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In het voorwoord voor dit tijdschrift, waar zoveel over branden, blusmateriaal, bluskleding enzovoorts is geschreven, wil ik de mens belichten.
Wat bezielt een mens om tot een brandweercorps toe te treden en bij
nacht en ontij je bed uil te komen en je dan bij kou en slecht weer naar
de brand te spoeden. Als jongen was je trots als je tot je vriendjes kon
/eggen "dat is mijn vader, die daar", en je besloot ik wil later ook bij de
brandweer. Je kan dan vaststellen dat je erfelijk belast bent. Later, als je
wat ouder bent, magje weieens meehelpen. Wanneer je nog later in het
pulletje valt van de groep, wordt het menens en mag je aspirant lid worden.
Dan ervaar je de goede vriendschap door met elkaar dit werk te doen.
Na elke klus die je met elkaar geklaard hebt, ga je napraten en vaak
hoor je dan "dat was een beste fik". Tegenwoordig is het niet alleen blussen, ook hulpverlening is vandaag de dag een taak van de brandweer.
Ook dan ondervindt men dat een goede samenwerking voldoening en
steun geeft. Je hebt iets gedaan in het algemeen belang.

De wekelijkse oefenavond draagt bij aan de goede sfeer. De opleidingen
en het goede materiaal maken het mogelijk om op adequate manier op
te treden wanneer hulp geboden moet worden.
Wanneer men de 55 jarige leeftijd bereikt gaat men met 'functioneel
leeftijd ontslag' (F.L.O.). De praktijk wijst uit dat de meeste oudgedienden op de oefenavond blijven komen. Ze blijven dan genieten van de
goede sfeer en kunnen de volgende generatie 'spuitgasten' aan het werk
zien. Ze komen dan bijeen in het 'spoithois'. Ook worden veel oudgedienden nog lid van de Reünisten Zaanse Brandweerkorpsen.
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BRANDWEERPLICHT

Bijzondere branden
Uit brandtechnisch oogpunt bezien interessante branden onder de loep genomen (1954-1973)
Brand in het kantoorgebouw van BruynzeePs
vloerenfabrieken - 6 februari 1954

H

et was mooi vriezend weer. De kringen
7 en 4 werden opgeroepen. Bij aankomst bleek het kantoorgebouw geheel gevuld met een crèmekleur-achtige rook.
Slechts op de knieën kon men doordringen
tot de kantoorbalie op de eerste verdieping.
De zuurstofmaskers werden opgezet en via het
trappenhuis werd een straal onder druk gereedgemaakt. Via het kleine achtertrappenhuis werd een tweede straal gereedgemaakt.
Beiden met voldoende reservelengte. Inmiddels werd kring 10 gewaarschuwd met de ladder. De ladder werd opgesteld, de slangleidingen onder druk gebracht. De bedienaren van
de stralen kregen opdracht om, zodra zij glasgerinkel hoorden, hun toegangsdeuren te
openen en indien nodig, zichtbaar vuur te
blussen. De aan de buitenkant opgestelde man
op de ladder kreeg een commando en sloeg
van twee glaspanelen de ramen stuk. Hierdoor
bulkte redelijk dikke en warme rook naar buiten, zodat de vuurhaarden van binnenuit geblust werden.
Maar we waren nog lang niet klaar, want het
vuur bleek zich tussen de vloeren te bevinden.
De verwarmingsluchtkanalen tussen de vloeren bleken aan de binnenzijde bekleed te zijn
met brandbaar zachtboard. Om de brand kort
te houden zijn op meerdere plaatsen gaten in
de vloer gehakt om het vuur te bereiken en te
blussen. Meerdere grote en dubbele ramen
hebben we die dag moeten slopen en verwijderen om de rook af te voeren.
Vanuit brandtechnisch oogpunt was dit een
voorbeeld van het tevoren ventileren van een
brand, gepaard met de binnenaanval. Pas 's
avonds om half twaalf konden we inrukken, na
een bluswerkdag van 14 uur. Dertig man was
er de gehele dag zoet mee geweest. Kort na
thuiskomst bleek één van de straalpijpvoer-

ders niet meer te kunnen zien. Paniek. Gelukkig bleek na behandeling dat deze blindheid
zeer tijdelijk was.

P. J. van Heijnsbergen

Veembrand in de panden Nederland en Czaar
Peter in de Oostzijde -15 oktober 1954

O

p de eerste dag dienstgedaan van 4.45
uur tot 19.00 uur. Vervolgens drie weken lang met alle ploegen in wisseldienst (per ploeg vijf man), dienstgedaan. Pas
na drie maanden waren de resten geheel opgeruimd.
Wij zullen alleen de beschrijving geven van de
eerste binnenaanval met hogedruknevel in
pand Czaar Peter. Wij posteerden ons voor het
pand Czaar Peter. In het duister konden wij bij
het licht der koplampen zien hoe uit de bovenverdiepingen zeer dikke rook kwam. Aan
de Oostzijde-kant was geen vuur te zien. Beide
panden (Czaar Peter en Nederland) stonden
aaneengebouwd, gescheiden door een officiële brandmuur, voorzien van branddeuren op
elke verdieping. Het geheel was omringd door
de Zaan en twee grachten. De bevelvoerder
gaf in opdracht van de commandant het bevel
om één straal van twee inch door kring 3 naar
binnen te laten voeren. Eén hogedrukstraal
ging tegelijkertijd dezelfde weg, richting Zaan.
Op vijf meter afstand van de westelijke muur
aan de Zaan ging één straal linksom pakhuis
Nederland in via de branddeur. De straal van
twee inch van kring 3 ging in de noordwesthoek de trap op.
Bovenaan de trap op beide verdiepingen werden wij direct met vuur en grote hitte geconfronteerd. Nadat we een half uur binnen gewerkt hadden, brandde de zoldering van de
parterre door. Via een gat van circa 30 centimeter stroomde vervolgens brandend cacaoen tengkawanvet in een dikke straal op de
vloer van de parterre, daar een brandende

De brand bij het Zaans
Veem in 1954.
Vanaf dekschuiten in
de Zaan wordt met
handbediende stralen
geblust. Het gemis van
een blusboot met waterkanonnen had een
fatale invloed op de
omvang van de brand
en vormde de aanleiding
tot aanschaf van blusboot 'DeWeer'.
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plas vormend. Wegens het geweld van de brandende stroom vet en de pikzwarte rook gaven
we de twee verdiepingsstralen opdracht zich
terug te trekken. De rook werd plotseling ondraaglijk door de enorme hitte. Dit was de eerste en laatste poging om in de panden te blussen. Voorts bleek het gemis aan een blusboot
met waterkanonnen van voldoende capacititeit. Er is gedurende de gehele brand geen
bluswater in het hart van de brand gespoten.

De door burgemeester Thomassen opgeroepen blusboot van Amsterdam kwam te laat om
nog te worden ingezet. Door bovenbeschreven
oorzaak kon het vuur zich inwendig naar alle
richtingen uitbreiden. Op een gegeven moment kwamen er uit zestig ramen vlammen.
Velen stonden er gefascineerd naar te kijken.
Deze brand werd de aanleiding tot de bouw
van de blusboot de Weer. Uiteindelijk werd er
met 43 handbediende stralen gewerkt. Geen
enkele straal kwam in het hart van de 3000 m2
oppervlakte terecht. De kleine blusboot van
Zaandijk heeft al die uren het pand Zaandam
natgehouden en voorkomen dat ook dit pand
ontvlamde. Het bleek niet mogelijk gezien de
snelle uitbreiding van het vuur om via het pand
Nederland alle branddeuren te benaderen.
De brand werd ontdekt door personeel van
Verkade aan de overkant van de Zaan. Bij aankomst van kring 3 bij de brand, stond daar een
man naar de brand te kijken. Zijn eerste reactie: "Zo, zijn jullie daar eindelijk? "Het bleek dat
deze man niet de moeite had genomen alarm
te slaan. "Datgaat mij toch niets aan?"
Felle uitslaande brand aan de Westzijde 236 18 februari 1960

D

Brand bij spuitbussenfabriek Vetira

it betrof een bedrijf waar spuitbussen
werden gevuld. Hierbij werd gebruik
gemaakt van licht ontvlambare gassen
en niet-brandbare gassen. Het brandgevaar
echter werd mede veroorzaakt door de aanwezigheid van een ouderwetse open kolen- of
oliekachel, die door weglekkende gassen gemakkelijk bereikbaar was. Aldus ontstond een
brand met explosie-achtige gevolgen, begeleid
door een pikzwarte rook.
Vanaf de eerste verdieping sprongen mensen
rechtstreeks de Zaan in. De kringen 3 en 4 en

6 (blusboot) rukten uit. Het brandende fabriekje was niet meer te betreden. Toch kon
het sein 'brand meester' snel worden gegeven.
Toen pas bleek dat er een werkneemster vermist werd. Meerdere malen telde de bedrijfsleider zijn mensen. Tot slot besloot men de
echtgenoot van de vermiste vrouw op zijn werk
op te bellen. Maar de man bleek niets te weten
van de werkzaamheden van zijn vrouw. Hij ontkende dat zijn echtgenote in een fabriek werkte. Derhalve besloot men naar het huis van de
vermiste te gaan en inderdaad bleek ze reeds
thuis te zitten. Gezien haar lichte verwondingen zat ze nu te overdenken hoe zij haar man
bij thuiskomst haar dagelijkse fabrieksarbeid
zou opbiechten. Het slot van het verhaal gelieve u zelf te bedenken. De wederopbouw van
betreffend bedrijf gebeurde later op een industrieterrein, elders in de Zaanstreek.

Felle uitslaande brand Westzijde 348 - 30 juni
1971

D

it betrof een oud Zaans pand dat ten tijde van de brand werd gebruikt als gastarbeiderspension. Het inwendige was
met gebruikmaking van veel brandbaar board
verbouwd tot slaapkamertjes voor twee personen. Informatie en verkenning leerde dat het
merendeel der gasten naar hun vaderland
voor vakantie vertrokken was. Op het moment
van de brand was slechts één man aanwezig.
Deze was bezig achter het huis een schip te
schilderen. Dit gebeurde op het droge, tegen
de achtergevel en onder een overbouw. De gehele omgeving bestond uit hout.
Deze uitslaande brand trok veel kijkers en gezien het vele vuur, uitslaand uit het raamoppervlak en het brandend houtwerk aan de
steegzijde, werd daar een krachtige straal ingezet van 600 liter per minuut. Ook pand 346 begon aan de geveltop te branden, zodat ook
daar een straal werd ingezet. Bij de verkenning was al besloten om ook aan de achterzijde van 348 een straal in te zetten. Het daarmee doende zijnde personeel werd bij aankomst aan de achterzijde bijzonder verrast
toen het tot de ontdekking kwam dat het zoeven aanwezige schip van het terrein verdwenen was. Bij nader onderzoek bleek dat een
voorbijkomende schipper het elf meter lange
schip eenvoudig door middel van een aan de
roerkoning vastgemaakte draad zonder meer
van de. wal had getrokken en had afgemeerd
aan de overkant van de Zaan.

Plots kwam een brandmeester naar de commandant en zei: "Kun je even kijken op nummer
350?" Daar bleek dat huisnummer 350 geen
zijmuren had. Zuid- en noordzijde waren zonder eigen muren zomaar tegen de panden
links en rechts gebouwd. Dit had tot gevolg
dat de panden 350 en 352 beide een binnenbrand hadden. Zodat we op dat moment met
vier huizenbranden tegelijkertijd te maken
hadden. Intussen was door de vonkenregen
ook brand ontstaan op Westzijde 344 en aan
een dak van een huis aan de overzijde van de
straat.
's Avonds na de blussing sprak ik met aannne-
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mer B. en vroeg hem of hij iets wist over deze
gebrekkige bouw. Zijn antwoord was "Oh, wist
je dat niet, dat is nooit anders geweest. "
De gehorigheid was door deze wonderlijke
bouw uiteraard groot. De bewoner van 350 zat
's avonds gewoon met zijn buurman van 348 te
praten, ieder vanuit zijn eigen huis. Deze
brand werd geblust door twee kringen, 4 en 3
en circa 20 man.
Felle uitslaande brand bij Houthandel Pont op
het Zaaneiland - 10 mei 1973

D

e kringen 4, 6 en 7 werden tegelijkertijd opgeroepen. Omdat het hier een
eiland betrof, kwamen de eenheden allen via de enige toegang die er was, nl. de brug
vanaf de Hogendijk. Onmiddellijk werden de
blusboten opgeroepen om rondom het eiland
te worden gegroepeerd om van daaruit de
brand te bestrijden.
De eerstaankomende brandweerman had zich
tot taak gesteld het codesein 'Grote Brand'
door te geven. Vervolgens begon hij met de
ontruiming van het in de rook staande kantoorgebouw van totaal zes verdiepingen. Het
betrof hierbij tenminste honderd personen,
waarvan het merendeel naar de brand in de
klimaatkamers aan de overkant van de Badhuisweg, zo'n 35 meter verder, stond te kijken,
zich niet bewust van het gevaar dat ze liepen.
Bij het naar buiten komen, kon men de normale uitgangsweg niet meer bereiken. Onze
eerder genoemde brandweerman was daarom
met een laatste groep van ongeveer 15 personen aan de oostkant van het eiland de wal afgekropen en langs de beneden liggende waterschoeiing in zuidelijke richting ontkomen.
Anderen vluchtten in de richting van het fietsenhok, maar konden hun fiets niet meer
meenemen. Rook en hitte beletten dat. Sommigen kropen langs de buitenkant van de
brugleuning, richting Hogendijk.

Intussen verdween het kantoorgebouw geheel
in de rook. Het was in het geheel niet meer te
zien. De eerstaangekomen autospuit stopte op
enkele meters van de waterkant aan de zijde
van de brand. De hoofdbrandmeester die de
zich zeer sterk uitbreidende brand met een
snelheid van 10 kilometer per uur naar zich
toe zag komen, liet de eerste autospuit 20 meter in de richting van de dijk verplaatsen. De
inmiddels gearriveerde tweede autospuit werd
reeds op dezelfde brug op 30 meter afstand
opgesteld.
De gehele aanblik van deze, zich zeer snel uitbreidende brand met vluchtende mensen op
de brug, terwijl het wegasfalt reeds ontvlamde
en een op die plaats opgesteld bluskanon
smolt, was angstaanjagend. Toch slaagden we
er in deze situatie in, een bluswaterkanon met
succes in te zetten. Het betrof hier een brand
die was ontstaan in de tempex (piepschuim)
bekleding van het dak en wanden van de klimaatkamers. Deze stof tempex is de meest
brandbare stof in vaste vorm die er momenteel bestaat. Zozeer zelfs, dat de als eerste aangekomen autospuit toch nog gedeeltelijk door
de hitte was verkleurd. De bij het kantoorgebouw geparkeerde auto's van het personeel

werden door de hitte ernstig beschadigd. Ramen waren gesprongen, de bekleding was verbrand en stuurwielen gesmolten. Het tussen
de klimaatkamers staande hardhouten fietsenhok verbrandde, inclusief de fietsen. Totaal
verbrand. Meer dan 30 ruiten van het kantoorgebouw sneuvelden door de hitte. Ook de gasflessen van de bankwerkers zijn tijdens de
brand ontploft. Met behulp van vier autospuiten en drie blusboten, bediend door circa 100
man, werd deze brand geblust.
Felle uitslaande brand in de benedenverdieping van het winkelgebouw van De Gruyter
naast het sluizencomplex - Zaterdagavond 17
november 1973

B

ij aankomst sloegen de vlammen via
twee lichtkappen metershoog uit het
dak van het noordoostelijke gedeelte
van de parterre. Aan de zijde van de brug
sloeg het vuur over een lengte van tien meter
fel naar buiten. Op de tweede verdieping bevond zich de drukbevolkte dansschool van
Diedrich Hoorn. De ramen van de dansschool
aan de noordzijde, waarachter zich de uit het
dak slaande vlammen bevonden, waren door
middel van gordijnen geblindeerd. Bovendien
stonden aan die zijde tafels en stoelen gestapeld. Derhalve waren de dansers niet op de
hoogte van hetgeen er onder hen plaatsvond.
Kring 4 zette vanaf de Westzijde een zware
straal in om inwendig in het gebouw een snelle blussing tot stand te brengen, hetgeen gelukte. Tegelijkertijd verkende een groep de
tweede verdieping. Onderwijl werden vier
man ingezet om de ontruiming van de dansschool te volbrengen. Al deze werkzaamheden
verliepen tegelijkertijd. Kring 7 kreeg opdracht om drie stralen van 14 mm aan de
brugkant in te zetten, hetgeen zeer vlot verliep. Kring 3 behandelde de oostkant en de
flats die zich daar bevonden. Een zieke man
en zijn hond werden afgevoerd. Aan de Westzijde werden de jongens en meisjes, waarvan
er enkelen flauw vielen, ordelijk afgevoerd.
Paniek is er niet geweest, hoewel de dansschool en het trappenhuis met rook waren gevuld.

In parterre noord had het vuur danig huisgehouden. De zich in de parterre bevindende
winkeltjes waren allen uitgebrand. Een aan
het plafond hangende metalen sierstripconstructie was in zijn geheel in gloeiende vorm
naar beneden gevallen en had alles wat daaronder zich bevond aan haar plaats gesmeed.
Een en ander heeft uren werk gekost om te
verwijderen. De veertig centimeter hoge I-profielbalken waren in het noordoostelijk deel
van de parterre veertig centimeter doorgezakt. Slechts door stralen toe te passen van het
juiste waterkwantum-gebruik met bijbehorende worpwijdte werd deze brand zo snel geblust. Hoewel de brand binnen een half uur
werd geblust, nam het opruimwerk ruim 2,5
uur in beslag. Aldus werd deze brand bestreden door circa 60 man van de kringen 3, 4 en 7.
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Verhaal bij een foto
H. van 't Loo

Maak jij even een stukkie bij deze foto, vroeg de hoofdredacteur van ons blad Met Stoom. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Niet alleen omdat ik geen schrijver ben, maar omdat er allerlei herinneringen naar
boven kwamen borrelen. Daarbij komt nog dat het allemaal al zo lang geleden is....

Deze brand woedde op 31 september 1982 .
Nu ga ik toch nog iets verder terug in de tijd.
Als 14 jarige jongen wist ik zeker dat ik fotograaf wilde worden. De advertentie in dagblad
de Typhoon, gezocht: 'Leerling reproduktiefotograaf', kwam mij goed van pas. Het was
een advertentie van het bedrijf Hooijschuur
en Jaspers, clichémakers in Zaandam. De onderneming was gevestigd in de Klauwershoek,
bij de oudere inwoners van Zaandam beter bekend als 'het ouwe Londen'.
Ik solliciteerde en zowaar... ik werd aangenomen. Leerling zijn was zoiets als de koolspitsen
van de booglampen bijstellen, niet te vergeten
het sjouwen van een cassette groot l bij l meter die behoorde tot de reprocamera met een
gewicht van ± 1000 kg. Geen fototoestel dat ik
in mijn gedachten had toen ik wist dat ik fotograaf wilde zijn. Wel leerde ik de vele facetten
van de fotografie en van het grafisch productieproces kennen.

(foto Henk van 't Loo)
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En dan.... na vele omwegen ben je eindelijk
persfotograaf en werk je voor het streekblad.
Je staat bij elk nieuwtje vooraan. Zo ook bij
deze brand. Maar voor mij was dit niet zomaar
een brand. Dit bedrijf legde voor mij een basis, ook door de mensen die er toen werkten.
Bij deze brand ging dan ook niet alleen een
stukje oud-Zaandam verloren, maar voor mij
ook een stukje herinnering.

De ontwikkeling van het brandweer materiaal.
Het is een bekend feit dat er in voorgaande eeuwen bij branden moest worden geblust met houten hozen en leren brandemmers die door de inwoners werden doorgegeven en, gevuld met water uit sloten. De verlichting in
de woningen bestond toentertijd uit petroleumlampen. of kaarsen en de dakbedekking was veelal van riet, zodat uitbreiding van een brand, snel verliep. Bovendien was alles in de Zaan van houtbouw en ook de
stookruimten, die veelal met een houten stookkanaal waren uitgerust, zorgden voor permanent brandgevaar.
Diverse rampen ontstonden toen in de Zaandorpen. Ook later werd onze streek geteisterd door soms zeer grote branden. Een paar voorbeelden:
Zaandijk, 19 mei 18 78: Hierbij gingen onder andere een kerk verloren, evenals diverse huizen, een scheepswerf en opslagruimten.
Wormerveer, 5 augustus 1896: Rijstpellerij, compleet met bijgebouwen, in de, as gelegd.
Zaandam, 10 juli 1911: Grote brand op de Dam met zes slachtoffers. Elf grote panden gingen verloren
Zaandam, 15 oktober 1954: Grote brand in de opslagloodsen van het Veembedrijf in de Oostzijde. De schade
bedroeg 12 miljoen.

N. Hoogwout

Krommeniedijkerspuit.
Een handspuit uit
1720, thans te zien in
het Nationaal Brandweermuseum in Hellevoetsluis

O

nze brandweercorpsen waren destijds
niet groot en beschikten ook niet over
het hedendaagse moderne materiaal.
Bij de grote hiervoor genoemde branden werd
door de brandweer assistentie gevraagd aan
Amsterdam en zodoende kwam dan de drijvende stoomspuit Jan van der Heyden ons assisteren.
Nu de naam van Jan van der Heyden is gevallen: hij was de ontwerper van de slangenbrandspuit. Na een periode waarin met diverse modellen werd geëxperimenteerd, werd in
1673 een fabriek gesticht voor het construeren
van deze handspuiten. Weliswaar moest de bak
van dit model gevuld worden met emmers water, maar de door mankracht bewogen pompen en het transport van het water door een
leren slang naar de brand was in die tijd een
grote vooruitgang. In onze streken kochten
onze vroede vaderen in 1687 enkele van deze
slangenbrandspuiten waarmee de bestrijding
van branden beter kon worden aangepakt.

van kracht voor de spuit die het eerst water
gaf. Dit premiestelsel gaf nogal eens aanleiding tot verwikkelingen die soms zelfs ontaardden in het doorsnijden van eikaars slangen!
De leren slangen werden na 1850 vervangen
door slangen van vlas of hennep die waren
rondgeweven volgens het systeem van Kaars
Sypesteyn uit Krommenie.
Omstreeks 1866 werd in Amsterdam de eerste
stoombrandspuit aangeschaft van Engels fabri-

Een modern blusvoertuig anno 1995

Van handspuit naar motorspuit

D

eze eerste handspuiten werden getrokken door vooraf aangewezen burgers.
Er werd zelfs wel uitgerukt vanuit Zaandam naar Wormerveer, lopend en trekkend
met de spuit. In die tijd was een premiestelsel
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capaciteit had van 1500 liter per minuut. Deze
werd gestationeerd op de post aan de Czaar
Peterstraat in Zaandam.

D

e allereerste autospuit werd in 1921 gekocht door de Vrijwillige Brandweer in
Zaandam. Deze had een capaciteit van
600 liter per minuut. Wormerveer volgde in
1924 met de aankoop van een Magirus autospuit. Capaciteit: 1000 liter per minuut. Na
deze periode werden er regelmatig nieuwe
voertuigen met ook meer wateropbrengst gekocht. Vooral T- en A-types van Ford waren bekende autospuiten in onze streek. Deze wagens hadden allemaal een open opbouw. Zo
konden de spuitgasten snel op de wagens
springen en werd het mogelijk om met de
reeds gekoppelde zuigbuis direct na aankomst
bij de brand water te geven, 's Winters was het
vertoeven op de open opbouw niet direct een
pleziertje en was het voor de vrijwilligers vooral zaak zich stevig aan te kleden.

