien stonden de 
admiraliteitswerven bepaald niet bekend om snelle levertijden. 
Doordat de admiraliteiten bijna constant gebrek hadden aan 
geld en vaak pas jaren later hun schulden betaalden, wilden 
particulieren meestal niet met hen samenwerken. 
Bij deze patstelling kwamen de Zaandamse scheepsbouwers in 
beeld. Zij stuurden een brief naar de StatenGeneraal, waarin 
zij meedeelden dat er op hun werven 11 schepen lagen die zij in 
korte tijd konden aanpassen om te dienen als oorlogsschip, zoals 
het aanbrengen van ‘cattespooren en sitters’, verstevigingen, die 
kenmerkend zijn voor oorlogsbodems. 
Het is bijna zeker dat de Zaandamse scheepsbouwers de schepen 
hadden gebouwd met het oog op aankoop door de Staten. De 
maten van de schepen kwamen praktisch overeen met de 
charters die de StatenGeneraal voor de nieuwe schepen van 

nega  tieve factor bij. Particulieren stonden niet te springen om 
hun goede schepen te verhuren voor vlootacties. Zij leverden 
dus niet hun beste schepen en vroegen ook nog eens hoge 
huur  prijzen. De Nederlandse vloot vormde in de eerste Engelse 
oorlog dan ook geen partij voor de Engelse. Ze werd simpelweg 
de zee uit geschoten. Er brak hier te lande grote paniek uit. 
Handels  schepen konden niet meer uitvaren of werden door de 
Engelsen gekaapt. Wat er over was van de vloot, lag in de havens, 
moest worden gerepareerd en was machteloos ten opzichte van 
de vijand.

AANBOD UIT ZAANDAM
Raadspensionaris Johan de Witt wilde de Republiek zo snel 
moge lijk aan een sterke, constant parate vloot helpen. De 
besluitvorming hierover verliep zeer traag, omdat steden, 
gewestelijke staten, de StatenGeneraal en de admiraliteiten2, 
bij elkaar tientallen organen, hun zegje moesten doen. Vooral 
dankzij het doorzetten van De Witt viel na ongeveer een jaar, 

Het fantastisch mooi 

geres  tau reerde model  

van het oorlogs schip  

De Utrecht. Het originele 

schip werd ge bouwd door 

Jan Pietersz. Gijsen en zijn 

schoon  zoon Meyndert 

Arentsz.  

(Foto Bart Lahr; tijd-

schrift Scheepshistorie 

nr. 3 juli 2007)
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bouwd door de Zaandammer Jan Pietersz. Sij (ook Cij.) Sij leverde 
ook een oorlogsschip aan de admirali  teit van Groningen. Op 14 
maart 1655 machtigde hij de ‘staatsscheepsmeester timmerman’ 
Herman Linnes te Harlingen om uit zijn naam van de admi
raliteit van Groningen de betaling te eisen van f 4.666,65, voor 
de levering van een schip aan de gecommitteerden van deze 
admiraliteit. Dat was niet de enige schuld van Groningen aan de 
Zaankanters: op 6 juli 1654 machtigde de Zaandamse scheeps
bouwer Claes Pietersz. Maf Hyndricus Rial om van ‘de staet 
van Groeningen de betaling van f 27.500, en twee (gouden) 
rosenobels’4 te eisen, die hij nog tegoed had voor de levering 
van een oorlogsschip.5 (Maf, die in de lijst van Witte de With, 
Magh werd genoemd, had dit schip eerder voor f 27.000, aan de 
Staten Generaal aangeboden.)

In het volgende nummer gaan we nader in op de Zaandamse scheeps
bouwers en hun aanbod voor de bouw van schepen, waaronder De 
Utrecht. 

Noten:

1 Herman Kaptein, ‘Een unieke economie? De Zaanse nijverheid op 

wind  kracht, 16001800’ in: Eelco Beukers en Corrie van Sijl, eindred., 

Geschiedenis van de Zaanstreek deel 1 (Zwolle 2012) 265306, i.h.b.  

282285. 

2 De admiraliteiten waren in de tijd van de Republiek de bestuurs

organen die alles wat met oorlogsvloot te maken had behartigden. Zij 

waren gevestigd in de belangrijkste havensteden. Formeel waren zij 

alleen verantwoording schuldig aan de StatenGeneraal, in de prak

tijk hadden de zeegewesten een belangrijke invloed. 

3 Resolutiën van de Staten van Holland, GAZ.

4 Rozenobel was de Nederlandse naam voor een Engelse gouden ryal of 

reaal, die geslagen werd tussen 1465 en 1625. De jongste uitgave had 

een gewicht van 7,78 gram. Hij werd in de zeventiende eeuw regel

matig gebruikt in de Nederlanden en zelfs geïmiteerd.

5 Oud Notarieel Zaandam 5762/31.

de vloot hadden vastgesteld. De opgegeven hoogte tussen de 
dekken bedroeg ongeveer 7½ voet (ongeveer 2 meter), de voorge
schreven hoogte. De StatenGeneraal stuurden de viceadmiraal 
van de vloot, Witte de With, met een aantal deskundigen naar 
Zaandam om de schepen te bekijken. Hun advies was duidelijk: 
‘Kopen, ze zijn uitstekend geschikt voor de vloot’. De With was 
een ervaren bevelhebber. We kunnen ervan uitgaan, dat hij 
de schepen kritisch heeft bekeken. Hij wist als geen ander aan 
welke eisen een goed oorlogsschip moest voldoen. De schepen, 
waarschijnlijk pinassen, moesten bijna zeker (grotendeels) 
van eikenhout zijn gemaakt en niet van zachtere houtsoorten, 
anders had De With ze gegarandeerd afgekeurd. De schepen 
moesten ook gebouwd zijn op het voeren van veel kanonnen. 

BOTER BIJ DE VIS?
Hoewel het de Zaandamse scheepsbouwers goed zou uitkomen 
als ze hun schepen konden verkopen aan de Staten, stonden ze 
niet te springen om de admiraliteiten als afnemer te krijgen. 
Ze stelden duidelijk dat ze ‘wilden verkopen voor gereet geld 
en anders niet’, dus boter bij de vis. Ook zij kenden de slechte 
reputatie van de admiraliteiten op het gebied van betalen. 
Soms moesten scheepsbouwers jaren wachten op hun geld. 
Daarnaast eisten de Zaandammers, dat ze ‘binnen drie of vier 
dagen antwoort mochten bekomen of niet, want dagelijcks 
verschijdene particulieren daer naer komen vragen’. De Zaan
damse scheepsbouwers konden deze eisen stellen. Ze hadden 
een goede reputatie. Bovendien lagen de prijzen die ze voor hun 
schepen vroegen, ver onder die van de admiraliteiten. 
Maar hoe graag de viceadmiraal en de gedeputeerden de aan
koop van de schepen ook zagen plaatsvinden, er kwam niet 
veel van terecht. De admiraliteit van Amsterdam, die als enige 
admiraliteit wel over geld beschikte, deelde de StatenGeneraal 
mee, dat zij vond dat ze al genoeg voor de vloot had betaald. 
De andere admiraliteiten lieten weten dat ze de schepen graag 
wilden kopen, maar dat ze niet over het benodigde geld be
schikten. De oorzaak hiervan lag in eerste instantie bij de 
StatenGeneraal zelf, die grote geldbedragen waar de admirali
teiten nog recht op hadden, niet hadden betaald. Verder hadden 
de admiraliteiten nog grote sommen tegoed van de land
provin  cies. Die moesten meebetalen aan de vloot, maar deden 
dat niet of slechts met grote vertraging. Op 16 december 1654 
bleek dat Gelderland zijn totale bijdrage aan de kosten van de 
oorlogsschepen nog moest betalen, Utrecht nog ongeveer 75% 
en Drenthe 60%. In totaal hadden deze gewesten een schuld 
van f 442.625,. Dit bedrag was 12½ % van de kosten voor de 60 
nieuw te bouwen oorlogsschepen! 3 Een van de schuldeisers 
van de gewesten Groningen en Utrecht was de admiraliteit 
van Zeeland. Het is niet voor niets dat het nieuwe schip van Jan 
Pietersz. Gijsen en Meindert Arentsz. de naam Utrecht kreeg!

DE UTRECHT EN ANDERE SCHEPEN 
VAN ZAANDAMSE WERVEN

De Utrecht was niet het enige oorlogsschip dat door de Zeeuwen 
in Zaandam werd gekocht. Zij kochten ook de Zierik  zee, een 
schip van 140 voet, gebouwd door Arent Sluyck. Tevens kocht 
de Zeeuwse admiraliteit een kleiner schip, de Tholen. In de 
archieven is over dit schip weinig te vinden. De Tholen was ge

Een tekening van Willem van de Velde 

van het schip De Zierikzee, dat in 1653 

werd gebouwd door Arent Sluyck. Op de 

spiegel van het schip staat het wapen van 

Zierikzee afgebeeld.
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naam ‘De Laatste Sprong’, met een vliegtuig en parachute 
eronder op het zakje. Je kunt er veel bij bedenken…. 
De hotels hadden fraaie af beeldingen van hun panden, zoals  
‘t Huis Assumburg in Assendelft, en De Prins in Westzaan. Hier 
kon het uit om de zakjes van een mooie tekening van het huis 
te voorzien. Hotel Café Damhoek maakte goede sier met de 
af beelding van het beeld van Czaar Peter. Veel oudere Zaan
kanters zullen herinneringen hebben aan de dancings van toen: 
De Lindenboom(school) met als uitbater de heer Leguijt en De 
Waakzaamheid in Koog aan de Zaan en sociëteit Ons Genoegen 
in Krommenie. Sommige van de genoemde etablissementen 
bestaan nog steeds.

DE INDUSTRIE
Op een aardige tweede plaats wat het aantal suikerzakjes betreft, 
komen de kantines van de grote fabrieken in de Zaanstreek, 
met vaak erg mooie zakjes: Pieter Schoen, later Sigma Coatings, 
Wessanen, Verkade, Bruynzeel, Zwaardemaker’s (voor Baby 
en Biggenmeel!) en Polak en Schwarz, nu IFF. De bedrijven 
genoten landelijke en soms ook internationale bekendheid. 
Maar er waren er veel meer: Machinefabriek Duyvis en Co, 
de kunstharsindustrie van Adriaan Honig, Machinefabriek 
Holleman, kartonnagefabriek P.A. Alphenaar. HOZA pallets, en 
papierverwerkingsfabriek Paveri uit Wormerveer. Verreweg de 
kleurrijkste waren die van de verffabriek van Pieter Schoen, maar 
die had dan ook een naam hoog te houden met kleuren. In het 
ontspanningsgebouw van Albert Heijn werden suikerklontjes 
gebruikt met daaromheen een bescheiden wikkeltje. En Simon 
de Wit had zakjes van zijn recreatiecentrum.

KLEINERE BEDRIJVEN
Ook kleinere bedrijven lieten zich niet onbetuigd, zoals de 
bedrijfskantine van Garage Zwart in Wormerveer, Drukkerij 
Stuurman (van De Typhoon), Peereboom NV in Wormerveer 
voor verven en lakken, Drukkerij Meijer in Wormerveer en zelfs 
dameskapsalon Ant. Keepers in Zaandam.

ANDERE INSTELLINGEN
Enkele verenigingskantines waagden zich ook aan bedrukte 
suikerzakjes. KFC bijvoorbeeld, toen met ZFC en ZVV Zilver
meeuwen nog de toonaangevende voetbalclubs, de Zaandamse 
sportvereniging ODIZ, RK Verenigingsgebouw ‘Trou moet 
bleicke’ uit Krommenie.

BIJ DE PONT
Als je niet zo’n vader of een ander familielid had, moest je 
iets anders verzinnen. Een heel lucratieve manier van ver
zamelen was langs de rij auto’s lopen die stond te wachten bij 
de Donaupont over het Noordzeekanaal, aan het eind van de 
Provinciale weg bij de Hembrug. Vaak hadden de chauffeurs wel 
even tijd voor een joch dat de ramen wilde wassen (voor een 
paar centen) en om suikerzakjes vroeg. En aan de Amsterdamse 
kant had je meer succes dan aan de Zaanse kant. Daar was 
nauwe lijks concurrentie, zodat ik daar héél veel bij elkaar heb 
gebedeld. Dat leidde tot een leuke verzameling die een aardige 
weer spiegeling is van het feit dat vanaf eind jaren vijftig de 
grootste schaarste in Nederland wel voorbij was. Nederland 
was weer op gang gekomen. In die collectie zaten ook ruim 100 
Zaanse suikerzakjes, die naar het Gemeentearchief Zaanstad 
zijn gegaan. 

DE HORECA
In Nederland werd het in de loop van de jaren vijftig steeds ge
woner dat de horeca en bedrijven een suikerzakje lieten maken, 
bedrukt met eigen tekst en soms een (meestal gete kende) 
af beelding. Vanaf omstreeks 1958 tot ver in de jaren zeventig 
werd het laten vervaardigen van suikerzakjes een must voor 
ieder bedrijf. In onze verzameling waren de meeste zakjes 
afkomstig van horecabedrijven in de Zaanstreek, zoals Café 
Sman in Wormerveer, Centrum Bar in Zaandam, De Harmonie 
in Oostzaan, Ab Kok in Zaandijk en De Hoop in Assendelft. Deze 
zijn nog slechts spaarzaam bedrukt; er moest nog op de kleintjes 
worden gelet. Verder waren er lunchrooms en koffiehuizen, 
zoals Snackroom Buter in Zaandam, IJssalon Tempo in de Dam
straat van Zaandam, Lunchroom Beja in Zaandijk en Broodje 
van Dick in Zaandam. Vooral de stationsrestauraties en de 
stationskoffiehuizen hadden belang bij het verspreiden van 
suikerzakjes uit reclameoverwegingen. Het stationsrestaurant 
in Zaandam had heel leuke zakjes met uit de trein hangende 
en lachende klanten van een eveneens lachende bediende. De 
doorgewinterde verzamelaar zal weten dat deze afbeelding ook 
bij andere stations werd gebruikt.
Iets fraaier waren de suikerzakjes van restaurants. Er werd 
kenne lijk wat meer omzet gemaakt. Zaanzicht in Zaandam, 
De Zwaan in Westknollendam en De Waakzaamheid in Koog 
aan de Zaan. Opmerkelijk was het suikerzakje van Toon’s Café 
Restaurant, in Uitgeest net buiten de Zaan, met de dubieuze 

De Zaanstreek in suikerzakjes
Mooie aanwinst voor het Gemeentearchief Zaanstad

Suikerzakjes zijn er al sinds de vroege jaren vijftig van de vorige eeuw. Velen verzamelden ze in hun jonge jaren. 
Soms reisde je vader, was vertegenwoordiger of kwam op een andere manier buiten de stad. En wat was er 

leuker dan suikerzakjes mee naar huis nemen voor de kinderen. Soms van dichtbij, soms uit heel Nederland, en 
soms zelfs uit het buitenland. 

door Peter Nugter
Illustraties: Verzameling fam. Nugter
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materiaal vragen. Meestal staat daar de naam van de fabrikant 
van de koffie of de suiker op; voor mooie afbeeldingen is verder 
geen plaats meer. 
Maar de oude zakjes leveren toch na al die jaren meer plezierige 
herinneringen.

Bronnen:

 Wikipedia

 Verzamelingen suikerzakjes fam. Nugter

 Club van suikerzakjesverzamelaars in Nederland, suikerzak.nl

Tenslotte lieten ook overheidsinstanties zoals de Bescherming 
Bevolking, Gemeente Wormerveer, het GEB (Gemeentelijk 
Energiebedrijf (Zaandam)) en GZW (Gasbedrijf Zaanstreek 
Waterland) suikerzakjes bedrukken. De Centrale Werkplaats 
van ‘de Boerejonker’ van de Gemeente Zaandam had er zelfs 
meerdere. Ook de ’Nuts’ bibliotheek in Koog aan de Zaan had 
haar eigen zakjes, en zelfs de kantine van de Gemeente Reini
ging Zaandam (GRZ). 
Enkele schoolkantines tapten toen al koffie, getuige suiker
zakjes van de Technische School in Krommenie en het St. 
Michaël College in Zaandam.

PLAKBOEKEN
Een andere functie van (het verzamelen van) suikerzakjes was 
het maken van een reis of vakantieverslag. In de jaren vijf
tig en zestig waren fototoestellen nog geen gemeengoed. Je 
maakte een herinneringsalbum met het spoorkaartje, folders, 
toegangsbewijzen en… suikerzakjes in een plakboek. Hiermee 
kon je je familie en bekenden laten zien waar je was geweest.

Helaas worden er nauwelijks meer suikerzakjes uit reclame
overwegingen bedrukt met de naam van de zaak, bedrijf, vereni 
ging of overheidsdienst. Staafjes met suiker en melk  poeder 
hebben het overgenomen, omdat die minder verpakkings

Collage van suikerzakjes in het bezit van de fam. Nugter
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Jacob Pielkenrood werkt aanvankelijk voor de Sociëteit der IJzer
smederij aan het Hazepad, waar hij ook is opgeleid. Hij klimt 
er op tot meesterknecht en heeft de leiding in de sme derij. Hij 
maakt er lange dagen. Niet omdat het zo druk is, maar omdat 
hij ’s avonds voor zichzelf werkt. Het werk voor de molens, 
waarvoor de Sociëteit der IJzersmederij is opgericht, loopt 
terug. Windkracht wordt in snel tempo vervangen door stoom 
en molens worden daarom steeds vaker stilgelegd. Van de op   
richters van de sociëteit, meest eigenaren van papiermolens, is 
alleen Jan Honig, telg uit een oud Zaans ondernemersgeslacht 
met de bijnaam ‘Lange Jan’, nog over. Hij wil van de Sociëteit der 

IJzer  smederij af en ziet in meesterknecht Jacob Pielkenrood een 
geschikte kandidaat om de smederij over te nemen. Een jonge 
ondernemende kerel, die hard kan werken en die zich in zijn 
vrije tijd toelegt op het maken van ijzeren bussen, op verzoek 
van de Zaandijker Jan Marinus Vis, directeur van lakfabriek 
Jacob Vis Pz., een vernieuwer die samen met hem op zoek is naar 
een betere verpakking voor zijn producten.

MOEDER DE VROUW WERKT MEE
Jan Honig komt echter terug op zijn besluit, omdat zijn halfbroer 
Cor belangstelling heeft voor de Sociëteit. Jacob Pielkenrood is 
woedend en begint voor zichzelf. Maar nog weinig Zaankanters 
kennen het nieuwe bedrijfje. Daarom maakt Jacob eerst een 
ijzeren uithangbord in de vorm van een aambeeld, dat hij aan de 
gevel hangt. In het begin is zijn vrouw Marijtje behalve moeder 
van drie kinderen en huisvrouw ook nog knecht in de smederij. 
Ze moet helpen met het omleggen van wieltanden, het ijzer uit 
het vuur halen en de onderblazer met haar voet bedienen. Dat 
is zwaar werk en als ze niet hard genoeg trapt en het vuur niet 
heet genoeg wordt, laat Jacob dat duidelijk weten. Soms staat 
het huilen haar nader dan het lachen, dus na een paar maanden 
komt de eerste knecht. Toch blijft Marijtje meehelpen, want de 
pas gesmede kachels moeten eerst worden gepoetst voordat ze 
kunnen worden verkocht en dat is vrouwenwerk. 

KLAGENDE BUREN
Als het werk aantrekt, beginnen de buren te klagen. Achter de 
kerk in Zaandijk is iedere bewoner zelf verantwoordelijk voor 
het stukje bestrating voor zijn huis. Het bruggetje aan het einde 
van het pad is smal, zodat er geen zwaar beladen karren het 
pad opgereden kunnen worden. Die zouden de bestrating be
schadigen en dus de bewoners op kosten jagen. Voor Jacob is 
dit een probleem, want hij krijgt in toenemende mate orders 
voor zware kachels en ijzeren bussen die hij op een handkar 
afvoert. Jacob heeft een lorrie gemaakt, waarmee hij zijn bussen 
en ander smeedwerk over het Langepad naar voren rijdt, om 
zijn vracht vervolgens over het bruggetje te sjouwen en op 

N.V. Metaalwarenbedrijf v/h 
Firma Jb. Pielkenrood

Eerste grootschalige industrie in Zaandijk
In 1895 start Jacob Pielkenrood een smederij in een houten pandje halverwege het Langepad in Zaandijk, dat hij 
voor 350 gulden heeft gekocht. Na een moeizaam eerste jaar begint de smederij aardig te lopen, vooral door de 

opdrachten van lak- en stopverfproducent firma Jacob Vis Pz. Die bestelt soms vijftig tot honderd ijzeren bussen 
tegelijk en betaalt direct bij aflevering. Boter bij de vis in een tijd dat op de pof heel gewoon is. Al spoedig wordt 

de smederij te klein en koopt Jacob een pand in de Kerkstraat en een stuk grond achter de kerk. Daar bouwt 
hij een schuur die uitgroeit tot een fabriek waarin tot op de dag van vandaag – weliswaar in afgeslankte vorm – 

door opeenvolgende eigenaren metalen bussen worden gefabriceerd.

door Ed Pielkenrood
Illustraties: Collectie Pielkenrood Stichting

Jacob Pielkenrood (1862 – 1938), oprichter van de 

bussenfabriek in Zaandijk.
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een daar gereed staande handkar te laden. Vervolgens wordt 
de bestelling door de knecht naar de opdrachtgever gereden. 
Telkens moet Jacob erop letten dat hij zijn lorrie niet te zwaar 
belaadt en dat begint hem snel te vervelen. Als de barbierszaak 
van Van Amersfoort in de Kerkstraat vrijkomt, besluit Jacob 
Pielkenrood in 1900 het pand te kopen. Achter de zaak bevindt 
zich een grote woning en daarachter nog een woning. Een van de 
woningen wordt bij de barbierszaak getrokken en tot smederij 
ingericht, in de andere neemt het gezin Pielkenrood zijn intrek. 

