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Inleiding
Peter Roggeveen

Aanleiding voor dit, themanummer vormen Iwee gedenkwaardige, momenten in de geschiedenis van de geneeskunde, en de, gezondheidszorg in de Zaanstreek. Het eerste gedenkwaardige moment betreft de opheffing
van de, medische gilden in 1798, op de, kop af tweehonderd jaar geleden. Het tweede, moment betreft het ziekenfondsconflïct in Zaandijk dal precies een eeuw geleden de gemoederen hoog deed, oplaaien.

I

n 1798 zorgde een besluit van de Bataafse
Republiek voor grote verwarring in de wereld van de artsenij. De Republiek gooide
door het opheffen van de stedelijke chirurgijnsgilden en de Gollegia Medica de gevestigde orde totaal omver. Doel van de nieuwe Geneeskundige Staatsregeling was een uniforme
opleiding voor de tweede geneeskundige
stand. De eerste geneeskundige stand was
voorbehouden aan afgestudeerden van universiteiten. De bedoeling was om tot een beter
functionerende, centraal geleide organisatie
te komen die de examens zou afnemen. Dat
was echter gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Het opheffen van de chirurgijnsgilden had
voor de Zaanstreek grote gevolgen. De vraag
was vooral waar de Zaanse leerlingen hun opleiding konden volgen en waar ze examens

konden afleggen. In Zaandam ging men energiek te werk om het gemis op te vangen. Er
werd nog in 1798 een gezelschap opgericht
dat onder het motto 'Vlijt bouwt Kunst' zich
beijverde om kwekelingen tot bekwame heelen vroedmeesters op te leiden. Om onduidelijke redenen was 'Vlijt bouwt Kunst' geen lang
leven beschoren. In 1802 werd het gezelschap
opgeheven om onmiddellijk weer te worden
(her)opgericht onder het nieuwe motto ' Tot
Heil van het Mensdom'. Hoelang het bijzondere Zaans medisch onderwijs-instituut heeft
gefunctioneerd is niet duidelijk. Na 1815 ontbreken nadere gegevens over de activiteiten
van het genootschap.
Dat het in de wereld van de gezondheidszorg
niet altijd pais en vree was, toont de Zaanse
/iekenfondsstrijd van 1898. Het stormde een

eeuw geleden behoorlijk. De werkliedenvereniging 'Helpt Elkander' uit Koog-Zaandijk
besloot in 1897 een eigen ziekenfonds op te
richten onder de fraaie naam 'Helpt Elkander
Medicinaal'. De artsen in Zaandijk en Koog
aan de Zaan kwamen daartegen in het geweer
omdat zij, evenals de apothekers, zich dienden
te schikken in de door het ziekenfondsbestuur
eigenmachtig vastgestelde tarieven waarbij
geen rekening was gehouden met een welstandsgrens. De artsen gingen in de tegenaanval met de oprichting van een eigen fonds. Die
tegenzet mislukte, omdat maar weinige inwoners zich meldden als lid.
De tegenstellingen liepen hoog op en het ging
hard tegen hard. Het werkliedenverbond dreigde de onwillige artsen uit Koog en Zaandijk
op een zijspoor te zetten door zelf een arts van
buiten de Zaanstreek in dienst te nemen.
De Zaanse artsen besloten eendrachtig geen
betrekking als fondsarts te aanvaarden als ze
daartoe werden benaderd. Die boycot van de
artsen betekende de doodsteek voor het ziekenfonds van de werklieden. Men slaagde er
maar niet in een eigen arts aan te trekken en
in 1899 besloot men voorlopig de strijd met de
medische stand op te geven en op zoek te
gaan naar meer vredelievende oplossingen.

U

iteraard is het ondoenlijk om in dit
nummer alle facetten van de Zaanse
geneeskunde en gezondheidszorg uitputtend te behandelen. Gekozen is daarom
voor een opzet waarin de variatie het wint van
de volledigheid.
Zo treft u een beschrijving aan van een aantal
bekende Zaanse doktershuizen, maar ook een
artikel over pittige rijmpjes waarmee patiënten onverbloemd en creatief de heren doktoren te kijk zetten. Vanzelfsprekend is er ook
aandacht voor de Wormerveerse arts dr. P.C.
Korteweg die de motor vormde achter de totstandkoming van het eerste ziekenhuis in de
Zaanstreek in 1905. In Zaandam zou het nog
tot 1918 duren alvorens de gemeenteraad toestemming gaf tot de inrichting van een gemeentelijke chirurgische kliniek aan de Oostzijde. Deze kliniek zorgde weer voor onrust bij
het katholieke deel van Zaandam. Kunnen en
mogen katholieken behandeld worden in een
gemeentelijk ziekenhuis? Nee, vond pastoor
Joannes Zwart en onder zijn voorzitterschap
werd in 1924 de rooms-katholieke Wijk- en
Ziekenverpleging St. Joannes opgericht, de latere St.-Jan-stichting. En, toeval of niet, dat
rooms-katholieke verpleeghuis kwam uitgerekend pal naast de openbare kliniek te staan.

B

ehalve doktoren en zieken- en verpleeghuizen heeft de Zaanstreek ook een rol
gespeeld bij de fabricage van poeders en
pillen. In 1946 stond de Zaandijker dr. Gerrit
Krijt aan de wieg van Sanopharm, een fabriek
van geneesmiddelen. Krijt was een gewiekst
ondernemer die zijn bedrijf uitbouwde tot een
pharmaceutische producent en groothandel
van nationale allure. In de jaren negentig ging
het evenwel mis. Na diverse flinke tegenvallers
ging het bedrijf op de fles.

MIJN MENU

Advertentie uil 1948.
Alleen verkrijgbaar op
de bloembon ...

VAN
'". ;•
MOLENAAR'S!

Aan biefstuk met gebakken aard-

nppeltjes ben ik nog "iet toe! Maar
tóch voel ik wel voo» wat afwissejing
in mijn daaglijks menu. En dtiar zorgt

•Molenaar vóór!.'

' ' . . ' . . . . ' • ' • : ;'•/

Het echte Molenaar's Kindermoe! is er
weer, van rijst gemaakt.... moar

iluarm'iiist blijven Kindergries en

Ktnderbloem. Afwisseling verhoogt je
eetlust, zodat je groot en sterk wordt
Daarom Moeders . . . . i» de borstvoeding afgelopen: d/m die gevarieer;
"'
'

In dit nummer tevens aandacht voor Molenaar's Kindermeel uit Westzaan. Tientallen jaren vormde het levenselixer uit Westzaan hét
voedsel waarmee baby's in Nederland werden
grootgebracht.

O

ok de vraag of de Zaandijkse Anna
Maria Tobbe kan worden beschouwd
als de eerste vrouwelijke apotheker van
Nederland komt aan de orde. Tevens wordt
aan de hand van observaties van Neeltje Mulder teruggeblikt naar het midden van de vorige eeuw waarin uitdrukkingen als 'glazen kuiten', 'scherpte in het bloed' en 'remelkoorst'
strijk en zet waren.
Dat mineraalwater een helende en preventieve werking heeft is reeds eeuwen bekend. Alleen was het in vroeger eeuwen een probleem
het geneeskrachtige water bij de afnemers te
krijgen. De verzending over de miserabele wegen van die tijd vereisten een speciale verpakking. C.J. van Roon belicht in zijn artikel de
oplossing van het transportprobleem.

Jaap van der Horst groeide op in het doktershuis aan de Lagedijk 166 te Zaandijk. Zijn vader dr. J.J. van der Horst had er zijn praktijk,
evenals zijn grootvader dr. C.E. van der Horst.
Hij zette zijn persoonlijke herinneringen aan
het huis en zijn bewoners op papier.

In de historie van het heelkunde nemen de ledezetters van Jisp een aparte plaats in. Drie
eeuwen geleden genoten zij landelijke faam
door hun kunde om kreupelen weer rechte ledematen te kunnen bezorgen. Over het hoe
en waarom van deze bijzondere en meestal
hardhandige en pijnlijke vorm van geneeskunde doet de Jisper B. Dekker verslag.
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Van beul tot keukenhulp
B. Dekker

Zo n twee tot drie eeuwen geleden waren de ledezetters van Jisp wijd en zijd, bekend. Dat is voorgoed verleden
tijd. Hun faam is nu alleen nog bij een select gezelschap bekend. Bladerend in Elseviers Kroniek van Nederland, (blz. 503) leren we dat Meester Ploegh, zoals de meest bekende ledezetter heette, naast beulswerkzaamheden ook vaak de nabehandeling van 'aan den lijve gestraften' deed. Bewijs hiervoor dat dit in Jisp ook werkelijk het geval zou zijn geweest,, heb ik bij mijn naspeuringen tot nu toe nog niet gevonden. Wel bekend is dal
de ledezetters als chirurgijns op schepen de nodige ervaring opdeden, aldus een kapitaaltje bijeen vergaarden
en vervolgens een praktijk aan de, vaste wal begonnen, vaak, in combinatie met bijvoorbeeld barbierswerk.