De .stoomspuit uit 1901
van Wormerveer bij het
kantoor van de gasfabriek,
(foto coll. E. Braun)

Molorspuil uit 1930
van de, Nederlandsche
Linoleumfabriek te
Krommenie.
Deze A-Eord werd in de
jaren '70 liefdevol
gerestaureerd door leden
van de toenmalige
bedrijfsbrandweer,
(coll. Brandweer Forbo)

kaat. In de Zaanstreek werd deze nieuwe vooruitgang kritisch gevolgd, maar nog niet besteld. Dat gebeurde pas in 1901 toen Wormerveer de knoop doorhakte en een 2800 kilo
zware stoomspuit kocht van het merk Bickers
met een capaciteit van 1500 liter per minuut.
Volgens materiaallijsten van de Amsterdamse
brandweer waren er in 1876 in de hoofdstad
reeds 16 stoomspuiten in dienst.
Maar stoom was ook niet alles. De Zaankanters
hadden veel bezwaren tegen deze stoombrandspuiten. In de remise moesten na een
alarm eerst de ketels worden opgestookt. Bij
boeren of stalhouders werden paarden besteld
en pas dan kon het geheel uitrukken naar de
brand. Door de grote en tragische brand in
Zaandam op de Dam op 10 juli 1911 werden
de gemeentebesturen in de Zaanstreek geconfronteerd met een tekort aan materiaal voor
het blussen van grote branden.
De verbrandingsmotor was intussen zover vervolmaakt dat hij voor brandblusdoeleinden
kon worden gebruikt. Binnen korte tijd bestelden de Zaangemeenten dan ook een flink aantal motorspuitjes met een capaciteit van 300 liter per minuut. Deze spuitjes werden nog met
mankracht voortgetrokken. Ook werd een motorspuit met paardentractie gekocht die een

Nevelspuiten

B

ij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende oorlogsperiode werd er door materiaalschaarste
weinig nieuw materiaal gekocht. Ook de
brandweer kreeg te maken met de vordering
van voertuigen en zo werd onder anderen een
vijftal 300 liter spuitjes in beslag genomen om
te worden ingezet bij de kustverdediging.
Hiervan is na de oorlog wel wat teruggevonden, maar totaal versleten door het zand. Tijdens de bezettingsjaren hadden de brandweerlieden te maken met allerlei voorschriften. Onze Ausweisz was een document dat vele
jonge brandweermensen heeft beschermd tegen deportatie naar Duitsland.
Tijdens en na de oorlog waren er in Amerika
reeds prototypes gemaakt op het gebied van
hogedruk waterpompen. In onze streek werd
door onze grote voorganger van de vrijwillige
brandweer, H.L.M, van Heijnsbergen, te samen met zijn zoon in Amerika een hogedruk
motorunit gekocht. Deze werd in 1947 in de
Zaanstreek afgeleverd en had een capaciteit
van 300 liter bij 60 Atmosfeer en 1500 liter bij
8 Atmosfeeer. Het was een tweetrapscentrifugaalpomp. Het grote voordeel van dit systeem
was dat er voor het blussen van een kleinere
brand heel weinig water nodig was waardoor
de waterschade zeer beperkt bleef. Al spoedig
werden er dan ook in Nederland autospuiten
gebouwd die op dit systeem waren gebaseerd
en die waren voorzien van een watertank van
1000 of 1500 liter. Deze moderne brandblusvoertuigen werkten aldus met een eerste aanval met nevelstralen om -zo nodig- later over te
gaan op lagedruk stralen. De levensduur van
een autospuit is tegenwoordig circa vijftien
jaar, wat ook door de Rijksbrandweerinspectie
wordt geadviseerd.

S

edert enkele jaren is de nieuwe ontwikkeling van de 'dompelpompen' gekomen.
Deze pompen hebben een capaciteit van
4800 liter per minuut en zijn geplaatst op een
container wagen. Er is er één gestationeerd in
Krommenie en één in Zaandam. Tevens zijn er
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containers niet andere blusmiddelen, zoals
schuimvormend middel, poeder en hulpmateriaal voor de bestrijding van ongelukken met
chemicaliën.
Voor hulpverlening in het water zijn er nu verschillende duikteams die opgeroepen kunnen
worden. Voor de vele auto-ongevallen hebben
we in de Zaanstreek de beschikking over hulpverleningsvoertuigen die zijn uitgerust met hydraulische knip- en hefapparatuur om beknelde slachtoffers te bevrijden.

Doordat de ontwikkeling van fabrieksgebouwen gepaard ging met steeds hogere en grotere gebouwen, moest ook het brandweermateriaal ook aangepast worden. In 1939 werd de
eerste autoladder aangeschaft met een werkhoogte van twintig meter. Deze wagen is door
de Duitse bezetter gevorderd en in 1947 vervangen door een nieuwe autoladder. Wormerveer kreeg in 1976 een ladderwagen met een
werkhoogte van dertig meter. Deze wordt binnenkort vervangen. Zaandam beschikt over
een hoogwerker met een hoogte van 22 meter.

een blustoren. Deze boot is nu in eigendom
van Interyacht-Cacao in Zaandam.

Blusboot

Communicatie

I

H

n onze waterrijke gebieden en de vele
brandbare objecten werd er al vroeg gedacht aan een vaartuig met pomp om brandende gebouwen ook vanaf het water te kunnen blussen. In 1901 kocht de gemeente Zaandam een blusboot annex havendienstboot. Dit
was een eenvoudig open scheepje met motor
en een pomp van 600 liter per minuut. Na een
tiental jaren werd dit vaartuig uitgerust met
een pomp van 800 liter per minuut. In Zaandijk werd in 1928 een blusboot gekocht die
dienst heeft gedaan tot 1960. Deze boot is vele
uren ingezet bij de grote Veembrand in 1954,
in de Oostzijde. Tegenwoordig bezit Zaanstad
twee blusboten, namelijk de Vaart met een capaciteit van 6500 liter per minuut en de Weer
met een capaciteit van 12.000 liter per minuut.
De Bruynzeelfabrieken hebben destijds een
blusboot laten maken die was voorzien van

Blusboot de Weer in de
rode uitvoering

et oproepen van onze Zaanse vrijwilligers ging in vroeger tijden door middel van de kerkklokken. Na de uitvinding van de heer Bell veranderde dit snel.
Eerst alleen door middel van een bel, later
kwam daar het gesproken woord bij. Bij het invoeren van de draadloze alarmering door de
pieper werd de alarmcentrale in Westzaan in
gebruik genomen die een vijftiental jaren tot
tevredenheid heeft gewerkt en daarna is vervangen door de centrale in Purmerend. De
communicatie tussen de brandweerwagens en
de centrale gebeurt per mobilofoon, terwijl de
bevelvoerders zich bedienen van portofoons.

Materiaalsterkte Bond Zaanse Brandweerkorpsen op 26 september 1922
Brandweerkorps

Autospuiten
aant.

cap.l

Motorspuiten

aant.

cap.l

Oostzaan

aant. cap.l

Koog a/ d Zaan

3

Westzaan

1

Zaandijk

1

500

1

800

6

Wormerveer

Wormer

1

Krommenie
Assendelft

2

500
250
600

14

6.860

850

2

1.650

Drijvende- en

Totaal

stoomspuiten

aant.

cap.l

aant.

cap.l

1

250
250
250
250

1

250

4

1.550

2

3

860

3

1.000

5
2

250
250
250
250
5x250
250

6
3

2.750
1.000

1
5

250
5x250

3
6

1.450
2.100

22

5.500

40

16.310

Q

1500
5x300
500
500
300
360

Zaandam

Handspuiten

2

1

800

3

750

9

4.850

(itavmspiül)

1

1

1.500

800
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Brandblussing vanaf het water
A.J.

Boes

Water speelt in dubbele betekenis een belangrijke rol bij het blussen van branden in de /.aanstreek. Het waterrijke gebied brengt met zich mee. dat men aan de ene kant onbeperkt kan beschikken over dit blusmiddel.
Aan de andere kant kan het water een belemmering zijn om de branden goed te benaderen. Vandaar dat bij
de invoering van mechanische drijfkracht voor blusmaterieel, er in de /^aanstreek voor zowel voer- als vaartuigen is gekozen.

De stoombrandspuit
van de Wormerveerse
brandweer die nog
steeds met enige regelmaat voor demonstraties wordt ingezet
(foto: A.J. Boes)

D

e geschiedenis van de brandblussing in
de Zaanstreek kan ruwweg in drie perioden worden verdeeld), namelijk:
1. het tijdperk vóór 1687, toen de enige gereedschappen voor het blussen van branden bestonden uit emmers, ladders en
brandzeilen
2. het tijdperk van 1687 tot 1901; de periode
waarin handbediende brandspuiten (met
'ellebogenstoom') het aangewezen blusmateriaal was nadat in 1687 de twee eerste
handbrandspuiten in Zaandam arriveerden
3. het tijdperk van 1901 tot nu, na de intrede
van stoom- en motoraangedreven brandblusmaterieel.

alverwege de 19e eeuw deden de eerste door stoom aangedreven brandspuiten hun intrede in Nederland.
Deze hadden echter het bezwaar dat ze zeer
zwaar waren en dat het geruime tijd duurde
voordat de stoomketel voldoende op druk
stond om de bluspomp aan te kunnen drijven.
Dit laatste bezwaar kon worden ondervangen
door constant vuur onder de ketel aan te houden, wat in feite alleen mogelijk was bij een beroepsbrandweerkorps. Zo schafte Amsterdam
in 1866 twee stoomspuiten aan van Engelse
makelij.

H
De noodlottige brand
op de Dam in 1911
had grote invloed op
het aanschafbeleid van
brandblusmaterialen.
Er werd ondermeer een
tweede blusboot 'De
Vaart' aangeschaft.

Ondanks deze bezwaren kocht men in Wormerveer in 1901 een stoomspuit aan, vervaardigd door de Koninklijke Fabrieken van
Stoomwerktuigen A. Bikkers & Zoon, Rotterdam. Deze spuit, die tot 1933 in actieve dienst
is geweest (en is ingezet bij een flink aantal
grote fabrieksbranden), heeft een capaciteit
van 1000 l/min. De door paarden getrokken
spuit wordt door een groep enthousiaste liefhebbers in perfecte staat gehouden, waarbij
men ermee regelmatig blusdemonstraties
geeft.
Stoom- en motoraandrijving

I

n 1901 kocht de Gemeente Zaandam een
blusboot aan, waarvan de bediening in
handen werd gegeven van de Vrijwillige
Brandweer. Deze boot was voorzien van een
l O pk Deutz motor die zowel voor de voortstuwing, als voor het aandrijven van de pomp
zorgde. De plunjerpomp had een capaciteit

Zijaanzicht van de
'De Vaart'

10
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van 600 l/min, wat naar huidige maatstaven
een weinig indrukwekkende waterhoeveelheid
is (een 'piesstraaltje'). Verder blijkt uit verschillende verslagen dat er op mechanisch gebied nogal wat mankementen waren, zodat de
spuit vaak niet kon werken.
Het duurde overigens tot 1910, voordat de
Vrijwillige Brandweer van Zaandam haar eerste rijdende motorspuit kreeg (getrokken
door twee paarden). Eenjaar later werd besloten de negen handspuiten van Zaandam in
één klap te vervangen door 7 motorspuiten.
Dit was het directe gevolg van een catastrofale
brand op de Dam, waarbij onder andere twee
cafés, een hotel, twee winkelpanden en een
pakhuis geheel verloren gingen en zes mensen
het leven verloren.

E

en ander uitvloeisel van de grote brand
op de Dam was dat een tweede blusboot
aangeschaft werd. Deze blusboot, 'De
Vaart', was een bestaand scheepje van de Reinigingsdienst, in 1912 omgebouwd tot brandblusvaartuig met een lengte van 14,00 m, een
breedte van 3,20 m en een diepgang van
slechts 0,92 m. 'De Vaart' was namelijk speciaal bestemd om branden te blussen in het over
de weg zeer slecht bereikbare Westzijderveld
waar zich toen nog veel houthandels en houtzagerijen bevonden. Aanvankelijk was de
pompcapaciteit slechts 660 l/min.
Aan het eind van de vijftiger jaren werd een
nieuwe 165 pk GM-diesel en een pomp met
een capaciteit van 6500 l/min bij 55 m.w.k. in
het vaartuig geplaatst.
Nadat de houthandels uit het Westzijderveld
waren verdwenen, kreeg 'De Vaart' een vaste
ligplaats bij Machinefabriek Duyvis en enige
jaren later bij 't Kalf, met name om branden te
bestrijden in de Noordelijke Zaanstreek.

N

iet alleen de Vrijwillige Brandweer
maakte in de Zaanstreek gebruik van
blusboten. In 1940 besloot Bruynzeel
een blusboot aan te schaffen voor de bedrijfsbrandweer. Dit vaartuig, de 'Vuurvreter', is
van oorsprong een motordekschuit die werd
voorzien van een bluspomp en een stellage
met blusmonitoren. Het vaartuig heeft tientallen jaren een belangrijke rol gespeeld bij de
bedrijfsbrandweer van Bruynzeel. De heer P.
Zwikker herinnert zich dat er meerdere branden zijn geblust met het vaartuig. Door Machinefabriek Holleman werden speciaal voor dit
vaartuig waterkanonnen vervaardigd die een
gebonden straal konden leveren over een afstand van meer dan 50 m.

De verzekeraar waarbij Bruynzeel de brandverzekeringen had ondergebracht, hechtte
ook veel waarde aan dit vaartuig. Dat bleek wel
bij de enorme brand in het Zaans Veem aan de
Oostzijde in 1954. Daarbij werd Bruynzeel verzocht om ook de 'Vuurvreter' bij deze brand
in te zetten. Direct werd gevolg gegeven aan
dit verzoek. Toen dit vervolgens werd gemeld
aan de verzekeraar, bleek dat deze grote bezwaren had tegen deze medewerking (omdat
men zich realiseerde dat de Zaanse brandweer
haar handen vol had aan de brand bij het
Zaans Veem en daardoor geen mogelijkheden
meer had om ook assistentie te verlenen, wanneer tegelijkertijd bij Bruynzeel brand zou
ontstaan!). Hoe dan ook: de 'Vuurvreter' werd
teruggeroepen, nog voordat het schip de Wilhelminasluis had bereikt.....

Actiefoto uit 1954 van
de 'Vuurvreter' tijdens
een strobrand bij de
deurenfabriek van
Bruynzeel
(foto Henk van 't Loo)

Zijaanzicht van
'De Weer', zoals het
schip werd gebouwd.
Inmiddels onderging
het schip meerdere
verbouwingen en
moderniseringen,
waardoor ook het
uiterlijk van het schip
veranderde door onder
andere de aangebrachte duws teven

P^PY^pnYifr~~~7 rn
\$^:;--:;-------^~^^~-----'^-1- - 'LJ
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Molen in Zaandam. Op 7 december 1957 vond
de doop van het vaartuig plaats, uitgevoerd
door de toen 7-jarige Marille Overtoom
(dochtervan de toenmalige Zaandamse brandweercommandant) .
Het vaartuig heeft een lengte van 17,50 m,
breedte 4,60 m, holte 1,80 m, diepgang 1,10 m
en een kruiphoogte 2,40 m. Speciale ijsversterkingen zijn aangebracht om ook bluswerkzaamheden te kunnen uitvoeren wanneer de
Zaan dichtgevroren is. 'De Weer' werd uitgerust met twee Kromhout-diesels van het type 8
TS-117, elk met een vermogen van 140 pk bij
1500 t/min, aan de achterzijde gekoppeld met
een schroefas en aan de voorzijde met een
bluspomp met een capaciteit van 6000 l/min
bij 80 m.w.k. De blusstralen hebben een reikwijdte van 60/80 m. Verder werd een blusschuiminstallatie ingebouwd. De firma D.
Schooneveld, Zaandam verzorgde de motorinbouw.

T

Blusdemonstratie van
de blusboot 'De Weer'
bij de 'Poelsluis' in
Warmer in juli 1983.
(JotoAJ. Boes)

Nadat Bruynzeel in financiële problemen was
gekomen, werd de 'Vuurvreter' verkocht.
Deze is thans eigendom van Zaanstad Terminals. Een woordvoerster van dit bedrijf wil weinig kwijt over het vaartuig. Volgens haar is de
'Vuurvreter', die ligt afgemeerd bij het bedrijf
aan de G. Bolkade, nog steeds in bedrijfsvaardige toestand.
Een ander uitvloeisel van de enorme veembrand was dat er door de gemeente geld werd
vrijgemaakt om een nieuwe blusboot met een
grote bluscapaciteit te bestellen. Overigens
werd 'De Vaart' ook ingezet bij deze enorme
brand. Daarbij ontsnapte het vaartuig ternauwernood aan een ramp, toen een groot deel
van het brandende pand aan de Zaanzijde met
enorm geweld instortte. Delen van de gevel
kwamen op het achterschip van 'De Vaart' terecht, zonder echter veel schade aan het vaartuig te veroorzaken.
'De Weer'

H

et duurde tot 1958, voordat het nieuwe
blusvaartuig, 'De Weer' in de vaart kon
worden gebracht. Het vaartuig werd
ontworpen door de heer Hartman (uit Westzaan) van de Kromhout Motorenfabriek en
het werd gebouwd door Scheepswerf Van der
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ijdens de grote brand die het spuitbussenafvulbedrijf Vetira in de Westzijde
trof op 16 februari 1960, speelde 'De
Weer' voor het eerst een belangrijke rol. Na
een zware explosie stegen rookkolommen van
enige honderden meters op uit het grotendeels van hout opgebouwde pand.
Het vuur nam snel bezit van het gehele gebouwencomplex. Enorme steekvlammen schoten
als bliksemschichten door de omhoog klimmende roetzwarte wolken. Vijf brandweerwagens waren snel ter plaatse en kort daarna ook
'De Weer'. Deze kon het vuur goed vanaf de
Zaanzijde bestrijden.
De brandweer moest wel even wennen aan het
geweld van de watermassa van 'De Weer': er
werd dwars door het brandende pand heen
gespoten, wat de brandweerlieden aan de
voorzijde soms deed snakken naar adem.
'Schout bij nacht' J. Kaayk introduceerde vervolgens de 'val-stroomtechniek' om zo effectief mogelijk branden te blussen met het blusvaartuig.
Het gebouwencomplex van Vetira ging verloren, maar de omliggende panden konden
worden behouden.
Daarna heeft 'De Weer' nog vele malen een
belangrijke rol gespeeld bij het blussen van
grote branden, zoals in het distributiecentrum
van Simon de Wit en William Pont in Zaandam en 'De Halm' in Wormerveer. De meest
recente inzet van het vaartuig (tot nu toe) betrof de grote cacaobrand in West-Knollendam
in november 1996.

I

ncidenteel wordt 'De Weer' ook ingezet
buiten de Zaanstreek. Als meest spectaculaire blusactie in dit kader herinnert plv.
commandant C. van der Leden zich de brand
bij Cindu in Uithoorn in juli 1992. "Wij kregen het verzoek om daar te assisteren omdat
de Amsterdamse blusboot 'Jan van der Heyden' uit bezuinigingsoverwegingen uit de
vaart was genomen en de voor brandblussing
uitgeruste havendienstboten te hoog zijn om
naar Uithoorn te kunnen varen. Wij maakten
'De Weer' onmiddellijk klaar en twee uur later
waren wij al bij de fel brandende fabrieksinstallaties van Cindu. Vanaf de Amstel hield 'De
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Weer' verschillende tanks van het chemische
complex nat, waardoor dreigende explosies
werden voorkomen."
In de afgelopen jaren werd 'De Weer' verschillende keren verbouwd en gemoderniseerd Zo
maakten in 1995 de twee Kromhout-diesels
plaats voor vier Perkins-diesels. Daardoor is
het nu ook mogelijk om de bluspompen te benutten tijdens de vaart. Overigens bleef de
bluscapaciteit ongeveer gelijk aan de situatie
vóór de verbouwing. Verder werd onder andere een boegschroef ingebouwd.
De vaste ligplaats van 'De Weer' is gesitueerd
bij de Beatrixbrug.

Organisatie

Z

oals bekend beschikt Zaanstad over het
grootste vrijwillige brandweerkorps (met
ongeveer 380 leden) van Nederland en voor zover bekend - zelfs van West-Europa! De
vrijwilligers worden professioneel getraind en
zij moeten bovendien aan zware (diploma) eisen voldoen. Overigens telt de Zaanse brandweer ook een kleine beroepskern.
De bemanning van de Zaanse blusboten bestaat eveneens geheel uit vrijwilligers. Dat
heeft in het verleden wel voor enige organisatorische problemen gezorgd. Het blussen van
branden vergt nu eenmaal andere vaardigheden dan het manoeuvreren met een blusboot
(evenals het onderhoud ervan). De bouw van
'De Weer' viel echter onder competentie van
de Brandweer Zaandam (tot ongenoegen van
de Havendienst). Overigens beschikt de 'Havendienst l' ook over een bluspomp van beperkte capaciteit. Wanneer deze ingezet moet
worden voor brandblustaken, geschiedt dit onder auspiciën van de brandweer.
Het probleem van de (nautische) bemanning
van 'De Weer' werd pragmatisch opgelost: de
heer Poen die als technicus werkzaam was bij
de Havendienst, trad toe tot de vrijwillige
brandweer. Verder werd de heer Schooneveld, die zorg had gedragen voor de motorinbouw, machinist op 'De Weer' en de heer C.

Eyben die als beurtschipper had gevaren, werd
schipper van het vaartuig.

N

og altijd bestaat de 'nautische' bemanning van 'De Weer' uit professionele
varensgezellen die deel uitmaken van
de vrijwillige brandweer (zoals de heer L. Dekker die in het dagelijkse leven sleepbootschipper is). In totaal zijn 17 leden van de vrijwillige
brandweer (volgens een bepaald rooster) ingedeeld bij de blusvaartuigen.
Organisatorisch maakt 'De Weer' deel uit van
'Kring 6'. Het is namelijk een oude traditie in
de Zaanstreek om de blusgroepen met een
nummer aan te duiden. Zo was er in 1695 al
sprake van blusgroep 6 op de Hogedijk in
Zaandam (waar zich toenmaals veel scheepswerven bevonden). Door reorganisatie ging in
1934 'Kring 6' op in 'Kring 7'. Bij het in de
vaart komen van 'De Weer' in 1958, werd
'Kring 6' weer in ere hersteld. Overigens
maakt 'De Vaart' thans deel uit van 'Kring 8'
('t Kalf).
De Zaanse blusboten zijn niet alleen uitgevoerd voor de blussing van branden in panden
langs de Zaan. Ze zijn ook uitgerust om de
bluswatertoevoer over grote afstanden te verzorgen, bijvoorbeeld bij branden in oude
Zaanse wijken, waar de bluswatercapaciteit te
gering kan zijn.
Verder wordt 'De Weer' soms ingezet om zinkende schepen leeg te pompen en te assisteren bij scheepsbranden.
"Een specifiek karweitje was bijvoorbeeld tijdens één van de afgelopen hete zomers het
koelen van het brugdek van de Beatrixbrug,
omdat dit door de hitte te ver was uitgezet",
herinnert de heer Van der Leden zich.
l) De geschiedenis van de brandweer in Zaandam door R
2) 'Zaanstad - 25 jaar blusboten' uitgave Brandweer Gein

Met dank aan de heren C. van der Leden en L. Dekker van
de Brandweer Zaanstad

Weliswaar geen 'echte'
blusboot, maar deze
drijvende spuit van
Zaandijk (foto 1929)
zal ook zijn nut wel
bewezen hebben,
(foto GAZ)
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De Zaanse brandweerorganisatie
P.J. van Heijnsbergen

Een kort historisch overzicht:
1155: het dorp Saenden door overval van de Drechter Friezen geheel verbrand.
1661: het ontstaan van padreglementen ter voorkoming van brand en regels voor de inrichting van stookplaatsen. Daken van stro worden verboden. Tevens worden drie schouwers/opzichters aangesteld.
1673: Van der Heyden vindt de slangbrandspuit uit. De door hem samengestelde slangen van leer werden
'slangen' genoemd omdat ze veel gelijkenis vertoonden met de slang uit het bijbelboek Genesis.
Door middel van deze slangen werd de, brandweer in staat gesteld om de brandende panden te betreden
en de, blussing te verleggen van buiten naar binnen.

I

n 1687 schaft ook Zaandam deze brandspuiten aan. In dat jaar worden er in Zaandam twee stuks afgeleverd. Dat betekende
dat de blusmethode door middel van lange
houten ladders waarmee men de branden op
verdiepingen benaderde en probeerde te blussen tot het verleden behoorde. Ook gebruikte
de brandweer toen grote haken met zeer lange stokken om brokken wand of muur weg te
trekken.
De nieuw ontwikkelde slangen werden van
lange plakken leer gemaakt, rondgebogen en
met koperen klinknagels tot buisvorm geklonken. Zo werden tientallen van dergelijke buisjes aan elkaar geklonken tot men lengten
kreeg van tien meter. Het oprollen ging echter
zeer moeilijk. Vaak vouwde men deze brokken
zigzaggewijs op en vervoerde die per handkar
naar de brand. Het blussen van de brand, dat
tot dusver uitsluitend door middel van emmers gebeurde, kreeg aldus een nieuwe dimensie.
Het systeem van het blussen met emmers gebeurde (vooral in Amsterdam waar veel vaker
brand ontstond) met buurtgroepen mensen,
veelal waren dit op elkaar ingestelde blussers
in groepen van 90 tot 100 man. Vanaf de waterkant vormden ze een doorgeefrij voor de
emmers. Hoewel Zaandam beschikte over de
toen moderne handbrandspuiten heeft men
nog zeer lang met grote groepen mannen op
deze manier gewerkt.

Antieke, brandweerstaven, het kenmerk van
de commandant in
vroeger tijden toen er
nog geen speciale
kleding en onderscheidingstekens waren. Deze
zijn nu te zien in de
r
/.aanse Oudheidskamer.

In het jaar 1687 werd ook de eerste vorm van
samenwerking tussen de Zaanse dorpen gerealiseerd. Er kwam een lokale afspraak tot stand
tussen Wormerveer, Zaandijk en Koog aan de
Zaan om elkaar uit 'liefde en nabuurschap' in
geval van brand bij te staan.
In 1663 bestonden er al onderlinge verzekeringsafspraken tussen acht moleneigenaren.
Het bekende olieslagerscontract werd in 1727
opgericht. Hierin waren de molens en hun ladingen verzekerd.