VAN SCHUUR NAAR ECHTE FABRIEK
Bijna gelijktijdig koopt Jacob Pielkenrood ook een stukje grond 
van Sibbele de Boer, die achter de kerk aan het Langepad een 
scheepstimmerwerf heeft. De Boer is de verwoestende brand, 
die zijn scheepswerf in mei 1878 trof, eigenlijk nooit te boven 
gekomen. De brand had destijds grote gevolgen. Niet alleen 
zijn scheepshelling met een schip en drie loodsen met hout 
en teer gingen verloren, ook andere bedrijfsgebouwen en 
woon  huizen in de omgeving brandden volledig af. De klok 
in de nabijgelegen houten kerk werd voortdurend geluid om 
iedereen te waarschuwen voor de grote brand, totdat de kerk 
zelf in vlammen opging. 
Op het moment dat Jacob het stuk grond koopt en er een schuur 
bouwt, staat er al weer enige jaren een nieuwe stenen kerk op 
de plek van de oude. Aanvankelijk wordt de schuur gebruikt 
als stal  ling voor de handkarren en opslag van stalen platen en 
andere voorraad. Maar al snel wordt de smederij te klein voor 

de verschil  lende activiteiten. Jacob besluit daarom de schuur 
aan het Langepad in te richten voor de fabricage van ijzeren 
bussen. Bovendien neemt hij twee man in dienst. Zij komen uit 
de blik  fabriek van Verwer in Krommenie en kennen het blikvak 
tot in de puntjes. Zij willen de ijzeren bussen op dezelfde manier 
maken. Helaas ontbreken daarvoor de machines, dus er moet 
voor  lopig nog met handkracht worden gewerkt.
Al gauw brengt Pielkenrood een luchtdicht afsluitbare bus op 
de markt, die direct een groot succes is. Er komen orders uit 
het hele land binnen. Om die te kunnen verwerken wordt er 
eerst een draaibank gekocht, die met een trapmechanisme in 
beweging wordt gebracht. Maar al snel volgt er een gasmotor, 
die ook verschillende andere machines aandrijft. Er komen 
bovendien meer mensen in dienst. De schuur wordt in 1910 flink 
uitgebreid en voorzien van een stenen voorgevel. Nu staat er een 
echte fabriek aan het Langepad.

EERSTE CAO
Het aantal personeelsleden bij Pielkenrood groeit snel. De 
firma is een goede werkgever, want in 1913 wordt één van de 
eerste collectieve arbeidsovereenkomsten in Nederland bij 
Pielken  rood gesloten. De Metaalbewerker, het weekblad van Den 
Algemeenen Nederlandschen Metaalbewerkersbond, maakt op 
12 april 1913 enthousiast melding van deze nieuwe C.A.O. onder 
de kop ‘Een mooi succes bij Pielkenrood’. 

Personeel van de Firma Jacob Pielkenrood in de jaren twintig.
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machinaal, ijzeren bussen of drums voor de verpakking van 
plamuur en stopverf te vervaardigen, ijzeren bussen, welke de 
verffabrikanten, toen hun product met olie toebereid werd en 
de tijd van droge, in vaten verpakte verven voorbij was, hoog 
nodig hadden. Een behoefte waarin de Pielkenroods gingen 
voorzien. De vervolmaking van de fabricage leidde vanzelf 
tot uitbreiding van het afzetgebied, want het volkomen lichte 
plaatijzeren fust bleek ook zeer goed bruikbaar voor dunne 
verven en olie en van ijzeren emballage maken thans eveneens 
de fabrikanten van zeep, stroop, poetskatoen, dextrine, inkten, 
enz. gebruik. Ook ver buiten de Zaanstreek. En zoo groeide de 
ijzeren emballageindustrie van Pielkenrood tot de grootste 
op haar gebied.’

MARKTLEIDER IN SECTOR
Al voor de crisis, die op de productie van bussen geen invloed 
lijkt te hebben, heeft Jacob de N.V. Metaalwarenfabriek v/h Fa. 
Jb. Pielkenrood opgericht. Vierendertig procent van de aandelen 
behoudt hij zelf, terwijl Siem en Anton ieder drieëndertig 
procent krijgen. Anton wordt directeur van de N.V. en Siem, 

Met de groei van zijn zaak besluit Jacob Pielkenrood zijn zonen 
Siem en Anton bij de directievoering te betrekken om het zelf 
wat rustiger aan te doen. Hij heeft bovendien onlangs een 
bestuursfunctie aanvaard in de Bond van Smedenpatroons, 
afdeling Zaanstreek, waarvan hij één van de oprichters is. 
In het voorjaar van 1915 neemt hij zijn zonen mee naar de 
notaris, waar de vennootschap onder firma Jb. Pielkenrood 
wordt opgericht. Jacob is blij dat hij nu zijn zorgen kan delen, 
want het wordt in deze oorlogstijd steeds moeilijker om aan 
grondstoffen te komen voor de smederij en de bussenfabriek. 
Door de geïsoleerde positie van Nederland als neutraal land, 
ligt de handel met het buitenland hoegenaamd stil. Er wordt 
dus ook geen ijzer meer ingevoerd. Na de Eerste Wereldoorlog 
wordt de situatie gelukkig snel beter, tot eind jaren twintig de 
crisis toeslaat. Onder de kop ‘Lichtplekken in Crisistijd’ plaatst 
het Algemeen Handelsblad daarover op 4 februari 1930 een artikel:
‘De Zaanstreek telt acht verffabrieken van beteekenis, een groot 
deel van de in Nederland benoodigde verf komt uit dit gebied. 
(…) Deze verfindustrie betrekt nu haar emballage goeddeels 
van de fa. Pielkenrood. (…) Zij verschaft zestig man daarmede 
werk, maar de zaak is nog jong en gegroeid uit een in 1895 
door den vader der huidige firmanten gestichte kleine huis 
en kachelsmederij. En reeds de vader begon, zij het nog niet N.V. Metaalwaren v/h Firma Jb Pielkenrood aan het Langepad 

eind jaren veertig.
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van den ouden stempel heengegaan, een dergenen, die hebben 
meegeholpen, om van de Zaanstreek een der belangrijkste 
industrieele centra van ons land te maken. De overledene, die 
een Zaankanter in hart en nieren was, heeft door zijn eenvoud 
en karakter vele vrienden gehad, zowel in de Zaanstreek als 
daarbuiten, terwijl hij in het plaatselijke leven een meer dan 
gewone achting genoot. (…)’

COLLECTIEF GEHEUGEN
Jacob Pielkenrood heeft niet kunnen voorkomen dat zijn bedrijf 
in andere handen valt. In 1959 wordt de helft van de aandelen 
van de Beleggingsmaatschappij Zaandijk verkocht aan Verblifa 
en in 1967 de andere helft. Tenslotte verlaat de kleinzoon van 
Jacob, als directeur en laatste Pielkenrood, in 1971 het bedrijf. 
Toch blijft ‘Pielkenrood’ vanaf die tijd, ondanks een aantal 
wisselingen van eigenaar, voortdurend onderdeel uitmaken 
van de naam van het bedrijf. Sinds een aantal jaren heet het 
bedrijf nu: Ardagh Metal Packaging Pielkenrood BV. 
Vanaf de oprichting in 1895 tot op de dag van vandaag hebben 
er duizenden mensen bij Pielkenrood gewerkt en is het bedrijf 
als het ware onderdeel geworden van het collectief geheugen 
in de Zaanstreek. Toch is er slechts één markant stukje van het 
fabrieksgebouw dat aan de oorsprong herinnert over: de stenen 
gevel uit 1910 als onderdeel van de oostgevel aan het voormalige 
Langepad. Deze historische gevel, die vanaf de openbare weg 
niet is te zien, verdient het om behouden te blijven als monu
ment van de eerste grootschalige industrie in Zaandijk.

 Bron: 

 Archief Pielkenrood Stichting, inmiddels overgedragen aan het GAZ.

 

die veel op de Amsterdamse beurs handelt, commissaris. Jacob 
wordt tot presidentcommissaris benoemd. Begin jaren dertig is 
het kleine fabriekje achter de kerk uitgegroeid tot een complex 
dat – nog zonder kantoor en magazijn – een gevelbreedte 
heeft van vijftig meter en een diepte van tweeëndertig meter. 
Pielkenrood is marktleider in zijn sector en de productie is sinds 
1922 meer dan verdrievoudigd. 
Toch zijn de gevolgen van de crisis ook in het succesvolle be
drijf voelbaar. De nodige productverbeteringen verhogen de 
kosten en door de felle concurrentie kunnen deze niet worden 
doorberekend in de prijzen. Daardoor komen de marges onder 
druk te staan. Een van de belangrijkste concurrenten is Verblifa, 
de Verenigde Blikfabrieken in Krommenie. In 1934 verwerft 
Verblifa vijftig procent van de aandelen in de N.V. Metaal  waren
fabriek v/h Firma Jb. Pielkenrood. Daardoor krijgt Pielken rood 
de mogelijkheid een aanzienlijke uitbreiding van het pand te 
realiseren. Dat is nodig, want er komt uit de chemische sector 
een belangrijke groep afnemers bij. De kwaliteit van de bussen 
wordt nog verder opgevoerd. Als eerste in Nederland maakt 
Pielkenrood in 1937 een ijzeren bus met hengsel. Het grote 
voordeel is bovendien dat de bussen stapelbaar zijn.

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ ZAANDIJK
In 1935 richt Jacob Pielkenrood de N.V. Beleggingsmaatschappij 
Zaandijk op, waarvan het kapitaal wordt gevormd door de 
aandelen van de N.V. Metaalwarenfabriek v/h Fa. Jb. Pielken  rood. 
Hiervoor in de plaats worden vijftig aandelen in de beleggings
maatschappij uitgegeven, waarbij Jacob zelf deelneemt met zes 
aandelen en zijn zoons ieder met tweeëntwintig. De Beleggings
maatschappij Zaandijk is nu dus voor de helft eigenares van de 
metaalwarenfabriek. Dit heeft Jacob bedacht om te voor komen 
dat een deel van het aandelenpakket zou kunnen worden ver
kocht aan de N.V. Verenigde Blikfabrieken, die de overige vijftig 
aandelen al in handen heeft en daarmee een meerder heids 
belang in de onderneming zou krijgen.
Als Jacob Pielkenrood zijn levenswerk heeft veilig gesteld over
lijdt hij op 75jarige leeftijd in 1938. Het Algemeen Handelsblad 
van 27 januari van dat jaar wijdt op pagina 2 een groot artikel 
aan ‘de pionier van de emballage voor de verfindustrie. (…) 
Met den thans ontslapene is een typisch Zaansch zakenman 

Metaalwarenfabriek aan het Langepad in Zaandijk omstreeks 1910.

De nog steeds bestaande en oorspronkelijke gevel 

van de bussenfabriek uit 1910 aan het Langepad heeft 

monumentale waarde.
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Zaandam en het Zaangemaal blijkt dat er destijds ook veel 
bedrijvigheid was. En naast straattypes laat hij ook het soms 
verrassende contrast zien tussen het her en der nog aanwezige 
agrarische achterland en de Zaanse industriële bedrijvigheid. 
Chris Krijt liet zijn foto’s ontwikkelen en soms, maar lang niet 
altijd, afdrukken door Foto De Jong aan de Zaandamse West
zijde. Zodoende zijn veel foto’s nooit verder gekomen dan het 
stadium van negatief. 
Toen ergens in de jaren tachtig van de afgelopen eeuw zijn 
vertrouwde 6 x 6 camera defect raakte, schakelde hij over op 
een meer eigentijdse (35 mm) kleinbeeldcamera. Dat werd 
geen succes. Hans Krijt: ‘Mijn vader kon niet worden met het 
moderne negatiefmateriaal dat veel ‘harder’ is en een veel groter 
contrast heeft; ook leek hij het ‘zachte’ te missen van de oude 
objectieven. Die hadden vaak een lichte vorm van overstraling. 
Daardoor kregen veel foto’s een soort van floers dat een zacht 
en soms romantisch effect gaf. Hij probeerde het nog wel, maar 
was het oude gevoel kwijt.’ Uiteindelijk gaf Chris de brui aan 
het fotograferen. Tijdens zijn actieve periode maakte hij naar 
schatting 15.000 foto’s, die in veel gevallen niet zijn gedocumen
teerd. Daardoor zijn locaties of afgebeelde personen vaak niet 
te herleiden.

OORLOGSJAREN EN VERZET
Chris Krijt had nog een heel andere kant. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog was hij actief in het verzet. In 1936 had hij zijn 
militaire dienstplicht voltooid, maar in augustus 1939 werd 
hij opgeroepen ter mobilisatie. Hij kwam in Leusden terecht. 
De dreiging van naziDuitsland ontaardde in 1940 in de bezet
ting van ons land en de Tweede Wereldoorlog. Hans Krijt: ‘Er 
bestaat nog een briefje dat hij naar huis stuurde op 10 mei 
1940, de dag van de Duitse inval, waarin hij beschreef hoe hij 
Duitse vliegtuigen zag overkomen.’ Op 11 mei werd hij met zijn 
eenheid naar Rotterdam verplaatst om daar Duitse para’s die 
zich in huizen hadden verschanst, op te sporen. Bij deze acties 
sneuvelde zijn dienstkameraad Cees de Graaf uit Assendelft. Na 
de Nederlandse capitulatie werd Chris gevangengenomen maar 
hij kwam na twee weken weer vrij. Hij raakte betrokken bij een 
verzetsgroep; uit aanbevelingsbrieven voor de Stichting 1940
1945 blijkt dat hij zich bezig hield met het ophalen van gedropte 
wapens, die hij vervolgens thuis opsloeg voor distributie. Ook 
gaf hij wapeninstructies.1 Daarnaast verspreidde hij illegale 
kranten zoals De Vonk en De Waarheid en verzorgde hij het 

CHRIS KRIJT, FOTOGRAAF
Chris Krijt werd in 1916 in Zaandam geboren als telg van een 
gezin met uiteindelijk elf kinderen. De familie woonde in de 
Zaandamse Botenmakersstraat 9, waar vader Jan Krijt een 
loodgietersbedrijf had. Omdat een zelfstandige beroepskeuze 
destijds niet altijd mogelijk was, kwam Chris al snel te werken 
in het bedrijf. Ergens begin jaren vijftig begon hij met foto
graferen. Hans Krijt: ‘Mijn vaders passie lag bij de kunst; hij 
was van beroep loodgieter en kwam door zijn werk in de gehele 
Zaanstreek. Zijn camera ging daarbij vaak mee.’ Chris Krijt 
werkte op 6 x 6 zwartwit negatiefmateriaal en fotografeerde 
met een balgcamera, mogelijk een Agfa. Dat was destijds een 
veelgebruikt type voor amateurfotografen; doordat de camera 
inklapbaar was kon Chris deze makkelijk meenemen tijdens 
werkzaamheden. Net als broer en fotograaf Wim was ook Chris 
‘een beetje een romanticus’. Zijn foto’s kenmerken zich vooral 
door rust; zij laten een tijdsbeeld zien toen het er in Nederland 
en ook in de Zaanstreek een stuk kalmer aan toe ging. Veel 
foto’s roepen een sfeer op die we ook vinden in het werk van 
fotografen als Cas Oorthuys en een filmer als Bert Haanstra. 
Het is het Nederland uit de opbouwtijd van de jaren vijftig en 
zestig, toen in de Zaanstreek nog veel van het oude karakter was 
te vinden. In de straten stonden maar weinig auto’s en kinderen 
konden nog zonder al te veel gevaar buiten spelen. Het waren de 
kinderen die velen zich nog kunnen herinneren: de jongens met 
het haar keurig in een scheiding, de meisjes in jurkjes en rokjes 
en met het haar vaak in vlechtjes. Op de Westzijde was nog maar 
weinig verkeer en de Zaandamse haven was nog echt een haven. 
Schepen meerden aan en losten hun lading (veelal hout) en in 
het Westzijderveld stonden bijna alleen nog houtbedrijven.
Ouderen die hij fotografeerde, hadden vaak nog een soort 
monu  mentale waardigheid, al is ook zichtbaar dat er niet 
over  al weelde heerste. Sommige landschappelijke tafereeltjes 
laten een vooroorlogse rust zien en een foto van gereedstaande 
markt  kramen die worden beschenen door het eerste ochtend
licht, heeft een bijna gewijde sfeer. In veel van zijn foto’s lijkt 
Chris Krijt de klassieke compositieregels, zoals zichtlijnen en 
het contrast tussen donkere en lichte partijen, onbewust te 
hebben toe ge  past. Hans Krijt: ‘Hoewel hij geen fotoopleiding 
heeft gehad groeiden zijn foto’s langzamerhand uit van kiekjes 
tot ‘foto’s’.
Toch toonde Chris Krijt niet alleen maar rust: uit foto’s van 
de bouw van de nieuwe Wilhelminasluis en Beatrixbrug te 

Chris Krijt
Amateurfotograaf van de Zaanstreek

Oud-Zaandammer Hans Krijt heeft een flinke dosis ontwikkelaar in zijn bloed: zijn oom was Wim Krijt  
(1914-2000), Zaans (freelance)fotograaf die met zijn Rolleicord decennia lang opmerkelijke Zaanse 

gebeurtenissen, maar ook het leven van alledag voor onder meer dagblad De Typhoon heeft vastgelegd.  
Zijn vader was Chris Krijt (1916-2005), loodgieter van beroep en een bezield amateurfotograaf.

Door George Slieker
Foto’s: collectie Hans Krijt
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De Zaandamse Westzijde in rust; er is nog 

nauwelijks verkeer. 

De leeftijd der sterken. 

Toen files nog bijna alleen uit fietsers bestonden. 

Reclames op een gevel in Koog aan de Zaan,  

bij de brug over de Mallegatsloot.

Chris Krijt in zijn werkkamer; op de achtergrond een 

schilderij van Jaap Stellaart. 

Gezicht naar het nog 

bijna maagdelijke 

Westzijderveld; in de 

verte is molen De Held 

Jozua zichtbaar. 



altijd wel iemand op de koffie. Ik herinner mij onder andere 
Rob Ebel, Peter Teeling, Gerrit de Jong, Jan de Boer, Hans Kuit, 
Miletiç; met name met Jaap Stellaart had hij nauw contact.’

VONDST
Na de dood van zijn beide ouders vond Hans Krijt honderden 
mapjes met duizenden negatieven. Het waren de foto’s die zijn 
vader op zijn tochten door de Zaanstreek gedurende tientallen 
jaren had gemaakt. Uit al dat boeiende fotomateriaal maakte hij 
een selectie die hij naar positief omzette. Daar maakte hij een 
fotoboek (voor kleine kring) van onder de titel De Zaanstreek in 
zwartwit 19501970. Het is onderverdeeld in thema’s als straat
types, winter, stadsleven en bedrijvigheid. Het is een prachtig 
document geworden van een inmiddels voorbije tijd, die velen 
nog vers in het geheugen ligt. 
Veel is inmiddels veranderd door sloop en stadsuitbreiding, 
verkeersmaatregelen en toegenomen bedrijvigheid. In het na 
woord noemt Hans Krijt zijn vader een romanticus wiens onder
werpen zich duidelijk onderscheiden van het werk van broer en 
freelance fotograaf Wim Krijt. Inmiddels heeft Hans Krijt het 
grootste deel van de collectie negatieven overgedragen aan het 
Gemeentearchief Zaanstad (GAZ); het is de bedoeling dat zij 
wordt gedigitaliseerd en via internet beschikbaar komt voor het 
publiek. Daarmee wordt een uniek stukje documentatie uit een 
voor velen nog tastbaar verleden toegankelijk. Wellicht kunnen 
dan ook de vragen worden opgelost omtrent veelal onbekende 
personen en locaties. 

Met dank aan Hans Krijt, Amsterdam. 

Noten:

1 Aanbevelingsbrief aan de Stichting 19401945 uit 1972. 

2 Idem.

ophalen en afdragen van gelden voor onderduikers. Bij een 
inbraak in 1944 in een magazijn van de NS vergaarden hij en 
zijn groep gereedschappen om rails bij de Hembrug onklaar te 
maken tijdens de spoorwegstaking van dat jaar. 
Na de bevrijding gingen de verzetsgroepen op in de Binnen
landse Strijdkrachten (BS), die onder andere de taak hadden 
gekregen om ‘foute’ Nederlanders te arresteren. Daarbij ging 
men zich vaak te buiten aan pesterijen en wreedheden. Hans 
Krijt: ‘Mijn vader had na de bevrijding een enorme afkeer van 
het gedrag van veel BS’ers; ze hielden zich vaak niet aan de regels 
om  trent de behandeling van gevangengenomen collaborateurs. 
Voor hem was de oorlog voorbij; hij leverde zijn overall (het 
uniform van de BS) en andere zaken in en ging weer aan het 
werk. ’Saillant detail is nog dat buurman Jan Hooft, die op 
Boten    makersstraat 11 woonde, in mei 1945 door de BS werd 
gearre    steerd wegens collaboratie. Hij was tijdens de bezetting 
onder meer NSBblokhoofd en hield in zijn huis vaak NSB
bijeen  komsten.