I

n 1703 werden er door dcjisper rederijen
liefst 26 walvisvaarders uitgerust om ter walvisvaart te gaan. Dit aantal geeft goed aan
hoeveel scheepschirurgijns er nodig waren.
De bewering 'beulswerk is natuurlijk zeer aannemelijk daar de ledezetters op de/e manier
prachtig de anatomie van de mens konden bestuderen. Voor de slachtoffers /al dat nog eens
extra pijnlijk zijn geweest.
Het is 29 maart 1606 als Taems/ sterft en in de
grote kerk van Jisp wordt begraven. Hij wordt
beschouwd als de stamvader van het Jisper lede/etters-geslacht. De kunst van het vak werd
vaak van vader op zoon doorgegeven. Zo leerde Taems/ het vak aan zijn zoon Willem Taems/, die door de bekende volksdichter Jacob
Cats de 'ij/eren duim' of 'rauwe duim' werd
genoemd. Zoon Willem overleefde zijn vaderechter maar /even jaar. Willems dochter Marij
trouwde met Cornelis Jacobs/ Ploegh die ech-

Meester Ploegh

ter een totaal ander beroep uitoefende, zodat
er een kink dreigde te komen in de reputatie
van het lede/.etters-geslacht. Maar Marij en
Cornelis Jacobs/ Ploegh kregen een /oon,
evenals vader Cornelis Jacobs/ Ploegh geheten, die wel brood zag in het lede/etten. Hij
zou uitgroeien tot de meest bekende lede/etter. Het ligt voor de hand te veronderstellen
dat grootvader W 7 illem Taems/ als leermeester
fungeerde voor zijn klein/oon Cornelis Jacobs/ en hem de kneepjes van het lede/ettersvak heeft bijgebracht. Hiervan maakt ook Soeteboom gewag als hij in zijn Saan-Lants Arcadia op bladzijde 561 schrijft; "Zijn dochters soon
Mr Cornelis heeft sonderlige handt-greepen ende doet
wonderlycke wercken, is naarstigh om de gebreckelijcke te helpen". Dat klinkt heel fraai, maar in de
archieven leren we ook dat het vergaren van
een enorm kapitaal in volle gang was.

M

r Ploegh, soms ook wel als Ploeger
omschreven, komen we vaak tegen in
de archieven. Zijn praktijk floreerde
en het aantal patiënten was /o groot dat /elfs
de herbergen in het dorp hiervan een groot
deel van hun nering hadden. Van heinde en
verre kwamen de mensen om hun leden te laten zetten. In de 'dodenblaffert' (= lijst van
overledenen) van Jisp zien we dat niet iedere
sessie even succesvol was. De dodenlijst vermeldt bijvoorbeeld: ' 'Een kreupel kint van Enkhuisen, een kreupel Franschman, een kreupel van
Den Helder, een kint uijt Zeelant", en/ovoorts.
Het /al in de/e gevallen niet altijd de schuld
van de lede/etter /ijn geweest. Ook de gebrekkige hygiëne /al ongetwijfeld debet zijn geweest aan het mislukken van de gene/ing van
sommige patiënten. Uit onder/oek blijkt dat
ook soldaten tot de clientèle van de meester
behoorden. In een resolutie van Holland van
15 februari 1609 wordt aan Willem Taems/, lede/etter te Jisp, vergund om soldaten die in actieve dienst waren en naar huis werden ge/onden te behandelen en voor iedere behandeling een vergoeding te ontvangen van vijf stuivers, te betalen door 's Rijks kas.

Nog een stukje familiegeschiedenis. Op 8 september 1624 wordt te Jisp Cornelis Jacobs/
Ploegh gedoopt. Hij is het wiens faam het
meest beschreven /al worden, hoewel met
hem de ledezetterstak Ploegh uitsterft daar
/ijn enige zoon al op 35-jarige leeftijd sterft.
Maar ook nu werd de kunst van het ledezetten
doorgegeven aan een kleinzoon en wel aan Jacob Pietersz Neelen, de /oon van zijn dochter
Willempje. Na deze korte familiegeschiedenis
weer terug naar het ledezetten.

Het meest bekende geval is wel een door Jacob
Cats vermeld voorval in zijn gedichtenbundel
'Gebreck genesen om een houwelijck te vorderen',
voorkomende in het geclichtenboek
328
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'Trou-ring'. Hierbij gaat het om een jongeman
die graag met een plaatselijke schone wil trouwen, maar door een ongelukkige val een been
breekt en verder als kreupel man door het le-

ven gaat. De dame wil door dit gebrek niets
meer van hem weten en in een vlaag van wanhoop keert de jongeling, Jefron geheten, /Ach
tot de dame en roept: "lek en geef het niet verloren, mij dunckt, ick weet een dingh mij dienstigh
nae te sporen. Te Gisp is nu ter tij t een wonder handigh man die oock het slimste been te rechte brengen
kan."
Jefron vangt de reis naar Jisp aan en aangekomen bij de lede/etter vraagt hij hem om hulp:
"Slechts het werck en doet het naer den eijsch, en
acht dit gantsche lijf niet meer dan paerdevleijsch.'
De meester stont verbaest van soo gestrenge woorden.
Tsa seijt hij: Wacker knecht loop hciel ons nieuwe
koorden. Loop hael ons watter dient, en bint mij desen gast. Maer bint hem zoo het hoort aen alle kanten vast. "Maar Jefron, overtuigd van zijn liefde
voor de dame wil de behandeling zonder verdoving doorstaan. Ook wil hij niet vastgebon-

den worden. De meester aarzelt, maar begint
toch met de behandeling. Het gewonde been
werd in warme kruiden gewikkeld en daarna
opnieuw gebroken en gezet, dit alles onder
luide kreten en verwensingen van de patiënt.
Maar ... na enige weken, zo gaat het verhaal,
komt "en man uit het dorp gelijck een pauw getreden, blij geestigh, fris, gesont, het been wel in gesel,
en recht gelijck een kaers en met een vasten tred. "Jefron die onmiddellijk terugging naar zijn hevig
verbaasde lief moet haar het hele verhaal vertellen van "Waar hij is geweest en hoe hij is gevaeren en wat hij voor verdriet te Gisp had uitgestaen
en wat de rauwe gast hem pijn heeft aengedaen."

Maar het einde van het verhaal is dat de trouwpartij een feit werd.

U

it de archieven blijkt van deze romantiek helemaal niets. Je leest daarin vrij-

wel uitsluitend over de gevallen die verkeerd afliepen en waarbij de meester soms
zelfs werd aangeklaagd. De praktijk van de ledezetters Taemsz was gevestigd aan het oosteinde van Jisp, tegenover het hedendaagse
'hofje'. Het landje heet dan ook nog steeds
het verbandstukje. Om de aandacht op zijn
vaardigheid in het ledezetten, het verbinden
en zijn barbierskunsten te vestigen, was aan
het huis van Taemsz een stok bevestigd die was
beschilderd in de nationale kleuren.

meester afgebeeld. Het opschrift van het raam
luidde: "Gods woord geneest de ziel, de mensch de
kreupele leen, van beiden komt de eer des hemels
Godt alleen. " Met daaronder de namen van de
ledezetter en vrouw. Was getekend: 1668.