Pompers

lussen was vroeger vooral een arbeidsintensief karwei. Een paar cijfers:

B

29 april 1901- binnenbrand bij orgelhandel A.
Schipper, Westzijde 5. Deze brand werd met
één straal van de handspuit geblust, maar er
kwamen maar liefst tien handbrandspuiten
aangereden met niet minder dan 324 pompers.
Op 9 januari 1910 verbrandden er twee loodsen van de scheepswerf Czaar Peter op 't Kalf.
Er kwamen veertien handspuiten aan te pas
en 484 personen. Het totaalloon van de pompers bedroeg 495 gulden.
Op 30 juli 1911 breekt er brand uit in een
woonhuis aan de Ooievaarstraat, nummer 48.
De brand werd in drie kwartier geblust door
negen handspuiten, een materiaalwagen van
Dekker en 330 manschappen.

D

e 'pompers' waren mensen die met
handkracht de pomp bedienden.
Meestal bestonden de handspuiten uit
een handbediende tweecylinderpomp. Aan
beide einden van de handpomp werd een
dwarshout door de zuigerstang gestoken, zodat met minimaal vier man aan elk einde van
de spuit de zuigers zo snel mogelijk op en neer
bewogen werden. Evenwel, een dergelijke
pomp had nog niet het vermogen om water
uit de sloot te kunnen opzuigen. Aanvankelijk
werd dus door middel van deze spuiten het
klimwerk via ladders aan de buiten- en binnenkant van het brandende pand grotendeels
opgeheven. Bij de eerste spuiten moest men
de waterbak door middel van emmers vullen.
Later werden de handspuiten ook van een
zuiginlaat met harde slang voorzien.
Kwartiermeester

I

n de tijd van de handbrandspuiten en de
pompers sprak men van een kwartiermeester. Deze had tot taak de pompers elk kwartier te doen vervangen. Vaak ook werden burgers ter plaatse gerecruteerd om te helpen
met pompen. De brandweerlieden die toen allen reeds tot grote buurtgroepen behoorden,
betaalden één gulden contributie per jaar. In
1900 werd deze contributie verhoogd tot ƒ 1,50.

Wetenswaardigheden uit de Zaanse brandhistorie:
1717: Koog aan de Zaan stelt een schouwregister samen.
1849: Het gemeentebestuur van Koog aan de
Zaan maakt een plan om bij omslag de
burgers te laten betalen voor alle
brandweerzorgen.
1897: In Zaandam overlegt men met assura14
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Leden van de Zaanse
Bond gefotografeerd op
24 mei 1930 tijdens
een demonstratie in
Wormerveer.
In uniform v.l.n.r.:
C. Kakes (onder-comm.
Zaandam), C. Koel
(comm. Oostzaan),
P. Jonker (comm. Koog
a/d Zaan), W. Stam
(comm. Zaandam),
P. Klinkenberg (comm.
Wormerveer),
Jb. Molenaar (comm.
Wormer) en C. Honig
(comm. Zaandijk).
Op het terras (Ie rij,
4e van links) erelid
Maarten Kraaijer.
(foto coll. T. Kraaijer)

deuren om de brandweerlieden te verzekeren tegen schade bij brand. Dat
bleek te duur. Het ging niet door.
1906: Het laatste jaar waarin men een huis
omver trok om de brand tot staan te
brengen.

Commissie van Bijstand

B

ij de indeling tot Zaanstad in 1974 waren

er in de Zaanstreek nog steeds groepen
brandweerlieden die contributie betaalden. Uit de brandweer van Zaandam vormde
zich in 1973 een groep van vijf personen, de
zogenoemde Commissie van Bijstand, bestaande uit de commandeurs van Zaandam-Oost en
-West, de plaatsvervangend commandant en
twee brandmeesters, die een plan opstelde om
de gehele Zaanse brandweer tot één brandweer om te vormen. Het plan behelsde een
nieuwe indeling van de te beschermen gebieden, de herindeling van het commando, het
herplaatsen van het rijdend blusmateriaal, alsmede de blusboten en ladders en het aanschaffen van een modern brandmeld- en alarmeersysteem voor alle betrokkenen.
Dit advies werd aan de commandant aangeboden met het voorstel om een en ander eerst te

doen goedkeuren door de Zaanse Bond van
Brandweercorpsen die in 1922 was opgericht.
Onder auspiciën van deze Zaanse Bond werd
er reeds vanaf de oprichting nauw samengewerkt, hield men onderlinge wedstrijden en
werden er cursussen georganiseerd, zoals lezingen door Amsterdamse brandweerofficieren en cursussen, die door onze brandmeesters werden gevolgd op de Rijksbrandweerschool te Amsterdam, compleet met bijbehorende diploma's.

De Zaanse Bond keurde het bovenomschreven plan goed en vervolgens werd dit in 1974
door het gemeentebestuur bekrachtigd. De
brandweer van Zaanstad was vanaf dat moment één grote brandweerorganisatie, omvattende: Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk,
Wormerveer, Krommenie, Westzaan, Assendelft. Wormer en Oostzaan bleven op zich zelf.

Intussen waren de brandblusgroepen, mede
door de steeds voortgaande modernisering
van de blusvoertuigen, verkleind tot groepen
van maximaal 25 man. Alle leden van genoemde zeven korpsen kregen voortaan eenjaarvergoeding van gemeentewege. Ook dit maakte
deel uit van het plan van vijf.

D

e Technische Commissie van de brandweer maakte tevens een vijfjarenplan
voor de modernisering van alle gereedschap en materiaal. Het advies dat hieruit
voortvloeide had naast modernisering, ook
een indeling en hergroepering van het materiaal over genoemde gemeenten tot gevolg. Tevens werd toen besloten om een nieuwe automatische ladderwagen aan te schaffen.
Een afvaardiging van de Technische Commissie werd op pad gezonden naar Karlsruhe en
Ulm om daar de fabrieken Metz en Magirus te
bezoeken. Deze ploeg bestond uit de heren A.
Molenaar, H. Kitzen en P.J. van Heijnsbergen.
Het advies bestond hierin dat er een ladderwagen gekocht werd van de firma Metz. Deze
ladder werd kort na aankomst geplaatst in
Wormerveer, zodat de gemeente Zaanstad de
beschikking kreeg over twee ladderwagens.
Deze beide wagens beschikken over uitschuifbare stalen ladders van totaal ruim dertig me-

ter lengte. De man/vrouw die in de gondel
staat kan zelf de ladder bedienen. Ook vanaf
de begane grond kan een dergelijk model ladder bediend worden.
1219
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T

evens kwam de Commissie van Bijstand,
bestaande uit hoofdbrandmeester l e
klas H. Kop, hoofdbrandmeester-Oost
W. Kakes, hoofdbrandmeester-West PJ. van
Heijnsbergen, brandmeester H. Eijben en
brandmeester J.Westerveld, met het plan de
Zaanstreek op te delen in twee secties, namelijk Noord en Zuid. De vergadering van de
Zaanse Bond van Brandweercorpsen besloot
echter om een en ander op te delen in de secties Noord, Midden en Zuid. Dus drie in plaats
van twee secties.
Tijdens de aanbieding van de plannen aan
hoofdcommandant P. Holleman noemde de
heer W. Kakes de leden van de Commissie van
Bijstand "de balijnen in het corset van de commandant. " Tot nu in 1997 kunnen we vaststellen
dat dit corset nog niet is versleten, dan wel afgeschaft.

Uitruksnelheid

D

e brandweer van Zaanstad is in principe
een vrijwillige brandweer. De vrijwilligers hebben meestal hun dagelijks werk
in de te beschermen wijk. De uitruksnelheid is
voor veel buitenstaanders verbazingwekkend,
namelijk twee tot drie minuten. Er y.ijn voorbeelden te over dat de autospuit met drie minuten na het alarm gereed was om water te geven. Het is het aantal branden dat bepaalt of
er gebruik gemaakt dient te worden van beroepsbrandbestrijders of niet. Het is namelijk
het aantal keren en de benodigde blussingstijd die samen bepalen of men ja dan nee een
beroepsbrandweer nodig heeft.

Defilé van de Zaanse

Bond bij de Dam
tijdens het 30-jarig
bestaan in 1952. Op
de achtergrond het
oude havenkantoor,
waarvan de sloop thans
door velen betreurd
wordt.
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Het grootst aantal branden per dag staat op
naam van Amsterdam, namelijk 56 keer brand
in één etmaal. Bij de drukst gealarmeerde
groep in de Zaanstreek is dit gemiddeld twee
keer per week. Gaat men echter een brandweer inschakelen voor patiëntenvervoer (ladderwagen e.d.) dan wordt de noodzaak tot het
hebben van een beroepsgroep sterker. Het
commando van de brandweer van Zaanstad is
momenteel geheel uit beroepspersoneel samengesteld.

Naschrift Peter Roggeveen.
1996 was een druk jaar voor de brandweer.
Maar liefst 852 keer moest er in 1996 worden
uitgerukt, waarvan 600 keer voor branden en
252 keer voor hulpverlening. Een stijging van 19

procent ten opzichte van 1995 toen er 718 keer
werd uitgerukt. Volgens een voorlopige analyse
van de brandweer is de sterke toename vooral toe
te schrijven aan het gestegen aantal branden in
afvalcontainers, natuurrtereinen en auto's. In
het oog springend zijn met name de grote branden
van het vorig jaar: bij Machinefabriek Duyvis te
Koog, de Zaanse Verpakkingsindustrie te Koog en
de cacaobrand op het bedrijventerrein Molletjesveer in Westknollendam. Deze drie vuurzeeën
zorgden volgens voorzichtige schattingen voor een
gezamenlijk schadebedrag van rond de 60 miljoen gulden. Zoals uit de cijfers blijkt, werd de
brandweer vorig j aar ook vele malen ingeschakeld
voor hulpverlening bij ernstige verkeersongevallen.

'Grensgeschil'
Op 19 maart 1965 sloegen de vlammen uit een overgebleven loods van de al veel eerder verdwenen molen 'Het
Herderskind' in het Guisveld. De brandweer van Warmer veer was er snel bij om te proberen het vuur te blussen. Maar de spuitgasten uit dat dorp waren uiteindelijk niet bij machte om, ook maar een druppeltje water
uit hun slangen te persen. Zij moesten tandenknarsend toezien dat hun later gearriveerde collega 's uiteindelijk hun hobby - het waren tenslotte vrijwillige brandweer-korpsen - op de vuurzee mochten uitleven.

C. van D alsem

W

e dit leest moet welhaast tot de con:lusie komen, dat het mankeerde aan
tiet vakmanschap van de Wormerveerders. Maar het was anders. Zij liepen zich
figuurlijk te pletter op de gemeentegrenzen,
die dwars door het Guisveld liepen. Zaanstad
was nog niet gevormd, de gemeenten waren
zelfstandig en daar vochten zij soms bijna letterlijk voor.
"Nou, gevochten is er toen niet," vertelt ex-loodgieter Klaas Blij uit Wormerveer, "Maar het
scheelde niet veel. We waren het eerst bij de brand,
maar we mochten niets doen van Klaas Zwart, de
commandant van de Zaandijker brandweer. Hij verbood ons te blussen, omdat de loods op het grondgebied van Zaandijk stond. Dat was ook zo en daarom
rolden wij onze slangen maar weer op. We stonden
klaar om water te geven. "
De molenschuur, bewoond door de fam. Klingers, stond ongeveer een kilometer het veld
in. De wakkere brandweerlieden uit Wormerveer beschikten over een handspuit, die normaliter achter de brandweerauto was gekoppeld. Men kon er echter ook afzonderlijk mee
aan de gang. Het was geen probleem om met
het handspuitje over het smalle landpaadje
naar de molenschuur te ijlen.

H

et duurde even voordat het motortje
aan de praat was gekregen, maar net
toen men met spuiten wilde beginnen
kwam Zwart er aan: "Zaandijk blust hier en niet
jullie." De heer Blij: "We hadden al water, maar
we mochten niets meer doen. Natuurlijk waren we
een beetje boos. Je staat vlak bij een brand en je mag
niet blussen. Maar we hebben de zaak toch maar ingepakt. Voor ruzie koop je niets. Maar hel was wel
lullig."
Bij de loods stond een groot vat met aceton
dat gebruikt werd bij de bouw van polyesterboten, de activiteit van Klingers.
De toenmalige mevr. Klingers, nu mevr. G.
Bosschieter, herinnert zich de commotie nog
levendig. "Toch ging het een beetje langs ons heen.
We woonden er met drie kinderen. Gevaar was er eigenlijk niet. De hond werd ook gered. We hebben ook
nog enige dingen uit huis kunnen halen, zoals kleren. "

V

algens mevr. Bosschieter was het 'grensconflict' tussen de brandweerkorpsen
v^an Zaandijk en Wormerveer niet van
invloed op de omvang van de brand. "Ook al
was men eerder gaan blussen, dan was er toch niet
meer gered dan nu het geval was. Het vuur greep
snel om zich heen. Ik weet nog wel, dat dikke zwarte
rookwolken problemen voor de brandweerlieden opleverden. 7^e moesten met schilden tegen de hitte aan
hel werk."
Een nabijgelegen schuur kon door nathouden
voor verbranding worden behoed.
Mevr. Bosschieter herinnert zich, dat in de
consternatie 'lieve mensen' met koffie kwamen aanzetten. "Dat was wel prettig, want we waren toch de kluts kwijt. "

Burgemeester A.H. van Gelderen kwam op het
terrein van de brand kijken, maar kon de fam.
Klingers niet aan een andere woning helpen.
Het gezin woonde een halve dag in een noodwoning in Wormer en daarna drie maanden in
Purmerend. Pas daarna kwamen er meer definitieve oplossingen.
Gu Bosschieter: "Als je er nu op terugkijkt was het
toch wel een gekke situatie, dat een Irrandweerman
in een andere gemeente, niet mocht blussen. Het heeft
gelukkig geen grote problemen tot gevolg gehad,
maar dat was vooraf natuurlijk niet te bekijken.
Wat dit betreft is het toch wel goed, dat door de vorming van Zaanstad dergelijke toestanden niet meer
kunnen voorkomen."

Brand aan het Herderskindpad. Op de onderste foto de aankomst
van de praam met de
spuit van Zaandijk.
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De ontwikkeling van brandweerkleding in de 20e eeuw
T.N. Kraaijer

In 1672 schreef Jan van der Heyden geschiedenis met de uitvinding van de handbrandspuit. Hij kreeg daardoor het oppertoezicht over de gemeentelijke Amsterdamse brandblusmiddelen opgedragen. Vit hei laatste deel
van de zeventioende eeuw dateert tevens de vrijwillige brandweer. Het is begrijpelijk dat de Irrandblusmiddelen de meeste aandacht kregen, waardoor de uitrusting van de brandweerlieden lange tijd op de tweede plaats
kwam.

HET NUT VAN BRANDWEERKIEED1NG

HET BLUSSCHEN VAN EEN BRAND BIJ 30 o FH. VORST, JANUARI 1929

M. KRAAIJER Kz. - ZAAN WEG 124 A - TELEFOON 1858 - WORMERVEER
COMPLETE BRANDWEER-UITRUSTINGEN

I

n de twintigste eeuw werd er aanmerkelijk
meer aandacht besteed aan de uitrusting
van brandweerlieden. Maarten Kraaijer,
die in 1913 als zelfstandig zakenman in Wormerveer was begonnen met de verkoop van
werkmanskleding en waterdichte kleding,
werd in het begin van deze eeuw benaderd
met de vraag naar betere, meer bescherming
biedende kleding voor brandweerlieden. Met
de slogan 'Regenweer is Kraaijer's weer' genoot de firma bekendheid in de Zaanstreek
met z'n speciaalzaken in Wormerveer (19131986) en in Zaandam (1933-1980).
Door de specialisatie in waterdichte kleding
ontstonden contacten met de brandweercorpsen in de eigen regio. Al snel breidden die
contacten zich al in de jaren twintig en dertig
uit over het gehele land. De Zaanstreek was als
thuisbasis een goede plek. De Zaanse vrijwillige brandweren waren goed georganiseerd en
bestonden uit flinke eenheden, mede door de
vele kleine en grote industrieën met brandgevaarlijke grondstoffen en producten, zoals
oliën en vetten, cacao, verf, etc. De historische
overzichten van de branden in de industrieën
in de Zaanstreek geven een duidelijk beeld
van de noodzaak van een goed georganiseerde
brandweerorganisatie.
In de twintigste eeuw heeft de persoonlijke
aankleding en uitrusting van de brandweerman grote verandering ondergaan. Voorheen
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had de brandweerman in de eerste plaats een
bescherming nodig tegen het vele bluswater,
maar tegenwoordig kan men de brandhaard
dichter benaderen door het dragen van onontvlambare kleding en het gebruik van persluchtapparatuur.
Kleef vrij e ge-oliede goederen

I

n de jaren dertig tot beginjaren veertig
maakten wij het oliegoed zelf. Voor de
brandweer was oliegoedkleding van niet
zo'n grote betekenis. Bepaalde instanties als
ontsmettingsdiensten, wasserijen e.d. waar
veel water bij te pas kwam, maakten gebruik
van oliegoederen, als ook werknemers in de
landbouw, veeteelt, binnenvaart, zeilsport en
zeevaart. Tegenwoordig zijn er andere, modernere materialen.

Waterproof wollen jekkers

D

uurzame en zeer geschikte kleding
voor de brandweer zijn de marinegekleurde wollen duffeljekkers. Hoewel
de wollen stof niet waterdicht is, wordt deze
met een waterafstotend middel behandeld. De
natuurlijke wollen stof biedt een goed comfort, is warm, neemt maar langzaam vocht op
en is niet brandbaar, omdat wol niet brandt
maar schroeit. Vele brandweercorpsen zijn ermee aangekleed.

DE ONTWIKKELING VAN BRANDWEERKLEDING INDE 20EEEUW

Lederen brandweerkleding

Z

eer duurzame brandweerkleding is de leren kleding. Een natuurproduct, dus
ademend, maar niet waterdicht. Door
een speciale behandeling biedt echter ook leren kleding een goede bescherming tegen
bluswater. Het is echter minder comfortabel
daar leren kleding op zich al zwaar is en in gebruik nog zwaarder wordt. Tegenwoordig zijn
er andere, meer geschikte materialen.
Beschermende kleding van zwarte waterdichte
twill stof

N

a de Tweede Wereldoorlog liep de verkoop in gummi regenkleding in de particuliere verkoop sterk terug. In de beginjaren vijftig namen wij toen zelf de productie ter hand. Dagelijks kwam er een groep
gummiplakkers uit Amsterdam naar Wormerveer. De zwarte doublé twill stof was een stof
waartussen een dun laagje rubber was bevestigd. Het nadeel was dat de stiknaden de stof
poreus maakten waardoor de naden aan de
binnenzijde moesten worden afgetaped om
tot een waterdicht product te komen. Vele
brandweerlieden hebben wij met deze kleding
aangekleed, totdat de p.v.c. kleding zijn intrede deed.
P.v.c. brandweerkleding

P

.v.c. (polyvinyl chloride) brandweerkleding is een geplastificeerde stof op een
stevige textielbasis. Zoals elk nieuw materiaal waren er in het begin aanvangsproblemen. Het materiaal bleek niet goed huidvetbestendig en bij lage temperatuur werd het materiaal hard. Bovendien werden, evenals bij de
twill kleding, de stiknaden poreus. Het aftapen als bij de twill was niet effectief. De naden

Beschermende kleding
van wollen stof.
Brandweerman in
volledige uitrusting.

De brandweer van
Wormer met leren
kleding bij de 'nieuwe
spuit' in 1935.
(foto's coll. Kraaijer)
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moesten worden gesealed met speciale elektrodeapparatuur. Een betere weekmaker
maakte echter het materiaal soepeler en daarmee werden de startproblemen verholpen.
Die verbetering was te danken aan een kunstproduct, waarmee het materiaal wordt voorzien van een speciale print en een nieuwe
naam: Kratex. Tevens werd in de jaren zeventig de reflecterende markering ingevoerd. Op
de p.v.c. kleding brachten wij deze markering,
bestaande uit een gele reflectie met een dubbel vierkant, aan op de rug waardoor de
brandweerman, zowel bij dag als bij nacht,
goed zichtbaar bleef.
De tweede helft van de jaren zeventig werd gekenmerkt door baanbrekende ontwikkelingen
op het gebied van brandweerkleding. De grote
behoefte werd veroorzaakt door de veranderde wijze van brandbestrijding en de noodzaak
tot verbeterde bescherming van cle brandweerman tegen hitte, vuur en gevaarlijke stof1
fen. Brandweerlieden worden aan zware thermische belastingen blootgesteld, omdat aan
de ene kant de omgeving zeer heet is door intense stralingshitte, terwijl aan de andere kant
zware lichamelijke arbeid wordt verricht. Behalve dat de brandweerman goed beschermd
moet zijn tegen bovengenoemde risico's, moet
hij ook goed zichtbaar zijn. Het is anno 1997
dan ook niet meer denkbaar dat een brand-

Kratex kleding met
reflecterende markering
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weerman kleding draagt waarop geen reflecterende markeringen zijn aangebracht.

D

it korte historische overzicht van de
brandweerkleding kan uiteraard niet
volledig zijn, maar geeft wel een beeld
van de overgang van 'romantiek naar techniek', of, met andere woorden: wij willen het
verleden graag romantiseren en bij zo'n geavanceerde beroepsgroep als de brandweer is
het begrijpelijk dat de technische uitvoering
steeds meer aandacht heeft gekregen. Kraaijer
Nederland, die zich vanaf de jaren dertig al
presenteerde als leverancier aan rijks-, provincie- en gemeentelijke instellingen, werd onlangs overgenomen door het Nederlands Inkoopcenturn (NIC) in Zwolle, het vroeger
Rijks Inkoopbureau (RIB). In 1995 werden
alle overige activiteiten van Kraaijer Nederland in Wormer overgeplaatst naar Zwolle en
kwam er na tachtig jaar een eind aan de vestigingen in de Zaanstreek.

Historische foto's uit de collectie Kraaijer

De ploeg van de
stoombrandspuit uil
Wormerveer in 1901

Ook 'burgertaken' nam
men heel serieus op
zich, zoals hier tijdens
een collecte voor de
Volksgezondheid.
Rechts commandant
P. Klinkenberg (het
jaartal is onbekend)

Presentatie van oliegoedkleding op de
Burcht in Zaandam in
1916
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Brandbeveiliging van de industrie in de loop der tijd
A.J. Boes

Eén van de grootste bedreigingen van de Zaanse industrie is altijd het fenomeen brand geweest. Een aanzienlijk deel van de windmolens is in de loop der tijd ten offer gevallen aan de 'rode haan'. Bij de overschakeling van wind op stoom nam dit risico nog toe. Vandaar dat in die overgangsfase (en ook daarna tot de
dag van vandaag) veel aandacht is besteed aan het treffen van voorzieningen om brand te voorkomen,
respectievelijk om de gevolgen van een eenmaal ontstane brand tot een minimum te beperken.

B

ij de overschakeling van wind op stoomkracht, vond een flinke schaalvergroting
plaats van de industriële activiteiten. Dat
betekende een forse toename van de omvang
van de industriële complexen. Verder namen
de daarin geïnvesteerde bedragen sterk toe.
Hoewel een brand in een molen een drama
was voor de molenbaas en zijn medewerkers,
bleven de financiële gevolgen daarvan tamelijk beperkt. Een brand in de veel grotere
fabrieken die de molens opvolgden, kon echter leiden tot een catastrofale omvang. Bovendien introduceerden de invoering van stoom
en verschillende nieuwe industriële processen
extra brandrisico's.

Het op een verantwoorde wijze omgaan met
brandrisico's vergt reeds in de bouwfase specifieke voorzieningen. De belangrijkste daarvan waren (en zijn) van bouwkundige aard en

verder de aanleg van (automatische) blusinstallaties.
Automatische sprinklerinstallaties
A
ƒ\

l in een vroeg stadium van de industriëIe revolutie bleek er een grote behoefte

A. JLte zijn aan automatisch brandblusinstallaties. Zo werden in Engeland reeds in
1824 automatische waterblussystemen geïnstalleerd in katoenspinnerijen, waar vaak
brand ontstond als gevolg van statische elektriciteit die pluisjes katoenvezel deed ontbranden. Deze blussystemen bestonden uit van
gaatjes voorziene pijpen, afgesloten met was.
De watervoorziening geschiedde door een waterreservoir dat op een stelling was geplaatst.
Dit was in feite de oervorm van de huidige automatische sprinklerinstallaties.
Als grondlegger van de huidige sprinklertechniek kan de Amerikaan Henry S. Parmelee
worden beschouwd. Hij ontwikkelde sprinklerkoppen die bij het overschrijden van een beWatertoren op het dak
van 'De Moriaan' te
Wormer.
(coll, Henk van 't Loo)
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paalde temperatuur openen op de wijze zoals
dit nog steeds het geval is. In 1870 beveiligde
hij daarmee een pianofabriek.
r

anaf omstreeks 1880

werden

dergelijke

sprinklerinstallaties
ook in de Zaanstreek geïntroduceerd om een begin
van brand zo snel mogelijk
onder controle te krijgen.