SOCIAAL MENS
Chris Krijt was een mens met veel sociaal gevoel. Tijdens het 
laatste oorlogsjaar gaf hij vaak levensmiddelen weg aan mensen 
die deze beter konden gebruiken.2 Ook in zijn werk liet hij zich 
vaak van zijn goede kant zien: wanneer hij tijdens een vorst 
periode bevroren waterleidingen moest ontdooien bracht 
hij minder welvarende gezinnen (vaak aan de veelal nog niet 
gesaneerde paden) niets in rekening. Ook was het gezin Krijt 
een soort ‘sociaal centrum’; in die tijd had nog bijna niemand 
(behalve ondernemers) een telefoon. Vaak kwamen buurt
bewoners telefoneren en werden allerlei maatschappelijke 
problemen besproken, en ook wel eens verholpen. Sommigen 
kwamen geld lenen. Hans Krijt: ‘In enkele gevallen voldeed 
mijn vader aan dat verzoek. Daarnaast had hij veel contact met 
Zaanse kunstenaars. Wanneer ik uit school thuiskwam, zat er 

Brand in het Zaans Veem in 1954. Chris Krijt aan het werk in de Klauwershoek; op de achter-

grond zijn de fabrieken aan de Oostzijde te zien.
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model staan voor diverse bedrijfsvormen; verschillende Zaanse 
bedrijven hadden vergelijkbare stoomwerktuigen. 
Deze miniatuurstoommachine heeft een verticale stoomketel 
en een horizontale machine en werd gebouwd door Cornelis 
van de Stadt (18561915). Zijn vader, Huybert van de Stadt, be
hoorde tot de eerste houtzagers in Zaandam die gebruik 
maakten van stoomwerktuigen. Huybert was een telg uit de 
zeer ondernemende familie Van de Stadt. 

HOUTHANDEL VAN DE STADT
Al in de achttiende eeuw was de familie Van de Stadt actief 
in de scheepvaart en de houtzagerij. De overgrootvader van 
Cornelis, Engel van de Stadt (17461819), had een goed lopende 
hout  zagerij. Hij was de grondlegger van de grootste houthandel 
van Zaandam. Hij nam zijn drie zonen, Claas (17821852), Huybert 
(17861844) en Cornelis (17931857) op in de leiding van de hout
zagerij, die vanaf 1813 verder ging onder de naam ‘Engel van de 
Stadt & Zoonen’.2 
Na het overlijden van zijn weduwe, Guurtje Kroeger (1750
1827), werd de zaak ten overstaan van notaris Dozy in Zaandam 
opgedeeld in twee afzonderlijke ondernemingen.3 Zoon 
Cornelis (grootvader van stoommachinebouwer Cornelis) kreeg 
de Westzaandammer paltrok De Witte Ster, de bovenkruier Het 
Bruine Schaap en de paltrokken De Huisman, Het Vergulde Hert 
en De Boendermaker en bleef actief onder de oude firmanaam. 
Ondanks tegenslagen in de handel lukte het Cornelis van de 
Stadt om een bloeiend bedrijf op te bouwen. In 1838 breidde hij 
de zaken uit met de bouw van een compleet nieuwe zaagmolen, 
de bovenkruier De Vrede. In 1845 kocht hij ook nog de paltrok De 
Jonge Arnoldus; met deze aankoop bezat hij alle zaagmolens aan 
de Hanenpadsloot.4 Omstreeks 1840 was Cornelis de grootste 
houtzager in de Zaanstreek. Hij bezat zeven houtzaagmolens 
en vijf van zijn acht zonen werden ook houtzagers. Van 1846 tot 
1852 was hij burgemeester van Zaandam.5

HET EERSTE STOOMMACHIENTJE
In het midden van de negentiende eeuw deed Cornelis van de 
Stadt zijn bezittingen geleidelijk aan over aan zijn kinderen. 
Zo verwierf Huybert van de Stadt, de vader van stoom   mach
ine  bouwer Cornelis, op 27 mei 1854 de paltrok houtzaag molen 

OP HET NIPPERTJE GERED
Het heeft niet veel gescheeld of dit schoolvoorbeeld van fijn
mechanica was, bij de verhuizing van het Zaanlands Lyceum 
vanuit het Ruyterveer naar de nieuwe locatie aan de Vincent 
van Goghweg in 1963, bij het grofvuil gezet. Dankzij de inzet 
van Henk van Gent is deze machine echter behouden gebleven 
en, met heel veel liefde en vakmanschap, weer in volle glorie 
hersteld. Van Gent kwam, als leverancier, regelmatig op de 
school aan het Ruyterveer. Tot zijn verdriet – hij is lid van de 
‘Stoom  groep Holland 1 – trof hij daar de zwaar verwaarloosde 
stoommachine aan onder een dikke laag stof. Een medewerker 
van de school had de machine gered uit de fietsenstalling. Na 
overleg met de toenmalige rector, de heer Oosthuizen, werd 
besloten dat Van Gent de machine thuis zou renoveren. Vele 
maanden poetswerk aan het koper en het demonteren en 
weer monteren van alle draaiende onderdelen en appendages 
waren nodig om de machine weer toonbaar en ‘bedrijfsklaar’ te 
maken. Tegenwoordig draait zij alleen nog op schone perslucht, 
maar op 9 februari 1990 had Van Gent haar, na driekwart eeuw 
weer ’onder stoom’. Hij vroeg zelfs een officiële ketelkeuring 
aan. Maar het stoken van dit type stoomketels was tijdens zijn 
werk  zame leven al niet erg milieuvriendelijk, laat staan dat je 
daar tegen  woordig nog de handen voor op elkaar krijgt. 

WAT IS EEN STOOMMACHINE EIGENLIJK?
Een stoommachine bestaat uit twee componenten: een ketel 
waarin de stoom wordt gemaakt en een machine waarin die 
stoom expandeert, waardoor een zuiger in beweging wordt 
gebracht. Ketel en machine kunnen niet zonder elkaar, maar 
het type stoomketel kan, per installatie, verschillen. Net zo 
goed als de machine zelf trouwens. Beide onderdelen zijn, 
los van elkaar, verder doorontwikkeld. Uiteindelijk wordt de 
beweging van de zuiger omgezet in een, bij het productieproces 
passende roterende beweging van maal of pelstenen of een 
op en neergaande beweging zoals bij zaagramen in een 
houtzagerij. Een stoommachine is een krachtbron voor allerlei 
productieapparaten. De vorm wordt aangepast aan het doel 
waarvoor de machine wordt gebruikt. In treinen en op schepen 
werden andere constructies toegepast dan bij landinstallaties. 
De miniatuurstoommachine uit het Zaanlands Lyceum kan 

Stoommachine in het  
Zaanlands Lyceum

De redding van een monumentaal onderwijsobject
In een verloren hoek van het centraal trappenhuis van het Zaanlands Lyceum aan de Vincent van 
Goghweg 42 in Zaandam staat, in een speciaal gemaakte vitrine, een miniatuur- stoommachine. 

Hoe komt dit stukje industriële geschiedenis, met duidelijk Zaanse roots, op deze ‘onke’ plek? 
Waarom krijgt het niet de aandacht die het verdient?

door: Cees Kingma
foto’s: auteur, tenzij anders vermeld
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De heer H. van Gent smeert, 

tijdens de demonstratie van de 

draaiende stoommachine, de 

leibaan van de drijfstang.

Zelfs aan de oliekannetjes 

is gedacht, uiteraard ook in 

miniatuur.

Detail van de horizontale stoommachine.

Tekening van een verticale stoomketel en een 

verticale stoommachine van Marshall, Sons & 

Co.. Deze tekening is uit hetzelfde jaar als de 

ketel die geleverd werd voor stoomvergunning 

no. 270 aan H.v.d. Stadt Czn, Zaandam, 

houtzagerij 1869. Daar werd waarschijnlijk 

een horizontale stoommachine bij geplaatst. 

(Online versie van ‘Grace’s Guide to British 

Industrial History’) 
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van de Dienst voor het Stoomwezen’ blijkt dat het hierbij ging om 
Martinus Kamphuijs uit Zaandam, die vergunning vroeg voor 
zijn ‘locomobile 516 Ruston Proctor’.9 Verder bezat H. de Vries & 
Co. een kleine zaagmolen aan de Spoorsteeg in Westzaandam, 
die al in 1866 geschikt werd gemaakt voor stoom kracht.
De neef van Huybert van de Stadt Cz. (en dus de oom van stoom      
machinebouwer Cornelis), Huybert van de Stadt jr. (18261872), 
liet in 1871 een stoomhoutzagerij bouwen bij molen De Kruis
kerk. De Dienst voor het Stoomwezen noteerde hem als no. 298: 
‘Huibert van de Stadt junior, houtzagerij 1871 ketel fabri  kant 
Soc. de Flandre Gent, geplaatst door Oostmeyer te Zaandam  
1872 idem 32 pk.’. Volgens de Molendatabase liet Huybert het 
molengedeelte van De Kruiskerk slopen en richtte hij de over
ge  bleven onderbouw met het binnenwerk in als stoom zagerij.10 
Gezien het vermogen van de stoommachine ging het hier wel 
om de verstoming van een houtzaagmolen. Deze acht  kante 
bovenkruier, uitgerust met zes zaagramen, was de grootste 
zaag  molen die ooit in Nederland werd gebouwd.11 
De leveranciers van Zaanse stoomketels kwamen o.a. uit 
Neder     land, Duitsland, België en Engeland. Het Engelse bedrijf 
Marshalls Sons & Co. (vertegenwoordigd door Landré en 
Glinderman uit Amsterdam) leverde in de periode 18611898 bij 
29 Zaanse bedrijven kleine stoommachines en ketels. Het waren 
meestal kleine staande ketels met een verwarmd oppervlak van 
een paar vierkante meter.12 

FABRIEK VOOR STOOMWERKTUIGEN
Cornelis van de Stadt moet al direct bijzonder gefascineerd 
zijn door de moderne techniek van stoomwerktuigen. Na een 
praktische opleiding in de smederij van Oostmeyer aan de 
Zuiddijk in Zaandam ging hij voor een gedegen vakopleiding 
naar de N.V. Fabriek van Stoom e.a. werktuigen H. Jonker & Zoon 
te Amsterdam. Zijn vader kocht voor hem een fabriekje aan de 
Bleekersstraat in Zaandam; in 1880 kreeg hij een vergunning 
voor het stichten van een ijzersmederij met een stoomwerktuig. 
De Dienst voor het Stoomwezen noteerde onder no. 680: ‘C. van de 

De Boendermaker met alles erop en eraan in het veld aan de 
Hanenpadsloot aan de oostzijde van Zaandam en de hout
zaagmolen De Huisman, ook een paltrok en ook met alles 
erop en eraan en eveneens gelegen in het veld aan de Hanen
padsloot.6 Verder kocht Huybert van de Stadt ook nog een 
woonhuis aan het Sluispad van zijn vader. Hij ging werken onder 
de firmanaam Huybert van de Stadt Cz.. 
Uit het Verkort verslag van den toestand der Provincie Noord
Holland [over 1869], gedaan aan de Provinciale Staten van het 
gewest door de Gedeputeerde Staten in de Zomervergadering 
van het jaar 1870 blijkt dat ‘aan H. van de Stadt Cz. te Zaandam 
vergunning werd verleend tot plaatsing in eene schuur nabij zijn 
houtzaagmolen van een stoomwerktuig van 7 paardenkrachten 
met een schoorsteen’.7 In het ‘Archief van de Hoofdingenieur van 
de Dienst voor het Stoomwezen 18551925’ staat onder no. 270 bij de 
stoomvergunningen: ‘H.v.d. Stadt Czn, Zaandam, houtzagerij 
1869, ketelfabrikant Marshall Sons & Co. Gainsborough’.8 Het 
gaat hier om een stoommachine met een betrekkelijk gering 
vermogen in een molenschuur; waarschijnlijk was het dus een 
lattenzagertje of een verenzagertje. Het vermogen was onvol
doende om de ernaast staande paltrok De Boendermaker mee 
te verstomen. De stoomhoutzagerij kreeg de naam Morgenster.

ANDERE STOOMMACHINES IN DE HOUTZAGERIJ
Volgens het Verkort verslag van den toestand der Provincie werd aan 
M. Kamphuijs, houtkoper te Zaandam, een vergunning verleend 
‘tot oprichting eener stoomhoutzagerij aldaar’. Uit het ‘Archief 

Detail uit een bouwtekening met gevels en doorsneden door de 

Gebr. Gorter voor de Stoombeukerij J.G. van Eden aan de Padlaan-

Noordervaartdijk in Krommenie. De tekening is uit hetzelfde jaar als de 

oplevering van de ketel bij H.v.d. Stadt Czn. en toont de opstelling van 

een verticale stoomketel waarbij de schoorsteen recht door het dak werd 

gemaakt. De stoomvergunning voor deze ketel was no. 285 J. van Eden, 

zeildoekfabriek, 1870. Ketel Stork no. 53. (GAZ 53.00088) 
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Dank ook aan de heer Van Gent voor het ter beschikking stellen van 
zijn documentatie en voor het feit dat hij ons op dit bijzondere object 
heeft geattendeerd. 

Noten:

1 De Stoomgroep Holland is een vereniging voor bouwers van stoom 

gedreven modellen en technische werktuigen. 

 Zie: www.onderstoom.nl 

2 http://www.familievandestadt.nl/  online stamboom van de familie 

van de Stadt. 

3 Molendatabase, database nr. 3974.

4 Molendatabase, database nr. 3974. 

5 http://www.familievandestadt.nl/stamboom/T3.html. 

6 Molendatabase, database nr. 3793.

7 Koninklijke Bibliotheek (KB) via http://www.delpher.nl/ Algemeen 

Handelsblad zaterdag 9 juli 1870 

8 Algemeen Rijksarchief Tweede afdeling, inventaris no. 2.15.11.

9 Een locomobile is een verplaatsbare stoommachine die o.a. werd 

toegepast bij landbouwwerktuigen.

10 Molendatabase, database nr. 5226.

11 R. Couwenhoven, 1100 Zaanse Molens (Zaandam 2015) 59.

12 J. Kingma, ‘Stoom in de Zaanstreek’ Met Stoom 40 (december 2001). 

13 Volgens de brandkroniek van N. van Pomeren, [ontstond er] ‘1880.  

22 Aug. (Ontstond er) brand in de stoomhoutzagerij van den heer  

H. v. d. Stadt Cz. te Zaandam, op ’t Hanepad, ook de houtloodsen 

en fabriek brandden tot den grond af. Oorzaak onbekend’. 

Molendatabase, database nr. 3974. 

14 K. Woudt, Honderd jaar machinebouw aan de Zaan (Zaandijk 1985).

15 GAZ, OA0059, 2390. 

16 WikipediA: Thomas Newcomen (26 februari 1663  5 augustus 1729)  

was een Brits uitvinder, die de eerste praktisch werkende stoom

machine heeft uitgevonden.

17 WikipediA: James Watt (Greenock (Schotland), 19 januari 1736 – 

Heathfield Hall bij Birmingham, 25 augustus 1819) was een Schotse 

ingenieur die wordt beschouwd als de uitvinder van de moderne 

stoommachine. 

Stadt Hzn. Zaandam, werktuigenfabriek, ketel H. Jonker & Zn. 
Amsterdam no. 203  1781880’. 
In 1881 kreeg hij vergunning om op hetzelfde adres een ijzer en 
metaalgieterij op te richten. Bij het overlijden van Huybert van 
de Stadt in 1884 werd de ‘fabriek voor stoomwerktuigen’ voor de 
som van ƒ 3650, toebedeeld aan zijn zoon Cornelis. 

HERKOMST VAN DE MACHINE VAN HET ZAANLANDS LYCEUM
De stoomketel die behoort bij de miniatuurstoommachine, 
heeft een ‘fabrieksplaat’ met de tekst: ‘Vervaardigd door C. van de 
Stadt Hzn Zaandam 1880’. Op 22 augustus van dat jaar raakte de 
stoomhoutzagerij van vader Huybert door onbekende oorzaak 
in brand en werd volledig in de as gelegd.13 We kunnen er dus 
van uitgaan dat, indien de verhalen uit de overleveringen 
kloppen en Cornelis de machine uit de zagerij van z’n vader 
heeft nagebouwd, deze miniatuurstoommachine een kopie 
is van het stoomwerktuig uit de stoomhoutzagerij die werd 
opgeleverd in 1869; de installatie geleverd door Marshall Sons 
& Co. uit Gainsborough. 

CONCURRENTIE
In 1885 richtten twee fabrikantenzonen, de heren P.M. Duyvis 
en D.W. Stork, in Koog aan de Zaan de machinefabriek ‘Twente’ 
op,14 de latere ‘Machinefabriek P.M. Duyvis’. Waarschijnlijk had 
Cornelis van de Stadt al snel in de gaten dat zijn fabriekje niet 
was opgewassen tegen deze nieuwe grote speler in de Zaan
streek. In 1886 sloot hij zijn ‘fabriek voor stoomwerktuigen’ en 
begon met zijn zwager Pieter Latenstein de firma ‘Latenstein & 
van de Stadt Zaanlandsche Stoomwasch en Bleekinrichting’, 
gevestigd in zijn oude fabriekspand onder de naam ‘Helderoord’. 
In 1913 werd de fabriek verkocht en de firma Latenstein & van de 
Stadt ontbonden en geliquideerd. 

TESTAMENTAIRE SCHENKING
Cornelis van de Stadt overleed, nog geen 60 jaar oud, op 3 maart 
1915. In zijn testament had hij bepaald dat zijn stoommachine 
een onderwijskundig doel zou moeten dienen. Op 30 juni 1915 
besloot de gemeenteraad van Zaandam op voorstel van het 
college van B&W het aanbod ‘van de erven Cornelis van de Stadt 
Hz. alhier, van een model van een staande stoommachine ten 
be  hoeve van het onderwijs aan de hoogere burgerschool’ in 
dank te aanvaarden.15   
In de loop van de tijd verloor de stoommachine haar onderwijs
kundige doel; bij het huidige natuurkundeonderwijs komen de 
uitvindingen van Thomas Newcomen 16 en de verbeteringen die 
James Watt 17 daarop aanbracht, niet meer aan bod. Daardoor 
raakte zij steeds verder uit beeld en belandde in de jaren zestig 
in de fietsenstalling. Maar de heer Van Gent zag er gelukkig de 
historische waarde van in en heeft zich als vrijwilliger ingezet 
voor het behoud van dit stukje Zaans Cultureel Erfgoed. Als 
zodanig verdient deze machine een breder publiek dan de 
schooljeugd die er achteloos aan voorbij loopt. Ik pleit voor 
een plek in het Zaans Museum, of misschien toch het Molen
museum? 

Met dank aan Ron Couwenhoven en Jur Kingma voor hun deskundige 
adviezen.

Een advertentie voor de Zaanlandsche Wasch- en Bleekinrichting van 

Cornelis van de Stadt Hz. en zijn zwager Pieter Latenstein uit Nieuws 

van de Dag  de Kleine Courant 14 maart 1889. (Koninklijke Bibliotheek 

via www.delpher.nl)
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Wat toch die boeren wel durfden bestaan, inspectie over den 
dijk te nemen!!’ 
De maat is vol voor de ingelanden; zij verenigen zich en op 
20 december 1849 vragen K. Campert en Jan Pietersz. de Boer 
namens de grootste landeigenaren bij de dijkgraaf een af
schrift van het reglement op, met name van dat gedeelte dat 
gaat over de samenstelling van het Dijk en Polderbestuur. 
Kenne  lijk behartigt niemand in het bestuur de belangen van 
de ingelanden, ’t wordt hoog tijd dat ‘het Bestuur mogt kunnen 
goedvinden bekwame landbouwers in het Bestuur op te nemen’.
De dijkgraaf weigert botweg. Een commissie van zeven 
vertegenwoordigers van de landeigenaren herhaalt het verzoek. 
Nu wordt wel een afschrift van het reglement opgestuurd en 
volgt er een kleine correspondentie met het polderbestuur 
waarin de ingelanden bepleiten om een van de landbouwers óf 
als poldermeester aan te stellen óf in het bestuur op te nemen. 
Een goed voorstel, waarvan de eigenaren de uitkomst met ver 
trouwen tegemoet zien… , maar half februari 1850 haalt de dijk
graaf hen uit hun droom: ‘Het land, dat in de laatste jaren te veel 
onder water heeft gelegen, is dat land dat door de gebruikers is 
verwaarloosd’.
De Wel. Ed. Heer J.C. van Wessem, Dijkgraaf der Banne West
zanen en Crommenie, wijst alle verantwoordelijkheid voor de 
hoge waterstanden in de polder van de hand! Er is, zo stelt hij, 
nooit eerder bij hem over de waterstand geklaagd. En bovendien 
heeft hij in het verleden geen enkele aansporing nodig gehad 
om zijn uiterste best te doen het overtollige water af te voeren. 
De eigenaren hebben zélf hun land verwaarloosd! 