Links het verbandhuis
waar de patiënten met

krukken en omzwachtelde benen ervaringen
uitwisselden

M

aar de tijden veranderden. Het met
wijn volgieten van een patiënt als verdoving verdween en het opdoen van
praktijkervaring aan boord van schepen was

door het wegvallen van de walisvaart vanuit
Jisp ook geen sprake meer. Chirurgijns die
toch al neerkeken op de ledezetters namen

hun kennis over en bezegelden daarmee het
lot van de ledezetters. Het was in 1822 dat Jisp
een nieuwe kerk kreeg. Door de inzet van de
toenmalige burgemeester Wildschut zijn de
'mooie' grafstenen bewaard gebleven als vloer
in de nieuwe kerk. Na enige speurwerk vond
ik de steen van Mr Taemsz terug. De steen ligt
in het keukentje van de kerk met een kluit cement op het hoofdeind ter ondersteuning van
het keukenblok. Roem is vergankelijk, zo
blijkt drie eeuwen later. Van beul en gevierd

ledezetter tot keukenhulp.
Klsevim Kroniek win Nederland, Aeon/Klsevier, 198/, Brussel
Jacob ('.als: Proefsteen van den Trou-ring, 1731, Amsterdam
Voetboom: Saan-Lants Ai/'ad ia

B. Dekker: De ledezetters Ie fisp (boek in voorbereiding)

De ledezetters lieten zich goed betalen. Deze
veronderstelling wordt onderstreept door het
feit dat enkelen van hen het tot burgemeester
van Jisp brachten. Mr Cornelis Ploegh die zeer
dankbaar was voor de grote zegeningen die
hem ten deel vielen, uitte zijn dankbaarheid
door de kerk een gebrandschilderd raam te
schenken waarop verscheidene verrichtingen
van zijn heelkunst waren afgebeeld. Zo zag
men onder andere een lijder op een tafel of
rustbank uitgestrekt liggen wiens ene been
verondersteld werd korter te zijn dan de ande-

re. Door een koord dat over twee schijven liep
en door twee personen in beweging werd gebracht, werd dit been uitgerekt om vervolgens
gezet te worden. Aan het hoofdeinde was de
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Het gezelschap ''Vlijt bouwt kunst'
Dr. F. van Soeren

In de Bataafse Republiek werden in 1798

de chirurgijnsgilden en de Gollegia Medica opgeheven. Zij werden

beschouwd als relicten uit een voorbije tijd, instrumenten van de geprivilegeerde standen. Het zou echter de
Bataafse regering jaren kosten om de Juncties die beide instellingen vervulden door een andere controlerende
organisatie te vervangen.

Z

o registreerden de chirurgijnsgilden de
door hun leden in dienst genomen leerlingen, die voor hun opleiding 3 jaar tegen betaling als leerknecht moesten werken,
alvorens hun examen te kunnen afleggen ten
overstaan van het bestuur van het gilde. Daarna moesten de leerlingen nog een jaar als
knecht bij een andere chirurgijn hun opleiding voortzetten, waarna /e hun registratie als
meester-chirurgijn via een examen konden
verkrijgen.
De doctores medicinae, opgeleid aan de vijf
universiteiten, Leiden, Utrecht, Groningen,
Franeker en Harderwijk, hadden in de grotere
steden collegia mcdica gesticht , waarin /ij
voornamelijk wetenschappelijke werkzaamheden verrichten. Zij hadden geen gereglementeerde leerlingen ter opleiding.
In de Zaanstreek ontbrak zowel een chirurgijnsgilde als een collegium medicum. Deze
waren wel aanwezig in Amsterdam, Haarlem,
Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen. De woonkernen waren in de Zaanstreek te klein, Oost- en
West-Zaandam waren nog gescheiden gemeenten. Niettemin had Oost-Zaandam in
1785
15 chirurgijns en twee doctores medicinae op 5000 inwoners!
Oprichting Vlijt bouwt Kunst
Het opheffen van de chirurgijnsgilden in 1798
leverde acuut problemen op voor die Zaanse
leerlingen, die klaargestoomd werden voor
hun examens. Waar moesten ze nu hun getuigschriften zien te verkrijgen?
De West-Zaandam se Doctor Medicinae Fr. Le
Maire en de Oost-Zaandamse Chirurgijn B.H.
van Ree richtten in 1798 daartoe het gezelschap van Genees- en Heel-kunst Oeffenaren
aan de Zaan, ten Zinspreuk voerende "Vlijt

bouwt Kunst"op.
Hun doelstelling formuleerden zij zo:
"Het uitbreiden van onze werkzaamheden, ten nutte der Maatschappij, der Genees- en Heel-kunde toegewijde jongelingschap, tot het verkrijgen der vereiste kundigheden in deze zo nuttige wetenschappen,
hunne lust en naarijver daartoe op Le wekken, te bemoedigen, en die edele drift in hun aan ie v uuren,
waardoor zij te eniger tijd nuttige leden der Maatschappij, cieradiën van hel Menselijk geslacht en
heilzame Burgeren,in het bijzonder dezer plaatsen
worden kunnen: Opdat Zaanlands Burgerij kan
bogen op mannen, ervaren in de kunst, welke dooreen onvermoeide vlijt, en door het getrouw aanwenden hunner ziels en lichaams krachten, in staat
zijn, om den lijdenden en ellendigen onder hun, de
zo nodige hulp en bijstand te kunnen schenken. "

M

en zond de notabelen in de Zaanstreek een programma toe en men
verzocht hen voor drie gulden per
jaar lid te worden, dan wel een hogere bijdrage te geven en deze te bezorgen aan de vergaderplaats des gezelschaps ten huize van de
Heelmeester W.Dijkhoff te Oost-Zaandam.
Er werd besloten tot het houden van een Ver-
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jaarfeest ter uitreiking van prijzen. Dit geschiedde op 29 september 1801 in de Doopsgezinde Kerk te Oost-Zaandam.
Secretaris Heelmeester B.H.van Ree hield een
gepaste redevoering: "Over hel nut der aanmoediging ter bevordering van Kunsten en Wetenschappen ".
Voorzitter Doet. Med. Fr. Le Maire deelde de
Eereprijzen met gepaste aanspraken uit:
1ste prijs: D. Pekelharing, bij den Chirurgijn
B.H. van Ree te Oost-Zaandam.
2de prijs: C. v.d. Boon, bij den chirurgijn }.G.
Heiman te West-Zaandam.
3de prijs: J. Lem, bij den Chirurgijn D. Nooms
te West-Zaandam.

Bij de publicatie van deze gegevens in de Algemeene Konst en Letterbode van het jaar 1801,
blz. 261, werd het volgende vermeld:
"Het Gezelschap kan niet voorbij, hier van, door
middel der publieke Nieuwspapieren, aan het algemeen kennis te geven, daarbij voegende den hartelijken wens, dat ook andere Genees- en Heel-kundigen, in zonderheid, ten platten lande en in de kleine
Steden van ons Vaderland, hier door mogen aangemoedigd, worden om zich, evenals dit gezelschap, te
verenigen en, hunne krachten in spannen, ten einde
hunne kwekelingen tol, bekwame Genees- en Heelkundigen Ie vormen."

H

elaas, om ons onbekende redenen traden er in de boezem van het gezelschap zulke spanningen op dat men
tot opheffing besloot.
Maar reeds op 2 april 1802 trad men weer op
de voorgrond, maar nu onder de naam Genees- en Heel-kundig Gezelschap aan den
Zaan, ten zinspreuk voerende: "Tot Heil van het
Mensdom ".
De grondwet bevatte 15 artikelen.
Er waren werkende, honoraire, corresponderende en contribuerende leden. De werkende
leden waren personen, die de Genees-, Heel-,
Verlos- en Artsenijmeng-kunde uitoefenden
aan de Zaan. Men vergaderde elke veertien dagen 's avonds te 6 uur. De werkzaamheden bestonden uit het doen van verhandelingen en
de mededeling van waarnemingen. Er zou wekelijks onderwijs door twee werkende leden
gegeven worden in de Ontleed- of Heel-kunde. Er zou onderwijs zijn in de Latijnse taal.
Men zou de meest recent uitkomende leerboeken aanschaffen.
Reglementair werd bepaald dat één maal per
week onderwijs ten huize van een werkend lid
werd gegeven, en wel "Vrijdags ten vier uuren".
De leerlingen waren verplicht op tijd te verschijnen. Waren ze te laat dan werden ze beboet met één stuiver, bij wegblijven 4 stuivers.
Leerlingen dienden te worden aangemeld bij
de voorzitter.
Bij het eindigen van ieder jaar zou een algemeen onderzoek worden gedaan naar de vorderingen der leerlingen. Er zouden drie ereprijzen worden uitgereikt. Het onderwijs in de
beginselen der Latijnse taal zou twee maal per
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week om zes uur 's avonds gegeven worden
door de Heer P. A. Moninx.
De leerlingen mochten de vergaderingen der
werkende leden bijwonen, "mits verplicht zijnde
zich te lenen ter aanlegging van heelkundige verbanden. "
Op 28 september 1802 werden op het Jaarfeest weer Ereprijzen uitgereikt:
Ie prijs Hendrik Ellerman,
2e prijs: Gerbrand Zwart, beiden wonende bij
de chirurgijn J. Ellerman te Koog.
3e prijs: C. v.d.Boon, wonende bij de chirurgijn B. H. van Ree te Oost-Zaandam.
De buitengewone prijs van naarstigheid:
Jan Willem Sneeker, wonende bij de
chirurgijn W. van Willigen te OostZaandam.
Een gepaste redevoering werd gehouden door
Heelmeester J. Ellerman:
"Over den oorsprong en de lotgevallen der Genees- en
Heelkunde en over de noodzakelijkheid van het aankweken der kundigheden."