Automatische
sprinklerkop van
Parmelee uit 1870

1. sprinklerkop met

Zeer gezichtsbepalend waren de grote waterbassins
die op het hoogste punt van
de fabrieken werden gebouwd, als voeding voor

de sprinklerinstallatie. Een
typisch voorbeeld daarvan
3. soldeer bevestiging vormt nog altijd het gemetselde waterreservoir met
daarop 'De Adelaar' in Wormerveer.
Na 1900 waren mechanisch aangedreven pompen dusdanig betrouwbaar geworden dat deze
geaccepteerd werden als watervoorziening van
de sprinklerinstallaties. Daardoor kon (en kan)
gebruik gemaakt worden van open water of
laaggelegen waterreservoirs wat minder bouwkundige complicaties gaf dan de hooggeplaatste waterbassins.
Vaak werd als 'tweede bron' (min of meer te
beschouwen als een reserve watervoorziening) een druktank aangebracht, deels gevuld
gaatjes

2. messing afdekhuls

met water en deels met lucht onder vrij hoge

druk.
Nog steeds wordt een sprinklerinstallatie als
één van de belangrijkste brandbeveiligingsvoorzieningen beschouwd. Zo zijn bijvoorbeeld de fabrieken van Verkade, Euroflll en
Marvelo in Zaandam met dergelijke installaties beveiligd, evenals o.a. de fabrieken van
Meneba (de voormalige Wessanen meelfabrieken) in Wormerveer en Forbo in Assendelft.

BRANDBEVEILIGING VAN DE ZAANSE INDUSTIUE INDE LOOP DER Tip

De beschuitbakkerij die
reeds vele jaren voor de
sloop van het Marvelocomplex aan de Oostzijde van Zaandam,
het veld moest ruimen.
Langs het plafond zijn
de leidingen van het
sprinklernet zichtbaar

Uitvoering blussystemen

H

et doel van een sprinklerinstallatie is

in feite het automatisch ontdekken,
alarmeren en blussen van branden.
Hoewel een sprinklerinstallatie er op het eerste gezicht vrij eenvoudig uitziet, komt er tamelijk veel kijken om ervoor te zorgen dat
deze onder vrijwel alle omstandigheden een
begin van brand kan blussen.
Voorwaarde is daarbij wel dat het ontwerp en
de technische uitvoering van een dergelijk
blussysteem in overeenstemming is met het
aanwezige brandrisico. Daarbij spelen de
'vuurbelasting' en de te verwachten brandvoortplantingssnelheid van de opgeslagen
goederen in en nabij het gesprinklerde gebouw een belangrijke rol.
Het ontwerp van een sprinklerinstallatie is
overigens gebaseerd op het automatisch blussen van een beginbrand. De watervoorziening
(en de pompcapaciteit) is namelijk zodanig
bepaald dat deze slechts een beperkt aantal
sprinklerkoppen kan voeden. Daarbij wordt er

De uit de jaren '20
daterende elektrische
sprinkler-pompinstalla-

tie van het inmiddels
gesloopte Marvelocomplex aan de Oostzijde in Zaandam,
nadat het nieuwe
fabrieks-complex aan
de Hoofd Tocht was
betrokken. Overigens is
ook de nieuwe Marvelofabriek voorzien van een
sprinklerinstallatie,
(foto's A.J. Boes)

doorgaans vanuit gegaan dat de brand onder
controle dient te zijn voordat deze zich heeft

verspreid over een vloeroppervlak van maximaal 72-300 m2 (afhankelijk van de 'klasse'
van de sprinklerinstallatie). Dit komt meestal
overeen met maximaal 6-48 sprinklerkoppen,
oftewel het 'maximale sproeivlak'.
De effectiviteit van deze voorzieningen blijkt

wel uit het feit dat bij ongeveer 75 % van de
branden in panden met een sprinklerinstallatie, 1-4 sprinklerkoppen de brand onder controle brengen, waardoor de brandschade zeer
beperkt blijft.
In zijn totaliteit wordt uiteindelijk meer dan

95 % van de branden in gesprinklerde objecten door deze installaties onder controle gebracht.
Verder is het van belang voldoende aandacht

te besteden aan de afscheiding tussen de door
een sprinklerinstallatie beveiligde ruimten en
(eventuele) omliggende ruimten of objecten

die brandgevaar met zich meebrengen.

Een thans nog toegepast type sprinklerkop die
ongeveer 10 m2 vloeroppervlak tegen brand kan
beveiligen.Een dergelijke kop bestaat uit:
- een glazen ampul met
vloeistof die bij een bepaalde temperatuur
zover uitzet dat het

glas breekt
- het ontsluitingsmechanisme dat de weg

vrijmaakt om water
uit de sprinklerkop te
laten sproeien nadat
de glazen ampul is
gebroken
- de spreiplaat en het
juk die tezamen het
sproeipatroon bepalen

(foto A.J. Boes)

"1T Terreweg de meeste sprinklerinstallaties
\ / in Nederland zijn ontworpen en aangev legd conform de 'Voorschriften voor
Automatische Sprinklerinstallaties', opgesteld
door het Bureau voor Sprinklerbeveiliging in
Bilthoven (onderdeel van het Verbond van
Verzekeraars). Deze installaties worden gecertificeerd wanneer ze aan de daarvoor geldende
voorwaarden voldoen (die periodiek dienen

te worden gecontroleerd door een erkende inspectie-instelling). Bij de aanleg van gecertificeerde sprinklerinstallaties spelen namelijk
al heel lang (brand)verzekeraars een belangrijke rol. De verzekeringspremie voor een
complex met een gecertificeerde sprinklerin-

stallatie is meestal ongeveer de helft lager dan
bij een gelijke situatie zonder zo'n installatie.
Ook voor de persoonlijke veiligheid spelen

sprinklerinstallaties een belangrijke rol, met
name in grotere gebouwen waarin zich veel
mensen (kunnen) bevinden. Niet voor niets
zijn bijvoorbeeld de winkels van V & D, HEMA
en C & A in Zaandam met een dergelijke installatie uitgerust.

Overigens heeft de invoering van het Bouwbesluit enige jaren geleden ook gevolgen voor
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sprinklertoepassingen. In het Bouwbesluit is
namelijk het 'gelijkwaardigheidsprincipe' geïntroduceerd. Daar wordt als uitgangspunt gekozen dat volgens bepaalde aannames de omvang van een brand binnen zekere (voor de
brandweer) beheersbare grenzen dient te blijven. In de praktijk komt dat in het algemeen
neer op een aaneengesloten oppervlak van
maximaal 1000-2500 m 2 . De hiermee samenhangende 'compartimentscheidingen' worden
gevormd door brandwerende tussenmuren.
De aanleg van een gekwalificeerd sprinklersysteem (dat een brand onder controle kan
brengen binnen dat maximale 'sproeivlak')
wordt daarmee als gelijkwaardig beoordeeld.
Daardoor zijn veel grotere aaneengesloten
vloeroppervlakken (zonder tussenmuren) voor
de overheid acceptabel. De vergunningverlenende instanties nemen in dergelijke gevallen
meestal wel de voorwaarde op in de bouwvergunning dat een geldig certificaat van het Bureau voor Sprinklerbeveiliging aanwezig dient
te zijn om een 'gebruiksvergunning' van het
complex te verkrijgen.

bouwvergunning moet aan de hand van testrapporten worden aangetoond dat dergelijke
constructies voldoen aan de gestelde (brand)eisen.
Een andere overweging om een brandwerende wandconstructie aan te brengen, is het afscheiden van afdelingen met een groter
brandrisico dan in aangrenzende afdelingen.
Vooral in de brandverzekeringssector is veel
ervaring opgedaan met dergelijke voorzieningen. Daarbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de brandwerendheid van de wanden deurconstructies en voorzieningen ter
voorkoming van brand door- en overslag. Minstens even belangrijk is dat ook bij het instorten van een gebouwdeel, de brandwand daardoor niet wordt aangetast; dit om het gebouwdeel aan de andere zijde voldoende te beschermen. De aanwezigheid van een
brandwandconstructie kan ervoor zorgen dat
bij een onverhoopte brand, de schade tot dat
deel van een gebouwencomplex beperkt blijft.
Dit kan vooral van belang zijn voor de bedrijfscontinuïteit.

Brandwanden

D
De brandwandconstrucii.e met branddeuren die
voorkwam dat een
brand in een magazijn
van 'De Moriaan ' in
Wormer (thans Cacao
'De /.aan') oversloeg
naar het labrieksgedeelte
van deze onderneming,
(foto A.J. Boes)

24

1228

e aanleg van een sprinklerinstallatie is
een vrij kostbare aangelegenheid. Vaak
wordt daarom de voorkeur gegeven aan
het construeren van brandwerende muur- en
deurconstructies om op deze wijze grotere gebouwen 'te compartimenteren' of afdelingen
waar activiteiten met een verhoogd brandrisico plaatsvinden af te scheiden.
Dergelijke voorzieningen kunnen zowel de
persoonlijke veiligheid dienen als de brandschade beperken.
Om bij een onverhoopte brand voldoende op
zo'n constructie te kunnen rekenen, moet
deze aan heel wat eisen voldoen. Wat betreft
persoonlijke veiligheid zijn de uitgangspunten
voor deze muur- en deurconstructies vastgelegd in het Bouwbesluit. Verder is daarbij bepaald wat het grootste aaneengesloten oppervlak mag zijn voordat zo'n bouwkundige constructie moet worden aangebracht. Dit onder
andere om aanwezigen voldoende kans te geven om uit zo'n 'brandcompartiment' te kunnen vluchten. Voor het verkrijgen van een

D

e zwakste schakel bepaalt de sterkte van
een ketting. Dit uitgangspunt geldt ook
voor een brandwandconstructie, waarin de bescherming van de doorgangen de
'zwakste schakel' is.
Van belang is dat een branddeurconstructie
minimaal de zelfde brandwerende waarde
heeft als de brandwand waarmee deze is verbonden. In het kader van het Bouwbesluit
moet de brandwerende waarde doorgaans minimaal 60 minuten zijn.
In brandwanden, aangebracht uit overwegingen om brandschade te beperken, dienen de
branddeurconstructies een brandwerende
waarde te hebben van minimaal 4 uur.

De zelfsluitende werking van een branddeur is
ook een belangrijk aspect. Van oudsher zijn
branddeuren meestal voorzien een smeltplaatje. Bij het overschrijden van een bepaalde
temperatuur smelt dit plaatje, waarmee een
(contra)-gewicht is verbonden voor het sluiten
van de deur. Overigens bestaan daarvoor verschillende constructieve uitvoeringen. Een
snellere respons (en daarom ook een grotere
zekerheid) geven automatische branddetectoren, aangebracht aan beide zijden van de
brandwand. Gebruikelijk is om deze detectoren te koppelen met kleefmagneten die de
branddeuren door middel van een ruststroomcircuit open houden. Bij een automatische brandsignalering, wordt het ruststroomcircuit onderbroken en de deur valt
dicht.
Omdat het merendeel van (grote) branden 's
nachts ontstaat, is het sterk aan te bevelen na
werktijd branddeuren te sluiten. Bij de aanwezigheid van een automatisch inbraaksignaleringssysteem in het complex, geeft het aanbrengen van deurcontacten op branddeuren
een extra zekerheid dat niet vergeten wordt
deze te sluiten, omdat het automatische
inbraaksignaleringssysteem dan automatisch
een storingsmelding geeft.
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E

en aspect waaraan men soms voorbijgaat
is het feit dat brandwandconstructies
soms bestaan uit twee afzonderlijke, niet
met elkaar gekoppelde muurgedeelten. Deze

zijn dan vaak constructief met de draagconstructies van de respectievelijke gebouwdelen

verbonden. De achterliggende gedachte is dat
bij instorting van het ene gebouwdeel door
brand, het muurgedeelte van het aangrenzen-

de gebouwdeel nog een voldoende brandwerende waarde heeft. In een dergelijke situatie
dient voorkomen te worden dat een dergelijk
instortend gebouwdeel de branddeur meetrekt. Een alternatief is een dubbele branddeur aan te brengen en te bevestigen aan re-

spectievelijk het ene en het andere muurgedeelte.
Tot de meest gerenommeerde fabrikanten van
branddeuren behoort Gorter Branddeuren

B.V. in Wormerveer. Overigens bouwde dit bedrijf rond de eeuwwisseling een belangrijk
deel van de Zaanse bedrijfspanden. De afgelopen decennia legde men zich echter uitsluitend toe op de fabricage van branddeuren.
Omdat aan een (brand) deur veelal de brandwerende waarde niet is te zien, geven bonafide
branddeurfabrikanten bij de levering van hun
producten testrapporten af waarin is aangegeven volgens welke normen de deuren zijn getest en wat de testresultaten waren. Gezien het

grote kwaliteitsverschil tussen de verschillende
'brand'deuren die op de markt worden aangeboden, hechten zowel de Overheid als verzekeraars in toenemende mate veel waarde aan
deze certificaten!

Literatuur:
'Voorschriften voor Automatische Sprinklerinstallaties', nitg.
Bureau voor Sprinklerbeveiliging, Bilthoven
'Compartimenteren door middel van b ra
Verzekeraars Instituut voor Preventie, Biltho
and in organi'Brandveiligheid en Beleid - beveiliging tegei
saties', uitg. KI uwe r Bedrijfswetenschappen
lande B.V.
'Handboek voor de Brandweer', uitg. Kon. \
llatie verwach'Wat mag men wel en niet van een sprinklerii
ten?' - artikel in het vakblad voor de ver/ekei ngsbedrijistak
'De Beursbengel' van mei 1996.

Een modern f 'Gorter'branddeur
(foto Gorter Branddeuren, Wormerveer)

V

ele jaren kon vrij nauwkeurig bepaald

worden bij het nemen van schadepreyentieve maatregelen, wat daarvan de

invloed was op de hoogte van de brandverzekeringspremie voor een industrieel object.
Hiervoor werden in de 19e eeuw in Engeland

methodieken ontwikkeld, waardoor de belangrijkste brandrisicofactoren
'gewogen'
konden worden, voor de bepaling van de
hoogte van een de verzekeringspremie op min
of meer objectieve wijze. Aan de hand van de
daar opgedane ervaringen werd in 1923 een
overeenkomst gesloten door in Nederland
opererende brandverzekeraars om alleen industriële risico's te accepteren op basis van
voorwaarden, vastgelegd in het zogenaamde
'Industrieel Tarief'.

Onder andere omdat dit in feite een 'kartelafspraak' was, werd dit bindende tarief in 1981
losgelaten. Hiervoor in de plaats kwam een
'richtlijntarief', waarbij elke verzekeraar in feite vrij is om een (industrieel) risico te accepteren tegen condities die tot stand komen door

onderhandeling. Daarbij spelen overigens nog
steeds brandrisicoverhogende en -verlagende
factoren een belangrijke rol. Hiervoor stelt
onder andere het Verzekeraars Instituut voor

Preventie in Bilthoven (onderdeel van het Verbond van Verzekeraars) uitgangspunten vast
met betrekking tot de beoordeling van die factoren.
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Brandveiligheidsvoorschriften voor industriële monumenten
Haalbaarheid in de praktijk ...

N. Grandiek

Hergebruik van industriële monumenten heeft de afgelopen jaren een grote belangstelling gekregen. Mede
dankzij grote publieksacties als het Jaar van het Industrieel Erfgoed, Monumentendag en daadwerkelijk hergebruik van de industriële monumenten kan gesteld worden dat het tij ten goede is gekeerd voor het behoud
hiervan. Op een aantal plaatsen is hergebruik reeds succesvol toegepast of zijn de voorbereidingen in volle
gang. Bekende voorbeelden van hergebruik in de Zaanstreek zijn de restauratie van Mercurius (wordt het archeologisch depot van de Provincie Noord-Holland) en de restauratie van de pakhuizen Saigon (bouwbedrijf
Somass) en Batavia (Café Batavia) aan de Zaan. Maar ook behoud en restauratie van De Adelaar en de Verkadefabrieken liggen in het verschiet.
Met de vestiging van Café Batavia in pakhuis Batavia kwam aan het licht dat aan het gunstige klimaat
van herbestemming toch nog wat haken en ogen zitten. Heeft de overheid zich een groot voorstander getoond
van hergebruik, diezelfde overheid stelt regels in het Bouwbesluit die hergebruik in een aantal gevallen (financieel) onmogelijk kunnen maken.

T

ijdens een feestelijke bijeenkomst in het
kader van de opening van het Jaar van
het Industrieel Erfgoed in de Zaanstreek afgelopen jaar heb ik in een toespraak
voor tal van bestuurders gewaarschuwd voor
het gevaar dat schuilt in de eisen die voortkomen uit het Bouwbesluit; met name met betrekking tot de brandveiligheidsvoorschriften.
Strikte toepassing van die eisen kan een kruitvat
zijn onder de herbestemming van tal van industriële monumenten, met name die panden
die een gietijzeren draagconstructie hebben.
Naar aanleiding van de bewuste toespraak is
in de pers veel geschreven over dit onderwerp,
waarbij dan weer het café en dan weer de
brandweer en vervolgens de gemeente de
zwarte Piet toegespeeld kreeg. Ik wil echter
voorop stellen dat geen van de partijen ongelijk heeft, maar dat dit een duidelijk voorbeeld is van voorschriften, regels en wetten die
in tegenspraak met elkaar zijn of op meerdere
manieren zijn te interpreteren.
Herbestemming monument Batavia

W
Tijdens de verbouwing
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aar gaat het nu om, wat zijn de problemen. Als voorbeeld de herbestemming van Pakhuis Batavia met haar
monumentale gietijzeren draagconstructie.
Belangrijke rol in dit verhaal speelt het Bouwbesluit. Zou Pakhuis Batavia geen monument
zijn dan was voor de inrichting van het café op
de begane grond geen vergunning nodig; immers het ging om een z.g. 'interne verbouwing'. Het pakhuis is echter een provinciaal
monument en daarom moet voldaan worden

aan de voorwaarden uit het Bouwbesluit.
In het Bouwbesluit worden onder de noemer
"constructieve veiligheid" de brandveiligheidseisen gegeven die van belang zijn voor dragende constructies.
In pakhuis Batavia bestaat de draagconstructie
uit gietijzeren pilaren. Hoewel deze pilaren in
de problematiek rond de brandveiligheid een
belangrijke rol spelen gaat het in dit kader primair om de rol die ze spelen in de functie van
hoofddraagconstructie. In die zin is het probleem meer van bouwtechnische aard. Het
gaat n.l. om
a. wat de hoofddraagconstructie van het pand
is en
b. hoe die hoofddraagconstructie zich houdt
als in het pand (in dit geval het café) een
brand uitbreekt.
Bezwijkt de hoofddraagconstructie tijdens de
brand binnen een gestelde termijn (vastgelegd in het Bouwbesluit), waardoor instortingsgevaar van het pand aannemelijk is, dan
zal de overheid voor het toekennen van de
bouwvergunning aanvullende eisen stellen
aan die hoofddraagconstructie. Bekende voorbeelden zijn een sprinklerinstallatie of het inpakken van de gietijzeren constructie in gips.
Gietijzeren pilaren

H

oe zit dat nou in Café Batavia. Zoals u
waarschijnlijk weet staan er in het
pand prachtige gietijzeren pilaren.
Deze draagconstructies representeren een
bouwwijze uit de vorige eeuw en vormen als
zodanig historische waarde. Er zijn nog maar
weinig panden in Nederland met zo'n intacte
constructie. Bovendien zijn ze in de Batavia
goed in het zicht en prachtig gerestaureerd;
de esthetische en monumentale waarde. Deze
pilaren hebben echter geen functie meer.
Haal ze weg en er gebeurt niets met het pand.
Hoe kan dat zult u zich afvragen?
Dat zit zo. De Batavia is gebouwd als rijstpakhuis. Zowel op de eerste als op de tweede verdieping kon per m 2 1400
kg aan goederen
worden opgeslagen. Daar is de draagconstructie op berekend. De opslagfunctie van het pakhuis is na de tweede wereldoorlog komen te
vervallen. Momenteel zit er op de eerste verdieping een opnamestudio van de VARA (de
succesvolle misdaadserie Unit 13 wordt in de
Batavia opgenomen) en de tweede verdieping
is geheel uit functie. Kortom het pakhuis kent
een geweldige overdimensionering van de
draagconstructie.
De parterre, waar het café is gevestigd, kent
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een oppervlakte van 1000 m2 en is opgedeeld
in verschillende compartimenten.
Een van de compartimenten is het café.
Breekt er brand uit in het café dan kan die in
geen geval overslaan naar de andere compartimenten of naar boven: de tussenwanden zijn
90 minuten brandwerend. Het plafond van
het café is van oud Amerikaans grenen vloerdelen van enkele centimeters dik. Het duurt
zeker 4 uur voordat het plafond doorgebrand
is. Verder zijn de dragende pilaren (de hoofddraagconstructie) ingepakt in de zij- en achterwand van het café deze zijn ook 90 minuten
brandwerend. Daarbij komt ook nog dat de
energie-inhoud van het café niet voldoende is
om de pilaren langdurig aan een temperatuur
van boven de 1000 graden bloot te stellen (het
smeltpunt van gietijzer ligt boven de 1200 C).
En juist die hogere temperatuur is nodig om
de pilaren die een onderdeel uitmaken van de
hoofddraagconstructie te laten bezwijken.
Daarbij geldt dat hoe hoger de temperatuur
en hoe groter de druk is die op de pilaren
rust, des te eerder zal de pilaar bezwijken onder die druk.
Bepaling van de brandwerendheid

S

amengevat, de brandwerendheid van de
gietijzeren kolommen als hoofddraagconstructie van het pakhuis wordt bepaald
door:
a. de temperatuurontwikkeling in het gietijzer
bij blootstelling aan verhitting (thermische
responsie)
b. de afname van de draagkracht van de kolom
bij een stijgende temperatuur (mechanische
responsie).
Bij een kritieke temperatuur zal een kolom bezwijken onder een bepaalde belasting.
Dat dit zal gebeuren bij een brand in het café
is niet aannemelijk, omdat met name de druk
op de pilaren gering is. Voldoet het café daarmee aan de eisen van het bouwbesluit? Ja!
Waarom dan al die commotie zult u zich afvragen. Daarover het volgende.
De vergunningverlener, de gemeente (met de
brandweer als adviseur) kijkt in eerste instantie alleen naar de gietijzeren pilaren en concludeert dat deze niet voldoen aan de eisen uit
het Bouwbesluit. Eisen die in principe gesteld
worden aan constructies voor nieuw te bouwen gebouwen! Dit is al discutabel daar in geval van de Batavia sprake is van een monument
van 104 jaar oud. Interpreteer je de regels uit
het Bouwbesluit niet integraal (lees: de constructie van het object beschouwende) dan
wordt herbestemming, met name binnen de
financieel aanvaardbare marges, haast onmogelijk (daar er verstrekkende en zeer kostbare
eisen door de vergunningverlener zullen worden gesteld) . Het allervervelendste is dat deze
maatregelen nauwelijks hout snijden. De waarschijnlijkheid dat het pand instort bij brand is
immers nagenoeg afwezig. Bovendien dringt
de vraag zich op of het reëel is om voor een
monumentaal antiek pand dezelfde eisen te
stellen als voor nieuw te bouwen gebouwen.
Dit lijkt mij niet; bouwtechnisch gaat dit ook
volledig mank.

Verder eist de vergunningverlener van de initiatiefnemer een wetenschappelijke onderbouwing, waarin wordt aangetoond dat de vereiste brandwerendheid voor de gietijzeren pilaren aan de gestelde eisen voldoet. Alleen
TNO rapporten worden geaccepteerd.

De bar met een van de
karakteristieke gietijzeren pilaren.

Conclusies en aanbevelingen

O

m toch niet keer op keer vast te lopen
bij herbestemmingen heb ik onderstaand een aantal conclusies en aanbevelingen geformuleerd.
In de eerste plaats moeten voor herbestemmen van industriële monumenten de eisen
van de Monumentenwet boven die van het
Bouwbesluit worden gesteld. Veel Industrieel
Erfgoed is immers een provinciaal- of rijksmonument en dient als zodanig ook behandeld te
worden.
Wil of kan men dit niet dan moet, bij voorkeur
de provincie, de beleidsruimte die aanwezig is
in het Bouwbesluit benutten om specifiek beleid te gaan ontwikkelen voor herbestemming
van industriële monumenten.
Er kan en mag niet van een kleine gemeente
als Wormerland gevraagd worden dat zij hiervoor beleid gaat ontwikkelen. Kennis en menskracht ontbreekt gewoonweg en het mag niet
zo zijn dat bij de gratie van interpretatie van
een ambtenaar of bestuurder straks 'dramatische' fouten worden gemaakt. Bovendien is
het de vraag of een gemeente als Wormerland
juridisch eigen beleid kan ontwikkelen op dit
terrein.