EDEL GROOT ACHTB. HEEREN
De landeigenaren, 79 in totaal, tezamen in het bezit van zo’n 800 
hectaren land, zijn diep geschokt door deze jijbak. Zij kunnen 
bewijzen dat ook het land ‘hetwelk aan geene verwaarloozing 
is blootgesteld geweest, jaren achtereen door het te hoog 
gehoudene water in den zomer veel te veel geteisterd is’ en 
vrezen dat de dijkgraaf met zijn reactie ‘de weg eener minnelijke 
schikking op eens afsnijdt’. 
Hun laatste hoop is de bestuursvergadering van het polderbe
stuur in maart, waarop hun bezwaren – de veel te hoge 
waterstand in de polder, het onvoldoende toezicht op sluizen, 
dijken en molens en de ontoereikende maatregelen na de over
stromingen door de stormvloed – aan de orde zullen komen. 
Echter, die hoop blijkt ijdel: het polderbestuur doet geen enkele 
concessie. Met het doemscenario voor ogen van een almaar 
stijgend waterpeil, steeds bredere sloten, rottende graszoden, 

Begin negentiende eeuw verstaat men onder de ‘Banne en Polder 
Westzanen en Crommenie’ het gebied dat in het oosten door de 
Zaan, in het westen door de Nauernasche Vaart, in het noorden 
door de Schinkeldijk bij Knollendam (de dijk langs de oostelijke 
oever van de Zaan, van Zaandam tot het Kalf) en in het zuiden 
door de zeedijk langs het IJ wordt begrensd. Van oorsprong 
vruchtbaar land, het water rijk aan vis: ‘een geslooten vet Landt, 
altemaal met visslooten doorsneden, daar ontallijcke Beesten 
op weijden, veel Melck geven, Botter en Kaas verschaffen’, zoals 
een vroegere beschrijving luidt.
Helaas, het via de sluizen binnenstromende brakke water is 
schadelijk voor de vruchtbaarheid van de grond. En hetzelfde 
geldt voor de hoge waterstand in de sloten, die er ’s zomers 
voor zorgt dat het land onder water komt te staan, waardoor 
de aarde verzuurt, slootkanten afkalven, grond in het water 
ver   dwijnt en de sloten dicht  slibben. Goede tarwe telen is onder 
deze om  standig  heden volstrekt onmogelijk. De schade voor 
de boeren wordt geschat op tien gulden per bunder – bij de in
voering van het metrieke stelsel in Nederland, in 1816, werd een 
bunder gelijkgesteld aan één hectare – en dan praten we in dit 
ge  bied al gauw over een bedrag van zo’n drie à vierduizend 
gulden per jaar. Door de behoeftige boeren en ingelanden, de 
eige naren, wordt gewanhoopt en geklaagd bij het polder be 
stuur, een bestuur dat niet genegen is ook maar iets aan de hoge 
water  stand te doen en zich tevens weinig gelegen laat lig  gen 
aan de (slechte) toestand van de dijken, sluizen en molens,‘maar 
of men al klaagde en vraagde en wenschte en smeekte, de zaak 
werd steeds erger’. 

EEN JIJ-BAK VAN DE DIJKGRAAF
In 1842 doet een aantal ingelanden bij het polderbestuur het 
dringende verzoek om het (hoge) water op gezette tijden 
weg te malen, maar ondanks de toezegging van het bestuur 
om hieraan gevolg te geven, blijft actie uit. ‘Zoo naderde 
intusschen de achtste October van het jaar 1849. (..) Ten twee 
ure na middernacht kondigt het zwerk eenen naderenden storm 
aan.’ Het water van de Binnenzaan wordt opgestuwd en stroomt 
op diverse plaatsen over de lage dijk de polder in ‘zoodanig, dat 
het reeds steenen uit de bestrating van hunne plaats slingerde’. 
Het vee wordt op droge plaatsen in veiligheid gebracht. 
De landeigenaren melden het polderbestuur dat het slecht 
is gesteld met de Vaartdijk langs de Nauernasche Vaart. En 
het bestuur? Het bestuur doet niets… Integendeel, men is 
gepikeerd: ‘Het Polderbestuur begreep dat het tot zijnen pligt 
behoorde zelf te zorgen, dat de dijken in behoorlijke orde waren. 

Polderperikelen
Een volslagen uit de hand lopend geschil over polderbeheer

Halverwege de negentiende eeuw loopt een kleine controverse tussen het bestuur van de ‘Polder Westzanen 
en Crommenie’ en Jan Pietersz. de Boer, een van de grotere landeigenaren in de polder Westzaan, uit op een 

grimmig conflict als het polderbestuur besluit in te grijpen onder militaire dekking. 

door Cor van Dongen 
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Detail uit de kaart van Nederland met het gebied zoals het er vlak voor 

1849 uitzag. (www.topotijdreis.nl)

Dijkgraaf J.C. van Wessem (Tiel 1799-Westzaan 1864). Gehuwd 

met Maartje Corver. Hervormd, houtkoper en oliefabrikant. 

Wethouder van Zaandam, lid van Provinciale Staten van 

Noord-Holland, lid van de Eerste Kamer. Dijkgraaf van de Polder 

Westzaan. (Olieverf, Zaans Museum, ZOV collectie 06316)

De twee batterijen 

infanterie, ingezet 

door het polderbestuur 

om het werkvolk in de 

polder te beschermen, 

maakten op de West-

zaners de indruk van 

een oorlog met de 

boeren.  

(af beelding neerlands-

krijgs collectie)
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beheer van het polderland en die al vrij snel effect sorteren: ver
loren gegane grond wordt op het water teruggewonnen en de 
opbrengsten van het land stijgen.
Eind goed, al goed?
Nee!
Het polderbestuur, toch al op de teentjes getrapt doordat de 
landeigenaren onder aanvoering van Jan Waal en Jan Pietersz. de 
Boer hun beklag hebben gedaan over de slechte conditie van de 
Vaartdijk, sommeert beide heren de dammen te verwijderen, op 
grond van een of ander artikel uit de zogenaamde ‘Polderkeur’. 
Nu kennen Waal en De Boer artikel 46 van dit reglement: ‘Dat 
het aan ieder Ingeland zal vrijstaan van den getrokken bagger 
of modder te maken een of meer belten, of wel te gebruiken tot 
het florsen1 zijner landen of om daarmede slooten te dempen, 
mits dat in ’t algemeen in acht genomen worde dat de bagger 
of modder worde gehaald op zoodanige plaats of plaatsen waar 
de noodzakelijkheid het meeste vordert.’ 
Maar …: het – rancuneuze? – bestuur verwijst naar een klein 
puntje, artikel 46c, waarin staat dat het Heemraadschap of 
de Commissie vooraf in kennis gesteld dienen te worden ‘met 
aanwijzing waar de sloot gelegen is welke men wil vullen, met 
opgifte der wijdte, diepte en lengte van dezelve ten einde het 
kan worden geëxamineerd’. En ach, dát nu hebben Waal en De 
Boer nagelaten… Foei!

VOOR HET KANTONGERECHT
De Boer weigert de dammen die hij in de Veerzagersloot (vlakbij 
De Zuidervermaning in Westzaan) heeft gelegd te verwijderen 
en op 30 augustus 1851 wordt hij door het polderbestuur gedag
vaard ‘ter teregtzitting te Zaandam’. 

extra grondafkalving en daardoor nog meer onbruikbaar land 
gedurende grote delen van het jaar, rest de landeigenaren 
niets anders dan het hogerop te zoeken: ‘men achtte zich ge
noodzaakt en verpligt de tusschenkomst van Edel Groot Achtb. 
Heeren Gedep. Staten van NoordHolland te verzoeken’. 
Bij Provinciale Staten bepleiten zij het recht om zélf hun 
bestuurders te kiezen, conform de sinds 1849 geldende staats
instellingen, de tijdgeest én overeenkomstig de voor stellen van 
de Staten voor een democratischer besluit vormings  procedure 
binnen de eigen gelederen.   

UIT RANCUNE?
Ondertussen doen de landbouwers er alles aan om de overlast 
van het hoge waterpeil in te dammen… en dat laatste mag 
letterlijk worden genomen: om afkalving tegen te gaan worden 
beschoeiingen en dammetjes aangelegd en de rijkere eigenaren 
schaffen (voor zo’n 50 à 80 gulden per stuk) molentjes aan om 
het water weg te malen. Onder hen Jan Pietersz. de Boer en Jan 
Waal. Met de opgebaggerde modder (vette grond die in de sloten 
verloren is gegaan) leggen zij kades en dammetjes aan, dempen 
een door de afkalving toch al onbevaarbaar slootje en plaatsen 
een watermolentje. Maatregelen die prima passen in een goed 

Het Kantongerecht te Zaandam was gevestigd in het in 1845 gebouwde 

raadhuis van Zaandam op de Burcht. Ook de Kamer van Koophandel 

en het Politiebureau (met gevangenis op zolder) waren daar gevestigd. 

Naarmate er voor het bestuur van de gemeente meer ruime nodig 

was, verhuisden de andere instellingen de een na de ander naar eigen 

gebouwen. Na de samenvoeging van zeven Zaangemeenten tot Zaanstad 

werd een nieuw gemeentehuis noodzakelijk. (Foto GAZ 21.03786)
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P. Wakker, lid van de Hollandse Maatschappij van Landbouw, 
die in 1853 deze navrante geschiedenis optekent in een boekje 
met de omslachtige titel De kwijnende Landbouw in den Polder 
Westzaan, of vlugtige blikken in dien Polder, ook met betrekking 
tot het wegnemen van drie dammen en gronden, onder militaire 
bedekking, op last van het Polderbestuur aldaar, en mededeeling van 
enkele stukken daarmede in verband staande, besluit zijn relaas 
met hoe het Wormerveerder Jan Waal, de andere dissidente 
ingeland, vergaat. Die kiest eieren voor zijn geld. In een brief 
aan het Dijk en Polderbestuur gaat hij diep door het stof voor 
zijn vergrijp ‘dat hij eigendunkelijk eene dwarssloot of dors, 
in het midden van zijn land gelegen, van af de kerksloot tot de 
kok  sloot [in de gemeente Wormerveer], heeft digtgemaakt’. (..) 
‘Met eerbiedig en ootmoedig verzoek van hem dit vergrijp en 
overtreding goedgunstig te willen vergeven.’ 
Het almachtige Bestuur toont consideratie met ‘requestrants 
betoonde nederig berouw en leedwezen’ en laat ’t er verder bij 
zitten…   

Noot:

1 Florsen: modder over het land brengen, de uit de sloot gebaggerde 

modder over het land uitspreiden, om dit op te hogen of te bemesten 

(Wormer, Westzaan) G.J. Boekenoogen, De Zaanse Volkstaal. Het Zaans 

Woordenboek derde druk Klaas Woudt (Wormer 2004) 126.

Maar zie wat daar gebeurt! Nadat de aanklacht tegen De Boer is 
voorgelezen, prijst een ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
hem als ‘een sieraad des Polders en van den Landbouw, die reeds 
veel goeds in den polder had gesticht’. Het doet Zijn Wel Edel 
Gestrenge leed om deze man hier terecht te zien staan.
Vervolgens komen getuigen aan het woord die verklaren dat de 
bewuste sloot zeer ondiep was en met het – immer – veel te hoog 
staande water, zelfs met een platte koeienschuit, nauwelijks te 
bevaren viel door het alom aanwezige veen. De advocaat van De 
Boer haakt daarbij aan: dit was absoluut geen bevaarbaar water, 
zodat het leggen van de dammen ‘dus nooit als belemmering 
der publieke vaart kon worden beschouwd’, en dat is precies wat 
De Boer ten laste wordt gelegd.
Het talrijk opgekomen publiek, de collegaboeren van De Boer, 
die groot belang hebben bij de uitspraak, hoort de verdediging 
met genoegen aan en de feestvreugde bereikt een hoogtepunt 
als de kantonrechter oordeelt: ‘Dat het leggen der dammen, 
ge  lijk dit door Jan Pietersz. de Boer had plaats gehad, noch mis
daad, noch wanbedrijf, noch overtreding was, en hij der halve 
van alle regtsvervolging was ontslagen.’

TWEE BATTERIJEN INFANTERIE
De landbouwers putten moed uit de uitspraak en gaan weer 
hard aan de slag, net als onze Jan Pieterszoon… ‘totdat een 
nieuw onweder, bij het Polderbestuur besloten, op het hoofd 
van De Boer zou losbarsten’. Bijna een jaar na de vrijspraak van 
de rechter gelast het bestuur de recalcitrante Waal en De Boer 
wederom de dammen op te ruimen. Geen denken aan, meent 
De Boer, die zich uiteraard gesterkt voelt door het oordeel van 
de kantonrechter. 
Op 5 augustus 1852 hoort hij dat drie mannen op zijn grond 
bezig zijn een sloot te graven van een meter diep. Hij spoedt 
zich naar het lapje grond en verneemt dat het spitten gebeurt 
op last van de dijkgraaf. De drie geven gevolg aan het dringende 
verzoek van De Boer om zich van zijn land te verwijderen. 
‘Nu was het eenigen tijd stil, doch het onweder broeide, al wist 
men dit niet.’
Kort daarop gaat door het polderbestuur ingehuurd werkvolk, 
onder escorte van een groep militairen, twee batterijen in
fanterie, – de bevolking van Westzaan denkt in eerste instantie 
dat er een oorlog met de boeren is uitgebroken –,‘met graaf, en 
greep, en vork, en schop, en beugel’ een dam te lijf die al meer 
dan veertien jaar geleden is aangelegd. 
De boeren zien met lede ogen aan dat hun ‘malsche weide en 
land, aan het water ten prooi werden gegeven’ en moeten voor 
het vee een goed heenkomen zoeken. 
De Boer ziet, met bewonderenswaardige kalmte, lijdzaam toe. 
Tja, wat kán hij doen? Het polderbestuur beroept zich op een 
volkomen uit zijn verband getrokken wetsartikel, de keur uit 
1806, waarin voorschriften staan opgenomen over de dikte van 
de laag bagger die men over het land mag uitstrooien. Florsen 
dus! Blijkbaar heeft De Boer zich niet exact gehouden aan de 
regel ‘dat eene schuit inhoudende 72 vierkante voeten, beslaat 9 
vierkante Roeden lands’ alsmede aan een soortgelijk voorschrift 
voor het dempen van een sloot, waarbij hij rekening diende te 
houden met de breedte, lengte en diepte van het water. 
Barbertje De Boer moet hangen. Kinnesinne in de polder…

Omslag van P. Wakker, De kwijnende landbouw in den 

Polder Westzaan enz.
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apparaten als bosmaaiers en éénassige maaiers, lastpakkers, 
een tractor en een balenpers. 
De vier bij dit gesprek aanwezige bestuursleden, John van 
Loon, Henk Krook, Rolf Surink en Piet van Nugteren, zijn goede 
representanten van de vrijwilligers, vrijwel allemaal ‘pensio
nado’s’, die de handen uit de mouwen steken bij het werken in 
het vrije veld en die, vóór en na gedane arbeid, graag bijeen zijn 
in de kantine. ‘Destijds was het een ontredderd gebouw’, klinkt 
het eensgezind, ‘dat met de inzet en de aanwezige vakkennis van 
de vrijwilligers helemaal is opge knapt.’
Piet van Nugteren, medeoprichter van de stichting, weet het 
zich goed te herinneren: ‘Dit was een oud fabrieksgebouw van 
de lak en verffabriek van Jacob Vis. Een totaal verwaarloosd 
stuk industrieel erfgoed met van oorsprong chemicaliëntanks 
op het dak. De immens zware betonconstructie voor de tanks 
heeft het gebouw zijn naam opgeleverd: De Bunker. Toen we het 
pand voor de eerste keer betraden, zonken we tot onze knieën in 
de mest van de koeien die er tot kort daarvoor onderdak hadden 
gevonden.’

BIJLMERWIJK
‘Met één stem verschil is het plan uiteindelijk in de Provinciale 
Staten weggestemd!’, vertelt Van Loon. ‘Het plan was – in de 
zes  tiger jaren – om de hele Kalverpolder vol te bouwen met 
woningen; een soort Bijlmerwijk moest het worden. Vandaar die 
nog altijd rare plek van het St. Michaël College, een misplaatst 
icoon van de stedelijke plannen van die tijd. 
De grond was in handen van de gemeente Zaandam en toen 
het bouwplan het niet haalde, werd hij voor één gulden over
gedragen aan Staatsbosbeheer. De laatste boer gaf het rond 1980 
op: met een paar koetjes, telkens met een bootje van je koeien 
naar de koeltank, was de zaak niet langer rendabel. Staats bos
beheer ontwikkelde echter geen landschaps be heer  beleid voor 
de polder. Het was de liefhebbers van laag veen    weide gebieden 
een doorn in het oog dat het historische cultuur landschap ver
loren dreigde te gaan. Op initiatief van enkele Zaanse organi
saties werd toen in 2006 de Stichting Kalverpolder gestart. En zo 
kwam de deal tot stand: Staatsbosbeheer bleef eigenaar en onze 
vrijwilligers zijn het slechts met bootjes bereik    bare vaarland 
gaan onderhouden.’ En dan, met nauwelijks ver  holen trots: ‘We 
functioneren geheel zelfstandig, en dat is vrij uniek voor een 
dergelijke vrijwilligersorganisatie!’

‘In den beginne was er een stukje land omringd door de Zaan 
en de Wormer. Dat stukje land was woest en drassig en het 
water heerste over het land. Het werd ontgonnen en bedijkt 
en zou behouden blijven tot heden ten dage.’ De geschiedenis 
van de Kalverpolder in een notendop, samengevat in de eerste 
regels van het boek Het behouden land. Kalverpolder 1000 jaar 
cultuurhistorie van Dick Kerssens uit 2005. 
Tien eeuwen historie; met recht betitelen de 45 actieve vrij
willigers van de stichting het riet en grasmaaien, het rooien 
van bomen en struiken, het greppels frezen en de overige onder 
houdswerkzaamheden als ‘eeuwigdurend werk’. John van Loon, 
die onlangs het voorzittersstokje overnam van Ron Sman (sinds 
de start van de stichting voorzitter van de vrijwilligers organi
satie), deelt deze opvatting: ‘Stoppen is geen optie! Binnen 
no time zou de polder volkomen verruigen, waarmee al ons 
werk, van 10 jaar, voor niets zou zijn geweest. Zeg dan maar 
dag met je handje tegen onze percelen met zonnedauw, de 
noordse woelmuis, de meervleermuis en de bittervoorn en de 
modderkruiper in de sloten.’ 
Flora en fauna van de polder zijn sinds 2013 beschermd op basis 
van het Europese netwerk Natura 2000. 

DE BUNKER
De natuurwerkers beschikken thans over een ruim, fraai onder
komen, een grote werkschuur op een steenworp afstand van 
molen De Bonte Hen, bestaande uit een verblijfsruimte, een 
timmerwerkplaats en een opslagruimte voor gereedschap en 

In den beginne 
was er een stukje land

Natuurbeheer vanuit De Bunker in de Kalverpolder
De geschiedenis van de Kalverpolder voert ons zo’n tien eeuwen terug in de tijd. Vandaag de dag houdt Stichting 

Kalverpolder de natuur- en landschappelijke waarden ervan in stand. Dit jaar viert zij het 10-jarig bestaan; 
reden te meer om voor deze aflevering van Het Rijke Zaanse Verenigingsleven de laarzen aan te trekken! 

door Cor van Dongen
Illustraties: Stichting Kalverpolder

Kaart van de Kalverpolder omstreeks 1920. Uitsnede van de topografische 

kaart van Nederland van dat jaar, ook te vinden op www.topotijdreis.nl
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Met dat ‘misplaatste icoon’, het St. Michaël College, heeft de 
stich  ting altijd prima contacten onderhouden. In samen
werking met de biologie en aardrijkskundesecties van de 
school worden er ieder voorjaar voor de tweedeklassers vogel
her   ken  nings    rondvaarten gemaakt, met natuuronderzoek op 
het Kooiakkersperceel.
 