O

p het jaarfeest van 1803 in de Doopsgezinde kerk te Oost-Zaandam werden
prijzen in twee klassen uitgereikt door
voorzitter Le Maire:
In de eerste klasse:
Ereprijs: C. van der Boon, wonende bij heelmeester B. H. van Ree.
2e prijs: Gerrit Vrijer, wonende bij heelmeester P. v. d. Smissen te Wormerveer.
In de tweede klasse
Ie prijs: Hendrik Ellerman,
2e prijs: Gerbrand Zwart, wonende bij heelmeester J. Ellerman te Koog.
Voor het onderwijs in de Latijnse taal
Ie prijs: Dirk Pekelharing, wonende bij Heelmeester B. van Ree
2e prijs: Hendrik Ellerman
Heelmeester B. H. van Ree hield een betoog:
"Dat het beroep van eenen Heelkundige Edel en Verheven is ".

I

n februari 1804 besloot men kinderen van
minvermogenden geheel om niet met koepokstof in te enten, maar slechts weinige
ouders gingen op dit aanbod in.
Bovendien ging men er toe over om het onderwijs in de Ontleed- en Heel-kunde en de
Latijnse taal open te stellen voor alle jongelingen, die zich daarop begeerden toe te leggen,
ongeacht of hun ouders leden van het Genootschap waren. (Men had besloten de naam
Gezelschap te vervangen).
Op het jaarfeest van 1804 hield heelmeester
Ellerman een rede:
"Het aanprijzen van enige algemene regels ter bewaring van de gezondheid". De prijzen bleken dit
jaar weer toe te vallen aan diegenen die ook
de voorgaande jaren zo gelukkig waren geweest.
Men had thans 120 leden : 6 werkende, l honoraire, 25 corresponderende en 88 contribuerende leden.

Het Genees- en Heelkundig Gezelfchap aan de ZAAN, ten Zïnfprcuk, Tot Heil van het Menschdotn: bekend Ontfangen te hebben
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I

n 1804 werd door de Bataafse overheid beslist dat Comrnissieën van Geneeskundig
Onderzoek en Toevoorzigt het alleenrecht
zouden hebben tot het afnemen van examens
voor Heel-, Vroed-meester, Apotheker of
Vroed-vrouw. Deze Comrnissieën werden gevestigd in Noord-Holland te Amsterdam,
Haarlem, Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen.
Zij werden verder belast met de controle van
apothekers - en heelmeester-winkels en het viseren der diploma's.
West- en Oost-Zaandam kwamen niet in aanmerking voor de oprichting van een dergelijke commissie, zij bleven tot het platteland behoren. En het genootschapsbestuur mocht wel
prijzen maar geen diploma's uitreiken.....

Het bewijs van contributie op naam. van
fan van Vleuten

In 1805 overleden voorzitter Le Maire en de
Latijnse leraar Moninx. Nieuwe leden meldden zich, zoals de Doctores Medicinae Assink
en Swaving en de Heelmeesters Lageman en
Halder.

H

et jaarfeest van 1810 werd gehouden
in de Doopsgezinde Vermaning te
West-Zaandam, waar heelmeester Ellerman sprak over:
"De invloed van de Deugd en Ondeugd op de gezondheid van de, mens."

Ie prijs: Jacob Moutton, wonende bij de chirurgijn B. H. van Ree.
2e prijs: Jan Noom, wonende bij zijn vader
chirurgijn J. Noom te West-Zaandam.
3e prijs: Hendrik Ellerman, wonende bij zijn
vader chirurgijn J. Ellerman te
Koog.
4e prijs: Cornelis Schaap wonende bij chirurgijn J. G. Hellman te West-Zaandam,
5e prijs: Jan Smit, wonende bij de chirurgijn
L. Houtzager te West-Zaandam.
Men besloot over te gaan tot het doen van
openbare secties.

H

et jaarfeest van 1811 werd gehouden
in de Lutherse kerk te West-Zaandam
en werd opgeluisterd door het Zanggezelschap tot Nut en Stichting in bijzijn van de
gemeentebesturen, de vrederechter, de commissaris van politie, hun griffiers en de kerkeraad.
In het Programma van 1812 meldt secretaris
B. H. van Ree het volgende:
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"Daar er onder de Leerlingen de zoodanige n werden
gevonden, welke hunne voorbereidende Studiën
konden voleindigd rekenen, gelukte het ook dezen
om, voor de Departementale Gommissieën van Geneeskundig Onderzoek en 'Toevoorzigt te Haarlem
en s'Hage residerende, alsmede bij den examinator
van s'Lands Marine Ie Amsterdam, zoodanige examens af Ie leggen, welke de schoonste blijken van
kunde aantoonden, en door wien zij dan ook naar
den inhoud hunner diploma's, mei alle ruimte zijn
toegelaten om de edele Genees- en Heel-kunde ten
plattenlande zoo wel als op s'Lands Oorlogsschepen

uit te oefenen. "
Het was een ware uittocht van gevorderde
leerlingen en maar enkele mindergevorderden bleven over.
Op 27 juli 1812 werd in de Lutherse kerk te
Zaandam (West en Oost waren in 1811 één gemeente geworden) de j aar rede gehouden
door chirurgijn A. Halder met als onderwerp:
"De invloed, der Hartstoglen op den Mensch ".
Nieuwe namen komen we tegen bij de prijsuitreiking:
Ie Prijs: Johannes Vuysting bij den Heelmeester H. Tobbe te Zaandijk,
2e Prijs: Jan van Gelder bij den Heelmeester
J. Nellius te Wormerveer,
3e Prijs: Klaas Kaan bij den Heelmeester P.
van der Smissen te Wormerveer,
4e Prijs: Jan Loopwij k bij den Heelmeester B.
Stephan te Koog,
5e Prijs: Coenraad Kerbert bij den Heelmeester B. H. van Ree te Zaandam.
Met voldoening besluit secretaris Van Ree /ijn
verslag in de Kon s t- en Letterbode:
"Hel Genootschap, het eenige van dien aard in de
Hollandsche Departementen, vleit zich opnieuw
door deze hare handehuijze meer en meer het, doel harer instelling te, bereiken. "

O

ok na de herwonnen vrijheid in 1813
blijft het Genootschap actief. Op het
jaarfeest van 29 oktober 1815 in de
Lutherse kerk te Zaandam houdt Heelmeester
}. Ellerman een redevoering " Over de Menselijke Hartstogten."
Bekroond wordt Jan Vuysting, wonende bij
Heelmeester H. Tobbe te Zaandijk. Men acht
hem bekwaam om toegelaten worden tot het
examen van Heelmeester ten plattenlande.
Ie prijs: Coenraad Kerbert, wonende bij
Heelmeester B. H. van Ree te Zaandam.
2e prijs: Jan Loopwijk, wonende bij Heelmeester en Apotheker B. Stephan te
Koog.
3e Prijs: Bernardus Res, wonende bij den
Heelmeester W. Dijkhoff te Zaandam.
De redevoering en het uitdelen der prij/en
werd veraangenaamd en afgewisseld door het
spelen van het orgel en door toepasselijke
stukken, welke uitgevoerd werden door Heeren Muzikanten der Stedelijke Schutterij.....

E

n hiei' eindigt het dossier van het Genootschap "Tot Heil van het Mensdom".
Gedurende meer clan vijftien jaar heeft
de/e unieke Zaanse onderwijsorganisatie de
leemte opgevuld die tijdens de Franse tijd was
ontstaan door het opheffen der gilden en het
sluiten der universiteiten.
De bij/.ondere betekenis van secretaris Baltus
van Ree wordt onderstreept door zijn pogingen in 1822 een Maatschappij tot Bevordering
der Genees- en Heelkunde ten Plattenlande te
formeren.
Het /ou tot 1828 duren voordat klinische
scholen werden opgericht te Amsterdam,
Haarlem en Alkmaar voor het onderwijs in de
heelkunde, verloskunde en pharmacie.