Ik beveel daarom aan dat de provincie NoordHolland hierin het voortouw neemt. Dit kan
door een commissie van deskundigen en betrokkenen in te stellen die voor eens en altijd
duidelijkheid schept wat bouwtechnisch wel
en niet vereist is bij het herbestemmen van industriële monumenten.
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De bedrijfsbrandweer in de Zaanstreek
P.J. van Heijnsbergen

Ploeg 2 van de bedrijfsbrandweer van Cacao de
7,aan presenteert zich
tijdens het 25-jarig
bestaan van de Zaanse
Bond in juli 1947

Omstreeks 1930 werden in de Zaanstreek de eerste bedrijf s brandweren opgericht, zoals bij de Zaandamse Artillerie Inrichtingen en de Linoleumfabrieken te Krommenie. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, zo omstreeks 1941, werd het noodzakelijk dat gezien de ernst van de oorlogssituatie, als ook door de uitgeoefende
druk van de B. B.-organisatie, de bedrijven zichzelf gingen beschermen tegen brand e. d.

D

e angst voor een bombardement was
aanwezig onder de bevolking. Denk
aan het bombardement van Rotterdam
door de Duitsers op 14 mei 1940. Maar ook de
geallieerde machten waren in steeds grotere
mate bezig met luchtaanvallen. Denk aan de
beschieting van de gasfabriek van Zaandam op
13 november 1942. H.L.M, van Heijnsbergen
werd door meerdere fabrikanten aangezocht
om hen te helpen bij het organiseren van een
bedrijfsbrandweerploeg. Bij brand in een bedrijf was immers de kans niet denkbeeldig dat
op hetzelfde moment de gemeentelijke brandweer elders bezig was bij een brand. De noodzaak zichzelf te moeten helpen drong zich
sterk op. Ook assuradeuren, in het bijzonder
het Tariefbureau en de vereniging van assuradeuren, drongen hierop aan.

D

e situatie van gemakkelijk te bereiken
bluswater was voor veel fabrikanten een
reden om sneller over te gaan tot de
aanleg van blusinstallaties, zoals automatisch
werkende sprinklers. Maar velen kochten een
motorbrandspuit om zichzelf bij brand te kunnen bedruipen. Ook gaf een aantal firma's de
Provinciale Waterleiding Maatschappij opdracht een brandleiding met brandkranen in
hun bedrijf te leggen. Deze brandleidingen
met stationair opgestelde pompaggregaten en
brandkranen werden over het hele terrein verspreid.
In 1946 beschikte de firma Van Heijnsbergen
over 40 relaties in de Zaanstreek die maandelijks werden bezocht voor een brandweeroefening en halfjaarlijks voor een brandweerinspectie. De rapporten hiervan werden de directie ter kennis gebracht.
Op 28 april '50 werd de Zaanse Bedrijfsbrandweer Vereniging opgericht. De heren F. Vet
van CrokLaan, N. Hermanides van Verkade,
D. van Mourik van P. Schoen Verffabrieken en
C. Holstvoogd met nog enkele bedrijfsleiders
waren de initiatiefnemers.
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J "% ond 1965 waren er 73 zaken en fabrie1-^ ken in de Zaanstreek die een vorm van
-M-^Lgeoefende bedrijfsbrandweer bezaten.
Anno 1997 kunnen we vaststellen dat er van
dat aantal 43 zijn verdwenen, opgeheven of
verplaatst naar andere delen in het land. Ook
de Zaanse bedrijfsbrandweervereniging kreeg
het moeilijk en werd in 1993 opgeheven. Toch
zijn bovenstaande cijfers minder somber dan
ze lijken. De huidige Zaanse bedrijven beschikken vrijwel allen over een bedrijfsbrandweer. De bedrijven die in ploegendienst werken, hebben in elke ploeg een kleine eerstehulpbrandweerploeg. Het grote voordeel van
een bedrijfsbrandweer is dat de leden:
1. de weg weten in het bedrijf
2. kennis hebben van de speciale productiemachines in hun bedrijf
3. op de hoogte zijn van alle brandbare en
brandgevaarlijke stoffen van het bedrijf en
de opslagplaatsen daarvan
4. en vanzelfsprekend ook weten hoe bij
brand te handelen.
"W1 Tbordat de Vereniging van Zaanse Be\/
drijfsbrandweren zelf overging tot het
V laten geven van cursussen brandwacht
2e en le klasse, werden deze wel al aan de gemeentelijke brandweer gegeven. Dit waren
steeds cursussen om de brandweerman algemeen te vormen.
Bedrijfsbrandbestrijders worden in hun bedrijf opgeleid met speciaal daartoe bestemde
cursussen, toegespitst op de vier hierboven genoemde punten. De cursussen voor de bedrijfsbrandweer worden jaarlijks gegeven en
de examens worden afgenomen door de Rijksbrandweerinspectie.
Voorts beschikken de meeste bedrijven over
een brandmeld- en alarmeringssysteem, waardoor de brandweerlieden ook 's nachts opgeroepen kunnen worden. Voor de bevelvoerder
van de gemeentelijke brandweer is de aanwezigheid van een fabrieksbrandweergroep van
het grootste belang tijdens brand. Meerdere
bedrijven hebben hierover met de gemeentebrandweer afspraken gemaakt, met name de
grotere bedrijven als Bruynzeel, Albert Heijn,
Forbo, Wessanen, Stijfselfabrieken De Bijenkorf, Cacaofabrieken De Zaan en Gerkens enz.

I

n de Zaanstreek hebben 26 bedrijven een
volautomatische sprinklerbeveiliging, die
onder controle staat van assuradeuren. De
ervaring leert dat bedrijven die zijn uitgerust
met een door de assurantie goedgekeurde
sprinklerinstallatie het laagste schadecijfer
hebben. In principe houdt dit in, dat op elke
9 m2 een sproeier boven aan het plafond hangt
die bij een laagste temperatuur van 68 graden
Celsius automatisch begint te spuiten. De
grootvermogen pompen geven circa 4500 liter
water per minuut bij gemiddeld 80 m.w.k.
druk (- 80 meter waterkolom of 8 kg/cm 2
ofte wel 8 atmosfeer).
Een voorbeeld: het grootste fabriekscomplex

DE BEDRIJFSBRANDWEER INDE TAANSTREEK.

Oefening in 1943 van
de bedrijfsbrandweer
van Sïrnon de Wit
(foto GAT.)

aan de Zaan heeft 25 hoofdkleppen staan, welke gemiddeld per stuk 800 koppen voeden.
Derhalve heeft de bebouwde fabriek dus 25 x
800 x 9 = 180.000 m2 vloeroppervlak. Ook bij
strenge vorst werken deze sprinklerinstallaties
feilloos. De eerste in de Zaanstreek ingerichte
sprinklerinstallatie werd geplaatst in de rijstpellerij de Unie van Wessanen & Laan te Wormer in het jaar 1896. Deze installatie is pas in
de jaren zeventig gesloopt.

D

e bedrijfsbrandweer in de Zaansteeek
werd voornamelijk geoefend door de
firma Van Heijnsbergen (van 1942 tot
1985) en vanaf 1985 tot heden door de firma
Koopman. De activiteiten van deze firma zijn
over Nederland verspreid in circa 75 gemeenten. Op 7 mei 1960 gaf de vereniging van
Zaanse bedrijfsbrandweren vanwege haar tienjarig bestaan een prachtige brandweerdemonstratie op de Burcht. Hierover bestaat een
boekje, gedrukt bij drukkerij Huig N.V. te
Zaandam, met veel foto's en een inleiding van
burgemeester Franken. Van een van de laatste
bestuurders van de Vereniging van Zaanse Bedrijfsbrandweren, de heer E.W. Koomen, vernamen wij dat bij de opheffing in 1993 het positief financieel saldo met algemene stemmen
geschonken is aan het Nederlands Brandwondencentrum te Beverwijk. Het betrof een bedrag van circa 25.000 gulden.

B

randen door de diverse bedrijfsbrandweren geblust, genoteerd door H.L.M, van
Heijnsbergen in de jaren 1934 tot en

met 1949"

19 juli 1934:
Brand in de zagerij De Twee Gebroeders van
William Pont op de Westzanerdijk, 's avonds
om zeven uur in het ketelhuis Door cle fabrieksbrandweer met één straal op de Donkey
geblust. (Een Donkey is een voedingspomp in
het ketelhuis).

17 augustus 1938:
Bruynzeel's vloerenfabriek, brand in de raptoren, op 23 meter hoogte. Met twee stralen
door fabrieksbrandweer geblust. De gearriveerde gemeentebrandweer hoefde niet meer
uit te pakken.
15 februari 1940:
Brand bij Duyvis Oliefabrieken te Koog om 9
uur 's avonds. Al het materiaal werd erheen
gezonden, maar de fabrieksspuit wist de situatie te redden in een uur tijd met twee stralen.
28 juni 1940:
Brand in de houten loods van Simon de Wit, 's
nachts om kwart voor twee. Is door de eigen
motorspuit in drie kwartier geblust. De gemeentebrandweer hoefde geen dienst te
doen.
20 mei 1941:
Brand in het hoedenmagazijn van de firma
Meerhof aan de Westzijde te Zaandam. Hoewel het vuur hevig uitsloeg, werd het door cle
fabrieksbrandweer van de naastgelegen fabriek van Albert Heijn voor de komst van de
vrijwillige brandweer geblust.
21 juni 1941:
Brand in de smederij en zagenslijperij van
Dekker's Houthandel, zaterdagmiddag. Werd
met 5 stralen van de eigen brandweer bedwongen. De timmerschuur en het werfkantoor
werden met veel moeite behouden. Alles was
van hout gebouwd en kurkclroog vanwege een
langdurige periode van droogte.
l O juli 1944:
Brand in de oliekokerij van Jacob Vis in de
Kalverpolder. Werd geblust door de bedrijfsleider die nog alleen aanwezig was door middel van een motorspuit en met hulp van een in
de buurt wonende boerenknecht. Hoewel een
explosie ontstond in een ketel met olie bleef
men het vuur gedurende 20 minuten met succes bestrijden. Toen de brandweer uit Zaandam arriveerde was de brand uit. In de kokerij
waren vier snelblussers. Twee bleken niet te
functioneren en de twee andere waren door
de ontploffing ver weggeslingerd.

De legendarische
commandant H.L.M.
van Heijnsbergen
gefotografeerd in 1939
tijdens zijn 40-jarig
jubileum als lid van de
Vrijwillige Brandweer,
(foto GAT.)
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12 juli 1944:
Brand in de koffiebranderij van Sirnon de Wit.
Zware rookwolken dreven over cle Zaan. Met
twee stralen van de eigen motorspuit in een
kwartier door het personeel geblust. Het was 's
morgens 7 n n r.
17 juli 1944:
In het middaguur ontstond brand in de timmerfabriek van de firma Valk te Westzaan.
Door drie patroons en twee knechten werd
het vuur gedurende een kwartier met een hydrant bestreden. Toen de brandweer arriveerde was het gevaar al geweken.
26 november 1945:
Brand in caeaofabriek de Mooriaan te Wormer. Vuur op drie verdiepingen. Alles geblust
door de eigen fabrieksbrandweer met twee
stralen op de fabrieksleiding.
17 januari 1946:
Brand in oliefabriek Crok & Laan. Met eigen
brandspuit en hydranten met drie stralen geblust. Een man kwam om het leven.
13 februari 1946:
Brand in het ketelhuis van deurenfabriek van
Bruynzeel in grote zaagselbunker. Met twee
stralen op eigen pomp geblust. Bij het begin
de/er brand kwam een werknemer (stoker)
om het leven door vlamterugslag.
21 februari 1946:
Van Heijnsbergen jr.'s eerste werkdag als
brandweerinspecteur. Vader en zoon waren
aan het inspectiewerk bij de lakstokerij de
L.I.N. van Pieter Schoen in het Westzijderveld
toen twee stookketels tegelijkertijd ontvlamden. De vlammen sloegen door het dak en deden het aluminium dak smelten. Beiden blusten deze brand met behulp van de fabrieksbrandweer en een straal op de elektrische
pomp. Een werknemer werd licht gtnvond
door verbranding.
28 februari 1946:
Brand te Wormerveer in een aan de werf liggend schip. Geblust door de fabrieksbrandweer van Ook & Laan met. drie stralen op hun
motorspuit.
2 2 maart 1946:
Brand te Wormerveer, 's nachts om half drie
in de olieslagerij van Bloemendaal Sc Laan. De
eigen spuit werkte met twee stralen en één op

de donkeypomp. Ook de spuit van Crok &
Laan deed dienst met twee stralen. De fabriek
bleef behouden.
21 juni 1946:
Brand in de oxydatieafdeling van de linoleumfabriek te Krommenie-Noord. Door de aanwezigheid van veel brandbare vluchtige vloeistoffen nam de brand in snelheid toe, maar werd
door de fabrieksbrandweer met vier stralen afgeremd en met behulp van twee stralen van de
weverij van Van Leijden geblust. Ook de
Krommenieër brandweer heeft nog assistentie
verleend.
18 juli 1947:
Stofexplosie in Bruynzeel's vloerenfabriek.
Felle vuurzee werd met vier eigen stralen geblust.
24 september 1947:
Nachtelijke brand bij Schipper's Hout in een
houtloods. Door directeur P. Schippers en P.
van Heijnsbergen geblust met een straal op de
motorspuit. De blusboot liggende bij de Reiniging rukte eveneens uit, doch hoefde geen
dienst te doen.
29 oktober 1947:
Brand in Bruynzeel's deurenfabriek, 's middags half drie. Niettegenstaande een ernstige
storm bluste de eigen brandweer het vuur in
korte tijd snel met drie stralen. De schade aan
filters was groot.
3 maart 1948:
Nachtelijke brand op de eerste en tweede etage van Hille's beschuitfabriek. Werd met twee
stralen op de hydrant bestreden voordat de gemeentebrandweer arriveerde.
16 maart 1948:
Zware brand in de lakstokerij L.I.N in het
Westzijderveld. Een voorraad terpentijn en
kunsthars raakte in brand. Met twee stralen
van de eigen motorspuit en zes snelblussers
werd het vuur door de eigen brandweer geblust. De schade bedroeg 20.000 gulden.
8 mei 1948:
Brand op de bovenverdieping van drukkerij S.
Bakker JZ., tegenover station Koog/Zaandijk.
Met één straal geblust voor de komst van de
gemeentebrandweer. Later zei de heer V. dat
we het misschien beter hadden moeten laten
verbranden, want op die zolder lag de voorraad brandweerboeken van H.L.M, van Heijnsbergen. Deze boeken, het in 1943 gedrukte
tweeluik 'Brand!!' en 'Brandalarm' werden later aan De Slegte, de Amsterdamse rarnsjzaak,
verkocht.
16 april 1949:
Explosie en brand bij lakfabriek A. Latenstein
in de Kalverpolder. De brandweer van de
naastgelegen fabriek van Jacob Vis bluste met
twee stralen.
28 mei 1949:
Brand in de extractie bij Schoemaker aan het
Haaldersbroek. De eigen ploeg bluste met
twee stralen. Helaas was er een dode te betreu-

E

nzovorts, enzovoorts . Dit waren allemaal
branden en brandjes waar het publiek
geen weet van heeft en die allen door de
eigen bedrijfsbrandweer werden en nog steeds
worden geblust. Tot op de huidige dag.
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Het einde van 'de Grootvorst' en 'Het VooV
Molenbranden waren er legio in de Zaanstreek. In dit artikel worden er twee onder de loep genomen: 'de
Grootvorst' aan het Kalf, verbrand op 24 maart 1928 en 'Het Vool' te Wormerveer, verbrand op 19 augustus
1930. Het verslag van 'de Grootvorst' is een bewerking van een artikel van H.L.M, van, Heijnsbergen dal op
15 mei 1928 verscheen in 'Vuur en Water', het vakblad gewijd aan de belangen van het brandwezen, een orgaan van de Koninklijke Nederlandse Brandweervereniging. Het relaas over de ondergang van 'Het Vool' is
een ingekorte versie van het ooggetuigeverslag, zoals dal heet van de naald, verscheen in De Zaanlander van
woensdag 20 augusrus 1930.

R Roggeveen

De Grootvorst' in
lichterlaaie, 24 maart
1928.
(coll. A.F. Neuhaus)

De brand in de houtmeelfabriek 'de Haan' en
'de Grootvorst', beide gelegen aan de Zaan in
de buurtschap het Kalf te Zaandam

O

p zaterdagmorgen 24 maart 1928 te
11.20 uur werd door ertegenover wonende Zaandijkers brand ontdekt in
houtmeelfabriek 'de Haan' van de firma
Groot & Co, een fabriek waar van zaagsel
houtmeel werd gemalen dat o.a. gebruikt
werd door de aan de Zaan gevestigde linoleumfabrieken. Daar Zaandijk en Koog met
Zaandam een overeenkomst hadden betreffende het verlenen van hulp bij brand in
de buurtschap het Kalf, dat ressorteert onder
Zaandams grondgebied, kwamen de Zaandijkers en Kogers spoedig in actie na Zaandam
telefonisch op de hoogte te hebben gesteld.
De fabriek was op het tijdstip van de brandmelding in vol bedrijf. Er had een ontploffing
plaatsgevonden waarvan de oorzaak onbekend was. Hoogstwaarschijnlijk was de van fijne houtstof bezwangerde lucht door een vonk
tot explosie gekomen. Aan de Zaan gebeurden dergelijke ontploffingen met regelmaat,
maar gewoonlijk slaagde men er dan in brand
te voorkomen. Er waren in de streek meerdere
fabrieken die zaagsel tot zeer fijn meel maalden, evenals fabrieken die het in deze vorm
verwerkten.

D

e zoon van de heer De Groot bevond
zich boven in de fabriek. Toen hij na de
ontploffing de trap af wilde, zag hij
niets anders dan gitzwarte rook. Langs een
omweg kwam hij beneden en alarmeerde in

het kantoortje de brandweer. De brand nam
echter zo snel toe, dat het personeel geen gelegenheid meer had de eigen brandleidingen
in werking te stellen. Koog, Zaandijk en Zaandam waren inmiddels druk doende om blusmateriaal naar het terrein van de brand te zenden. Een probleem daarbij was het ontbreken
van een behoorlijke toegangsweg. Het enige
weggetje dat achter de panden omging was 70
centimeter breed, onverhard en dus onbegaanbaar voor motorspuiten. Wel is er later
nog een kleine motorspuit over dit pad gekomen. Maar omdat deze 1.05 meter brede spuit
een half uur lang over dit weggetje vervoerd
moest worden, (terwijl men reecis een hele
tocht achter de rug had om aan de overkant
van de Zaan te komen), heeft deze spuit tegenover het zich snel verbreidende vuur niet
veel meer kunnen uitrichten. Andere spuiten
waren gelukkig eerder ter plaatse. Deze spuiten werden met dek- en motorschuiten naar
de brand gebracht. Talrijke motorspuiten uit
de drie bovengenoemde gemeenten verschenen stuk voor stuk ten tonele, zowel grote als
kleine. Er was zelfs een autospuit bij. Als allereerste arriveerde een drijvende spuit, al stond
toen reeds een groot deel van de fabriek in
vuur en vlam.

D

e wind stond in de richting van de op
ongeveer 70 meter afstand gelegen,
met riet bedekte pelmolen 'de Grootvorst' van eigenaar P. Couwenhoven. Deze molen was echter door de dikke rook geheel aan
het oog onttrokken. De bevelvoerder van de
drijvende spuit stond voor een moeilijke keu-

HET EINDE VAN DE GROOTVORST EN 'HET VOOL'

ze: proberen de moderne fabriek zoveel mogelijk te redden of'alle aandacht te richten op
de molen die op dat ogenblik waarschijnlijk
nog niet brandde, hoewel vrijwel met zekerheid viel aan te nemen dat ook deze wel in
vlam zou raken.
Nu wilde het toeval dat de molen een vermaard stuk antiquiteit was, want deze molen
werd in 1697 gebouwd en volgens de overlevering zou Czaar Peter behulpzaam zijn geweest
bij het bouwen van deze molen. Er was dus
een stuk Zaanse geschiedenis aan verbonden,

maar hoe het ook zij, de eerstaankomende
brandweerofficier richtte zijn aandacht op het
hevig brandende fabrieksgebouw, in de hoop
dat meerdere spuiten spoedig zouden komen
om hem te assisteren en de molen te beschermen. Maar helaas ... dit ging minder snel dan
gedacht. Weliswaar had de Zaandamse commandant ook zijn tweede drijvende spuit naar
de brand gedirigeerd, maar deze moest vanaf'
het andere einde van de stad komen, een
tocht van ruim drie kwartier. De op schuiten
geplaatste spuiten naderden spoedig, maar de
molen brandde reeds en het afvallende brandende riet stak weer nieuwe delen aan. Er
stond bovendien een vrij sterke zuidenwind en
er woei zoveel rook en vuur van de brandende,
- thans rode - Haan naar de Grootvorst dat het
de vraag zou zijn geweest of brandweerlieden
het aan deze kant wel zouden hebben kunnen
uithouden.

H

et was inmiddels te zien dat de fabriek,
evenals de molen, niet te redden waren. Het wegwaaiende brandende
zaagsel deed nog een ogenblik het ten noorden van de molen gelegen pakhuis 'de Kat'
vlam vatten, maar dit brandje werd spoedig geblust. Van de fabriek bleef de machinekamer
behouden. Enkele muurgedeeldten stortten
in, zodat herstel gedeeltelijk mogelijk was. Het
pand was dan ook meer uit- dan platgebrand.
Om 's avonds 18.00 uur rukte het grootste gedeelte van de brandweer in, maar de gloeiende zaagselmassa maakte het spuiten nog dagen daarna nodig. De fabriek werd herbouwd.
Alles was verzekerd.
De ondergang van 'Het Vool', de laatste Wormerveerse molen

Na de, brand van Het
Vool restte slechts het
verkoolde geraamte,
dat uit veiligheidsoverwegingen moest worden omgetrokken,
(col/. A.E Neuhaus)

D

insdagmiddag 19 augustus 1930 om
kwart voor één ging de laatste Wormerveerse molen, genaamd 'Het Vool' (het
veulen), staande aan de Zaandijkerweg, in
vlammen op. Het vuur greep zo fel om zich
heen dat - aangewakkerd door een stevige
zuidwesten wind - de molen binnen enkele minuten in lichterlaaie stond.
Op het alarm van de brand was de automotorspuit 2 het eerst op het terrein van de brand
aanwezig, die in minder dan geen tijd water
gaf. Ogenblikkelijk werd deze spuit gevolgd
door de vierwielige motorspuit en een autospuit uit Wormerveer, benevens een slangenwagen, zodat in korte tijd het vuur met vijf
stralen krachtig werd aangepakt. Hierbij bleek
al dadelijk dat het vuur zeer waarschijnlijk aan
de buitenkant moet zijn begonnen, want het
duurde maar kort of de vlammenzee begon in
hevigheid af te nemen en het duurde geen
half uur of de brand was vrijwel geblust.

H

out, riet, droogte en wind waren de
factoren die een zo snel om zich heen
grijpen van het alles vernielende vuur
mogelijk maakten. Was de brandweer clan ook
niet zo snel ter plekke geweest, dan zou een
veel grotere verwoesting waarschijnlijk zijn geweest, daar de aangrenzende pakhuizen ook
geheel van hout waren en vele brandbare stoffen bevatten. Het bluswerk concentreerde zich

HET EINDE VAN 'DE GROOTVORST'EN 'HET VOOL

vooral tot het in stand houden van de as van
de molen, teneinde het ineenstorten van de
kap en wieken te voorkomen, daar dit, gezien
de omgeving, ongetwijfeld aanzienlijke uitbreiding van de brand zou hebben betekend.

Het nog overgebleven gedeelte, het verkoolde
geraamte van romp en wieken werd door de
autoriteiten een dusdanig gevaar voor het verkeer geacht, dat order werd gegeven het gevaarte om te trekken. 'Het Vool', eens de trots
van zovele Wormerveerders, was niet meer.
Volledigheidshalve moet hier aan worden toegevoegd dat de molen ten tijde van de brand
veel van zijn trots had verloren. 'Het Vool' verkeerde al in vervallen toestand.
De brand bracht een grote mensenmenigte op
de been. Het autoverkeer kwam vast te zitten
en op de Hogenweg had zich een lange rij
wachtende autobussen en andere voertuigen
gevormd.
De oorzaak van de brand bleef onduidelijk.
Ooggetuigen hadden onverwacht het vuur
knetterend langs het riet omhoog zien vliegen, waardoor het mogelijk zou zijn dat een
vonk uit een fabrieksschoorsteen de aanstichter is geweest.
De molen, een klein type van een I7e-eeuwse
oliemolen, was eigendom van de Handels Mij.
Saenden v/h Bloemendaal en Laan en deed
de laatste jaren alleen nog dienst als opslagplaats. In de benedenruimte lagen dan ook
enige machines en goederen opgestapeld, die
door de brand grotendeels verloren gingen.