DE LAARZEN AAN!
De werkzaamheden van de ploeg blijven niet beperkt tot het 
bestrijden van de verruiging en het in stand houden van de 
natuurwaarde. In het beheerplan wordt gestreefd naar een 
over  loop van laagveenmoeras naar veenweidegebied. Daarbij 
worden een rijke fauna (64 broedvogelsoorten!) en flora gereali 
seerd. De aanwezigen zetten alle activiteiten op een rijtje: de 
jaar  lijkse open dag mét rondvaarten, de Natuurmarkt in samen
werking met Vogelbeschermingswacht Zaanstreek en diverse 
Zaanse milieuorganisaties, koek & zopie/stempelpost tijdens de 
Kalver polderwandeltocht van De Laatste Loodjes, de Nacht van 
de Nacht i.s.m. Stichting de Zaanse Schans met presentaties in 
De Bunker en nachtelijke poldervaartochten. 
‘En niet te vergeten het maken van de damhekken in onze 
tim     mer  werkplaats en het vervangen van de bruggen over het 
laarzen  pad. Daarbij maken we gebruik van biologisch geleverd 
hout, gezaagd bij molen Het Jonge Schaap’, vult Henk Krook 
de activiteitenlijst aan, om tegelijk het historische belang van 
het pad (voor de toerist: het Schanszichtpad) te benadrukken. 
‘Het laarzen  pad vormt de historische grens tussen twee koggen. 
Oorspronkelijk was ’t het kerkpad op de grens van de Koggen 
van Westzaan en Oostzaan. Dat valt altijd nog te zien aan de 
verkaveling van het gebied’. (Kogge is de naam van sommige 
waterschapsdistricten in WestFriesland.)
Rolf Surink wijst ter verduidelijking op een grote kaart die een 
van de wanden van De Bunker siert, ‘waarbij de verlandings
richting van de percelen in de Kalverpolder noordzuid is en 
die van de Kogge Westzaan westoost.’ Voor hem een gepast 
moment om nog eenmaal in de geschiedenis te duiken: ‘Oor
spronkelijk was dit laagveengebied. Om de waterdruk op het 
gebied te verminderen werd het in 1634 omdijkt, waarmee het 
mogelijk werd om met molens de waterstand te beheersen. Het 
jaartal 1634 markeert het begin van onze polder!’
Ja, in den beginne was er een stukje land… Voor informatie: zie 
www.kalverpolder.nl of via secretaris@kalverpolder.nl
 

 

Herstel van de afwatering. Verruiging tegengaan betekent o.a. het verwijderen van braamstruiken.

Maaien en bijeen harken van riet.

Zo mooi kan de polder zijn.

Een winterzonnetje op het riet.
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menten  lijst terecht en werd gerestaureerd. ‘Maar..‘, zoals Bart 
zegt: ‘Toen we daarmee bezig waren, ging het jeuken, want 
waarom niet ook een molen erbij gebouwd?’ Nadat er een bouw
vergunning was, kwam ook het benodigde geld er, o.a. uit het 
bedrag dat NV Afvalzorg beschikbaar stelde ten behoeve van 
de buurtschap Nauerna als compensatie voor de overlast van 
de nabij gelegen vuilstort. 

ZOEKTOCHT NAAR EEN PASSENDE MOLENROMP
Bart ging op zoek naar een geschikte molenromp waarmee 
zonder al te veel kosten toch een molen kon worden gebouwd 
en vond die bij Lohne in Duitsland. Het enige nadeel was 
dat deze van eikenhout was, een voor Zaanse molenrompen 
ongebruikelijk materiaal. In de Zaanstreek werd voor huizen 
en molens grenenhout gebruikt, dat meekwam met de vlotten 
van eikenhouten balken, bestemd voor de scheepsbouw. Het 
grenenhout werd daarbij als drager toegepast en in oude 
panden kom je vaak op vreemde plaatsen de zogenoemde 
‘wisgaten’ tegen, waar eerder de verbindingen van wilgenteen 
of touw doorheen liepen. Het bestuur van de Stichting Zaanse 
Pakhuizen, eigenares van De Paauw, vond dit toch een te 
grote concessie en Bart heeft die romp nu in delen opgeslagen 
‘voor een andere keer’. Hij was heel blij dat de stichting na 
jaren onderhandelen de grenen romp van de gedemonteerde 
korenmolen De Haan in Benningbroek kon overnemen. Deze 
acht  tiendeeeuwse molen was ook al een hergebruikte molen. 
Bart is nog bezig met onderzoek en bestudering van oude 
archiefstukken en vermoedt dat hij oorspronkelijk als hout
zaagmolen tot 1848 in Amsterdam Sloterdijk stond. Daarvan 
zijn wel de bouwtekeningen bewaard gebleven! Dendrologisch 
onderzoek naar ouderdom en herkomst van het hout kan dit 
straks bewijzen.

HERBESTEMMING 
Nu kon in nauw overleg met de Stichting Zaanse Pakhuizen, de 
Zaanse molenvereniging, een molenadviesbureau en enthou 
siast geworden omwonenden gesproken worden over een 
her  bestemming van de molen. Een oliemolen zoals De Paauw 
was geweest, was gezien de ruimte in de romp niet haal baar. 
Datzelfde gold voor het futuristische idee van elektriciteits
opwekking en een korenmolen is in de Zaanstreek niet erg 
logisch. Besloten werd tot een hennepklopper; hennep is een 

Bij de reconstructie van molen De Paauw in Nauerna wordt 
niets aan het toeval overgelaten. Dat blijkt direct uit een 
gesprek met molenbouwer Bart Nieuwenhuijs. Hij heeft een 
enorme vakkennis en de behoefte om die uit te breiden en 
over te dragen aan anderen. Dat is extra belangrijk geworden 
sinds eind vorige eeuw het vak molenbouwer bijna was uitge
storven, terwijl de behoefte aan goede vaklui juist groeide 
door de toegenomen belangstelling voor deze voorlopers van 
gemalen en fabrieken. Daardoor werden steeds meer molens 
gerestaureerd of herbouwd, onder meer door de vereniging De 
Zaansche Molen, en gelukkig leidde dat ook weer tot een nieuwe 
generatie molenmakers.

VAKKENNIS KWAM EN KOMT UIT DE PRAKTIJK
Het is jammer dat er in het verleden zo weinig werd vastgelegd; 
de vakkennis werd geleerd in de praktijk tot de leerling de vele 
honderden onderdelen van een molen kende, die per type en 
functie van een molen weer heel verschillend zijn. Maar zonder 
bronnen die je kunt naslaan, verdwijnt het vakmanschap als de 
beoefenaars ervan uitsterven. Bart vindt het dan ook uitermate 
belangrijk dat alles klopt en dat het hele bouwproces wordt 
vastgelegd op foto’s en film. ‘Dingen vastleggen is goud waard’, 
stelt hij. Terwijl hij en zijn medewerkers aan het werk zijn, wordt 
door hen aan de cameraman commentaar gegeven bij wat ze 
doen en waarom. Dat maakt volgens hem soms wel eens een 
knullige indruk, maar daardoor is het hele bouwproces voor 
leken veel beter te begrijpen. Naast de film komt er ook een 
boekje over de herbouw van De Paauw met daarin veel foto’s. 
Een oud vak beheersen staat overigens het gebruik van moderne 
media niet in de weg. Bart gebruikt tijdens het interview voort
durend zijn laptop om iets te illustreren en hij noemt internet 
een geweldige mogelijkheid om van alles uit te zoeken. Foto’s 
van zijn houtbouwprojecten zijn dan ook voor iedereen te 
vinden op zijn website en bij YouTube via Otterdvd.

EEN OUDE ROT SCHUUR
In Zaans Erfgoed nummer 28, (voorjaar 2009, p. 2628), werd al 
eerder over voormalige oliemolen De Paauw gesproken. Onze 
vereniging zette zich toen samen met de molenvereniging in 
voor het behoud van wat ‘een oude rot schuur’ werd genoemd, 
waar alleen houtgekken nog heil in zagen. Daardoor kwam 
de schuur met inpandige blokmaalderswoning op de monu

‘Hier wordt elke spijker 
vastgelegd ...’
De Paauw in Nauerna

De herbouw van molen De Paauw biedt een unieke kans om een verloren gegaan complex van opstallen  
en molen te herstellen. Tevens wordt elke stap in het bouwproces vastgelegd om een nieuw archief van 

vakkennis op te bouwen. 

door Wikje van Ritbergen
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de trillingen die een molen maakt apart aan de grond af, wat 
beter werkt, omdat anders bij de energie die loskomt op een 
vlakke plaat de hele molen staat te schudden.

Kort voor de bouwvakvakantie werden nog gigantische 
partijen hout aangekocht. Sterk eiken voor de kap, het bovenste 
deel van de molen waar het hele draaiwerk in komt, en veer
krachtig beukenhout uit Luxemburg voor de stampers van 
de hennepklopper. Ook was het oliehuis gereedgekomen, dat 
straks een andere functie krijgt, maar wel op originele wijze 
is her  bouwd. In een volgend artikel zullen we daarop terug
komen, evenals op de bouw van de stelling, het maken van het 
binnen  werk, het rietdekken en het plaatsen van de kap. Voor
lopig valt er nog heel hard te werken én veel te vertellen tot deze 
nieuwe oude molen in functie is. 1100 molens zoals hier ooit in 
de Zaanstreek stonden, zijn er nog niet, maar we gaan de goede 
kant op!

vezelproduct met vele toepassingen waar opnieuw vraag naar 
is. Hennepkloppers waren wel Zaans, zoals De Blauwe Arend uit 
1693 die ook aan de Nauernasche Vaart stond.
Op spectaculaire wijze werd afgelopen winter de molenromp in 
zijn geheel over water vervoerd naar Nauerna en daar op de wal 
naast de inmiddels gerede schuur geplaatst. Ook dit transport 
werd door Otterdvd op film vastgelegd en vertoond bij de feeste
lijke ingebruikneming van de molenschuur. 

AUTHENTIEK FUNDAMENT
Inmiddels was de fundering voor de molen gelegd, uiteraard zo 
authentiek mogelijk. Op de heipalen staan poeren, opgemetseld 
uit 4000 antieke gele steentjes die Bart gelukkig als één grote 
partij kon kopen. Er ligt dus geen betonnen bodemplaat onder. 
Naast het feit dat dat niet oorspronkelijk zou zijn heeft dat 
nog twee belangrijke voordelen. Ten eerste sluit je met een 
betonplaat de bodem archeologisch af, zodat je er nooit meer 
bij kunt voor nader onderzoek. Ten tweede geven losse poeren 

De poeren voor molen en aanbouwen zijn opgemetseld, de romp van de 

molen kan erop worden geplaatst.(© foto Wim Giebels)

Het plaatsen van de molen met een zware kraan op het fundament is een 

uiterst secuur werkje. (© foto Alfons van Schijndel)

Het ensemble begint vorm 

te krijgen, na de prachtig 

gerestaureerde schuur is nu de 

molen aan de beurt.

(© foto Alfons van Schijndel)
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CHINOISERIE
Aan het eind van de achttiende eeuw kwam het exotisme in de 
mode. Elementen uit de Chinese, Japanse, Moorse, Egyptische en 
gotische stijl werden gebruikt om huizen, maar ook parken en 
tuingebouwtjes te decoreren met wat vaak een bont allegaartje 
van deze stijlelementen was. Na het Turkse beleg van Wenen 
in 1683 werd de Turkse (of Moorse) stijl populair. Een van de 
vroegste voorbeelden van de ‘Turkse stijl’ – de toen gebruikelijke 
naam – is het zeventiendeeeuwse Persianisches Haus van Schloss 
Gottorf in het Duitse Sleeswijk. In de late achttiende eeuw 
ontstond de chinoiserie: meubels, gebruiksvoorwerpen en 
wandschilderingen werden uitgevoerd in Chinees/Japanse stijl. 
Meubelmakers als Thomas Chippendale (17181779) in Engeland 
maakten stoelen, tafels en bedden van zorgvuldig uit hout 
nagebootst ‘bamboe’. Hemelbedden kregen een pagodedak, 
in tuinen verschenen Japanse bruggetjes en men hulde zich 
in op Japan geïnspireerde kamerjassen. In tuinen en parken 
verschenen pagodeachtige gebouwtjes. 
Ook in Nederland sloeg de stijl aan, zij het op bescheiden schaal. 
In het Huis Verwolde in Laren (Gld.) en in Museum OudAmelis
weerd te Bunnik (U.) bevinden zich nog kamers met behangsels 
in Chinese stijl. Huiseigenaren lieten tuin paviljoens en thee
huizen aan het water in ‘Chinese’ stijl bouwen. Ze stonden 
be   kend als ‘Tataarse’, ‘Turkse’ of ‘Chinese’ tenten. Overigens 
waren deze benamingen niet stijlzuiver; veelal ging het om 
een mengeling van Chinese, Tataarse en Moorse stijl vormen. 
Belang  rijk voor de eigenaren was vooral het exotische element. 
Ook in de Zaanstreek stonden dit soort theehuizen. 

TATAARSE TENTEN
De meeste theekoepels waren zes of achtkantig met een 
koepel  dak, maar er waren ook exemplaren in een mengvorm 
van Turkse en Chinese stijl. Die werden ook wel Tataarse ten
ten genoemd. Eén van de eerste Nederlandse theehuizen in 
‘Tataarse’ of ‘Chinese’ stijl was een paviljoen op het buiten 
Sweeden  ryk of EyndMeer in de Amsterdamse Watergraafsmeer. 
Het was een bizar gebouwtje met een dak in hoogopgaande 
pagodestijl, veel latwerk en uitbundige decoraties. Zoals veel 
van dit soort gebouwtjes is ook dit theehuis verdwenen. Ook op 
het landgoed Elsrijk aan de Amstelveenseweg was een ‘Chinese 
tent’ te vinden. In Broek in Waterland staat aan het Havenrak 
nog een Chinees uitziend theehuis, thans horend bij het huis 
De Erven 3. De koepel, met bonte exotische versieringen, werd 
in 17921793 gebouwd voor koopman en burgemeester Cornelis 
Koker. Hoewel niet zo uitbundig gedecoreerd als de koepel 

van Sweedenryk is de Broeker koepel te beschouwen als het 
schoolvoorbeeld van een tuinhuis in chinoiseriestijl.1 Overigens 
waren dit soort theekoepels volgens Wim Meulenkamp (die 
een aantal van deze koepels beschreef) vrijwel uitsluitend in 
NoordHolland boven het IJ te vinden. Van dit type ‘folly’ zijn in 
Nederland behalve de Broeker koepel nu geen voorbeelden meer 
aanwezig.2 De veranderde smaak, gewijzigde leefgewoontes en 
de kwetsbaarheid van de veelal houten gebouwtjes zijn hier 
debet aan. In Nigtevecht (U) staat op het landgoed Zwaanwijck 
nog een theekoepel met een Chinees aandoend tentdak; rond 
1900 stond hier nog een ‘Turkse tent’ met een moskeeachtig 
koepeldak.

TURKSE TENT IN ZAANDIJK
Ook in de Zaanstreek waren ‘Turkse tenten’ en theekoepels 
populair. Sommige waren houten uitbouwen van het huis 
(lucht  huizen), andere losstaande stenen koepels. De bekendste 
hier nog bestaande theekoepel staat aan de Zaanse Schans en 
stond ooit achter het pand Westzijde 114, Zaandam. Een aantal 
Zaanse theehuizen is afgebeeld door Claude Monet (18401926) 
tijdens zijn verblijf in Zaandam in 1871.3 
In Zaandijk stond tot 1920 een markant voorbeeld van een 
theehuis in chinoiseriestijl. Dankzij twee foto’s van fotograaf 
J.L. Breebaard (18351893) weten we hoe deze koepel eruit zag. De 
Zaanse kunstenaar Jacob Agathus Jan Cornelis Honig (18931991) 
alias Isaak Bofkonty maakte van deze plek een fraaie aquarel 
waarop de koepel gedeeltelijk zichtbaar is. Honig werd het 
bekendst door zijn aquarelletjes op miniatuurformaat, maar 
maakte ook ander werk. De aquarel toont een gezicht op de 
Zaandijkse Gortershoek, naar het zuiden gezien, ter hoogte van 
de Zaandijker kerk. Een markant en zeer herkenbaar onderdeel 
van de voorstelling is een theekoepel in chinoiserie stijl, een 
‘Turkse tent’ waarvan het dak en de bovenbouw zichtbaar zijn. 
Opvallend op de aquarel is het hoog oplopende tentdak met 
een torentje, dat ook op de foto’s van Breebaard is te zien. Aan 
de hand daarvan is het door Honig afgebeelde theehuis goed 
te identificeren. Een ander kenmerk is de dakomranding van 
gedecoreerd latwerk. Op de foto’s van Breebaard is te zien dat 
de Zaandijker koepel vanuit de tuin van het bijbehorende huis 
bereikbaar was en een verdieping had met een gaanderij, zodat 
men over het water kon kijken. 
De theekoepel vertoont enige gelijkenis met de genoemde 
‘Turkse tent’ aan het Havenrak te Broek in Waterland. Ook 
Neeltje Mulder spreekt in Uit den Goeden Ouden Tijd over een 
‘Turksche tent’ die in Zaandijk aan de Zaanzijde zou hebben 

Folly aan de Zaan
Een verdwenen exotische theekoepel in Zaandijk

Net als aan de Amstel en de Vecht hebben er ooit aan de Zaan talloze theekoepels gestaan. Hier ontmoetten 
dames van stand elkaar onder genot van het toen kostbare en exclusieve drankje. Eén bijzonder en nu 

verdwenen theehuis wil ik hier bespreken. 

door George Slieker
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Theekoepels en luchthuizen 

aan de Zaan te Zaandam. (GAZ 

2100352, ZOV-Honig collectie) 

Chinees behangsel in Museum Oud-Amelisweerd. (Foto auteur) Stereo foto van een Turkse tent aan het Havenrak, Broek in Waterland, 

ca. 1910. (Vereniging Oud Broek in Waterland)

Jacob Agathus Jan Cornelis 

Honig alias Isaak Bofkonty: De 

Gortershoek, Zaandijk, naar het 

zuiden gezien met een ‘Chinese’ 

theekoepel. (Particulier bezit). 
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de herkomst is niet meer bekend dan dat er bij vorige eigenaars 
een Zaanse familierelatie is geweest. 
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Noten:

1 Zie ook: Heimerick M.J. Tromp: De Nederlandse Landschapsstijl in de 

achttiende eeuw 6069.

2 Folly, (Engels voor ‘dwaasheid’): Een opzettelijk nutteloos of bizar 

gebouwtje, alleen bedoeld voor decoratie. Follies kwamen aan het 

eind van de achttiende eeuw in de mode en zijn vooral op Engelse 

landgoederen nog te vinden, bijvoorbeeld als bewust gebouwde 

ruïnes. Sommige waren vermomde tuinmanswoningen of berg

schuren. Ook in Nederland en elders zijn follies te vinden.

3 Eén van de door Monet vereeuwigde luchthuizen in Zaandam (aan 

de Westzijde) is onlangs volledig gereconstrueerd. De Stichting 

Monet in Zaandam heeft hier een presentatie in ondergebracht van 

(reproducties van) alle door de kunstenaar geschilderde Zaanse 

locaties. Nieuwsbrief Stichting Monet van 16 juni 2016.

4 De Zaende, 3 (1948, 6) 191192.

gestaan, al noemt zij geen specifieke locatie. Het Zaandijkse 
theehuis stond in de tuin van de woning van notaris mr. 
Meindert Donker (18311895). Onduidelijk is wanneer, door 
wie en in wiens opdracht de koepel is gebouwd. Breebaard 
maakte zijn foto’s tussen 1863 en 1878. In dat laatste jaar werd 
de Zaandijker kerk – op de foto’s nog in oude staat – door brand 
verwoest en later in aangepaste stijl herbouwd. Het tuinhuis 
moet dus al van vóór 1878 dateren. Op een kadastrale kaart uit 
1872 zijn ter plekke twee naast elkaar gelegen uitbouwtjes aan 
de Zaan afgebeeld, mogelijk was één ervan de ‘Turkse tent’. 
In het tijdschrift De Zaende reageerde historicus G.J. Honig 
in 1948 op een lezersvraag over een theehuis. Die betrof een 
advertentie in de Zaanlandsche Courant van 5 december 1869 
waarin werd ‘te koop gepresenteerd, eene voor weinige jaren 
nieuw gebouwde Chineese Tent, zeer geschikt ter verplaatsing, 
te bevragen bij C. Schipper, tuinier te Zaandijk.’4 Honig kon 
geen antwoord geven op de vraag waar deze tent moest hebben 
gestaan, maar wellicht heeft notaris Donker de ‘tent’ gekocht 
en in zijn tuin laten plaatsen. Nadat hij tussen 1857 en 1866 
rechter was geweest in Zaandam werd hij notaris te Zaandijk. 
Nadat Donker in 1895 was overleden liet zijn weduwe, Aaltje 
DonkerVis (18321902) het houten notarishuis dat hier stond 
slopen, en vervangen door twee stenen huizen, Lagedijk 166 
en 168. Het huis Lagedijk 166 werd na haar dood bewoond door 
huisarts dr. C.E. van der Horst; later kwam hier de praktijk van 
dokter Van Wijk. De Turkse tent en een eveneens in de tuin 
staande theekoepel waren bij de bouw van de stenen panden 
nog aanwezig; ze werden in 1920 gesloopt. 
Ook aan het Noordeinde te Wormerveer en aan de Padlaan te 
Krommenie en in Koog aan de Zaan stonden theehuizen in 
‘Chinese’ stijl, maar deze zijn verdwenen. De koepel in Koog aan 
de Zaan stond achter het kantoor van Stijfselfabriek De Bijenkorf 
aan de Kromme Sloot (nu Sportstraat). Hij toonde een treffende 
gelijkenis met de besproken koepel in Zaandijk en werd in 1872 
gesloopt.