En de namen v. d. Boon, Ellerman, Loopwijk,
Kerbert, Nellius, Pekelharing, van Ree, Stephan en Tobbe /ouden nog door veel medici
gedragen worden......

e<:floten den iif::n Julij iSia.

Uit naam van het Genootschap
B. H. VAN R E E ,
Secretaris.

Te Zaandam bij G ER RIT VAN ORDEN,
Eoefcverkooper aan den Dam.
Ter drukkerij van JAN J. D
te Zaandam, M°. 516.
De. uitgevers van hel jaarlijkse programma

Gezondheidszorg in de negentiende eeuw
Neeltje Mulder (geboren in 1833), zus van Jan Mulder, een bekende arts te Zaandijk, tevens bekend om zijn
vooruitstrevende opvattingen, gaf haar ogen goed de kost en zette het wel en wee in Zaandijk op papier in
haar boek 'Uit den goeden ouden Tijd', jeugdherinneringen van Neeltje Mulder, weduwe van Jacob Honig
Jansz. Junior. De eerste druk van het boek dateert uit 1912. In het hoofdstuk over 'De Geneeskunde en hare
dienaars'geeft zij een beeld van de geneeskundige zorg omtrent 1850.

H

et leven rond 1850 was geen pretje.
Die tijd had zijn beperkingen, ook al
woonde je in een kast van een huis. Met
een kaarsje en een blaker mocht je je weg zoeken naar de bedstee waar het 's winters bar
koud kon zijn. Vlees in de kuip en een ruim
voorzien turfhok om de wintermaanden door
te komen. Er werd wat afgerommeld. Vier dagen van de week was de dienstbode in touw
met de was: wassen, bleken, spoelen, doorhalen, strijken, mangelen en persen. Geen lucifers, alleen zwavelstokken of een tondeldoos
met een vuurslag en verlichting met raapolie.
Slapen deed men op hooi, en als dat in de
herfst ververst werd, kwam er eveneens een legertje muggen mee. Om de nachtrust niet
door gezoem te laten verstoren nam men een
test met vuur mee en legde er kurkenstoppen
of tabak op. Een doeltreffende methode 'het
smoken', maar een tikkeltje benauwend.
De vreselijkste ziekten lagen op de loer. Malaria, typhus, pokken. In 1833, 1849 en 1866
werd Zaandijk nog geteisterd door choleraepidemieën. De wegsloten waren de boosdoeners. De 'huisjes' maakten door de rechtstreekse lozing op die sloten stinkende riolen
waarin niettemin vrolijk de kleding werd gewassen. Cholera hoopte men buiten de deur
te houden door bij de ingang van het huis een
komfoor met vuur te plaatsen waarop een pan
met teer stond te smeulen. De teerlucht zou
zowel ontsmettend als bezwerend werken. Dr.
Jan Mulder maakte zich sterk voor het dempen van de ziektehaarden. Voor zijn werk tijdens de epidemieën van 1866-'67 kreeg hij
een leunstoel met inscriptie aangeboden van
het gemeentebestuur.
Geneeskundige zorg
In die tijd hielden twee groepen, 'den doctor
'en 'den heel- en/of vroedmeester' zich met
patiënten bezig. Voor iemand die zich onder
doktersbehandeling stelde gold de uitdrukking 'Die of die is aan den meester'. Gebruikte
men pillen of kwam de dokter aan huis, wat
beide geld kostte, dan 'verapothekerde of verdokterde'men. Er waren trouwens meer al dan niet
Zaanse uitdrukkingen betreffende het ziekzijn. Was men niet lekker dan was men 'niet
goed', of 'tussen hangen en wurgen', of 'liep je te
hangen'. Werd je ziek dan 'kreeg je de leg'. Ijlende koortsen noemde men 'de remelkoorts'.

I

n Zaandijk was Hendrik Tobbe III, de opvolger van zijn vader Hendrik II, de heelmeester. Heelmeester Hendrik III noemde zijn
zoon vervolgens ook weer Hendrik en dat leverde de laatste op school de bijnaam Hendrik
IV op. Hendrik IV werd dokter in Heerenveen, zijn zoon Hendrik V werd doctor in
Twisk en later in Apeldoorn. Heelmeester
Hendrik III maakte zieken attent op zijn geneeskundige vaardigheden door een wit ovaal
bordje met vergulde rand aan de zuidkant van
zijn huis.

Heel- en vroedmeester Tobbe
Hendrik Tobbe III was volgens Neeltje Mulder
een opvallende verschijning, iemand met een
groot postuur en een donderend stemgeluid.
Achter de barsheid school een vriendelijk en
welwillend man. Hij was een gewaardeerd
heel- en vroedmeester, werd te hulp geroepen
bij alle geboorten en was aanwezig bij gezinnen waar ziektes en zeertes heersten. Bij moeilijke gevallen consulteerde hij dokter Nellius
van Zaandam. Kwam ook hij er niet uit, dan
ging men te rade bij professor Tilanus van Amsterdam, een zeer beroemd man.
Tobbe deed voor de komst van een tandmeester ook het trekken van tanden en kiezen, de
meest rigoureuze vorm van gebitsregulatie.
Op het Gorterspad woonde de dokter, de concurrent van Tobbe, Van der Burg geheten, een
man met oosterse trekken en een flinke dosis
speculatiezucht in termijnolie en effecten. Ze
konden slecht met elkaar overweg. Doktoren
van toen waren heren van stand, deftig gekleed,
altijd een zwart pak met een hoge hoed, een
stok in de hand, als gingen zij op audiëntie.
Glazen kuiten
Ziek-zijn in die dagen was een ramp. Dan was
je aan de goden overgeleverd. De medici verschilden nogal eens over de juiste diagnose en
hadden een voorkeur voor hardhandige behandelingen. Bedlegerigheid had zo zijn
nadelen. In de volksmond was men ervan
overtuigd datje er glazen kuiten van kreeg, benen die zo broos werden als glas, zodat, wanneer je erop ging staan, ze onmiddellijk zouden knappen.
Vooral zuigelingen hadden het moeilijk. Als ze
al gezond ter wereld waren gekomen, dan deden de ouders de grootste moeite om het jonge wicht een kwaal te bezorgen. Vooral het
hoofdje was daarbij het mikpunt van moederlijke zorg. 's Morgens begon het al, direct na
het wassen werd om kouvatten te voorkomen
het nog natte hoofdje bedekte met een vijftal
lagen stof: het flepje, een gebreid ondermutsje, een batist, een kanten met lint versierd
mutsje en tenslotte een wollen kapluier. Dat
ging broeien en pakte verkeerd uit. De uitdrukking 'iemand de stuipen op het lijf jagen'
zou in Zaandijk kunnen zijn ontstaan. Er ontstond een korst, 'daak' genoemd, soms tot
over het voorhoofd tot op de wenkbrauwen.
Het had tijdens de Franse tijd een voordeeltje.
Velen werden voor de dienst afgekeurd als
hebbende 'Bles op het hoofd'.
De Zaandijkse medici waren niet eensluidend
in hun diagnose. Dokter Van der Burg noemde
het 'kliertjes', maar Tobbe veegde de vloer aan
met diens medische terminologie en noemde
het realistischer 'kletskop' of 'bloemkool'. De
behandeling was niet mis. Met pikpleister ging
men het aangetaste hoofd te lijf. Een vreselijke
behandeling. Het gegil was niet van de lucht
wanneer het kwaad met wortel en al werd uitgetrokken. Er werd wat afgebruld in het dorp,
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want de meeste gezinnen waren ruim opgezet.
Zeven tot tien kinderen was normaal. De ooievaars kwamen aan- en afvliegen. Ze hadden
zelfs een nest gebouwd op de toren van de kerk.
Ook schurft werd verschillend behandeld. Van
der Burg zweerde bij het in bed blijven met
warme pappen. Tobbe en Nellius stonden een
behandeling voor met koud water, groene
zeep en zwavel. Van der Burg had meer kijk op

de koersen van effecten. De mare ging dat hij
80.000 gulden had opgestreken met speculatie.
Hij kocht daarvan een nieuw rijtuig, een sjiek

geval, een vigilante, gelakt volgens de laatste
modekleur en met een keurig in het pak zittende koetsier op cle bok, Jan Kuyper, bijgenaamd Kakkebalie. Het rijtuig kreeg al snel de
bijnaam 'de effectentrommel'. Van der Burg
was een man met uiteenlopende kwaliteiten.
Zijn anatomische kennis kwam hem goed van

pas wanneer hij zo nu en dan optrad als slager.
We mogen aannemen dat Van der Burg's betrokkenheid bij het slachten gezien zijn joodse

afkomst een ritueel karakter had om de joodse
gemeenschap van 'kosjer' vlees te voorzien.
Na de dood van Van der Burg vestigde zich
voor korte tijd dr. Maitland in Zaandijk, gevolgd door dr. Coenraad Kerbert, de zoon van

de overleden heel- en vroedmeester J.J. Kerbert
van Koog aan de Zaan. Na zijn dood in 1857
werd hij opgevolgd door dr. Jan Mulder.