Overzicht Zaandijkerweg te Wormerveer
omstreeks 1928. Molen
Het Vool ingeklemd bij
de fabriek 'Engel' van
Crok en Laan
(foto GAY.)
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"Brand, dat God genadelijck gelieve te verhoeden"
Brandassurantie-contracten in de 17de en 18de eeuw

R. (louwenhoven

"Willem Willemsz Pulle onderhoudt zijn molen Het Guiswijf niet naar behoren en laat hem vervallen, "
noleerde notaris Pieter Broerse uit Wormerveer op 18 maart 1704 in één van de aanhangsels bij het brandassurantiecontract voor molens en, schuren, dat, een jaar eerder op 26 augustus door 31 molenbazen uit
Zaandijk en Wormerveer was opgericht. Broerse was zelf met de oliemolen De Visser aan de Wormerdijk één
van de deelnemers in deze onderlinge verzekeringsovereenkomst, die een voortzetting was van het contract
dat op 26 mei 1692 was opgericht, voor de. Zaandijker notaris Spaens.
nomen als de beschuldigde niet binnen negentien dagen de opgelegde boetes had betaald en de door de Gecommitteerden vastgestelde gebreken had hersteld.
De deelnemers aan de verzekering hadden er
uiteraard alle belang bij, dat de brandvoorschriften stipt werden nageleefd. Ze waren
hoofdelijk aansprakelijk voor de geleden schade bij collega's en hadden zich verplicht bij
schade door brand - "Dat God genadelijck gelieve
te verhoeden" - binnen vier weken hun part te
voldoen. Artikel l van de overeenkomst luidde:
"Eigenaars of mede-eigenaars zullen genieten van ieder van de anderen so veel als onder desselves classis
in dit contract onderschreven zijn. Daarvan afgetrokken moeten worden de, oliebakken, erf en voedingswaar, die op zodanige molen of te, molens en schuren
hebben gestaan. Het overgebleven ijzerwerk zal aan,
de eigenaars van de verbrande molens blijven. "
Vier experts moesten de hoogte van de schade
bepalen, twee aangewezen door de Gecommitteerden van het contract en twee door de "beschadigde ".

Het Guiswijf, de
pel/molen, die in 1704
uit, het Zaandijker
bmndconIract werd
gestolen, omdat eigenaar Pulle de molen
verwaarloosde, en zich
niet aan de voorschriften uit het brandcontract hield. De molen
stond aan het Guispad
lussen Zaandijk en
Westzaan. Op 4
ja n u art, 18 94 gi ng de
molen in vlammen op.

"W" Tijf dagen voor Broerse de beschuldigin\/
gen aan het adres van Pulle vastlegde
T had de jaarvergadering van de deelnemers plaats gevonden "ten huize van Jan van
Bergen, de herberg De Prins van Oranje in Koog. "
In de huidige Waakzaamheid hadden Jan Jacobsz Doncker, Jan Cornelisz. Blom en Pieter
Jan s/ Knijper als "Gecommitteerden " - de directie, die elke twee jaar werd gekozen - van de
onderlinge verzekering verklaard, dat "Pulle
geen genoegzame voorzegge had om brand te voorkomen. " Met algemene stemmen was daarop besloten de Zaandijker molenbaas uit het brandcon tract te royeren.
Hij had niet voldaan aan de bepalingen van de
overeenkomst, waarin was vastgelegd dat "in iedere molen een bak o/val zo groot, dat het zes emmers
water kan houden, aanwezig moet zijn en daarbij
een handsvat om water te kunnen sclieppen. "
Er dienden permanent 6 emmers water in te
zijn. Als de Gecommitteerden bij de controles
in de molen, die twee keer per jaar werden gehouden, minder dan 3 emmers water in de
bak of het vat aantroffen werd een boete van
30 stuivers opgelegd. Ook was bepaald, dat "er
drie bekwame watergieters in de molen aanwezig moeten zijn om branden te blussen. Deze
gieters dienen 19 dagen na het afsluiten van
dit contract aanwezig te zijn." Ook hier was
een boete van 30 stuivers als straf vastgelegd
als de eigenaar in gebreke bleef.

P

ulle, de eigenaar van Het Guiswijf in
Zaandijk, nam het kennelijk niet zo serieus met liet onderhoud van zijn molen
en had de voorschriften van het onderlinge
brandcontracl niet nageleefd. Royemeyt was
een maar zelden voorkomende maatregel, ook
in latere jaren. Deze1 /ware sanctie werd pas ge-
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Op de eerste dag van deze overeenkomst werden er 35 molens verzekerd door 31 eigenaren. Het ging om molens van allerlei slag: pelmolens, papiermolens, verfmolens en oliemolens. Bij totale verwoesting door brand kon
een verzekerde niet meer uitgekeerd krijgen
dan ./ 3070,-- Dit was maar een gering bedrag,
omdat op dat moment de ladingen van de molens - de goederenvoorraad - nog niet verzekerd kon worden. Deze was altijd vele malen
meer waard dan het gebouw zelf. Zo ging op
31 augustus 1714 de papiermolen De Oude
Voorn in Wormerveer in vlammen op. De
schade werd vastgesteld op j 29.175,- terwijl
de waarde van het bedrijfspand op ./ 4000,werd getaxeerd.
Werking van het contract

D

e uitbetaling van het Broerse-contract,
één van de eerste grote onderlinge
brandverzekeringen in de Zaanstreek,
ging als volgt: Indien een contractant voor 75
gulden deelnam, ontving hij van ieder, die
voor 75 gulden of hoger verzekerd was dit bedrag, indien de brandschade aan de molen zo
hoog was, dat het maximum aangesproken
moest worden. De deelnemers voor lagere bedragen betaalden het bedrag, waarvoor zij
zich vastgelegd hadden.
De verzekerden voor ƒ100,- ontvingen dus bij
aanvang van het contract nooit meer dan 3070
gulden. De maximale uitkering minus de eigen bijdrage.
Een moleneigenaar, die zich voor ƒ25,- vastlegde, kreeg bij totale verwoesting door brand
het aantal verzekerde molens x ƒ 25,-. In de
aanvangsfase van het contract bedroeg dit dus
35 keer ./ 25,- of J 875,-. Uiteraard was de
hoogte van de bijdrage afhankelijk van de
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waarde van de molen en de omvang van de
schade.
De brandverzekeringen dateerden uit de tweede helft van de zeventiende eeuw. In 1663 sloten acht olieslagers uit Zaandijk al een onderlinge overeenkomst. Zij verplichtten zich bij
brand maximaal ƒ 250,- per persoon uit te keren aan de getroffene.

I

n de Zaanstreek kwamen de brandverzekeringen sterk op in het begin van de achttiende eeuw, maar aanvankelijk bleven ze
nog beperkt in omvang. De meeste contracten
werden afgesloten door moleneigenaren, maar
onderlinge verzekeringen voor woonhuizen
volgden korte tijd later. Evenals die voor stijfselhuizen. Eerst werkten ze louter plaatselijk,
zoals het contract voor houtzaagmolens in
Westzaan aan de Regel en de Hogedijk, maar
al snel werden ze uitgebreid over andere dorpen.
Op 29 januari 1729 werd voor notaris Jurriaan
Faber in Zaandam het Brandcontract van
Broodbakkers en andere Gebouwen opgericht. Tot deze overeenkomst traden ook veel
smeden toe.
Het was uiteraard een bijzonder contract met
een hoog risico, omdat bakkers en smeden nu
eenmaal met groot vuur moesten werken.
Deze verzekering hield tot ver in de negen-

BRAND-CONTRAKT
VAK

BR

ARDB*B

AAN DE ZAAN,
OPGERICHT MM 29 JAXVARU
VOO!

1729.

O «R H O T A R I 9

J U R I A A N FABER.
VERVOLGD BIJ DE NOTARISSEN

P. LEUR» S. JONGEWAARD JOKIOR
B n

D I R K YFE CORRELISZ.
VERNIEUWD
D K H 2 MJART

1818,

TER OVERSTAAR VAN DER HOTARIS

J E V E N B L U.

T S

Z A 4 M D 4 M,

Bij J, J. DE R O O D E, Stada Drukker bij

den Dam,

1834.

Frontpagina reglement Brandcontract voor Broodbakkerijen, anno 1818.

tiende eeuw stand. Het oorspronkelijke protocol van notaris Faber is door waterschade vrijwel onleesbaar geworden, maar een reglement
van 16 juli 1804 is bewaard gebleven. Hieruit
blijkt dat men meer vergoedde dan louter
schade door brand. De overeenkomst gold
"Tol weering van brand en het geheel onder de voet
geraken om brand te stuiten. De somma op welke het
getroffen pand aangeslagen is zal binnen een
maand betaald worden. "Er werd dus ook schade
vergoed, indien er ijlings houten huizen moesten worden afgebroken om uitbreiding van
uitslaande branden te voorkomen. Maar ook
werd vastgelegd, dat degenen, die vee hielden
en door hooibroei brand kregen zelf de schade dienden te dragen. Ook molest - schade
door oorlogshandelingen - werd uitgesloten.
Een bepaling, die ongetwijfeld als gevolg van
de Franse overheersing en de Napoleontische
expansie-politiek in Europa, in de brandverzekering was opgenomen. Met ingang van 3 juli
1823
werd schade door blikseminslag zonder
brand voortaan ook vergoed.

D

e reglementen van het assurantie-contract werden gecontroleerd door zogenaamde schouwers. Zij waren verplicht
jaarlijks een schouw te houden over bakovens,
fournuizen, mengketels, schoorstenen, vuurplaatsen en doofpotten.
In verband met de risico's van dit contract was
vastgelegd, clat de gezamenlijke waarde van
alle verzekerde panden niet boven de 100.000
gulden mocht komen. Het was verboden:
"Gloeiende kolen in houten of aarden vaten te bewaren. Er mogen geen houten deuren voor rijs-ofzaagselgaten van ovens aangebracht zijn. Platen in
schoorstenen mogen niet van hout zijn, maar moeten
van ijzer of koper zijn. Houten zetters voor asgaten
zijn verboden. Het drogen van zaagsel op de ovens is
eveneens verboden."
Op overtreding van deze verboden stond een
boete van j 5,-.
Het "bakkers-contract"breidde zich over de hele
Zaanstreek uit en zou meer dan 100 jaar standhouden.

Het Olieslagerscontract

N

og langer liep het beroemde "Olieslagerscontract", zoals het Brandcontract
voor Oliemolens cum annexis in de
volksmond werd genoemd. Op 14 juni 1727
werd een overeenkomst voor de ladingen van
de molens gesloten voor notaris Ph. van der
Stengh in Westzaandam. Zes jaar later - op 5
mei 1733 - konden ook de molens zelf in dit
contract verzekerd worden. Tot l juli 1912 toen er nog maar dertien bedrijfspanden verzekerd waren - zou deze overeenkomst standhouden.
Op 22 februari 1730 waren al 143 molens aangesloten bij de overeenkomst. De eigenaren
van molens met een dubbel oliewerk verplichtten zich maximaal ƒ50,- te betalen. De kleinere enkelwerks molens werden bij brandschade
voor maximaal ƒ30,- aangeslagen.
Op het hoogtepunt van het contract, tijdens
de jaarvergadering van 2 mei 1795, bleken 148
molens en hun ladingen verzekerd. De pan-
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MAATREGELEN
tot wering en voorkoming van HaJ&Wiyp vastgesteld duor
Gecommitteerden van het Contract van onderlinge verzekering tegen brandschade aan 0&ISBSO&SH8
en derzelver LAB I & G EBT.
In en bjj eiken molen moet aanwezig zijn hol volgende als:
In de I A P S
eene balie inhoudende minstens 50 IVederlandsche kannen waler, een
hoosvat, minstens twee vademen stopdoek en een pal.
Op de « T f l k U l f c ê
vier touwen of kettingen als: een krui-, een keer- en twee looilouwen
of kettingen en in eiken sljjl of andere daartoe geschikt* plaats: een
oogbout.

De zwaarste klap kwam op 14 augustus 1898
toen de olieslagerij De Tijd, een stoomfabriek
in Worm e r vee r, in vlammen opging. Dit soort
fabriekspanden konden ook in het Olieslagerscontract verzekerd worden.
Twee-en-twintig spuiten slaagden er niet in De
Tijd en de belendende meelfabrieken De Vlijt
en het pakhuis La Plata te redden. De brandschade aan De Tijd was ruim 72.000 gulden,
het hoogste bedrag, dat ooit werd uitgekeerd.
Maar het in 1873 ingestelde fonds, waarin de
inmiddels vaste jaarlijkse premies van de deelnemers werden gestort, overleefde de klap
ruimschoots. Er bleef bijna 7500 gulden over.
In de periode 1837-1912 bedroeg de schade
niet meer dan ƒ1,02.5 per ƒ1000,- verzekerd
kapitaal per jaar. De toen verplichte premie
van ƒ10,- per ƒ1000,- verzekerd kapitaal was
volgens de laatste secretaris van het contract,
notaris mr. }. Walig uit Zaandijk "bepaaldelijk
niet avontuurlijk.

Beneden in den l ® & i i £

eene lantaarn voorzien van eene kaars, twee brandemmers en drie
gieters van de grootste soorl, alles gemerkt met den naam van den
molen,
de noodige turfkisten voorzien van deksels en geplaatst op behoorlyken afstand van de vuisters,
de noodige suffisante yzeren doofpotten.
Al hel bovengenoemde moet zyn in goeden vehtoendcn toestand ten
genoege der schouwers.
De lurfkislen mogen niet geopend blijven staan.
De turf behoort geborgen te zijn in de turfhokken en turf kisten;
anders dan in genoemde bergplaatsen is het niet geoorloofd turf op te
slaan of te plaatsen.
Alleen beneden in den molen en in geen geval in zijne schuren mag
tabak gerookt worden, hetzjj door de knechten der fabriek, hetzy door
vreemde arbeiders of andere personen; daarenboven is het verboden
te rooken zonder dopje op de pijp.
De asch uit de vuisters moet buiten den molen in cenen ascbkuil
of andere onschadelijke plaats op behoorlijken afstand van den molen
verwyderd worden.
De asch welke ten gcbruike van anderen uit de vuisters wordt
geschept mag niet anders dan in goede daartoe geschikte doofpotten
bewaard worden.
Ingeval een molen bjj vertimmering of om andere oorzaken stilstaat moet eene der roeden van zeilen voorzien zyn.
Gecommitteerden gelasten de strikte nakoming van bovengenoemde
bepalingen; buiten en behalve deze bepalingen wordt aan de knechten
der fabryken dringend aanbevolen de meest naauwgezette voorzorgen
te nemen tot wering en voorkoming van brand.
Drukkerij — J. HEI J NIS Tn. — ZA*KDIJI.

Brandvoorschrijïen uil,
hel Olieslagerscontract.
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den vertegenwoordigden een waarde van
ƒ 650.850,-." De ladingen werden getaxeerd op
ƒ2.090.500,-. In de negentiende eeuw nam het
aantal molens, dat bij het contract was aangesloten, snel af. In 1838 waren er nog 109 verzekerd, maai' de waarde van de ladingen was
sterk toegenomen. Meestal lag deze rond de
2,5 miljoen gulden. Hoewel er talloze molens
door brand verwoest werden, moesten de
deelnemers aan het Olieslagerscontract in de
185 jaar van het bestaan slechts 40 keer in de
buidel tasten. Er was in die periode voor
ƒ128.989,50 brandschade aan bedrijfspanden
en er ging voor ƒ170.878,96.5 aan ladingen
verloren.

Op 14 augustus 1898 verbrandde aan de Noorddijk in Wormerveer de stoomolieslagerij De Tijd.
Meeljabriek De Vlijt van Wessanen & Laan werd
meegesleurd in de ondergang. De Tijd was verzekerd in het Olieslagerscontract, dal door deze ramp
de grootste klap in haar 185-jarige bestaan kreeg te
incasseren. De schade bedroeg ruim 72.000 gulden.
et als bij de andere brandcontracten er waren er voor pelmolens, papiermolens, houtzaagmolens en allerlei overeenkomst voor huizen - werd scherp toegezien
op de brandveiligheid. Ook was er in het Olieslagerscontract een eigen risico van 5 procent
"op het rendement waarvoor men verzekerd is" en
werd er geen uitbetaling gedaan op zaaizaad,
dat boven de prijs van slagzaad was ingekocht.
Betaling van de brandschades moest "prompt
binnen zes weken in grof zilvergeld, tenminste guldens" worden gedaan. Daartoe werd een speciale bijeenkomst uitgeschreven, waarbij ieder
zijn deel moest afdragen. "De verzekerden worden opgeroepen en moeten op afroep betalen. Op te
vroeg vertrek staat een boete van 30 cent en op nietverschijnen bij een afrekening wegens brandschade
staat een boete van f 1,50," meldde het reglement nog in 1843.
Ook het personeel was door de brandvoorschriften aan strenge regels gebonden. Het
was verboden te roken met uitzondering bij de
vuister en in de hut en dan nog met een dopje
op de pijp. Na 17.00 uur gold een algeheel
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rookverbod. Bij nachtarbeid mocht tot 24.00
uur gerookt worden, maar daarna niet meer.
Bij windstilte of andere gelegenheden, waarbij
de molen stilstond, moest men stoppen met
roken, waarna de blokmaalder een halfuur later moest controleren of er ergens nog vuur in
de molen was.
Er moest altijd een lantaarn met een kaars, die
even aangestoken geweest was, bij de hand zijn
en de lantaarns, die gebruikt werden bij het laden en lossen in nachtelijke uren moesten
goed gesloten zijn. De as uit de vuisters moest
in askuilen buiten de molen gegooid worden.
Vier schouwers controleerden tegen een jaarloon van ƒ 100,- de bepalingen van het Olieslagerscontract.
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Werkgeversorganisaties in de 18e en 19e eeuw

D

oor de frequente bijeenkomsten van de
deelnemers aan de brandcontracten
begonnen de eigenaren ook collectieve
maatregelen te treffen voor zaken, die niets
met brand te maken hadden. Ze spraken immers bij hun samenkomsten niet uitsluitend
over zaken, die met brandveiligheid te maken
hadden. De molenbazen maakten van de gelegenheid gebruik om diverse gezamenlijke belangen te behartigen. Zo meldt artikel 29 van
het Olieslagerscontract: "Meel dat van de koeken
in of bij de molen valt blijft van de eigenaar. Geen
blokmaalder of knecht zal het voor geld, bier of sterke
drank verkopen."
Op overtreding van deze order stond zes weken schorsing, bij een tweede overtreding één
jaar en zes weken schorsing en bij een derde
overtreding uitsluiting voor altijd.
Deze uitsluitingen golden voor alle aangesloten olieslagerijen.

D

e deelnemers aan het Olieslagerscontract richtten zich eind achttiende
eeuw en in de 19e eeuw ook diverse malen met requesten tot de Staten van Holland
en West-Friesland in een poging de belastingdruk te verlagen en de enorme concurrentie
in Brabant en Vlaanderen, met name rond de
stad Lille, te bestrijden.
De deelnemers aan het Brandcontract voor
Pelmolens, dat op 27 juli 1728 voor notaris
Willem Hondius in Zaandam werd verlengd,
besloten gezamenlijk dat hun molens niet langer dan zestien uur per dag zouden malen.
De molens moesten stilstaan van acht uur 's
avonds tot vijf uur 's ochtends. Overtreders
konden rekenen op een boete van zes gulden,
maar rooms-kathlieke eigenaren mochten
voor zondag tot twaalf uur 's nachts malen,
omdat hen door de kerk verboden was op zondag te werken.

nieuwd. Niet minder dan 52 deelnemers aan
het Brandcontract voor Pelmolens, waaronder
Groot, ondertekenden de overeenkomst tegen
het nachtmalen, zodat rustig gesteld kan worden dat de molenbazen, dankzij hun samenwerking in de onderlinge brandassurantiecontracten, ook als werkgeversorganisatie begonnen op te treden.
Bronnen:
Gemeente-archief Zaanstad:
Oud Notarieel Archief (ONA): Zaandam not. I'h. v.d. Slengh
14-6-1727 nr. 5851-87 (Ólieskigerscoiitract ladingen); not.' ).
Faber 29-1-1729 nr. 6275-41 (Broodbakkerscontract); nol. P.
Leur 24-12-1733 nr. 5900-91 (Papiermakerscontract); ONA
Westzaan not. S. Jongewaard 1-3-1773 nr. 5465A-2255 (Olieslagerscontract); not. S. fongewaard 28-7-1731 nr. 5437-59 (Contract voor Hout/aagrnolens in West/aan); ONA Zaandijk not.
P. Broerse, 26-8-1703 nr. 5707-40; not. P. Broerse, 7-7-171 l nr.
5709-31/32 (Brandcontract Oliemolens); ONA Zaandijk not.
P. van Broek 24-10-1722 nr. 6441-2 (huiseigenaren);
Bibliotheek:
Contract voor Broodbakkerijen, 29-1-1729 J.Faber, berg.nr.
00.413; Gedenkboek van het Olieslagerscontract - mr. J. Walig
(1912), bergnr. 03.108; Amsterdainsche Annalen 30-3-1918,
19e jrg. nr. l, artikel M.P. de Clercq, bergnr. l 1.011; Bepalingen voor schouwers van het Olieslagerscontract, bergnr.
00.299.
Boeken:
Zaansche Windmolens pag. 75 - P. Boorsma (1939).

De brand in de olie-molen De Zeug in Warmer
op 5 mei 1699 werd
door de Amsterdamse
uitvinder jan van der
Heyden uit de Koestraat gebruikt om in
een brochure reclame
voor zijn slangenbrandspuit te maken:
"Twee slangenspuiten
werden te laat aangevoerd, omdat men
dacht dat de molen
niet behouden kon

blijven, maar alleen
verbrandde een gedeelte
van het dak en enkele
buytenplanken. "

Alle illustraties afkomstig uit het Gemeentearchief
Zaanstad.

De achttiende juli 1736 werd Pieter Groot, de
huurder van de pelmolen De Hovenier in het
Klooster in de Noord op Oostzaandam, betrapt op een overtreding. Prompt werd hij aangegeven door Claas Koningh, Maarten Wildeman, Jan Dirksz Graaf, Pieter Wijnantsz Ale en
Gerrit Broere, de Gecommitteerden en overlieden van het Brandcontract voor Pelmolens.
De bepalingen bleken al te dateren van 22
maart 1721. Op 15 juni 1737 werden ze her-
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Luilak, met uitsterven bedreigd Germaans volksfeest
P. Roggeveen

Een al van verre te ruiken doordringende brandlucht, zwarte rookpluimen en een vonkengloed die de hemel
roodkleurde, hoorden bij het geijkte patroon van de luilaknacht. Knetterende vreugdevuren met dansende
vonkenregens en hoog de hemel inschietende vlammen. In ieder jochie laaiden op de zaterdag voor Pinksteren
pyromaanse gevoelens op. Niemand liet, zich de kans ontgaan om op luilak de fik te steken in een eigenhandig opgebouwde houtstapel en een nacht luidruchtig over straat te zwerven.

Een traditionele
luilakfik (foto Henk
van 't Loo)

G

ek genoeg is de gewoonte om fikkie te
stoken op luilak niet oud. Zo'n honderd jaar geleden was daarvan nog
geen sprake. Een fikkie stoken gebeurde in
vroeger tijden op de avond van Sint Maarten.
Bij luilak kwam geen vuur te pas. Over straat
zwervende jongeren hingen een dode kikker
of een bos brandnetels aan de deurknop van
niet-populaire buurtbewoners, soms vergezeld
van de kreet 'Looielak' en een ruk aan de
schel. Verder hoorde er dropwater bij. En warme bollen met stroop in alle vroegte. Rennen
met een korrie was ook een vast onderdeel,
evenals knokken, waarbij vooral groepen jongeren uit een dorp als een front streden tegen
groepen uit andere dorpen. Vechtpartijen tussen jongeren op luilak was niets nieuws; met
enige symboliek zou het gezien kunnen worden als een Zaanse variant op de Germaanse
mythe waarin Zomer en Winter als reuzen met
elkaar knokken. Dat knokken was vele edities
van luilak een populaire bezigheid. Het ging
er soms heftig aan toe.