De aquarel van Honig, die recentelijk op internet te koop werd 
aan geboden, bevindt zich thans weer in de Zaanstreek in 
particulier bezit. Daarmee is een uniek stukje Zaanse topo
grafische documentatie terug op de plaats van oorsprong. Over 

K. Blees: Koog aan de Zaan, Chinees uitziende koepel aan de Kromme 

Sloot, gesloopt in 1872. De koepel stond achter het kantoor van Stijfsel-

fabriek De Bijenkorf. (GAZ 2100226) 

J.L. Breebaard, Zaandijk, de Nederlandse hervormde kerk aan de 

Kerkstraat voor de brand van 1878, gezien vanaf de Zaan. Centraal op de 

foto is een exotische theekoepel te zien (GAZ 25_017_00621)
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De zevenkoppige redactie vergaderde in het kantoor van Jan 
Pieter in Zaandijk, waar tot eind 2005 zijn bedrijf ‘Tekstver 
vaardiging’ was gevestigd. Een leuke bijkomstigheid was dat 
hiermee de redactie werd uitgebreid met Wout, zijn lieve lobbes 
van een labrador en zijn onvolprezen medewerkster Annemiek 
Emond, die de culturele agenda en het verenigingsnieuws voor 
haar rekening nam. Daarnaast bleek zij onmisbaar om een 
en ander wat te stroomlijnen, want Jan Pieter had uiteraard 
meerdere opdrachten tegelijk en hij was weliswaar een goed 
auteur en heel creatief, maar hij leed ook aan een zekere mate 
van artistieke slordigheid. Daarnaast speelden zijn door 
diabetes slechter wordende ogen hem parten. Geregeld waren 
teksten of nog te scannen af beeldingen zoek. Annemiek wist 
alles echter altijd weer uit een van de vele stapels op te diepen. 
Daarom werd besloten dat ik de contacten met ‘de buitenwereld’ 
zou gaan verzorgen en alle materiaal pas zou aanleveren als hij 
eraan toe was of het verder voorbereidde voor de overdracht aan 
de vormgever Two Do.

Als ik zelf een artikel schreef, had ik in mijn enthousiasme over 
het onderwerp altijd veel meer woorden nodig dan toegestaan. 
Jan Pieter zei dan ‘Je schrijft boeiend, maar soms wel wat te 
uitgebreid. Laat mij maar even je ’darlings killen’ (doelend op 
het onvermogen van auteurs om hun eigen teksten in te korten). 
Vervolgens legde hij een paar kronkelende zijpaadjes om tot 
een zinvolle bypass, zonder het omringende landschap aan te 
tasten. Dat vond ik erg knap, want op het eerste gezicht leek het 
nog steeds hetzelfde en als je de teksten naast elkaar legde, zag 
je pas wat er was veranderd. Daar heb ik veel van geleerd, vooral 
dat eindredacteur zijn een vak apart is.
Er waren auteurs, met veel vakkennis over hun onderwerp, die 
redactionele bewerking niet accepteerden en daar lang over 
discus  sieerden. Jan Pieter had daar de tijd en het geduld niet 
voor; het was mijn taak om ze tactvol uit te leggen wat het ver
schil is tussen het schrijven van een gedegen wetenschappe lijke 
tekst en een verhaal in een tijdschrift dat voor velen lees baar 
moet zijn.

Met plezier denk ik terug aan onze ‘taalgesprekken’ waarbij we 
het hadden over de oorsprong en groei van taal en discussieerden 
over de nieuwe spellingwet van de Nederlandse taal na 2005, 
verwoord in het Groene Boekje. Hij was een voorstander van 
het Witte Boekje, de gids met wat toegankelijker taalregels, die 

door mensen in de media veel werd gebruikt. Voor vragen op 
taal  gebied kon ik altijd bij hem terecht.
Tijdens zijn ziekenhuisopnames werkten we daar het blad verder 
uit en schreef en redigeerde hij in zijn bed op de laptop, wat met 
zijn slechte ogen lastig moet zijn geweest. Het blad heeft daar 
nooit onder geleden, hij liet zich niet kennen. Als hij niet in 
staat was met zijn scootmobiel naar de redactievergaderingen 
te komen werden ze bij hem thuis gehouden in zijn gezellige 
pakhuisje achter de Zaandijker kerk. Het is een leuk idee dat dat 
gerestaureerd is en nu zijn naam blijft dragen, als ‘het Woudt 
huis’.

Wikje van Ritbergen

Voor mij was het feit dat Jan Pieter deel uitmaakte van de 
redactie van Zaans Erfgoed een van de belangrijkste redenen 
om te ‘solliciteren’ toen er eind 2003 een vacature was bij de 
club. In eerdere projecten over de Zaanse geschiedenis had ik 
kennis gemaakt met het werk van vader en zoon Woudt en het 
leek mij buitengewoon aantrekkelijk om mij onder hun hoede 
daarin verder te verdiepen. Daarin ben ik niet teleurgesteld. 
Naast zijn werk als eindredacteur publiceerde Jan Pieter 
een vloed aan boeken en artikelen over kleinere en grotere 
onderdelen van de Zaanse geschiedenis; de catalogus van het 
gemeentearchief vermeldt er tientallen. 
Zelf beleefde hij waarschijnlijk het meeste plezier aan De 
bedding voor morgen, Vijf honderd jaar Zaanse nijverheid en handel 
toegespitst op de jaren 1950 tot 2000, in opdracht van het Zaanse 
departement van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijver
heid en Handel. Hij vertelde me eens dat hij toen vooral zo blij 
was met de begeleiding door Aris van Braam. Hij voelde zich 
serieus genomen als – overigens autodidacte – historicus. Jan 
Pieter was naar mijn idee een schoolvoorbeeld van een goede, 
penvaardige journalist die heel goede geschiedenisboeken kan 
schrijven. Goede historici en goede journalisten willen weten 
hoe het zit. 
Na het vertrek van Alice van Diepen werd ik voorzitster van de 
redactie van Zaans Erfgoed. Ik leerde Jan Pieter steeds beter 
kennen en genoot van zijn belezenheid en humor. Bezoekjes 
aan hem in zijn huisje achter de dijk waren altijd gezellig. Met 
enige moeite scharrelde hij dan de ladder af en op om koffie of 
thee te halen, de keuken was beneden en hij woonde boven. Voor 
zover de wanden van zijn woonkamer niet waren bedekt met 

Herinneringen aan 
Jan Pieter Woudt

Jan Pieter Woudt overleed op 17 augustus jl. Hij was vanaf de start in 2002 bij het tijdschrift Zaans Erfgoed 
betrokken. Hij had in de Zaanstreek onder meer zijn sporen verdiend als auteur en redacteur van  

boeken en magazines over de Zaanse cultuurhistorie, het Zaanse bedrijfsleven en hij was, samen met zijn vader 
Klaas, ook de eindredacteur geweest van de Zaanse Encyclopedie. Het lag dus voor de hand dat hij  

werd benaderd als eindredacteur van het nieuwe tijdschrift, dat was ontstaan uit de verenigingsbladen  
ANNO 1961 en Met Stoom. 
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boekenkasten hingen er allerlei posters uit de cabaretwereld, 
erfenis van de drukkerij van zijn vader. 
In de laatste paar jaren ging de kwaliteit van zijn werk achteruit 
en werd duidelijk dat beginnende dementie de oorzaak was 
van zijn toenemende slordigheid. Een van de naarste dingen 
die ik uiteindelijk heb moeten doen was hem duidelijk maken 
dat hij, op een moment dat hij daar zelf nog ten volle weet van 
kon hebben, zijn taken als eindredacteur van Zaans Erfgoed zou 
moeten overdragen. Kort daarna stelde hij zelf verdrietig vast: 
‘Ze zeggen dat ik een hersenziekte heb’.
Toch heeft Jan Pieter nog heel lang zijn gevoel voor humor 
behouden. Toen hij eens te laat kwam op een redactievergadering 
in het koffiekamertje van het archief aan de Hoogstraat was zijn 
excuus: ‘ik was bij de pedicure, maar goed dat ik maar een voet 
heb, anders was het nog later geworden’. Bij zijn afscheid in het 
voorjaar van 2013 kreeg hij een nieuw televisietoestel. Toen een 
van zijn zussen haar bewondering voor dat ding uitsprak, zei 
hij: ‘Moet je ook maar dement worden!’ Nu zijn lichaam zijn 
uitgedoofde geest is gevolgd komt er ruimte om ons de echte Jan 
Pieter weer te herinneren, de belezen, uitermate vriendelijke, 
scherpzinnige en gezellige man die hij was.

Corrie van Sijl De Zaanse Canon Commissie (2009). 

Rechts Jan Pieter Woudt.(GAZ 21.47032)

Jan Pieter in mei 2013
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is dit ook voor de leek in logistiek een 
interessant boek geworden. En ach, die 
poppenmeubeltjes, geïnspireerd op 
de kunststroming De Stijl! Zo worden 
ze niet meer gemaakt. Zakelijk waren 
ze niet erg succesvol, maar ze zijn nu 
wel te bewonderen in het Deventer 
Speelgoedmuseum. 
Frans ten Horn, Hoza. Van SpeelGoed naar 
Goed in logistiek. Over de geschiedenis van 
Hoza in Zaandam, Hoorn en Scheemda. 
Bedum Profiel Uitgeverij 2016 ISBN 978 90 
5294 597 2 184 p. Geïll. Met register. (CvS)

VROUWEN IN HET VERZET
Terecht geven de auteurs van het boekje 
Vrouwenverzet in de Zaanstreek en 
Water   land hun inleidende hoofdstuk 
over het verzet van vrouwen in Neder
land de titel ‘In de schaduw’ mee. In de 
eerste decennia na de oorlog ging het 
in alle verhalen over het verzet vooral 
over de heldendaden en de organisaties 
van mannen. Vrouwen speelden daarin 
de stereotype bijrol van verzorgsters, 
koeriersters e.d. Hoewel dat beeld in 

de fabricage van modellen van molens 
en houten leermiddelen voor scholen 
tot aan de productie van houten pallets 
vanaf 1948, die het begin waren van 
‘Hoza voor uw logistiek’. Pallets, die 
verplaatst worden met vorkheftrucs, zijn 
een Amerikaanse uitvinding. Binnen 
de kortste keren waren ze niet aan te 
slepen, terwijl de productielocaties 
in de Zaanstreek niet ideaal waren. 
Van 1950 tot 1955 werden de pallets 
gemaakt in de Rijkswerkinrichting in 
Hoorn, oftewel de werkplaats van de 
strafgevangenis. Maar de constructie 
met Justitie bleek niet bestand tegen de 
behoefte aan uitbreiding en dat leidde 
uiteindelijk tot de verhuizing van het 
bedrijf naar Scheemda. Uit de pallet 
werd de rolcontainer ontwikkeld en die 
leidde weer tot de rolcombitainer. Niet 
hout, maar metaal werd de belang
rijkste grondstof. Zakelijk gezien 
waren er, met de conjunctuur mee, de 
nodige ups en downs, niet in de laatste 
plaats de verkoop aan Halbertsma in 
Grouw, en het daaropvolgende faillisse
ment in 1983, waarna de familie Van 
der Horst het bedrijf terugkocht, 
totdat het in 1990 definitief in andere 
handen kwam, maar nog steeds als 
HOZA bestaat. Allerlei bedrijven die 
hun spullen degelijk verpakt wilden 
hebben, staan in de orderboeken, 
van Philips met speciale kratten voor 
televisietoestellen tot Albert Heijn 
met rolcontainers voor het transport 
van magazijn naar winkel. Ook voor de 
veranderende arbeidsomstandigheden 
en arbeidsverhoudingen is aandacht. 
In 1964 verhuisden Jos en zijn vrouw 
naar Groningen, in 1965 werd de laatste 
band met de Zaanstreek doorgesneden 
met de opheffing van het kantoor aan 
de Van Ostadestraat. Het geboortehuis 
van Jos, het Noorderhuis, werd in 1970 
van de Lagedijk in Zaandijk verplaatst 
naar de Zaanse Schans, en is er dus 
nog. Mede dankzij de vele illustraties 

Boekennieuws
Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek belicht

Samenstelling: Corrie van Sijl 
Illustraties: Dirk Rönintz, GAZ

VAN POPPENMEUBELTJES 
NAAR LOGISTIEK?

Wie niet in het magazijn van Bol.com 
werkt of te maken heeft met opslag en 
vervoer van poststukken, om maar eens 
wat te noemen, heeft geen idee wat er 
allemaal komt kijken bij de logistiek. 
Op dit moment rijden er in half Europa 
in loodsen en op emplacementen 
‘karretjes’ rond die afkomstig zijn uit de 
fabriek van HOZA in het OostGroningse 
Scheemda. De Zaanse connectie, en het 
antwoord op de vraag in de titel, is dat 
de oorsprong van dit bedrijf ligt bij een 
fabriekje van houten speelgoed in de 
Zaanstreek. HOZA staat voor Van der 
HorstZaandam. De stichter, Jos van 
der Horst (18991976), begon in 1938, 
nadat hij ontslagen was bij de beurs, 
een fabriekje in poppenmeubeltjes. 
Hoe dat kon uitgroeien tot een van de 
grootste spelers op de Europese markt 
voor logistiek staat in het boek van Frans 
ten Horn, aangetrouwde familie. Een 
eerste inventarisatie van het uitgebreide 
bedrijfs en familiearchief leverde al een 
aardige blauwdruk. Van de problemen 
in de oorlogsjaren, de wederopbouw, 
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uit deze vijftig jaar. In het laatste en 
actueelste hoofdstuk, Watersport in de 
prut, wordt naar het verre verleden én 
naar de toekomst gekeken. Het verleden 
van het Wormer en Jisperveld als drassig 
moeras. De strijd om dit water open te 
houden, en daarmee de noodzaak tot 
baggeren en tot het aanspreken van de 
overheden op hun taken, opdat we over 
50 jaar het volgende jubileumboek van 
WVW tegemoet mogen zien.
Joop van den Berg e.a., Recht zo die gaat: 
19642014 Watersportvereniging Wormer 
Zaandijk, watersportvereniging Wormer/
Drukkerij Heijnis en Schipper bv 2015  
ISBN 97890902898601 Geïll. 135 p.  
(Jaco Bakker)
 

140 JAAR WIJKERMEERPOLDER
De Wijkermeerpolder hoort niet tot 
de Zaanstreek, maar in het verleden 
had Assendelft regelmatig last van het 
Wijkermeer: de Assendelver Zeedijk 
bleek al vroeg niet sterk genoeg. In de 
middeleeuwen en in de achttiende 
eeuw zijn er diverse plannen geweest 
om Assendelft beter te beschermen. De 
inpoldering in de negentiende eeuw 
gebeurde in het kader van de aanleg 
van het Noordzeekanaal, ten behoeve 
van de Amsterdamse haven. Het nieuwe 
kanaal liep dwars door het Wijkermeer, 
dat daarvoor werd uitgebaggerd. 
Ten noorden en ten zuiden van het 
kanaal werden de Noorder en Zuider 
Wijkermeerpolder, en de Noorder 
en Zuider Spaarndammerpolder 

werd weinig opgeschreven. Een groot 
deel van de informatie komt dan ook 
uit interviews met leden uit die tijd. Dat 
geeft het boek extra ‘sjeu’; het plezier 
straalt eraf. In 1964 werd de eerste 
vaartocht georganiseerd en in de winter 
daarop volgde de eerste ‘gezellige avond’. 
Daarbij werden filmpjes vertoond, 
waarvan dat over de vaartocht het 
meest in de smaak viel. Nagenieten 
van elkaars en eigen belevenissen, 
dat is ook waar het in dit boek vooral 
om gaat. Extra onderhoudend als je 
de mensen kent die in het boek voor
komen. Toch is het niet alleen voor 
insiders leesbaar, omdat het een mooi 
overzicht geeft van de ontwikkeling 
van de watersport in de Zaanstreek 
in het algemeen en in Wormer in het 
bijzonder. De hoofdstukken, ieder met 
een eigen thema, zijn geschreven door 
verschillende auteurs. De eerste zijn 
gewijd aan de totstandkoming van 
alles wat met de vereniging te maken 
heeft. Aardig om te lezen hoe het begon 
met een wrakkig botenhellinkje bij de 
Schansbrug, toen er nog schepen voeren 
naar de papierfabriek van Van Gelder. 
Daarna volgen complete verslagen van 
zeilwedstrijden en veel informatie over 
de eigen zeilschool, viswedstrijden, de 
actie ‘gast aan boord’ (waarbij minder 
valide mensen worden meegenomen 
op een vaartocht), klaverjas, snert en 
bingoavonden. Het gaat duidelijk niet 
alleen om varen bij WVW. Het hoofdstuk 
Het W V W clubblad geeft een aardig beeld 
van de ontwikkeling van het blad in 
tekst en in beeld, geïllustreerd met een 
selectie uit af beeldingen van de covers 

veel gevallen klopte, paste binnen de 
opvattingen over de positie van vrouwen 
in de tijd zelf, en die rol ook vaak zeer 
essentieel was in het verzet, deed het 
geen recht aan de vrouwen die wel 
zelfstandig optraden in belangrijke 
illegale organisaties. In vogelvlucht 
komt daarna een overzicht langs van 
wat vrouwen in de Zaanstreek en 
Waterland dan zoal deden, onder het 
motto: ‘Het was eigenlijk zo gewoon’. 
Sommigen waren al voor de oorlog 
bezig met opvang van politieke en 
Joodse vluchtelingen uit Duitsland, of 
acties voor de strijders tegen Franco in 
de Spaanse burgeroorlog. Na mei 1940 
zetten zij dat werk voort, met beduidend 
meer risico, variërend van een paar 
maanden gevangenisstraf tot de dood 
in een concentratiekamp. Niet zelden 
was sprake van een combinatie van 
activiteiten: koeriersters maakten vaak 
deel uit van een uitgebreid netwerk 
van producenten en verspreiders 
van verzets  bladen. Ook vervoerden 
zij vaak wapens. Tegelijk boden die 
vrouwen thuis onderdak aan een of 
meer onderduikers: joden, neergestorte 
Engelse piloten, Nederlanders in 
de leeftijd voor de Arbeitseinsatz. 
Traditioneel vrouwenwerk? Misschien, 
maar bepaald niet zonder allerminst 
traditionele gevaren. In de tweede helft 
van dit boekje komen zeven van de in 
het tweede hoofdstuk al genoemde 
vrouwen elk met hun eigen levens
verhaal aan bod, grotendeels in hun 
eigen woorden verteld. Daarmee wordt 
het beeld bevestigd dat zij zelf hun werk 
als niet meer dan hun ‘menselijke plicht’ 
zagen. Die houding heeft onge twijfeld 
bijgedragen tot de geringe aandacht die 
er tot voor betrekkelijk kort voor hun 
heldenmoed bestond. Het is goed dat 
Schaap en Nieuwenhuijse dat hebben 
doorbroken.
Erik Schaap en Wim Nieuwenhuijse, 
Vrouwenverzet in de Zaanstreek en 
Waterland (19401945) Z.p. (Zaandam) 
Contactgroep Verzetsgepensioneerden 
19401945 ZaanstreekWaterland en Zaans 
verzet 2015. Geen ISBN 84 p. Geïll. (CvS)  

50 JAAR WATERSPORT IN WORMER
In 2014 bestond Watersport Vereniging 
Wormer 50 jaar. Dat werd gevierd met 
een jubileumboek. In de beginjaren 



operaties waar De Weer bij was be
trokken. De merendeels spectaculaire 
plaatjes vertellen het verhaal zonder 
woorden en maken duidelijk waarom 
het goed is dat het schip voor de streek is 
behouden. 
Jacques Veth, Uitgeblust. De blusboot 50 
jaar in de weer. Z.p. (Zaandam?) z.j. (2015?) 
Geen ISBN Geïll. 77 + 7 p. (CvS)
(W.S. Holleman samenst.), 

Uitgeblust! (handschrift op titelpagina: 
Boekje uitgegeven op 19 maart 2016 
ter gelegen heid van de overdracht van 
Blusboot ‘De Weer’ van de VRZW naar 
Stichting Blusboot De Weer. Oplage 100 
stuks. Barcode Kruidvat 20 12016 79170 2 
(CvS) 
 

de lof trompet over dit ogenschijnlijk 
zo simpele Zaanse broodje, na een 
voorwoord van niemand minder dan 
burgemeester Faber. Vervolgens duiken 
we de keuken van een reeks restau
rateurs in met recepten van en met 
duivekater, van zoet tot hartig. Bas 
Husslage wijdt enige woorden aan de 
herkomst van de duivekater, of op z’n 
Zaans ‘doivekater’ en tot slot zijn er 
dan nog enige wijnsuggesties en een 
antwoord op de vraag hoe je duivekater 
het lekkerst serveert. Al met al een 
leuk welkomstcadeautje voor nieuwe 
Zaankanters, of een zoete herinnering 
voor emigrés. 
Neeltje Waagmeester red., Ode aan de 
Zaanse duivekater Z.p. (Zaandam) 2016 
Geen ISBN 51 p. Geïll. (CvS)

BLUSBOOT DE WEER
In Zaans Erfgoed 56 (voorjaar 2016) p. 
812 besteedden we uitgebreid aandacht 
aan de brandbestrijding vanaf het 
water, n.a.v. het uit de vaart nemen van 
de laatste Zaanse blusboot, De Weer. 
Sindsdien zorgt de Stichting Blusboot 
De Weer voor het onderhoud van dit 
varend monument in de Zaanstreek. 
Voordat zeker was dat het schip niet zou 
verdwijnen naar het Veiligheidsmuseum 
in Almere publiceerde Jacques Veth 
een brochure over de geschiedenis 
van de brandbestrijding te water 
in de Zaanstreek, met een hoofdrol 
voor De Weer. Jammergenoeg draagt 
vooral de tekst sporen van haastwerk, 
de illustraties zijn wel fraai. Bij de 
overdracht van het schip aan de Stich
ting presenteerde W.S. Holleman een 
fotoboekje via de fotoservice van het 
Kruidvat met een overzicht van alle 

drooggelegd. Zij kregen een agrarische 
bestemming. De kopers van de grond 
woonden er meestal niet zelf, maar 
verpachtten de boerderijen, vaak aan 
mensen die afkomstig waren uit de 
eerder drooggemalen Haarlemmermeer. 
De auteur besteedt ook aandacht aan de 
organisatie van het polderbestuur, de 
aanleg van de versterkingen in het kader 
van de Stelling van Amsterdam (in de 
ogen van militairen had de aanleg van 
de Haarlemermeerpolder en de IJpolders 
Amsterdam juist kwetsbaarder gemaakt) 
en aan plannen uit 1905 om een tramlijn 
door de polder aan te leggen. In de 
Tweede Wereldoorlog werd de polder 
een aantal keren geïnundeerd, maar 
bijna even snel weer drooggemalen. 
Nu is de Wijkermeerpolder de enige 
van de IJpolders die zijn agrarische 
karakter grotendeels heeft behouden. 
Wat deze korte beschrijving vooral 
aardig maakt, is het vele kaart en 
andere illustratiemateriaal. De uitgave 
begeleidde de tentoonstelling over de 
drooglegging in 2014. 
Jan van der Male, Van meer tot polder 
140 jaar Wijkermeerpolder 18732013 
Z.p. Historisch Genootschap Midden
Kennemerland en Historisch Genoot schap 
Assendelft 2014 Geen ISBN Geïll. 15 p. 
brochure (CvS)

DUIVEKATER
Of u dit kleurrijke boekje over de 
Zaanse duivekater nog te pakken kunt 
krijgen is maar de vraag; er zijn maar 
500 exemplaren van gedrukt. Initiatief
nemer is een van de bekende bakkers 
uit de Zaanstreek, Lex Brakenhoff 
uit Assendelft. Een aan tal meer of 
minder bekende Zaan kanters steekt 
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ZAANWIKI EN GROTE 
ZAANSE GESCHIEDENISQUIZ

Vrijdagmiddag 7 oktober om 15.30 uur 
lancering van de ZaanWiki, de digitale 
opvolger van de Encyclopedie van de 
Zaan  streek in de studiezaal van het 
Gemeentearchief Zaanstad. Daarna de 
Grote Zaanse Geschiedenisquiz. Het 
programma van deze middag is onder
deel van de Maand van de Geschiedenis.