mengsel van water en azijn diende als ontsmettingsmiddel na het trekken van een tand of
kies. Roos verdween als sneeuw voor de zon
door het haar te wassen met warme azijn. Bij
besmettelijke ziekten besprenkelde men het
bed met azijn. Een kom, gevuld met water en
azijn, onder het bed zou het doorliggen tegengaan.
Aan jicht lijdende patiënten werd de raad gegeven zich in te wrijven met spekzwoerd of een
hambeen om de spieren en botten hun soepelheid terug te geven. Bij brandwonden
greep men de keukensiroop uit de kast. Had
men hinder van 'scherpte in het bloed', dan
heette het 'die is vurig of brandig. Ook dan
hielp water en azijn, of ijzerwater uit de smederij, ook gebruikt om zuigelingen te reinigen
bij wijze van warm welkom. Last van wurmen
werd bestreden met siroop met wurmenkruid
op de nuchtere maag. Had men een 'zwakke
borst' dan was het advies een hond mee naar
bed te nemen die de kwaal zou overnemen.
Een advies dat in de regel de patiënt weinig
ten goede kwam. Wie last had van een kontje

op de blaas was gebaat bij een compres met
warm zand.
Zwaarlijvigen konden op weinig medeleven rekenen. Dikheid of'volbloedigheid' was uit, gevaarlijk zelfs. Men kon er alles van krijgen. Je
kon er zelfs niet goed in je hoofd van worden.
Alleen aderlating bracht dan verlichting van

de gekte. Ook over koorts had men een aparte
Kwakzalverij
Het was een tijd waarin de kwakzalverij bloeide. Beroemde knoeiers waren onder andere
de Leidse schoenmaker, het Staphorster boertje, de Belzer te Nieuwersluis, Houtenpoot te

Buiksloot, de Wijker doctor. Ook Zaandijk
kreeg regelmatig op maandag bezoek van een
dame en een heer uit Zaandam. De heer verkocht volgens eigen zeggen zeer heilzame pillen, zijn dochter bracht zelfgebakken oublies
aan de man.

Soms ook kreeg Zaandijk bezoek van zgn. Hongaarse dokters, 'oliekoop' genoemd, die gehuld
in een grote mantel, een slappe hoed op het
hoofd, het kistje met medicijnen op de rug,
rond gingen met flesjes olie en allerhande pillen. Het waren lui met een aparte benadering
van de ziekteleer. Zij zagen gelijk aan het gezicht of de ogen wat de patiënt mankeerde en
altijd hadden zij de vereiste, heilzame geneesmiddelen bij de hand.
De huisapotheek en de huismiddeltjes
In geen huishouden ontbrak azijn, een medicijn voor vele kwalen. Bij keelpijn gold het
devies: gorgelen met een oplossing van water,
siroop en azijn. Bij hoofdpijn verdiende het
aanbeveling om het hoofd te beplakken met
stukjes rauwe piepers, geweekt in azijn. De
aardappelen konden eventueel vervangen
worden door oude dubbeltjes. Bij lichamelijk
ongemak in het algemeen, zonder aanwijsbaar
lichaamsdeel: een papje in de nek, aan de kuiten of onder de voeten. Liefst een brouwsel
van roggebrood, mosterd en azijn, ook wel
'zuurdeeg' geheten. Het geheel was niet welriekend. Ook flauwten werden te lijf gegaan
met een doek, gedrenkt in azijn, onder de
neus, aan de slapen of aan cle polsen. Een
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mening. Het was geen ziekte, koorts was slechts
koorts, onder te verdelen in dagelijkse koorts,

anderdaagse koorts, derdendaagse koorts en
dubbelderdendaagse koorts. Eten zonder trek
tijdens koorts werd afgeraden. 'Eten tegen heug
en meug geeft niet maar neemt', gebaseerd op de
onwrikbare logica van 'die kust zonder lust, die

drinkt zonder dorst ,eet zonder honger, sterft jonger'.
Hygiëne
Dat de buitenlucht gezond zou kunnen zijn
voor een mens, wilde er bij de Zaandijkers niet
in. Binnen blijven, met de deuren en ramen
op slot, was het parool. En vooral niet luchten.
Alleen de schipper en latere olieslager De Jager hield er een afwijkende opvatting op na en
trok ten strijde tegen de 'huislucht'. ledere
morgen begon hij zijn wasbeurt met het onderdompelen van zijn hoofd in de Zaan.
's Winters gebeurde dat in een bijt. Zijn lijfspreuk: "hoofdpijn?, Dat is niets, daar loopje
niet op, beklaag hen die pijn in de benen hebben". Zonlicht daarentegen stond hoog in
aanzien. Het gezegde ging 'de zon erin, de dokter

eruit'. Baden was niet populair. Stond zelfs in
een kwade reuk. Daar werd met minachting
over gesproken. Dat was iets voor warme oorden zoals het stoffige Oosten. Hadden immers
de baden in het Romeinse Rijk geen voedsel
gegeven tot zedeloosheid?. Reinheid diende
tot niets. Alleen zaterdags een verschoninkje
en een grondige beurt, met bijvoeging van jenever voor het hoofd en ter verfrissing van de
huid, was meer dan genoeg.
- (,. Oosterbaan: Dal goede oude Zaandijk, 19/1, /.aan d ijk
- Encyclopedie van (te Zaanstreek, 1991, Wonnen>eei

- A'. Mulder: lUt den goeden ouden lijd, repro van uitgifte uil 1912,
Mei (tank aan dr. r. van Sneren voor adviezen en gegevens

1898 - Ziekenfondsstrijd in de Zaanstreek
In de tweede helft van de 19de eeuw werden ziekenfondsen gesticht in allerlei vorm, opgezet door artsen en
apothekers, maar ook door werklieden en ondernemers. Het oudste Zaanse ziekenfonds dateert van 1870 opgericht met een onafhankelijk bestuur te Wormerveer.

I

n 1897 werd te Koog-Zaandijk door de
werkliedenvereniging 'Helpt Elkander'
een eigen ziekenfonds opgericht onder de
naam 'Helpt Elkander Medicinaal' onder eigen bestuur. Door rondzending van een circulaire onder de inwoners kreeg het snel grote
aanhang.
De in de jaren negentig van de vorige eeuw
nieuw gevestigde huisartsen, Dr. C. E. van der
Horst te Zaandijk en Dr. C. W. Vrendenberg te
Koog zagen de grote gevaren voor hun praktijk, daar in de circulaire een loongrens ontbrak, de genoemde contributie te laag was en
artsen en apothekers loontrekkers van het
fonds zouden worden.
Hun tegenactie, in combinatie met de apothekers H. ten Harmsen van der Beek en de Wed.
L. van Eeckeren was het oprichten van een eigen fonds met een onafhankelijk bestuur naar
het Wormerveerse voorbeeld. Maar dit sloeg
niet aan bij de bevolking.