H

et in de brand steken van een stapel
hout op luilak moet dus ergens in deze
eeuw zijn ontstaan. Het wie, wanneer
en waarom is mij niet bekend. Vooral na de
Tweede Wereldoorlog laaide de gewoonte
hoog op en verspreidde het zich als een olievlek over de Zaanstreek. ledere buurt had zijn
eigen vuur. Liefst groter en hoger dan die van
omringende buurten of straten. De grootte
van cle fik bepaalde de status. Zo'n vuur vergde de nodige voorbereiding. Als betrof het

een geheime operatie, werd door jongeren in
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de aan luilak voorafgaande weken hout verzameld, of liever: alles wat brandde was welkom.
Balken, planken, pallets, deuren, kasten, stoelen, dozen. En vooral autobanden. Feitelijk
was alles bruikbaar. Teer, bussen verf, olie, terpentine, petroleum. Kon niet beter. Soms
werd al het brandbare materiaal direct naar de
uitverkoren plek van de brandstapel vervoerd.
Voordeel daarvan was dat je dagelijks de stapel
zag groeien door de constante aanvoer. Nadeel was dat er een soort brandwacht ingesteld
diende te worden, omdat de afgunstige vijand
op de loer lag om de stapel eerder dan de bedoeling was in de hens te steken. Een andere,
en veiliger tactiek was om al het brandbare
materiaal te verspreiden over de schuurtjes en
erven van de groepsleden. In alle vroegte van
luilakmorgen werd dan de boel op een hoop
gegooid. Een kan petroleum erover en de boel
kon in de fik.

H

et vinden van een geschikte plek voor
een vuur was geen probleem in cle jaren veertig, vijftig en zestig. In elke
buurt of wijk was nog wel een open plaats te
vinden. Ik kan mij niet herinneren dat de politie daarover ooit moeilijk deed. Die kwamen
pas in actie als de brandstapels werden gestationeerd op onverwachte plekken, zoals de
openbare weg. Sommige buurten maakten
daar een ware sport van door in razend tempo
midden op straat een brandstapel uit de lucht
te toveren of een kruispunt in lichterlaaie te
zetten. Dat was een linke bedoening, vooral
voor de omwonenden die de temperatuur van
het glas van hun woningen tot ongehoorde

LUILAK, MET UITSTERVEN BEDREIGD GERMAANS VOLKSFEEST

hoogte zagen oplopen. Bij die acties wilden er
nog wel eens ruiten knappen. Om de komst
van de politie en de brandweer te traineren
werden de straten in de omgeving bezaaid met
kraaienpoten en andere scherpe voorwerpen
waar autobanden slecht tegen kunnen. Vooral
de lieverdjes van het Vissershop waren daar ijzersterk in. Populair waren de voormalige aanlegsteiger van de Alkmaar Packet aan 't Vissershop en het kruispunt van de Zuiddijk/PJ.
Troelstralaan. Weken, soms maanden later,
herinnerden de zwart geblakerde straatstenen
nog aan het nachtelijke vreugdevuur. Traditiegetrouw kwam in vroeger jaren de politie en
vrijwillige brandweer handen te kort in de luilaknacht om de massaal door de Zaanstreek
dolende jeugd te beteugelen.

V

an de luilakviering, van oorsprong een
Germaans lentefeest waarmee de winterdemon op de vlucht werd gejaagd,
resten alleen nog de fikken. Tal van gebruiken
zijn verdwenen, zoals het kopen van warme
bollen mei; stroop tijdens de luilaknacht, het
'op looielak zette' van de molens en het
schrobben en boenen van de straatjes en erfjes om piekfijn en kraakhelder de pinksterdagen in te gaan. Ooit luidde luilak zelfs het begin in van de eerste en enige 4-daagse vakantie
van de Zaanse molenarbeiders. Verfmolen 'De
Kat' houdt die gedachte nog levend met het
traditionele luilakscheren en het verstrekken
van een neut molenbitter.
Nog in de jaren vijftig en zestig stond de luilaknacht bol van activiteiten voor jongeren die
op de vuren waren uitgekeken en met een zak
vol warme bollen de dienaren der wet het leven zuur probeerden te maken. Op de Zaandamse Stationsstraat renden ploegen jongens
zich in het zweet om hun korrie (een plat wagentje met houten of ijzeren wielen) als eerste
over de streep te trekken of te duwen. Stampvol was het op de Burcht en in het In 't Veldpark waar de gehele nacht door Zaanse beatbandjes op een houten podium hun rock 'n
roll-nummers de lucht injoegen. In de bioscopen Flora en Apollo draaiden de gehele nacht
films en buurthuizen hadden een activiteitenprogramma tot het ochtendgloren.
Die tijden zijn voorbij. De kroegen, disco's en
house-fabrieken hebben die functie overgenomen. De sensatie om één nacht per jaar uitje
dak te gaan en 's morgens bij het ochtendkrieken je bed in te duiken, is voorbij. Wie dat wil
heeft nu keus te over om ieder weekeinde in
een horeca-tent tot een uur of zes, zeven door
te halen. En wie genoeg heeft van de Zaanstreek gaat het luilakweekeinde naar de camping.

V

sel van de luilaktradities zijn verdwenen, de jeugd zwerft niet meer en masse
sver straat om de dienaren der wet op
hun paraatheid te toetsen. De openbare orde
wordt op luilaknacht nauwelijks nog verstoord.
Luilak is vooral een binnengebeuren geworden, met muzikale activiteiten in buurthuizen
en jeugdhonks.
Voor luilak lopen nog maar weinig jongeren
warm. De traditie om met een zo hoog moge-

lijke knetterende vuurstapel de winterdemon
op de vlucht te jagen, is vrijwel doodgebloed,
net als de Sint Maartenviering en de afbrokkelende viering van Pinksterdrie. Fikken van
Madurodam-afmetingen bepalen de laatste jaren het beeld. Veel animo is er niet meer voor
het oprichten van een eigen vreugdevuur.
Zaandam had de afgelopen jaren slechts enkele fikken, waaronder die aan de Westzanerdijk
en bij de Den Uylbrug. Vuren waren er ook in
Westzaan, Krommenie en Oostknollendam. In
Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer en
Assendelft heeft luilak al opgehouden te bestaan. De politie heeft al tijden geen kind
meer aan luilak.

Een uit de hand gelopen
luilak in 1975. Plaats
van handeling kruising
Kerkstraat / Provincialeweg te Wormerveer, .
(foto Henk van 't Loo)

O

ok de milieu-eisen van de gemeente
Zaanstad hebben de luilakviering een
flinke knauw bezorgd. Spontaan een
fikkie stoken is er niet meer bij. Open plekken
zijn schaars. Alles is strikt gereglernenteeerd.
Voor elke stapel moet een vergunning worden
aangevraagd. Zo niet, dan wordt-ie door de
dienst Milieubeheer weggehaald. Verder mag
de brandstapel slechts schoon hout bevatten,
mag het grondoppervlak van het vuur niet
groter zijn dan zestien vierkante meter en mogen er bij een stapelhoogte van twee meter
geen bebouwing of bosschages voorkomen in
een straal van vijftien meter. Het Germaanse
feest om met indrukwekkend vertoon van
vlammen de winter te verjagen, is ingesnoerd
door regeltjes. En dan gaat de lol er snel af.
Luilak loopt op z'n laatste benen. Een uitstervend fenomeen. Kan het traditionele luilakfeest binnenkort zelf op de brandstapel?

Verontwaardiging bij de
jeugd die hun met, zorg
opgebouwde brandstapel
voortijdig door de
stadsreiniging ziet
worden afgevoerd. (Foto
uit mei 1976)

Object te kijk: brandweervlag uit de negentiende eeuw
Serie over objecten uil de industriële geschiedenis van de /.aanstreek die in liet Zaans museum te zien zullen zijn.
A. van Diepen
(j. Horneman

O

nderstaande tekst siert een 19de eeuwse Zaanse brandweervlag uit de collectie van het Zaans Historisch Museum.
Een wat hoogdravende tekst vanuit hedendaags perspectief, maar gezien het feit dat er
in de Zaanstreek nog tot ver in de twintigste
eeuw voor het merendeel houten huizen stonden (en niet te vergeten de molens en pakhuizen), is een zin "als 't woest geweld der vlam"
niet zo overdreven meer.
Als 't woest geweld der vlam
het alles drijgt te slopen
kan Zaandams banne vrij
op onze bijstand hopen
Door trouw en moed. bezield,
bied, elk zijn hart en hand
en red zijn even mensch
door V blusschen van de brand

Bros en bruin

D

e rood/wit/blauwe vlag is 126 cm lang
en 85,5 cm hoog. Hij verkeerde tot voor
kort in slechte staat. Vooral de lichte
middenbaan was aangetast; het wollen weefsel
was erg bros en sterk bruin verkleurd. Het ligt
voor de hand te veronderstellen dat de verkleuring van de vlag door rook moet zijn ontstaan en dat hij door het gebruik veel te lijden
heeft gehad. De rook zal echter eerder afkomstig zijn geweest van rookwaren dan van een
brand, want het is zeer onwaarschijnlijk dat
vlaggen als deze meegenomen werden bij een
brand. De vlag zal eerder bij feesten en partijen dienst gedaan hebben. Wanneer en doorwie de vlag in de museumcollectie is gekomen
is niet bekend.
Gulle gever

Dammerspuit

t emidden van de tekst is op de vlag een

T:

handspuit geschilderd waarop W.Z.D.
no. 3, (Westzaandam 3) te lezen valt.
Deze spuit werd in de volksmond de 'Dammerspuit' genoemd en had zijn standplaats
aan de zuidkant van de Dam". De handspuit
vertoont veel overeenkomst met de nog bestaande spuit van Krommeniedijk, in 1720 gemaakt door Jan van der Heyden, de uitvinder
van de slangenbrandspuit-'. Bovenop de kar
ligt een schraagpomp die aan cle waterkant
werd opgesteld. Hel water werd eerst met deze
schraagpomp omhoog gehaald en via een
slang naar de bak van de brandspuit gevoerd.
Hier werd de druk omhoog gebracht zodat de
brand ook op grotere hoogte of afstand bestreden kon worden. Hoewel de vlag vermoedelijk uit het midden van de J9de eeuw dateert,
veranderde er in het principe van het handspuiten tussen het begin van de 18de eeuw en
het midden van cle 19de eeuw eigenlijk niets.
De afgebeelde brandspuit zou op dat moment
dus nog in gebruik kunnen zijn geweest.

D

ankzij een genereuze gift van KunstcenZaanstad is de vlag onlangs door
een textielrestaurator behandeld. Bij
nader onderzoek bleek met name de middenbaan sterk verzuurd te zijn. De vlag is nat gereinigd met behulp van compressen. Op het
moment dat de letters dreigden af te geven
moest cle reiniging gestaakt worden. Ter ondersteuning van de middenbaan werd de vlag
gedoubleerd met een polyester steunwecfsel.
De gehele behandeling nam circa 30 uur in
beslag. Helaas is de vlag nog steeds erg kwetsbaar vandaar dat het object vlak bewaard moet
worden in een ladenkast.

I trum

Spektakel in Zaans Museum

i;

n de collectie van het Zaans Historisch Museum bevinden zich vrij veel objecten die
betrekking hebben op de onderwerpen
brand en brandweer en een recente aanwinst
van het Zaans Museum betreft een drietal bedrijfsbrandweerkarren gebruikt bij Lassie in
Wormer. Ook in de verschillende Zaanse dorpen zijn vaak nog brandweerobjecten bewaard
gebleven.
Brand in de Zaanstreek, een
onderwerp dat garant staat
voor spektakel, een onderwerp dat zeker in het Zaans
Museum in de vaste en/of tijdelijke opstelling opgenomen
zal worden. En misschien dat
het dan nog een keer mogelijk
is om de illustratie van de
handspuit op de vlag te vergelijken met cle echte handspuit
van Krommeniedijk.

// zich

Nieuws van de Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis
Vuur en vlammen bepalen de inhoud van dit gezamenlijke themanummer. Daarom in dit nummer alleen de
vaste ANNO-rubrieken Kroniek (bh. 42) en Boekennieuws (bh. 44).

Algemene ledenvergadering
U wordt, als lid van onze vereniging, hartelijk uitgenodigd voor de algemene
ledenvergadering die zal worden gehouden op maandag 14 april a.s. in het
Raadhuis te Zaandijk, Lagedijk 106. Aanvang 20.00 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening

2. Notulen van de vergadering van 25 maart 1996 (gepubliceerd in Anno 137
van april 1996)
3. Ingekomen stukken
4.Jaaroverzicht

5.Jaarverslag penningmeester

6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing nieuw lid kascommissie
8. Bestuursverkiezing
De heer R. Sman heeft te kennen gegeven te willen aftreden als bestuurslid,
hetgeen, zij het met spijt, door het bestuur is geaccepteerd. Zijn opvolger
zal ter vergadering voor benoeming worden voorgesteld. Kandidaten kunnen bij het secretariaat worden opgegeven. Voorts is de heer P. Verhoeven
volgens rooster aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar.
9. Rondvraag

PAUZE
10. Bijzonder aspecten van de restauratie van de Grote Kerk in Alkmaar.
Inleiding door de heer P. Verhoeven, Hoofd van het Bureau Monumenten
en Archeologie van de gemeente Alkmaar.
11. Sluiting

Meldpunt voor bedreigde panden
Wij vestigen uw aandacht nog even op het telefoonnummer van ons onlangs ingestelde
meldpunt voor bedreigde panden in de Zaanstreek. Stuit u op situaties die een bedreiging
vormen voor een waardevol of historisch
pand, laat het ons dan weten via telefoonnummer 6402020. Het nummer is dagelijks te bereiken op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.
Hoe eerder wij er bij zijn, hoe groter de kans
op redding.
Ads Boumanprijs
Kandidaten die in aanmerking wensen te komen voor de Ads Boumanprijs ter stimulering
van het behoud van het Zaans cultureel erfgoed, worden vriendelijk doch dringend verzocht hun inzendingen zo spoedig mogelijk in
te sturen. Het gaat hierbij om gedocumenteerde verslagen van recente, goed uitgevoerde
restauraties van historische panden en/of

oorpsronkelijke studies in de vorm van een artikel naar aspecten van het bouwen, wonen,
werken en leven in de Zaanstreek. De Ads
Boumanprijs werd in het voorjaar van 1995 ingesteld door het bestuur van onze vereniging.
Deze geldprijs van ƒ1.500,- die tweejaarlijks
wordt toegekend, heeft tot doel het onderzoek van de Zaanstreek als woon- en werkgebied te bevorderen en het behoud van panden
met historische waarde te stimuleren. De inzendingen worden door een jury, bestaande
uit Sikke de Jong, Carla Rogge en Alice van
Diepen, bestudeerd en beoordeeld op grond
van het belang van het onderzoek en/of de
restauratieve prestatie voor de Zaanstreek. De
eerste Ads Boumanprijs werd in december
1995 uitgereikt aan de architect Jaap Schipper
voor zijn grote verdiensten op het gebied van
het behoud van het Zaans cultureel erfgoed.

1245

41

Kroniek

door Annemieke Emoncl

Drie maanden de /.aanstreek, samengesteld
uit de Zaanse kranten Dagblad Zaanstreek
en, De Zaankanter.
l november
Een akkoord met de provincie werd
bereikt over de toekomst van verzorgingshuis Lambert Melisz in Westzaan.
Bij de dertig nieuwe aanleunwoningen
(die half december klaar moeten zijn)
komt een wijksteunpunt. Het oude
Lambert Melisz wordt hierna onder
handen genomen. Het oudste deel
wordt gesloopt, een ander deel gerenoveerd. Uiteindelijk gaat het complex
bestaan uit 72 seniorenwoningen; in
dertig daarvan kan intensieve zorg
worden verleend. In het wijksteunpunt
(kosten circa 1,2 miljoen gulden) komen naast diensten zoals fysiotherapie
en clagverzorging, onder meer ook
een wasserette, een kapsalon en een
restaurantje.
5 november
Tijdens het schilderwerk aan de houten toren van de hervormde kerk in
Wormerveer, werd duidelijk dat een
renovatie noodzakelijk is. Er kwamen
veel meer zwakke plekken aan het licht
dan werd verwacht.
7 november
Teleurstelling in de Wormerveerse
Blekerstraat, omdat Stichting Woningbeheer de Arbeid het door de gemeente Zaanstad voorgestelde renovatieplan afwees. Zaanstad wilde l miljoen
gulden in de opknapbeurt steken en
vroeg een soortgelijk bedrag aan de
Arbeid. De stichting ziet meer heil in
een grootschaliger plan, dat door de
bewoners echter wordt afgewezen.
7 november
Projectontwikkelaar M & M Bouw West
diende een voorontwerp in voor een
complex van luxe huurappartementen
op het terrein waar voorheen olie-opslag en -vervoerbedrijf Pieter Bon huisde. Het bouwplan maakt deel uit van
het Zaanoeverproject.
8 november
Verpakkingsfabrikant Hordijk krijgt
geen toestemming silo's te bouwen op
het bedrijfsterrein aan cle Westzanerdijk in Zaandam. Dit besloot de gemeenteraad van Zaanstad, terwijl B en
W wel voorstander van de silobouw waren.
De raad zag echter geen aanleiding een eerder besluit (dat elke verdere bedrijfsuitbreiding van Hordijk
onmogelijk maakt) te herzien. Hordijk
heeft de nieuwe silo's nodig om te voldoen aan de strengere regelgeving
voor hergebruik van kunststoffen.

land te Zaandam zou worden geplaatst, maar daar stuitte op verzet van
buurtbewoners) krijgt nu een plek in
het water van de Voorzaan.
12 november
Het laatste authentieke vleethuis van
de Zaanstreek wordt herbouwd op het
terrein van een jachtwerf aan de Zaandamse Kalverringdijk. Jarenlang stond
het pand weg te rotten aan de Hoogstraat te Koog. Nico en Anneke Claasen, die de reconstructie van het vleethuis ter hand willen nemen, vermoeden dat van het oorspronkelijke pand
nog zo'n veertig procent hergebruikt
kan worden.
20 november
Het gemaal Ceres bij de Poelsluis in
Wormer wordt binnenkort met wat
aanpassingen weer in oude stijl opgetrokken. Een oorspronkelijk tandwiel,
de zogenaamde bonkelaar en de vijzel
vormen te zamen een monument van
techniek en worden door de provincie
beschermd. Een woonhuis wordt over
de waterinlaat heengebouwd, waarna
dit monument slechts zichtbaar zal zijn
via luiken in de vloer van de woonkamer en de isolerende glazen platen
daaronder. De toekomstige bewonerkocht het gemaal voor een symbolisch
bedrag van Waterschap De Waterlanden toen het buiten gebruik raakte.
22 november
De kans op een ingrijpende saneringvan het gebied van de voormalige gasfabriek in Koog is klein. De buurt wil
een volledige schoonmaakbeurt omdat de vervuilde grond de waarde van
hun huizen ernstig drukt. B en W van
Zaanstad delen deze mening, maar de
provincie wil de sanering beperken tot
het verwijderen van de toplaag.
24 november
Een nieuw hoofdstuk in het inmiddels
dertien jaar durende verhaal rond cle
watertoren te Assendelft: Zaanstads
commissie stadsontwikkeling gaf groen
licht voor het ontwikkelen van een
apart bestemmingsplan voor alleen het
kleine gebiedje om de toren (gesproken werd van een 'postzegelplan').
27 november
Projectontwikkelaar BV Technisch Bureau BEG wil vijftien luxe appartementen bouwen in de Morgensterkerk in
Wormerveer.
27 november
De Wilhelminasluis in Zaandam kreeg,
aan de kant van de Beatrixbrug, nieuwe deuren.

8 november
3 december
Het historische scheepsbaken (dat De Beatrixflat aan de Peperstraat in
aanvankelijk voor de Falster op het Ei- Zaandam kreeg een nieuwe verflaag.
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Geschilderd in de kleuren rood, wit en
blauw lijkt de flat volgens sommigen
nu op een schilderij van Mondriaan.
4 december
Na sanering van het gebied willen woningcorporatie Saenwonen en projectmaatschappij J.G. Nelis uit Westzaan
tachtig woningen bouwen op het terrein van de voormalige fabriek Crowny
Foods in Zaandam.
7 december
Het Zaans Historisch Museum aan de
Eageclijk te Zaandijk blijft in gebruik
als het nieuwe museum bij de Zaanse
Schans is geopend. Dat zei museumvoorzitter drs. C.A. Wondt bij het slaan
van cle eerste paal van het Zaans Museum. Woudt riep vereniging De Zaansche Molen op de strijdbijl te begraven, nu alle procedures tegen plaats en
ontwerp van het nieuwe museum zijn
gevoerd. Zaandijker C.G. Bakker luisterde (met enige anderen) de bijeenkomst op door met een bord ('Hier
komt het monster van de Kalverpolder')
bij de officiële gelegenheid te
verschijnen.
9 december
De totaal ingevreten stalen as van molen De Jonge Dirk in het Westzijderveld (Westzaan) kreeg een grondige
schoonmaakbeurt. De molenas werd
vijftig jaar geleden gemaakt door cle
grootvader van de huidige eigenaar
van machinefabriek Holleman (in
welk bedrijf nu de schoonmaakbeurt
plaatsvond), Siem Holleman.
10 december
De 36 forten van Stelling Amsterdam,
die oorspronkelijk tot taak hadden
Amsterdam te beveiligen voor aanvallen van buitenlandse legers, zijn onderdeel van een bewegwijzerde fietsroute geworden.
16 december
Het college van Zaanstad zet het bouwplan voor het terrein van de oude zustersflat en de laboratoriumschool aan
de Bloemgracht in Zaandam door.
Hier moet een 38 meter hoge ovale
woontoren komen, met daarnaast een
fiat met vier woonlagen.
16 december
'Er is geen sprake van strijd; we staan
open voor ieder overleg.' Dat zei voorzitter van vereniging De Zaansche Molen, J. Meurs, als reactie op de oproep
van het bestuur en de directie van het
Zaans museum aan zijn vereniging om
deel te nemen in de Stichting Erfgoed.
Hierin komen Stichting Zaans Museum en Stichting De Zaanse Schans al
samen. Meurs tekende overigens aan
dat slechts vijf van de twaalf molens die
/ijn vereniging beheert, bij de Schans
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staan en dat De Zaansche Molen moet
kiezen wat het best is voor het totale
verenigingsbezit.
17 december
Het wijkoverleg Kogerpark trekt zijn
bezwaar bij de provincie tegen de sluiting van verzorgingshuis Parkzicht in
Koog in. Het wijkoverleg gelooft dat
verder verzet geen zin meer heeft.
18 december
De drie nieuwe 'oude' huizen bij de
Zuidervermaning in Westzaan zijn
klaar en vlot verkocht.
19 december
De dertig nieuwe seniorenwoningen
bij Lambert Melisz zijn overgedragen
aan de bewoners. Het komend jaar
wordt de rest van het oude complex
onder handen genomen.
21 december
Ambtenaren van Wormerland namen
'hun' nieuwe raadhuis in gebruik. Het
nieuwe gebouw wordt gekenmerkt
door zijn speelse vormgeving.
30 december
B en W stellen de gemeenteraad van
Zaanstad voor om papiermolen De
Jonge Dirk in Westzaan als kandidaat
op de monumentenlijst te zetten. Als
dat doorgaat, kan eigenaar en molenaar Hessel de Vries langer op de
'draaipremie' van de provincie rekenen. Deze draaipremie is vanaf l januari 1999 uitsluitend beschikbaar voor
molens die op een monumentenlijst
staan. Per honderd asomwentelingen
krijgt de molenaar één gulden uitgekeerd.
4 januari

De molens De Kat en De Zoeker aan
de Kalverringdijk bij de Zaanse Schans
worden afgebeeld op een serie van vier
postzegels met het thema 'vakantie'.
De zegels hebben een frankeerwaarde
van één gulden en blijven tot l juli in
omloop.
4 januari
Zaandams Volkshuisvesting (ZVH) wil
de komende jaren duizend nieuwe woningen bouwen. Verder wil de corporatie diverse complexen opknappen, of
slopen en vervangen door nieuwbouw.
Daarbij gaat het om 'afgeschreven' woningen aan het Vissershop, aan de
Twiskeweg en in de Vijfhoek in Zaandam. ZVH wil de komende jaren ruim
tachtig miljoen gulden uittrekken om
de plannen te realiseren. Dit blijkt uit
de meerjarenbegroting van de woningcorporatie.
8 januari
De Algemene Woningstichting Zaanstad (AWZ) doet mee aan een landelijk

experiment om bestaande woningen
aan te passen ('opplussen') voor beja'arden en gehandicapten. Het gaat
hierbij om 116 appartementen in de
flats aan de Locomotief in Westerkoog.
8 januari
Een statig herenhuis uit 1857, dat eens
aan Zaanweg 54 in Wormerveer stond
en daarna als een bouwpakket in kratten naar het Zuiderzeemuseum in
Enkhuizen verhuisde, is terug in de
Zaanstreek. Geldgebrek en andere prioriteiten maakten dat het pand nooit
in Enkhuizen werd opgebouwd.
Stichting Zaans Schoon werd via een
tip op het spoor van het huis gezet en
maakt zich sterk om het weer in volle
glorie in de Zaanstreek te doen herrijzen.

een nieuwe fabriek van moederbedrijf
Vicomte te Enkhuizen.

22 januari
Het door verschillende bewonersorganisaties en de milieubeweging Kontakt
Milieubeheer Zaanstreek aangevochten bouwplan voor woningen in de
Zaandamse wijk Houtwerf-West loopt
een grote kans pas na het jaar 2000 te
worden gerealiseerd.