ZaanWiki
Na de officiële handeling door wet
houder Rita Visscher is de onlineencyc 
lopedie voor iedereen toegankelijk via 
ZaanWiki.nl. Dit is mede te danken 
aan Uitgeverij NoordHolland, die 
toestemming verleende het naslagwerk 
te gebruiken, en het Gemeentearchief 
Zaanstad, dat het tweedelige boekwerk 
uit 1991 heeft laten inscannen.
Bij Zaans Erfgoed leeft al sinds 2013 het 
plan om de encyclopedie te digitaliseren 
en te laten actualiseren door Zaan
kanters die – op welk Zaans gebied dan 
ook – hun kennis willen delen. 
Het ZaanWikiproject staat onder 
leiding van beheerder Jan Lapère, die tot 
nu toe alle 4200 lemma’s met een ploeg 
vrijwilligers leesbaar heeft weten te 
krijgen. Omdat na 25 jaar veel bestaande 
informatie is verouderd zoeken we vrij
willigers om een bijdrage te leveren aan 
de nodige bijwerking. Aanmelden kan 
via zaanwiki@zaanserfgoed.nl

Er komt een nieuwe indeling in deel
ge   bieden zoals arbeid/economie, 
bedrijven, transport, erfgoed/monu
menten, molens, historie, sport, kunst, 
architectuur, cultuur, maatschappelijke 
zorg, onderwijs, gezondheidszorg, 
milieu, ruimtelijke ordening, overheid, 
politiek, religie, Tweede Wereldoorlog, 
maatschappelijke ontwikkelingen enz.. 
Iedereen die zich aanmeldt, kan vanaf 
7 oktober in eigen tempo zijn of haar 
kennis over deze onderwerpen kwijt. 
Ook beschrijvingen van nieuwe Zaanse 

onderwerpen zijn welkom. Voorwaarde 
voor een bijdrage is alleen dat de toe
gevoegde tekst objectief en zakelijk is 
geschreven. 

Grote Zaanse Geschiedenisquiz
Na een muzikaal intermezzo door 
flamen cogitarist Jeff Heijne volgt de 
Grote Zaanse Geschiedenisquiz, waarin 
teams van geschiedenisgeïnteres
seerden, historische verenigingen, 
(culturele) clubs en musea uit de Zaan
streek kunnen laten zien wat zij van 
de Zaanstreek weten. Teams kunnen 
bestaan uit minimaal 3 en maximaal 5 
personen. De presentatie is in handen 
van Merel Kan (o.a. Monumenten 
Spreken en De Orkaan). Aanmelding tot 
3 oktober via het formulier op  
www.zaanserfgoed.nl.
Prijs voor het winnende team: vrij
kaartjes voor een voorstelling van de 
Grote Geschiedenisshow op vrijdag
avond 28 oktober in het Zaan theater, 
beschikbaar gesteld door het theater.
NB – De ruimte in de studiezaal is 
beperkt, dus opgave voor deze middag  
is noodzakelijk. Dat kan via  
lezingen@zaanserfgoed.nl of via 
telefoonnummer 0757716043 (graag 
inspreken bij afwezigheid).

STICHTING JOODS MONUMENT
ZAANSTREEK

www.joodsmonumentzaanstreek.nl , de 
website waarop alle joodse Zaankanters 
zijn terug te vinden is ingrijpend ver
nieuwd. is ingrijpend vernieuwd. De 
afgelopen maanden is hard gewerkt 
om deze unieke site een nieuw uiterlijk 
te geven en de inhoud flink aan te 
vullen. Dat was noodzakelijk, omdat de 
programmatuur van de oorspronkelijke 
site was verouderd. 
Joods Monument Zaanstreek bevat 
lemma’s over zowel alle joodse inwoners 
van de negen voormalige Zaange 
meenten gedurende de Tweede Wereld
oorlog als de joodse onderduikers in de 
Zaanstreek. Volgens de nazi’s woonden 
er in 1942 in de regio 314 joden. Van hen 
zouden er 184 de oorlog niet overleven. 
Toen begin 1942 de joodse inwoners 
werden verdreven, kwamen de eerste 
onderduikers deze kant op. Onbekend 
is hoeveel er hier in totaal verbleven. 
De onderzoekers van Joods Monument 
Zaanstreek hebben inmiddels de 
identiteit achterhaald van ruim vier
honderd mensen die voor korte of lange 
tijd een relatief veilige schuilplaats 
vonden in de Zaanstreek. De meesten 
van hen maakten de bevrijding mee.
Al deze meer dan zevenhonderd 

Verenigingsnieuws
Berichten van Zaanse Erfgoedorganisaties 

Coördinatie Wikje van Ritbergen

Studiezaal Gemeentearchief (foto GAZ)
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mensen hebben via Joods Monument 
Zaanstreek eigen, veelal uitgebreide 
lemma’s gekregen. Vaak kregen zij ook 
een gezicht, dankzij opgespoorde en/of 
ter beschikking gestelde foto’s. Op het 
digitale monument is veel informatie te 
vinden over hun omstandigheden rond 
en tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De combinatie van verhalen, foto’s en 
achtergrondinformatie over zowel 
de oorspronkelijke bewoners als de 
onderduikers maakt de website uniek 
in Nederland. Nergens anders is de 
gecombineerde digitale geschied
schrijving over inwoners, vluchtelingen 
en hun helpers zo uitgebreid vastgelegd. 
Joods Monument Zaanstreek is dan ook 
een dankbare bron van informatie voor 
betrokkenen, journalisten, onderzoekers 
en andere geïnteresseerden. Mede 
daarom heeft de Koninklijke Bibliotheek 
www.joodsmonumentzaanstreek.nl 
opgeslagen als digitaal erfgoed.
Regelmatig ontvangen de beheerders 
van de site nieuwe informatie die aan de 
site wordt toegevoegd. Op de website en 
het daaraan gekoppelde twitteraccount 
is dat te volgen.
Om de toekomst van dit initiatief 
te waar  borgen is begin 2016 een 
stichting geformeerd. De ingrijpende 
vernieuwing van de site werd mogelijk 
dankzij een aantal fondsen en de inzet 
van een groep vrijwilligers.

ZAANS MUSEUM OPENT NIEUWE 
LOCATIE OP DE ZAANSE SCHANS 

Het Zaans Museum opende op 18 augus
tus een derde locatie op de Zaanse 
Schans: het Jisperhuisje. Dat is een kopie 
van een vissershuisje uit Jisp dat in 2002 
werd gebouwd voor de Floriade, de grote 
10 jaarlijkse tuinbouwtentoonstelling. 
Na de Floriade is het huisje geschonken 
aan de Zaanse Schans. Het origineel 
staat in het Zuiderzeemuseum in 
Enkhuizen.
In zo’n vissershuisje woonden arme 
mensen. Het werd ingericht binnen 
het tijds beeld van de Zaanse Schans, de 
periode rond 1850; bezoekers ervaren 
er een eenvoudig vissershuishouden. 
Traditioneel geklede vrijwilligers 
vertellen erover en tonen de kleding die 
gewone mensen toen droegen: degelijk, 
duurzaam en betaalbaar en vaak donker 
van kleur, omdat bovenkleding bijna 

nooit werd gewassen, maar alleen 
gelucht. Bezoekers kunnen ook zichzelf 
fotograferen in de streekdracht uit die 
tijd. Voor volwassenen staan er twee 
geklede poppen waar ze in kunnen 
kruipen, voor kinderen zijn er kleding
setjes beschikbaar, voor jongens is dat 
een klepbroek, boezeroen en kiel of pet, 
voor meisjes een rok, schootjak en muts. 

Naast het Jisperhuisje vallen ook het 
Wevershuis en de Kuiperij onder het 
beheer van het Zaans Museum. Vrij
willigers in historische kleding vertellen 
hier verhalen over de woon en werk
cultuur rond 1850. Voor deze drie 
buiten  locaties is het Zaans Museum nog 
op zoek naar vrijwilligers die graag het 
inter nationale publiek van de Zaanse 
Schans willen informeren. Zij krijgen 
een gedegen training voor zij aan de slag 
gaan. Interesse? Stuur een email naar 
Karen Tessel, k.tessel@zaansmuseum.nl 
of bel 0756810000.

De herinrichting van het Jisperhuisje 
is mede mogelijk gemaakt dankzij het 
Zuiderzeemuseum en Stichting Krijt 
Hulpfonds. 

ZELF GESCHIEDENIS SCHRIJVEN 
OP 24 OKTOBER EN 7 NOVEMBER

Onderzoek doen in archieven naar 
een historisch onderwerp is één ding, 
het opschrijven van uw bevindingen 
waardoor anderen ook kunnen mee

ge  nieten van soms verrassende ont
dekkingen, is een heel ander verhaal. 
Een goedlopend verhaal schrijven, voor 
een genealogisch familieboekwerk of 
voor een (tijdschrift)artikel, valt niet 
altijd mee. Daarom organiseert het 
Gemeentearchief Zaanstad een cursus 
‘schrijven over geschiedenis’. Mirjam 
Janssen, historica en eindredactrice 
van verschillende tijdschriften, zal ons 
meenemen in de geheimen van een 
goedlopend verhaal.
De cursus is verdeeld over twee mid
dagen. Tijdens de eerste bijeenkomst 
wordt aandacht besteed aan relevante 
archief bronnen en komen handige 
schrijftips aan de orde. Vervolgens kunt 
u in de daaropvolgende weken aan de 
slag door zelf een kort artikel over een 
lokaal onderwerp te schrijven: de Zaanse 
walvisvaart. Tijdens het tweede gedeelte 
van de cursus wordt dat besproken. 
Wegens grote belangstelling is de 
najaarscursus reeds vol. Wanneer er 
een volgende cursus wordt aange boden 
zal dat op deze plek worden bekend
gemaakt.

De opening van het Jisperhuisje door de laatste 

bewoner (met witte pet) (foto WvR)
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6 APRIL
Het was nog even puzzelen, maar 
Zaan  stad kan doorgaan met woning
bouw op het Hembrugterrein en twee 
andere locaties die eerder problematisch 
waren vanwege de aanvliegroutes van 
Schiphol. Maandag heeft Zaanstad over
leg gehad met het ministerie over de 
gevolgen van de nieuwe afspraken over 
woningbouw. De omvorming van het 
voormalige bedrijventerrein Hembrug 
is nu definitief mogelijk. In sommige 
gebieden rondom de aanvliegroutes 
mogen alleen kleinschalige projecten 
worden gebouwd. Ook sportpark 
Provily in Krommenie en Cromme Reef 
in Westzaan mogen worden bebouwd 
met woningen. Eerder was dat nog 
twijfelachtig. 

8 APRIL
Terwijl de sloop van de Bruynzeelhallen 
in Zaandam snel vordert, wordt er nog 
een poging gedaan het logo te redden. 
Maar dat hangt af van de zorgvuldigheid 
van de slopers. Het woord ‘Bruynzeel’ 
op de kop van een van de hallen, te zien 
vanaf de Provincialeweg, is het laatste 
dat duidelijk verwijst naar de jarenlange 
aanwezigheid van het enorme houtver
werkende bedrijf in Zaandam. Jammer 
als dat verdwijnt, vindt Bruynzeel 

Keukens, de belangrijkste overgebleven 
loot aan de Bruynzeelstam, met het 
hoofdkantoor in Bergen op Zoom. Het 
bedrijf wil de letters graag hebben.

15 APRIL
Het Zaanse bedrijfsleven, de nieuwe 
gevangenis en de gedetineerden 
kun  nen straks misschien van elkaar 
profi  teren. Dat was de boodschap van 
de gevangenisdirectie donderdag 
tijdens een rondleiding voor de Zaanse 
onder  nemingsvereniging De Maat
schappij. ‘Wie zou er een gedeti neerde 
aannemen?’, vroeg directeur Michael 
van Wijngaarden aan de onder  nemers 
die als eersten werden rond  ge  leid door 
het gebouw. Aarzelend gingen er wat 
handjes omhoog. Kennelijk is het toch 
nog een taboe. ‘Ik zou niet klakkeloos 
iemand aannemen, maar waarom niet? 
Als het maar geen kinderverkrachter is’, 
zei onderneemster Merel Kan.

18 APRIL
De stichting Militair Erfgoed Groot 
Amsterdam (MEGA) vraagt vandaag een 

bouwstop aan voor de restauratie en 
verbouwing van het fort bij Krommenie
dijk, op de grens van Zaanstad en Uit
geest. Het dreigt volgens de stichting 
onherstelbaar te worden beschadigd bij 
de verbouwing. Fort bij Krommeniedijk 
wordt omgebouwd tot een woon en 
trainingscentrum voor 26 jongeren met 
een autistische aandoening, een project 
van de Amsterdamse zorginstelling 
Heeren van Zorg. Ook komen er een 
bezoekerscentrum met foyer en een 
museum.

20 APRIL
Het voortbestaan van de dagbesteding 
in woon en zorgcomplex Lishof in 
Oostzaan hangt aan een zijden draadje. 
Zorgaanbieder Evean en de gemeente 
Oostzaan zijn er na nieuw overleg 
nog niet over uit in welke vorm ze de 
dagbesteding moeten gieten. ‘Het zou 
leuk zijn, maar het kan niet blijven zoals 
het nu is. Het financiële gat is toch echt 
erg groot’, bekent zowel directeur Erick 
Bakker van Evean als wethouder Tine 
Schaafsma van de gemeente Oostzaan. 

Kroniek
April tot en met juni 2016

Nieuws uit de Zaanstreek, samengesteld uit Dagblad Zaanstreek

door Jaap de Koning
Foto’s: Wim de Jong

42



Het gaat niet om een paar duizend euro, 
zei de wethouder eerder, zonder het 
bedrag te specificeren.

26 APRIL
Voor het eerst kermis op de Burcht 
tijdens Koningsdag. Hoe bevalt dat tot 
nu toe? Vanwege de noodopvang voor 
vluchtelingen in het In ’t Veldpark moest 
de kermis dit jaar uitwijken naar de 
Burcht. Het is allemaal wat krapper, in 
tegenstelling tot het In ‘t Veldpark, zegt 
een aantal kermisexploitanten. ‘Het 
voordeel is dat het sneller gezellig druk 
lijkt’, zegt Fred van Angeren van Verwijk 
Gebakkraam met een knipoog. Achttien 
jaar stond hij met zijn kraam in het park 
en nu dus voor het eerst op de Burcht. ‘Je 
mist hier wel de mensen die hun hondje 
uitlaten. Dat vind ik wel jammer. Er 
komen wat meer kinderen in het park 
omdat er veel gezinnen wonen. Hier is 
het toch wat anoniemer’.

28 APRIL
De GGD ZaanstreekWaterland wil 
meer inzetten op het voorkomen van 
suïcide. Preventie is nodig om suïcide 
te voorkomen, maar ook om plegers 
en naasten van plegers sneller de zorg 
te bieden die zij nodig hebben. Dat 
blijkt uit een voorstel van de GGD 
aan de gemeenten. In 2013 waren er 
in Waterland en Zaanstreek 28 zelf
dodingen, 240 ziekenhuisopnamen en 
1500 suïcidepogingen. Volgens Martine 
Mulder, medewerkster bij de GGD 
ZaanstreekWaterland, is dit cijfer bere
kend aan de hand van landelijke cijfers 
van het CBS.

4 MEI
De Spaanse kledingkolos Zara gaat 
het pand van Vroom en Dreesmann 
aan de Gedempte Gracht in Zaandam 
huren. Modewinkel Zara heeft overeen
stemming bereikt met verhuur der 
en vastgoedbelegger RJB Group of 
Companies over een Zaravestiging 
van 4.031 vierkante meter groot. Dat 
bevestigt eigenaar Alain Rosenbaum van 
RJB. ‘We hebben een nieuwe invulling 
gevonden voor het V&Dpand. Het is 
rond’. Zara timmert internationaal 
flink aan de weg met nu 2000 winkels. 
Na Primark en The Sting is het de 
derde grote kledingwinkelketen die in 
Zaandam neerstrijkt.

12 MEI
Als commissaris van de Koning Johan 
Remkes vanaf het dak van de nieuwe 
Van der Valk vestiging in Oostzaan 
een blik werpt naar het zuidoosten, 
moetie toch constateren dat Landsmeer 
wel heel erg dichtbij ligt. Zo snijdt 
de commissaris, het gezicht van de 
provincie, de Oostzaanse oerdiscussie 
aan: kan Oostzaan nog moedig stand 
houden als zelfstandige gemeente? 
Remkes was gisteren op ambtsbezoek in 
Oostzaan om onder meer het onderwerp 

samenwerking in de regio aan de orde te 
stellen samen met de gemeenteraad.

13 MEI
Het blijft spannend of hockeyclub De 
Kraaien binnen afzienbare tijd naar 
een nieuw complex gaat, of tegen wil en 
dank op de huidige plek in Wijdewormer 
moet blijven. De gemeenteraad wil De 
Kraaien wel een mooie plek in Zaanstad 
geven, maar weet niet hoe. Dat was het 
probleem al toen de raad in november 
wethouder Jeroen Olthof op pad 
stuurde om de mogelijkheden – zowel 
ruimte  lijk als financieel – in kaart te 
brengen. Dat heeft hij gedaan, maar het 
overzicht biedt geen oplossing. De plek 
met de meeste positieve punten is de 
Fortuinweg in Rooswijk, maar ook die 
kent voldoende minpunten om er niet 
enthousiast over te worden.

19 MEI
In de negentiende eeuw gebouwd als 
tijdelijke opslag, ruim honderd jaar 
later is het Woudthuis een monument. 
Zaanstad heeft het pandje, dat naast 
de Zaandijkerkerk stond, op de monu
mentenlijst gezet. Afgelopen najaar is 
het gedemonteerd met de bedoeling 
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daarvoor kwam het hospice nooit zo 
hoog. Het maakt duidelijk dat De Schelp 
aan bekendheid wint en dat steeds 
meer mensen ontdekken dat het geen 
voorziening is voor alleen Krommenie, 
maar voor de hele regio. Toch vormen 
Krommenieërs nog wel de grootste 
groep van tijdelijke bewoners. In 2015 
namen veertien mensen uit Krommenie 
er hun intrek, elf uit Zaandam en zeven 
uit Wormerveer. De vier plaatsen in het 
hospice werden vorig jaar gebruikt door 
58 mensen. De jongste was 43, de oudste 
95. Het kortste verblijf duurde een dag, 
het langste bijna drie maanden.

14 JUNI
De Encyclopedie van de Zaanstreek 
wordt ZaanWiki. Het tweedelige na
slagwerk over de Zaanstreek is in
middels digitaal beschikbaar. Omdat de 
tijd niet heeft stilgestaan, heeft Zaans 
Erfgoed besloten om de kennis bij te 
houden in de vorm van een ‘Wiki’, naar 
het voorbeeld van Wikipedia, waar 
internetters onderwerpen zelf kunnen 
aanpassen en toevoegen. Op 7 oktober, 
de open dag van het archief, wordt de 
ZaanWiki vrij toegankelijk. In de Zaanse 
encyclopedie is de tijd stil blijven staan 
in 1991.