Vrendenberg en Van der Horst belegden met
hun vakbroeders een extra vergadering van de
Afdeling 'Zaanland' van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst op
7 februari 1898 in de Waakzaamheid te Koog.
Vrendenberg las de circulaire van 'Helpt
Elkander' voor en er ontstond een diepgaande discussie. Voorzitter Donath voelde zich
niet beledigd. Hij vond dat artsen inderdaad
loontrekkende dienaren van het fonds waren.
Mulder sprak van een coalitie van arbeiders tegen medici: "De medicus wordt de knecht der
knechten!"Korteweg formuleerde:
"Het werklieden-fonds heeft een bestuur dat in handen is van niet voldoende ontwikkelde en niet onafhankelijke personen. Voldoet een dergelijk fonds niet
aan de wensen van de patiënt, dan bedankt hij en is
hij vrij man. Geheel anders is het met de medicus.
Als deze meent te moeten bedanken, is doorgaans een
aanzienlijk deel van zijn inkomen verloren. "

M

en kwam in de vergadering tot het
voorstel dat twee leden met de drie
ondertekenaars van de circulaire van
'Helpt Elkander' een oriënterend gesprek
zouden hebben met de volgende vraagstelling:
-Wie kunnen lid worden van het door U op te
richten ziekenfonds?
-Wie vormen het bestuur?
-Hoe worden geschillen opgelost?
-Welke zijn Uw reglementen?
Dat gesprek vond plaats op 15 februari 1898
ten huize van voorzitter Donath te Wormerveer. De bovenvermelde vragen werden beantwoord met de opmerking dat dit door de deelnemersvergadering van het fonds zou worden
uitgemaakt. Bovendien bleek dat de Heeren
verwacht hadden dat de artsen met een bemiddelingsvoorstel zouden komen. Men ging
onverrichter zake uiteen.
Vrendenberg en Van der Horst, ongerust over
hun toekomst, publiceerden de gang van zaken
in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, waarin ze vertelden van hun mislukte

Dr. F. van Soeren

poging om de zaak bij te leggen. En er was
haast geboden. 'Helpt Elkander' besloot zelf
een arts aan te trekken en wat nog verontrustender was, in Oostzaan werd eveneens een
poging ondernomen om een arbeidersfonds
op te richten, waarbij reeds een arts werd opgeroepen, buiten de Oostzaanse arts Boom om.
Vrendenberg en Van der Horst besloten hun
artikel in het NTVG met de woorden: "Het is
een strijd voor beginselen, die wij niet mogen prijsgeven, omdat de, toekomst van onze stand er van zal
afhangen.
Steunt ons in die strijd! Stelt U met ons in gelid tegenover de gemeenschappelijke vijand!"

Het antwoord van 'Helpt Elkander' verscheen
15 maart 1898 in de Zaanlandse Courant:

"Wij hebben te Koog-Zaandijk een doktersbeweging. Deze geschiedenis dateert van december
1897, toen het Bestuur der vereniging 'Helpt Elkander Medicinaal' trachtte een fonds te stichten
om tegen contribuering geneeskundige hulp te verkrijgen. Het antwoord der geneesheeren is geweest,
dat zij zelven een fonds hebben opgericht, natuurlijk geheel gevormd naar hunne wensen. De zaak
bleef evenwel aan de orde, niettegenstaande de geneesheeren heel wat water in de wijn hebben gedaan. Thans is men zo ver gevorderd, dat weldra
onderhandelingen met een arts van elders kunnen worden aangeknoopt om zich alhier te vestigen en die zich dan in hoofdzaak zal moeten bezighouden met het nieuwe vrije fonds, waarvoor
reeds ruim 1500 personen zijn ingeschreven. De
contributieregeling is als volgt: Uit hetzelfde gezin
betalen man en vrouw elk 5 cent per week, voor
hoogstens 3 kinderen bedraagt dat l cent per kind,
terwijl inwonende kinderen boven 16 jaar 2,5
cent moeten betalen. Eerstdaags zullen hier ook
pogingen worden gedaan om door een matige contributieheffing, een fonds te vormen, waaruit den
leden medicinale hulp kan worden verschaft. "
Dat water in de wijn van Vrendenberg en Van
der Horst was een tegenvoorstel geweest,waarin een maximum inkomensgrens van ƒ 750.werd voorgesteld en de oprichting van een reservefonds in handen der leden.Maar er was
geen weg terug, de Zaandamse arts Van der
Stempel werd benaderd om de betrekking van
fondsarts bij 'Helpt Elkander' te vervullen,
maar hij had dat voorstel afgeslagen.
Nu werd het ernst. Het bestuur van de afdeling 'Zaanland' van de NMG stelde een motie
op, welke werd gepubliceerd in de Zaanlandse
Courant en in het Tijdschrift voor Geneeskunde:

Dr. C. E. v. d. Horst,
Zaandijk

Dr. C. W. Vrendenberg,
Koog aan de Zaan

"De Afdeeling Zaanland en Omstreken van de
Nederlandse Maatschappij ter bevordering der
Geneeskunst, kennis genomen hebbende van de
strijd der ziekenfondsen te Koog-Zaandijk verklaart zich solidair met de collegae Vrendenberg
en van der Horst; verklaart diensvolgens, dat het
aannemen ener betrekking als fondsdokter van
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hen, die thans de oprichting van een ziekenfonds
tegen het reeds bestaande beoogen, door haar zal
worden beschouwd als een niet collegiale handeling, zoodat geen lid van genoemde Afdeeling zal
willen consulteren met of zal willen vervangen
een geneesheer die op die condities ingaat. Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Medicinale
bladen en in de grote pers.
Namens de Afdeeling voornoemd,
J. W. F. Donath, voorzitter.
Inmiddels werd bekend dat het Oostzaanse
ziekenfonds in oprichting 'Eendracht maakt
macht' reeds een arts had aangetrokken.
Eén van de drie initiatiefnemers van 'Helpt
Elkander Medicinaal'?. Leguit schreef een
brief aan de redactie van het Tijdschrift van
Geneeskunde. De redactie plaatste een
resumé na overleg met voorzitter Donath.
Leguit verklaarde daarin:
"Hel is niet waar dat er geen grens van welstand

wordt bepaald. "
"Het is niet waar dat het ziekenfonds der Heeren

De Geneeskundige Kring Afdeling Amsterdam
der Ned.Mij. tot Bevordering der Geneeskunst
verklaart zich wat de ziekenfonds kwestie te KoogZaandijk betreft, solidair met de Afdeling Zaanland en Omstreken van bovengenoemde Maatschappij.
Tengevolge van de aanneming dezer motie zullen
de leden van den Geneeskundige Kring te Amsterdam niet willen consulteren met, en niet willen
vervangen een geneesheer, die zich verbindt aan
het ziekenfonds, waarvan thans te Koog-Zaandijk de oprichting wordt beoogd. "
Namens het Bestuur,
Amsterdam 28 Maart 1898
Dr.Jb. van Geuns, voorzitter
Dr. H. Burger, Ie secretaris.
Het Oostzaanse fonds 'Eendracht maakt
macht' was al verder gegaan en had de Maasbommelse arts De Bruyne aangesteld.
De kring komt tot de conclusie dat ook dit ziekenfonds geen onpartijdig bestuur heeft en
zoekt opnieuw de publiciteit met een motie:

verdacht is gemaakt; dat hadden ze. zelf al gedaan. "

"Het is niet waar dat de beweging een socialistische
was: één der drie commissieleden heeft nooit tot diepartij in betrekking gestaan. "
"Het is niet waar dal er knechtschap werd verlangd
van den geneesheer; samenwerking en overleg
wenschten wij met den medicus. "
"Het is ook niet waar, dat wij handen en voeten gebonden wenschten te zien der Heeren Doctoren, juist
het tegendeel: wij wenschten onder ivederzijdsche
verplichting toch de beste waarborgen voor de vrijheid aan beide zijden. "

D

e redactie van het NTVG vroeg de mening van voorzitter Donath, die aanried
het gehele ingezonden stuk te plaatsen,
maar dat nam te veel ruimte.
Donath betwijfelde ten zeerste de opmerking
van Leguit "dat men te Koog-Zaandijk zo algemeen
naar een andere geneesheer verlangde ".
Donath vervolgde: "De Heer Leguit vergeet de
hoofdzaak in het betoog van de heren v. d. Horst en
Vrendenberg te weerleggen: dat het comité te Koog-

Zaandijk een ondergeschikten dokter wenscht te benoemen. "
"De Heer Leguit zegt wel dat men van den dokter
geen knecht wenst te maken, dat men samemverking

en overleg wenst in het bepalen van de contributie,
in het vaststellen van de grens van welstand, ja zelfs
bij het maken van de instructie, maar hij vergeet te
zeggen, dat die. samenwerking en dat overleg alleen
plaats kunnen vinden op voorwaarde, dal hel administratief en finantieel beheer der op Ie richten vereniging blijft in handen van het Comité. "

"De Heer Leguit eindigt met de opmerking dat de
uitgelokte strijd helemaal niet is in het persoonlijk
belang der Commissie namens welke hij spreekt,
maar in dat van hel volk. Het is een strijd van be-

ginselen. Wij veroorloven ons de opmerking dat ook
de medici in deze zaak een strijd van beginselen voeren in het algemeen belang!"
Aldus voorzitter J. W. H. Donath in het NTVG.