8januari
B en W van Zaanstad trokken geld uit
voor de aankoop van woningen op vervuilde grond. Ze geven hiermee uitvoering aan de wet op de vrije woonkeuze. Deze wet wil tegengaan dat
mensen die willen verhuizen uit een
vervuild gebied, dat niet kunnen omdat hun woning onverkoopbaar is.
10 januari
Uit een haalbaarheidsonderzoek van
adviesbureau Kolpron uit Rotterdam
bleek dat woningbouw op De Hemmes
in Zaandam onzeker wordt door een
tekort van 25 miljoen gulden. Vooral
de noodzakelijke bodemsanering en
het uitkopen van bedrijven op het
schiereiland kosten enorm veel geld.
De gemeente Zaanstad hoopt op steun
van het Rijk, omdat zij onmogelijk zelf
het tekort kan aanzuiveren.
11 januari
De commissie ruimtelijke ordening
van de gemeente Wormerland kwam
met een voorontwerp bestemmingsplan Veerdijk. Daarin is sprake van wonen en werken. Men denkt aan appartementen in en bij de historische pakhuizen Geloof, Hoop en Herinnering.
15 januari
De voorgevel van de 'AH-toren' aan
het Ankersmidplein in Zaandam wordt
flink verbouwd. Het gedeelte onder de
luifel bij de ingang wordt dichtgemaakt en aan het Rustenburg wordt
uitbreiding verwacht. In de ontstane
ruimte komen vijf winkelunits voor zakelijke dienstverlening. Men hoopt zo
snel mogelijk met het door architect
Willem Wester ontworpen project te
beginnen.
18 januari
Swart Vicomte, sinds 94 jaar fabrikant
van lange vingers aan de Zaandamse
Prinsenstraat, verlaat de Zaanstreek.
De productie wordt ondergebracht in
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Boekennieuws
door Pieter Helsloot

Bootwerkers en Ons Huis
De nog actieve Zaandamse bootwerkersvakvereniging Eensgezindheid, de eerste sterke arbeidersvakbond in de Zaanstreek, bestond
kort geleden honderd jaar. Er kwam een historisch overzicht in boekvorm uit met een titel
ontleend aan een oud strijdlied: Mannen die
het schootsvel dragen - Honderd jaar Zaandamse Scheeps- en bootwerkersvereniging
Eensgezindheid 1896-1996. Het is een gezamenlijke uitgave van de landelijke 'Vakbonds
Historische Vereniging' en de stichting Uitgeverij Noord-Holland. Het werd geschreven
door drs. René Pottkamp. Het boekje (prijs
ƒ24,50) is fraai vormgegeven en toont ook
oude foto's van bootwerkers in de houthaven.
Die haven zag men aan het begin van de eeuw
nog vanaf het Zwarte Pad te Zaandam, zo begint het verhaal, maar er wordt niet aangeven
waar dit pad zich bevond (ik denk aan de huidige Houthavenkade). De inhoud gaat overigens diep in op de sociale omstandigheden
van de havenarbeiders in het verleden en de
resultaten die de bond wist te boeken in de felle strijd om goede arbeidsvoorwaarden. Men
mag van een wezenlijke bijdrage aan de kennis
van de sociale geschiedenis van Zaandam en
cle haven spreken.

vierkante toren, heeft een rol gespeeld in onze
sociaal-politieke geschiedenis. Ook aan de buitenkant, want het balcon met smeedijzeren
hek op de eerste verdieping bood plaatselijke
politici gelegenheid 'donderspeeches' te houden tot de rode menigte beneden op straat.
Het waren andere tijden. Duys was wel de bekendste onder deze oratoren, de man die de
'rode' Zaanstreek heeft geschapen. Vanwege
deze historie, en niet alleen daarom, is het te
betreuren dat het markante gebouw gesloopt
is - andere panden ernaast bleven wel staan.
Het is onjuist, zoals de schrijver van het gedenkboekje beweerd, dat het gebouw niet
meer rendabel was en evenmin is het exact dat
'Ons Huis' in april 1967 gesloopt zou zijn. Aan
het verhaal van het gebouw kan ik op grond
van enige nasporing het volgende toevoegen.
In verband met het streven van het toenmalige
gemeentebestuur om grote winkelbedrijven te
doen vestigen aan de Gedempte Gracht bemiddelde de overheid bij de aankoop van
'Ons Huis' tussen N.V. Magazijn De Bijenkorf
en de bootwerkersvereniging. In 1964 werd de
koop gesloten maar de vestiging van een nieuwe HEMA liet op zich wachten. Om leegstand
of een open plek te voorkomen werd op verzoek van B&W. de stichting Zaandamse Gemeenschap bereid gevonden zolang de exploitatie op zich te nemen. 'Ons Huis' was eigenlijk de enige grote zaal voor amusement of toneel (theater De Speeldoos werd pas in 1970
geopend). De Z.G., toen spil van het sociaalculturele leven in Zaandam, wist wel raad met
deze klus. Er werd een beheerscommissie in
het leven geroepen en een gerant aangesteld.
Nog vier jaren werd met succes het publiek
naar het befaamde gebouw gelokt. Met dansavonden, culturele uitvoeringen en bruiloften
maakte het pand een 'ongekende bloei' door,
ook financieel. Velen hebben er mooie herinneringen aan. Helaas moest het later toch
voor de bouw van de HEMA wijken en gesloopt worden, onder de noemer van 'sanering van de binnenstad'. Een ding staat vast,
'Ons Huis' is niet weggekwijnd maar bruisend
ten onder gegaan.
De familie Otter

Hei karakteristieke

'Ons Huis' aan de
Gedempte Gracht te
Zaandam

(foto Henk van 't Loo)
Aan de interne organisatie van deze vakbond
gaat dit werk bijna geheel voorbij. Een bijzondere daad van 'Eensgezindheid', waarvoor
vrienden van het Zaanse Huis uiteraard speciale belangstelling hebben, was de stichting
in 1904 van een een eigen gebouw op de Gedempte Gracht te Zaandam, kortweg 'Ons
Huis' geheten. Het heeft er tot 1969 gestaan.
Jammer dat er niet is ingegaan op het ontstaan
van het gebouw (waarom zo groot, waarom
daar, wie was de architect, wat heeft het gekost?). Dit typische pand, herkenbaar aan een
44

1248

Nazaten en andere amateurs blijven gelukkig
behept met het verlangen uit te zoeken welke
voorouders ze hebben en van hun bevindingen verslag uit te brengen. Regelmatig wordt
in deze rubriek melding gemaakt van weer
nieuwe publicaties van Zaanse families en hun
voorgeslacht. Deze boekwerken zijn meestal
bestemd voor de levende familieleden zelf,
worden in eigen beheer vervaardigd en komen niet in de handel. Soms worden het schitterende gebonden exemplaren in kunstdruk,
soms gefotocopieerde, eenvoudige bundels.
De oplaag is beperkt, de prijs soms hoog. In
het ene geval wordt een wetenschappelijk genealogisch niveau bereikt, in het andere schort
er wel eens wat aan verantwoording en stijl.
Maar ook in het laatste geval is het voor derden die belangstelling hebben voor de Zaanse
geschiedenis steeds nuttig en vaak boeiend
weer een beeld te krijgen van de lotgevallen
van families van alle standen en beroepen.

BOEKENNIEUWS

Joost en Sirnon Blasweiler hebben in dit kader
voor een volgende verrassing gezorgd. Niet
minder dan twee boeken hadden zij nodig.
'Familie Otter uit de Zaanstreek. 1615-1997'
heet het eerste deel. Dit geslacht komt uit
Wormer (17e eeuw). Baart Otter (1803-1858)
is de voorouder van de nu bekende Otters. Hij
kocht de helft van een timmerwerf te Zaandijk
- de compagnon was Jacob Vredenduin - gelegen 'Achter de kerk', later Noorderkerkpad
bij het Langepad. Dit timmerbedrijf bepaalde
drie generaties het leven van de familie. In
1878 telde de firma ongeveer 50 knechten.
In 1905 werd het bedrijf verkocht aan zeven
timmerlieden, waarschijnlijk de knechten, die
het omzetten in een coöperatie. Men was toen
gevestigd aan het Sluispad te Koog aan de
Zaan. Aan deze nieuwe fase is het tweede deel
gewijd: Van Vredenduin en Compagnie te
Zaandijk tot Coöperatieve Timmerwerf te
Koog aan de Zaan. Terwijl het eerst genoemde
deel de geschiedenis en de personele staten
omvat, en niet te vergeten een schat aan oude
portretten en andere foto's, bestaat het laatste
deel geheel uit fotocopieën van akten, boedelbeschrijvingen e.d. gemaakt in verband met
de overgang van de Zaandijkse 'werf' naar de
coöperatie en noodt dus niet uit tot lezen.
Deze boeken zijn niet te koop, maar gelukkig
zijn ze beland in het gemeentearchief van
Zaanstad en het rijksarchief te Haarlem, zodat
het materiaal daar toch voor iedereen in de
studiezaal beschikbaar is.

gen de boekwinkel uit. Zelf bezondigde ik mij
onlangs aan een boek op zeer groot formaat
met foto's van oud-Zaandarn vanuit de lucht,
luchtfoto's gemaakt boven de Zaanstreek in de
jaren 1924 tot 1963 (verkrijgbaar voor ƒ 24,90
uitsluitend bij Boekenvoordeel, Gedempte
Gracht tegenover de Rozenhof).

Uitdrukkelijk gemaakt uit 'nostalgie naar de
Zaanse gemoedelijkheid van weleer' kwamen
er vorig jaar in particulier beheer twee fotoboeken uit, het ene met plaatjes van de zusterdorpen Zaandijk en Koog aan de Zaan, de ander van Wormerveer. Koog-Zaandijk in vervlogen jaren werd samengesteld door, kan. het gemoedelijker, de familie Bruijn te Wormerveer
en familie Wilderom te Assendelft. Het zijn
oude straatbeelden uit de eerste helft van deze
eeuw en ook volle klaslokalen, werkplaatsen,
muziekverenigingen en sportbeoefenaars. Een
collectie van 150 foto's. Helaas, de oplaag is al
uitgeput wat ook geldt voor 'Aan een kronkel
in de Zaan', een tweede boek van die naam gewijd aan Wormerveer, het 'meest geschonden
dorp' van de streek. De samensteller is Piet
Bruijn. Pro forma zijn deze twee boeken hier
toch maar vermeld.
Geslachten Schots, Lust, De Wit
Wij schreven het reeds, er is een stroom van
publicaties die het Zaanse voorgeslacht in
kaart brengen. Een juweel van een uitgave is
die betreffende cle familie Schots te Krommenie die daar rond het jaar 1800 is neergestreken. De titel luidt 'Familieportret op papier gezet. Genealogie & Geschiedenis van de
Noord-Hollandse Familie Schots'. De samensteller is J.H.Beudeker. Uitgever en verzorger
is niemand anders dan meester-boekbinder en
boekrestaurateur Erik Schots, gevestigd in
Krommenie (hij werd in ANNO van april 1993
geïnterviewd).
Dit specimen van hoogstaande boekbindkunst
heeft als merkwaardigheid dat buiten de gewone bedrukte bladen losse facsimile's zijn meegebonden van akten, diploma's, fotoportretten e.d. in de oude kleuren van papier en inkt.
De 125 exemplaren zijn in eerste instantie bedoeld voor de familiekring.

Opnieuw Wormer families
De onvermoeibare Jan Blokker produceerde
twee nieuwe uitgaven in de serie Wormer families. Dit zijn boekjes van klein formaat maar allengs met meer bladzijden, die lijsten bevatten
van alle bekende en in de computer opgeslagen namen en data van leden van een geslacht, ook in de vrouwelijke lijn, dat enige
band heeft met de plaats Wormer. Thans verschenen:
- De nazaten van Jan van Halderen, 2e uitgave
dec. 1996, 92 pag., f 12,-- Van oorsprong (18e
eeuw) een Brabantse familie, dus geen echt
Wormers geslacht;
- De nazaten van Joes Rosemeyer, 2e uitgave
dec. 1996, 112 pag., f 15,-. Dit overzicht gaat
terug tot het jaar 1685 en naar Munsterland
De families Lust en Haremaker hielden vorig
in Duitsland waar de bakermat lag. Het boekjaar in de streek reünies met tientallen naamje bevat ruim 300 personen meer dan de eergenoten. Dit ter gelegenheid van het ten doop
ste uitgave van 1993.
houden van hun familiekronieken.
De boekjes zijn te bestellen bij J. Blokker,
Ali Vogel te Oostzaan (tel. 68 41 987) maakte
tel. 075-64 23 798.
het boek 'Het geslacht Lust uit Oostzaan' (260
pagina's). Alle exemplaren werden gretig door
Nostalgische Fotoboeken
de familie afgenomen, maar misschien worden
Aan de stroom 'nostalgische' fotoboeken komt
er nog bijgemaakt.
geen einde meer. Het is zo ongeveer begonnen
Enkele jaren geleden bracht mevrouw Vogelmet de ansichtkaartenboeken in de jaren '80
de Waal een geslachtsboek uit van de familie
die op den duur geen ouderwetse ansichtkaarVonk uit Oostzaan.
ten meer weergaven maar kiekjes uit de schoeDe kroniek der Haremakers, een naam die
nendoos. Over de verschillende Zaanse woonlangs de Zaan in straten en huizen nog beplaatsen zijn er minstens vijftig (u leest het
kend is, is nog niet getraceerd. Wie kent het?
goed) verschenen. Geen kwaad woord over
Tot slot het kleine overzicht (14 pag) van De
deze bundeltjes, want het zijn leuke kijkboefamilie De Wit van plm 1560 tot 1994, samenken en soms nuttige naslagwerken.
gesteld door Cees en Luus de Wit, Koog aan
De drie Zaandamse fotoboeken van Henk
de Zaan (tel. 615 80 16). Dit is voornamelijk
Poppen over een recenter verleden, de veraneen namenlijst van een Wormerveerse familie.
derde stad Zaandam tussen 1950 en 1985, vlo-
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Als er één familienaam gebruikt wordt voor
voedingswaren dan is het toch wel die van Albert Heijn. In dezelfde reeks verscheen onlangs een persoonlijk levensverhaal van de
laatste president-directeur van het bedrijf met
de naam Heijn, geschreven door }.L. de Jager:
'Albert Heijn - De memoires van een optimist'.
Prijs f 24,90. De Jager beschreef eerder de geschiedenis van het Heijn/Ahold-concern.
In de vorige boekenrubriek werd het gedenkboek genoemd van de 75-jarige Zaanlandsche
Wielerclub D.T.S. Niet vermeld werd dat het te
koop is en wel voor f50,-. Het is te bestellen bij
de auteur, M. Koelemeij, Zwarte Meer 79,
Zaandam, tel. 6176588.

De 'E. A. Scheer' gebouwd in 1948 door
de Zaanlandse Scheepsbouw Mij. Het schip
ver ging in 1969 bij
Mallorca.

Kleine handelsvaart
In lijvige delen verschijnt een beschrijving van
de Nederlandse zeeschepen die de laatste
honderd jaar deel hebben uitgemaakt van de
zgn. kleine handelsvaart. Het derde deel moet
nog dit jaar verschijnen; thans zijn beschikbaar: de periode 1930-1944 (f95,-) en de periode 1945-1955 (f 85,-). Samen is de gereduceerde prijs f 160,-. Te bestellen door betaling
op girorekening 74.86.282.
De boeken met het formaat van een telefoonboek zijn catalogi van de honderden coasters
die in het betreffende tijdvak zijn gebouwd.
Van elk schip is er een duidelijke pentekening
van de hand van Jean M. Otten; in het deel
1930-1944 aangevuld met nog eens 200 foto's.
Naast technische bijzonderheden worden opdrachtgevers en bouwwerven genoemd, eigenaars en huidige toestand. Uiteraard zijn er de
schepen bij die eens van stapel zijn gelopen
voor o.m. Houthandel William Pont en
Scheepvaartkantoor Tavenier, de twee laatste
Zaanse reders, of gebouwd door de Zaarilandse Scheepsbouw Maatschappij. De Zaanse haven is typisch geschikt voor deze kleine zeeschepen. De grote tijd van de schepen tot 500
ton met een bemanning van 4 tot 12 koppen eens waren er duizend van deze Hollandse boten - ligt echter achter ons.
Verantwoordelijk voor de samenstelling is Joop
Koekkoek, die dit als hobby doet naast zijn
bekende artiesten-impresariaat te Krommenie.
Nadere inlichtingen wil hij u graag verstrekken via telefoonnummer 075-621 50 21.

Varia
Een roman die zich afspeelt in de Zaanstreek,
zo iets verschijnt niet elke dag. De bekende
schrijver Max Dendermoncle gaf zijn nieuwe
verhaal een Zaanse omgeving en een Zaans gegeven: het probleem of de 'grote familienaam'
door een fabrikantenfamilie in voedingswaren
al dan niet als merk aan het artikel verbonden
moet worden. Dit in een groter thema over
het recht op eigenwaarde. De titel is 'Tegen
goedheid valt niet te vechten', wat herinnert
aan een eens veel gelezen roman 'De wereld
gaat aan vlijt ten onder'. De nieuwe roman
kwam in 1995 uit in de serie De Prom (uitg.
De Fontein, Baarn).
46

Artillerie Inrichtingen
Waar bevindt zich het militair verdedigingspark Zaandam? Antwoord: ten noorden van
het terrein van de voormalige Artillerie Inrichtingen, nu Eurometaal c.s. Dit militaire gebied
was bestemd om opgenomen te worden in de
bekende Stelling van Amsterdam, de fortifica-

ties in een ring rond Amsterdam. Om onduidelijke redenen is het fort Zaandam op deze
strategische plek nooit aangelegd.
Deze informatie is te vinden in Hembrugterrein te Zaandam, cultuurhistorische inventarisatie en beschrijving van de monumentale
waarden in hoofdlijnen. Deze uitgave verscheen in 1996 in de reeks 'Monumenten en
Archeologie Noord-Holland' van de provincie
Noord-Holland.
Dit boekwerk bevat zoals de titel al zegt een
documentatie met vele topografische kaarten,
foto's van opstallen en toelichting op de nu
aanwezige situatie; overigens niet de complete
geschiedenis van de fameuze munitiefabriek
en inmiddels verdwenen zaken. Het terrein
bestaat dus uit twee gedeeltes: het fabrieksterrein anno 1895 aan het Noordzeekanaal en
het zgn. militair terrein achter de Havenstraat.
Oorspronkelijk was hier De Hem, buitendijkse
landbouwgrond aan de monding van de Voorzaan. De vele aparte fabrieksgebouwen, soms
leegstaand en vervallen, bezitten architectuurhistorische waarde, zodat aldus dit rapport,
monumentenbescherming overwogen wordt.
Over twee jaar zal het Rijk het terrein waarschijnlijk afstoten.
Voor wie speciale interesse heeft voor dit gebied geeft het boek een goed overzicht. Het
kan worden opgevraagd bij de provincie,
Dreef 3, postbus 'l23, 2000 MD Haarlem (tel.
023-51 43 143).

Veerdijk 40
1531 MSWormer
Tel.
: 075-621 21 31
Fax

BOUWBEDRIJF

: 075-628 90 40

Postadres:
Postbus 130
1530 AC Wormer

Maakte iedereen zich maar zo druk...
Drukken is in deze tijd iets anders dan een drukpers aan-

en uitzetten. Als klant verwacht u duidelijk meerwaarde.
Drukkerij Knijnenberg speelt actiefin op deze behoefte.
Door nauwe samenwerking met andere grafische specialisten.
Door ideeën en investeringen, die het beste uit mensen naar
boven halen. Door producten te maken, die zich onderscheiden.

In vormgeving, in druktechniek of in afwerking.
Vaak in alle drie tegelijk.

DRUKKERIJ KNIJNENBERG

Het Knijnenberg-kantoor aan de Zuiderhoofdstraat In Krommenie
Sinds 1873 komt er in Krommenie, op een nuchtere, Zaanse
manier, bijzonder drukwerk tot stand. Heeft u ook 'bijzonder'

Zuiderhoofdstraat 70
Postbus 34
1560 AA Krommenie
Telefoon 075 - 627 62 70
Fax
075 - 627 62 22
ISDN
075 - 640 12 90

drukwerk nodig? Bel Drukkerij Knijnenberg voor een goed

advies, een scherpe offerte of een heldere presentatie.
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Informatie over de schrijvers
AlbertJ. Boes (1941)
WTerk/.aam als senior adviseur bij het internationaal opererende verzekeringsmakelaarsconcern Aon Hudig, Amsterdam en vooral
betrokken bij schaderisico-beoordelingen en
schadepreventie. Redacteur van het huisorgaan 'Aon In/icht' t.b.v. verzekeringsrelaties
van dit bedrijf' en redactielid van een aantal
periodieken op het gebied van schadeverzekeringen, preventie en maritieme zaken.
Ron Couwenhoven (1947)
Begon zijn journalistieke carrière in 1964 bijhet dagblad De Zaanlander. Sinds 1970 werkt
hij voor De Telegraaf, waar hij zich de laatste
jaren bezighoudt met het schrijven van achtergrondreportages. Hij is medewerker van het
blad De Windbrief van de vereniging De Zaansche Molen, waarvoor hij reportages schrijft
over cle historie van de molenindustrie.
Cees van Dalsem was de laatste 20 jaar van zijn
actieve periode verbonden aan de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor cle Zaanstreek,
laatstelijk als hoofd beleidsadvisering en voorlichter. Voordien was hij werkzaam als journalist, o.a. bij De Zaanlander, De Typhoon en het
Financieel-Economisch Magazine van Elsevier.
Momenteel schrijft hij nog feelance artikelen
over uiteenlopende onderwerpen en is medeoprichter/redacteur van het sinds najaar 1995
verschijnende maandblad 'Wijdewormer Journaal' in zijn woonplaats Wijdewormer.
Pieter J. van Heijnsbergen (1920)
Trad in 1941 toe tot de Zaandamse brandweer,
kring 4/B. Volgde de brandweeropleiding aan
de Rijksbrandweerschool te Amsterdam. Werd
in 1969 groepscommandant van kring 4, vervolgens brandmeester en in 1975 hoofdbrandmeester van Zaandam-West, tot aan zijn pensioen in 1977. Gaf van 1946 tot 1986 leiding
aan het door zijn vader opgerichte Brandweerinspectie- en instructiebureau.

De meest recente grote
brand in de Zaanstreek
woedde in de cacaoopslag aan het Molleijesveer op 26-10-1996.
(foto Henk van 't Loo)
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Niek Grandiek
Van huis uit bioloog, werkzaam als beleidsontwikkelaar bij de Provincie Flevoland en tevens
samen met zijn broer eigenaar van'eetcafé Batavia' aan de Veerdijk te Wormer.
Nico Hoogwout, (1916)
Voerde vanaf 1950 een garagebedrijf onder de
naam Hoogwout & Davids. In 1956 alleen verder onder de naam Hoogwout Kraan-, Transport- en Bergingsbedrijf. Kwam in juli 1937 bij
de vrijwillige brandweer op de post Ruyterveer. Werd in 1957 brandmeester. Was met het
Zaandamse materiaal in 1945 aanwezig bij de
grote brand in Den Haag, wijk Bezuidenhout.
Nam na ziekte in 1975 ontslag bij de vrijwillige

brandweer.
Teun N. Kraaijer (1922)
Moest als gevolg van de mobilisatie in 1939 al
op jonge leeftijd inspringen in het familiebedrijf en werd in 1942 met een speciale ontheffing benoemd tot adjunct-directeur. Was
van 1956 tot 1983 directeur van Kraaijer Beheer en van 1983 tot 1986 commissaris van
Kraaijer Nederland.
In zijn artikel heeft de heer Kraaijer zich beperkt tot de geschiedenis van de beschermende kleding, maar de firma kleedde de brandweer van 'top tot teen', dus ook schoeisel, helmen, uitrustingsstukken en gala-uniformen.
Hoewel het bedrijf zeer nauwe banden had
met cle brandweer - vader Maarten was erelid
van het corps Wormerveer - zijn vader en zoon
zelf nooit actief lid van de brandweer geweest.
Peter R Roggeveen (1948)
Studeerde afin de psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1988 als freelance
journalist verbonden aan het Noordhollands
Dagblad. Schreef voor Dagblad Zaanstreek enkele series over historische onderwerpen als
de plaatjesalbums van de Zaanse fabrikanten
en de bruggen en veren in de streek. Publiceert voorts met zekere regelmaat artikelen in
tijdschriften.

Restauratie - Verkoop
van historische bouwmaterialen
o.a. deuren
ramen
schouwen
hang en sluitwerk
plavuizen
tegels

GERARD WIJMA
v as t g o e d ad v i e ze n

Klop eens aan op het
adres waar nog op
ambachtelijke wijze
wordt gerestaureerd

"Voor hout en nieuw"
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