2 JUNI
Het is definitief over en sluiten voor het 
Dorpstheater in Wormer. De gemeente
raad van Wormerland kiest voor een 
theater boven Groos. Het besluit 
komt niet als een verrassing, maar Els 
de Wilde van het Dorpstheater is er 
niet minder boos om. ‘Laat een ding 
duidelijk zijn: het Dorpstheater verhuist 
niet naar Groos. Het dorpstheater stopt, 
en boven Groos komt een theaterzaal. 
Dat is iets heel anders.’ Het Dorpstheater 
was gevestigd in de Kruiskerk, maar 
die wijkt voor woningbouw. De 24 
mensen van het Dorpstheater – stuk 
voor stuk vrijwilligers – wilden naar de 
aula van basisschool Weremere, maat 
de gemeente wil het theater naar de 
bovenzaal van Groos.

6 JUNI
‘Ouwe meuk’ was het thema van de 
der  tiende editie van de Zaanse Kinder
boekenmarkt, afgelopen zondag. 
Toeristen en Nederlandse gezinnen 
delen de Zaanse Schans op deze dag 
tussen de molens en ander oudHollands 
erfgoed. Behalve kinderboeken was er 
nog veel meer te beleven. ‘Mag ik een 
stempel?’, vraagt een meisje van een jaar 
of 7. Ed Visser, medewerker van Grafisch 
Werkcentrum Amsterdam, deelt bijna 
aan de lopende band stempels uit. 
Kinderen krijgen bij binnenkomst een 
stempelkaart en gaan daarmee bijna de 
hele Zaanse Schans over om bij activi
teiten hun stempels te verzamelen.

9 JUNI
Hospice De Schelp in Krommenie heeft 
vorig jaar een bezetting van meer dan 
tachtig procent gehaald. In de vijf jaar 

het op te slaan. Maar restaurateur Bart 
Nieuwenhuijs en eigenaar Paul Riteco 
werden gaandeweg steeds enthou sias 
ter en hebben het gebouw een stukje 
verderop vrijwel meteen weer opge
bouwd. Nieuwenhuijs is blij met de 
monu  mentenstatus voor het huisje. ‘Dat 
biedt bescherming voor de toekomst.’ 
Het Woudthuis ontleent zijn naam 
aan de laatste bewoner, publi cist over 
de Zaanse geschiedenis en voormalig 
eindredacteur van Zaans Erfgoed, Jan 
Pieter Woudt.

24 MEI
Omwonenden van het winkelcentrum 
in Saendelft aan de Kaaikhof vinden dat 
de overlast van hangjeugd uit de hand 
loopt. Een paar weken geleden sloegen 
jongeren tijdens een handgemeen 
een wijkbewoner een bloedneus en 
bezorgden zij iemand anders een blauwe 
plek op de arm. De politie arriveerde 
diezelfde avond nog, maar was te laat 
om de daders op te pakken. ‘Zo gaat het 
steeds’, zegt een bewoner van de wijk. 
Bijna niemand uit de buurt durft met 
zijn/haar naam in de krant. Men is bang 
voor wraakacties. Behalve Saendelver 
Cees Molenaar. Hij is naar eigen zeggen 
sterk en heeft een grote hond waar de 
overlastgevers bang voor zijn.

27 MEI
Het aantal klachten bij de gemeentelijke 
ombudsman is in 2015 flink afgenomen. 
Er kwamen vorig jaar 84 klachten 
binnen, tegenover 144 in het jaar 2014. 
Toen waren het er ook al beduidend 
minder dan in 2013. Dat was een piekjaar 
met 190 klachten. De ombudsman 
brengt de daling in verband met het 
gemeentelijk beleid om de wijkteams de 
vrijheid te geven oplossingen te vinden 
voor problemen van burgers. De daling 
betreft vooral zaken van open  bare 
ruimte, veiligheid en dienst verlening. 
Het aantal klachten over het maat
schappelijke domein is gelijk gebleven.

44



27 JUNI
Zaandammers mogen blij zijn dat 
er nooit een atoombom is gevallen. 
In dat geval hadden mensen uit het 
cen    trum zich namelijk in twee kleine 
schuil      kelders onder de Beatrixbrug 
moeten verschuilen. En daar hadden 
ze permanent aan een ijzeren slinger 
moeten draaien om verse zuurstof bin
nen te laten. De kelder met zijn primi 
tieve luchtinstallatie was zaterdag een 
bijzondere verrassing tijdens de open 
dag van de Zaanse brugwachters. Net 
als het enorme contragewicht van de 
Beatrixbrug, 200 ton zwaar, dat elke keer 
dat de brug opengaat in een diepe kelder 
zakt. De brug is oud en dat hoor je. 
‘Boem’, klinkt er als hij na een opening 
neerkomt.

22 JUNI
De gemeente Zaanstad gaat door met 
de inzet van jeugdboa’s. Het aantal van 
vier wordt zelfs uitgebreid naar zes. Dit 
hebben burgemeester en wethouders 
besloten. Zaanstad nam een jaar 
geleden op proef vier buitengewone 
opsporingsambtenaren voor de jeugd 
in dienst. De proef is geslaagd, zo blikt 
Zaanstad terug. De jeugdboa’s hadden 
volgens de gemeente even tijd nodig om 
erin te komen, maar inmiddels zijn ze 
‘een belangrijke schakel’ bij de aanpak 
van jeugdgroepen. B en W denken met 
zes jeugdboa’s op sterkte te zijn om 
overlast door de jeugd in Zaanstad 
in beeld te kunnen hebben en aan te 
pakken.

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

n u n c

zaandijk • www.edwinwinkelaar.nl

www.hooyschuur.nl

Wij steunen het Zaans Erfgoed
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ZAANS MUSEUM
Schansend 7, 1509 AW Zaandam 
www.zaansmuseum.nl | tel. 075681000
Dagelijks open van 10.00 tot 17.00 uur.
14 juli t/m 6 november 2016 
Tentoon  stelling van de originele 
aquarellen van het Verkadealbum Waar 
wij wonen, (1937). Uit het voorwoord van 
Thijsse blijkt dat hij zich zorgen maakte 
over de gevolgen voor het landschap van 
de werkver schaffingsprojecten in de 
crisistijd. 
Doorlopende activiteiten: in het Zaans 
Museum is altijd iets te doen, zoals 
games in de Verkade Experience, of 
ontwerp een wikkel voor een choco
lade  reep en pak je reep in met een 
miniatuurinpakmachine. Kosten: 
entree Zaans Museum + € 1 per choco
lade  reep.

ZAANSE SCHANS 
Op 18 augustus werd het Jisper vissers
huisje geopend. Naast de kuiperij en 
het Assendelver weefhuisje beschikt 
het Zaans Museum daarmee over drie 
locaties op de Schans waar het dage
lijks leven en werken rond 1850 is te 
zien. Vrijwilligers in kleding uit die tijd 
vertellen de verhalen en in het Jisper
huisje kunnen bezoekers zich (laten) 
fotograferen als negentiendeeeuwer. 

MUSEUM ZAANSE TIJD
Kalverringdijk 3, Zaandam
tel. 0756179769 | info@mnuurwerk.nl
www.mnuurwerk.nl/museumzaanse
tijd/

Open: zondag 11.00 tot 17.00 uur, overige 
dagen in overleg met het Informatie
centrum Zaanse Schans. 
Nog t/m oktober 2016: Expositie 
‘Empire aan de Zaan’: 16 neo
classistische vuurvergulde pendules 
uit Nederlands privébezit. Bij de 
expositie hoort een rijk geïllustreerde 
collectiecatalogus, waarin 55 pendules 
zijn afgebeeld en toegelicht. 

HET WEEFHUIS
Lagedijk 39, Zaandijk
tel. 0756224380 | www.hetweefhuis.nl
1 en 2 oktober 13.0017.00 uur, Fred’s 
Atelier van de Prinsenstichting in 
Purmerend met werk van deelnemende 
kustenaars. 
8 en 9 oktober 13.0017.00 uur, expositie 
Lia van Gullik.
15 en 16 oktober 13.0017.00 uur, 
schilderijen en beelden van Ruud 
Helmers en medeexposant. 
22 en 23 oktober 13:0017:00 uur, 
groepsexpositie van Mien Tijssen, Corrie 
Keessen, Truus Pot, Jeanette van Zanten, 
beelden en schilderijen.
29 en 30 oktober 13.0017.00 uur, 
Monique Scheers, schilderijen.
5 en 6 november 11.0017.00 uur, ‘Echt 
Zaans’, Atelier Marijke, de 4 Musketiers, 
fotografie en schilderijen. 
12 en 13 november 13.0017.00 uur, Henk 
den Os, glaskunst.
19 en 20 november 13.0017.00 uur, Kijk 
op brons, beelden van Jan Servaas.
26 en 27 november 13.0017.00 uur, 2D 
en 3D model, tekeningenexpositie naar 
2D en 3D model. 
3 en 4 december 13.0017.00 uur, Barbara 
van Marle, winnares van de Tengelprijs 
2015 met schilderijen en beelden.
10 en 11 december 11.0017.00 uur, Joyce 
van den Engel, Nirak en Yvonne met 
keramiek en schilderijen. 
17 en 18 december 13.0017.00 uur, 
Dromen over feest, jaarlijks evenement 
van de Lagedijk in Zaandijk. 
24 en 25 december 13.0017.00 

uur, kerstexpositie van de Zaanse 
schilderkring. 
Meer informatie t.z.t. via www.
hetweefhuis.nl Daar kunt u zich ook 
aanmelden voor de nieuwsbrief. 

HONIG BREETHUIS
Lagedijk 80, Zaandijk
www.honigbreethuis.nl
Open: donderdag tot en met zondag 
13.00 tot 16.00 uur. 
Tentoonstelling 
Zaterdag 6 augustus t/m zondag 30 
oktober. Kabinettentoonstelling over 
Jacob Honig Jansz. Jr., grondlegger van 
de Zaanlandsche Oudheidkundige 
Verzameling. Hij werd 200 jaar geleden 
geboren, op 5 mei 1816 te Zaandijk. 
Behalve papierfabrikant, makelaar, 
assuradeur en burgemeester was Jacob 
vooral literator en geschiedschrijver. Hij 
stierf op 14 november 1870. 
Concerten in de salon
Zondag 30 oktober 16.00 uur, Irene 
Maessen (sopraan) en Eleonore Pameijer 
(fluit) met het programma ‘Love Songs’, 
een muzikale reis door verschillende 
culturen. 
Zondag 27 november 16.00 uur, 
Eleonore Pameijer (fluit) en Ralph 
Rousseau (viola da gamba) met muziek 
van het Franse hof van Lodewijk XIV.
Toegang inclusief entree museum en 1 
consumptie € 17,50; vrienden met één 
introducé € 15,00; kinderen 4 t/m 12 jaar 
€ 7,50. Reserveren aanbevolen.

VERMANING WORMERVEER
Zaanweg 75 Wormerveer 
Muziekpodium Menno Simons Flaes 
www.mennosimonsflaes.doopsgezind.
nl/

Agenda
Een greep uit de Zaanse activiteiten in de herfst

Samenstelling: Corrie van Sijl 
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Zondag 30 oktober 15.00 uur Henk 
Verhoef en Franc Polma, orgel en viool.
Zondag 20 november 15:00 uur 
Nederlands Kodaly Koor o.l.v. Takashi 
Mizumotu met het Requiem van Gabriel 
Fauré en ander werk. 
Toegang € 12,. Voorverkoop v.a. twee 
weken van te voren bij: De Saenkanter 
Men & Women, Zaanweg 120 
Wormerveer, tel. 0756281555. 

STICHTING DE MUZIEKKAMER
Fluxus Muziekschool, Westzijde 148, 
Zaandam
info@stichtingdemuziekkamer.nl 
Kamermuziek onder de noemer: 
amBACHt
1 oktober 20.00 uur, Jaap Kooi, piano.
5 november 20.00 uur Ketevan 
Roinishvili, cello en Daniël Kool, piano.
26 november 20.00 uur, BRISK blok
fluitkwartet Amsterdam, bestaande 
uit Marjan Banis, Susanna Borsch, Bert 
Honig en Alide Verheij. Kaarten aan de 
zaal € 12,00, Fluxuspashouders (tot 21)  
€ 5,00. 

ZUIDERVERMANING 
Zuideinde 233, Westzaan | tel. 0756318279
www.zuidervermaning.nl
donderdag 27 oktober 20.15 uur, 
Résonances Consort, Julien Martin, 
Marine Sablonnière, Evolène Kiener, 
Benoît Toïgo, Pierre Boragno, blok
fluiten, speelt Teares of the muses, 
Consort muziek voor de Tudors.
donderdag 15 december 20.15 uur, 
Cappela Pratensis, Stratton Bull, Andrew 
Hallock, superius, Tore Denys, Pieter De 
Moor, contratenor, Peter de Laurentiis, 
tenor, Pieter Stas, bassus, Stratton Bull, 
artistieke leiding, speelt ‘Kerst met 
Josquin’, polyfonie rond de kribbe.
Kaarten € 23.00 , vriend € 19,00, CJP/
student € 10,00, Abonnement zes 
concerten € 117,30. Vriend € 96,60 via 
www.oudemuziek.nl of 0302329010.

HISTORISCHE VERENIGING
WORMERVEER

Zondag 9 oktober historische 
wandeling door WormerveerZuid. 
Vertrek 10.30 uur vanaf de muziektent in 
het Wilhelminapark.
Zondag 16 oktober historische 
wande  ling door Wormerveer Noord. 
Vertrek 10.30 uur vanaf het Veerhuis, 

Zaanstroom 57 aan het Noordeinde. 
Kosten beide keren € 3,50, aanmelden bij 
de gids, Dick Zwart, tel. 075628468 of  
0641438982, tussen 18.00 en 19.00.
Vrijdagavond 28 oktober 19.00 uur 
de jaarlijkse Lichtjesavond op de Oude 
Begraafplaats aan de Marktstraat, 
deelname gratis.

FESTIVAL INDUSTRIE CULTUUR
www.ifikz.nl
(spreek uit op z’n Engels, I fiks)
Zaterdag 1 oktober opening van De 
Cacao maand 2016 met de Cacao Food
market in Wormerveer, het historisch 
epicentrum van de cacaoindustrie. 
Toegang gratis. 
Elke zaterdagavond in oktober staan 
de Zaansafari’s in het teken van cacao. 
Vertrek vanaf de Zaanse Schans, kaarten 
€ 28,50. Voor tijden zie de website.
Zaterdag  avond 29 oktober Zaansafari 
special met een driegangen Cacao Diner. 
Kaarten € 52,50. 
Hele maand oktober cacaofietsroute. 
Elke dag kun je op de Zaanse Schans bij 
Zaanse Schans Bike Rent (naast molen 
De Gekroonde Poelenburg) tussen 10.00 
en 11.00 en tussen 13.00 en 15.00 uur 
een fiets en een routekaart ophalen. 
De hele fietstocht duurt ongeveer twee 
uur, alleen het noordelijke deel een 
uur. Kosten € 12,00. Voor reserveringen 
doorklikken op www.ifikz.nl Ook zijn er 
de hele maand lezingen, workshops en 
proeverijen in het Zaans Museum, het 
cacaolab Zaans Gedaan en bij diverse 
lokale ondernemers.

DE ZAANSCHE MOLEN
Museumlaan 18, 1541 LP Koog aan de Zaan
tel. 0756215148 | info@zaanschemolen.nl
www.zaanschemolen.nl Open dinsdag 
t/m vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur, zater
dag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Zondag 9 oktober 13.3014.30 uur, in 
het Molenmuseum, Hoeveel lijk jij op 
een indianenkind? door Leo Wetzels, 
gespecialiseerd in de indianentalen van 
ZuidAmerika. 
Zondag 13 november 13.3014.30 uur, in 
oliemolen De Bonte Hen op de Zaanse 
Schans: Van oliemolens tot gladoren! 
Hoe werd in de 350 oliemolens die er 
ooit waren, olie geperst, en hoe werd 
die olie vervoerd, zonder hijskranen en 
vrachtwagens? 

Zondag 11 december 13.3014.30 uur, 
in het Molenmuseum: Schuilt er een 
dichter in jou? Hans Kuyper, vele jaren 
stadsdichter van Zaanstad, leert je het 
verschil tussen poëzie en een beetje 
rijmen.
Inschrijven via: http://www.
museumjeugduniversiteit.nl/
overzichtspagina/view/museum/1534
Nog tot 1 januari 2017 tentoonstelling 
‘Midden in het molenpanorama’. Lopend 
over ‘de plattegrond van de Zaanstreek’ 
ziet u welke molen waar stond en waar 
bijvoorbeeld de huidige Zaanse Schans 
is. Midden in het Molenpanorama is 
een tentoonstelling met foto’s, films, 
plattegronden en toelichtende teksten 
die u wegwijs maken in de Zaanstreek en 
in het levenswerk van Frans Mars. 
29-30 oktober, 5-6, 12, 19-20, 26-27 
november 14.00 en 15.30 uur
Voorstelling De Marsmeiden. De drie 
oprichtsters van het majorettekorps 
‘Nova Gloria’ zijn met de jongere garde 
op weg naar de wedkamp in Oberham
bach. Onderweg worden zij door de 
jonge meiden gedumpt. Maar de gouden 
majoretteschaal lonkt, dus gaan ze 
lopend verder. Tekst en regie: Peter Aten, 
cast: Marjan Aten, Gré Berkhout en 
Margaret Tromp, assistente: Ank Dekker. 
Kosten: entree Molenmuseum plus  
€ 5,00.

DE BIEB VOOR DE ZAANSTREEK
Westzijde 170a Zaandam 
www.debieb.nl
Zondag 13 november 12.0014.00 
uur lezing over de schilder Lourens 
Alma Tadema door Drs. Krzysztof 
DobrowolskiOnclin van Bureau 
Boeiend. Toegang € 10,00 inclusief koffie 
of thee. Leden van De Bieb met introducé 
€ 7,50 p.p. Vooraf aanmelden bij Bureau 
Boeiend is noodzakelijk. 

Wilt u ook uw activiteit in onze 
Agenda plaatsen? Berichten 
over evenementen in het eerste 
kwartaal van 2017 kunnen tot 
20 november a.s. worden inge-
zonden bij onze redactie: 
redactie@zaanserfgoed.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 56 VOORJAAR 2016 € 6,50 | UITGAVE VAN DE STICHTING 
UITGEVERIJ ZAANS ERFGOED | VERSCHIJNT 4X PER JAAR

■	 BLUSBOOT DE WEER GERED  
■	 ROOMS KINDERGELUK

 Z A A N S
E R F GO EDTragisch lot van dr. Eisendrath 

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

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

 Z A A N S
E R F GO EDSluisjes in de waterrijke Zaanstreek

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 55 WINTER 2015 € 6,50 | UITGAVE VAN DE STICHTING 
UITGEVERIJ ZAANS ERFGOED | VERSCHIJNT 4X PER JAAR

■	 50 JAAR HOOP OP D’SWARTE WALVIS   
■	 BART NIEUWENHUIJS TIMMERT AAN DE WEG  

 Z A A N S
E R F GO EDDe watersnood van 1916

Kom de werkgroep PR versterken!

Binnen de Vereniging Zaans Erfgoed 
– met ruim 1000 leden – zijn een 
kleine veertig vrijwilligers actief in 
verschillende werkgroepen, die zich elk 
op hun eigen terrein inzetten voor de 
doelstellingen van de vereniging: het 
behoud van het streekeigene.
De werkgroep Advies, Documentatie 
en Meldpunt zorgt voor informatie 
over en beschrijving van monumentale 
panden en overlegt zo nodig met de 
monumentenafdeling van de gemeente 
Zaanstad, waardoor snel ingrijpen 
mogelijk is.

De redactie van het tijdschrift schrijft 
zelf interessante artikelen en biedt 
ook andere auteurs een podium voor 
verhalen over de Zaanse geschiedenis 
in ruime zin. De werkgroep PR verzorgt 
de halfjaar lijkse ledenvergaderingen, 
en biedt 2 à 3 keer per jaar bij de Glaasjes 
Erfgoed leden en nietleden lezingen aan 
op zondag  middag. Jaarlijks staat ze in 
augustus achter een kraam op de Zaan
dijker Jaarmarkt, om leden te werven. Zij 
bestaat op dit moment uit vijf enthou
siaste mensen en vergadert 5 à 6 keer per 
jaar. Als er een Erfgoedmarkt in zicht is, 

wordt dat wat meer; de eerstvolgende 
Erfgoedmarkt is in 2018.
De werkgroep PR is op zoek naar nieuwe 
leden. We zijn een gezellige groep die 
constructief vergadert en de taken 
onderling goed verdeelt. Als bedankje 
voor een heel jaar vrijwilligersinzet 
is er eens per jaar op een bijzondere 
erfgoedlocatie een gezellige maaltijd.
Spreekt dit u aan? Heeft u energie om 
zich in te zetten voor ons goede doel?
Neem dan contact op met Winnie de Wit 
via winniedewit@zaanserfgoed.nl of via 
tel. 075-7716043 of 06-40344416. 