De strijd verhardde zich. De Kring Zaanland
der NMG zocht en verkreeg steun van de Amsterdamse Kring. Ook deze motie werd gepubliceerd in de Zaanlandsche Courant:
12
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"De Afdeeling Zaanland en Omstreken van de
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der
Geneeskunst, kennis genomen hebbende van het
Reglement van het onlangs opgerichte ziekenfonds
'Eendracht maakt Macht' te Oostzaan en is van
mening dat de grondslagen, waarop dat fonds berust, van een sociaal-medisch standpunt moeten
worden afgekeurd;
-betreurt, dat, niettegenstaande herhaalde waarschuwing door of van wege genoemde Afdeling,
een medicus gevonden werd, die zich aan dat
fonds heeft verbonden.
- ontzegt aan die medicus], de Bruyne iedere collegiale hulp. "
Namens het Bestuur der Afdeling Zaanland en
Omstreken,
Zaandijk, 11 juni 1898
Dr. C. E. v. d. Horst, secretaris.
De strijd werd nu in de openbaarheid verder
uitgevochten. 'Eendracht maakt Macht' kon
niet aan zijn financiële verplichtingen voldoen, werd opgeheven en de arts De Bruyne
vertrok uit Oostzaan.
'Helpt Elkander Medicinaal' slaagde er niet in
door de boycot van de medici een eigen geneesheer aan te trekken, maar er werd op de
vergadering van 5 maart 1899 in de Waakzaamheid te Koog besloten andere wegen te
zoeken. Dr. C. E. van der Horst practiseerde te
Zaandijk tot 1927 en Dr. C. W. Vrendenberg te
Koog tot 1928.

Het einde van een tijdperk
Soms komt men in archieven indrukwekkende foto's tegen, waaraan de noodzakelijke documentatie ontbreekt,
zoals de datum en plaats van de opname en de namen, van de afgebeelde personen.
Een dergelijke foto trof ik aan in het Gemeentearchief Zaanstad: Dertien keurige besnorde en behaarde heren,
in het driedelig pak met hoge witte boorden ( zgn. vadermoordenaars!). Herdenken ze iets, of vieren ze iets"?

Dr. F. van Soeren

Groepsfoto juli 1918
bij het afscheid- van
Dr. P. C. Korteweg
Wie zijn de afgebeelde
collegae ?

Allereerst de rij zittenden v. l. n r.:
A. P. van Roojen,
huisarts te Zaandam.
A. Pelt, huisarts,
Westzijde 81 Zaandam.
Dr. C. W. Vrendenberg,
huisarts te Koog.
Dr. P. C. Korteweg,
huisarts, Marktstraat
91 Wormerveer.
Dr. C. E. v. d. Horst,
huisarts te Zaandijk.
Dr. J. M. Rebel, huisarts te 'Zaandam.

I

n de Zaanse Encyclopedie, deel I blz.283,
staat de/e foto ook afgebeeld met het bijschrift: "Zaanse huisartsen in 1920. Op de foto
zijn vrijwel alle toen in de streek werkzame artsen
verenigd. Zittende, derde van links dokter Vrendenberg (Koog), naast hem de artsen Korteweg (Wormerveer) en Van der Horst (Zaandijk) ".
Het intrigeerde me, wie de andere afgebeelde
collegae waren en ik richtte mij tot ing. Jan de
Goeje met de vraag of hij, als zoon van een
Zaanse huisarts, mij kon inlichten. Prompt
haalde hij dezelfde foto met passepartout uit
de kast met op de achterzijde de namen van
de afgebeelde collegae en een artsenrijmpje.
Hij kon mij echter niet vertellen wanneer en
bij welke gelegenheid deze foto gemaakt was.

De oplossing leverde het notulenboek van de
Kring Zaanland der Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst.
De foto werd gemaakt ter gelegenheid van het
afscheid en vertrek uit de Zaanstreek van de
centrale figuur op de foto de Wormerveerse
huisarts dr. P. C. Korteweg. Op de vergadering
van 11 juli 1918 werd de scheidende Korteweg
door voorzitter Pelt toegesproken. Het ligt
voor de hand te veronderstellen dat de foto
kort voor of na deze datum door een beroepsfotograaf is vervaardigd.
Korteweg had /ich in 1879 te Wormerveer gevestigd in het door zijn schoonvader R. Laan
gekochte pand Marktstraat 91. Hij was een
zeer scherpzinnig arts, die door zijn vele publicaties, vooral op het gebied van de malaria, bekendheid in den lande had verworven, maar
ook door zijn wij/e optreden vele geschillen

had beslecht. Bij zijn 25-jarig artsenjubileum
in 1904 had hij van /ijn patiënten zo'n grote
gift ontvangen, dat /ijn ideaal, een eigen Wormerveers Gemeente Ziekenhuis, in 1905 verwezenlijkt kon worden.
Kortom Korteweg was een waardige vertegenwoordiger van dat type huisarts, dat het vak beheerste en overzag , en het /onder specialistische hulp moest en kon stellen.
Het bijzondere karakter van zijn afscheid is
duidelijk op de foto te aanschouwen.

M

aar de geschiedenis gaat voort! Op
l september 1919 werd door de Gemeente Zaandam aangesteld de chirurg dr. P. H. van Roojen, als directeur van de
G.G. en G.D, hoofd van de te stichten polikliniek op de Westzijde en chirurg van het als
ziekenhuis in te richten pand Oostzijde 59, 'de
villa'.Hij werd de eerste specialist, werkzaam
in de Zaanstreek, die toetrad tot de Zaanse artsenkring.
Zónder Korteweg en mét van Roojen J r. begon
de kring aan een nieuw tijdperk.

De rij staanden,
v. l. n. r.:
J. L. Labberté, huisarts te Krommenie.
J. de Wit, huisarts,
Westzijde te Zaandam.
Dr. C. J. v. d. Loo,
huisarts en schoolarts,
Bootenmakerstraat 89
te Zaandam.
J. J. Vis, huisarts
Kerkbuurt 3 te Westzaan.
J. W. de Goeje, huisarts Oostzijde 16 te
Zaandam.
C. Banning, huisarts ,
Hoogendijk 16 te
Zaandam, de latere
Hoofdinspecteur van
de Volksgezondheid.
P. Plas, huisarts,
Gedempte Gracht 69
te Zaandam.

Op de tafel rechts staat
het portret van de
zojuist overleden
collega Scalogne,
huisarts te Zaandam.
Niet afgebeeld op deze
foto zijn de collegae
Van Asperen, Bon,
Breukman, Noordanus,
Talsma, Trompetter en
Wenting.
De kring kende toentertijd 20 }eden.
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1905 - Het eerste ziekenhuis in de Zaanstreek
Dr. h. van Soeren

Al waren er in de negentiende eeuw in alle Zaanse gemeenten tijdelijke barakken ingericht tijdens de choleraepidemieën van 1849 en 1866 en was het na de invoering van de eerste wet op de besmettelijke ziekten in
1872 de plicht geworden van elke gemeente om een, infectiebarak in stand te houden, het zou tot 1905 duren
voordat het eerste Zaan.se ziekenhuis in gebruik werd genomen.
De infectiebarakken waren bijna altijd gesloten, een conciërge had de sleutel en bij calamiteiten werden ziekenoppassers ingeschakeld onder supervisie van de gemeentearts.
Een ziekenhuis daarentegen was permanent in gebruik, beschikte over vast personeel, had een operatiekamer
en verloskamer en had vrijwel altijd een medische directie plus de mogelijkheid van een specialistische polikliniek. De opgenomen patiënten hadden chirurgische of obstetrische problemen. Observatie of opname voor
interne ziekten werd niet betaald door de ziekenfondsen en dergelijke patiënten werden dus niet opgenomen.

I

n 1883 had de gemeente Zaandam tevergeefs een plan gemaakt voor een gemeentelijk ziekenhuis. Het strandde op het feit,

dat er een infectiebarak in stand moest blijven
met een eigen keuken en eigen personeel op
ruime afstand van het ziekenhuis. Dit plan

mislukte op financiële gronden.
In 1905 lukte het de gemeente Wormerveer
echter wel.

De in 1879 in Wormerveer gevestigde arts dr.
P.C. Korteweg lanceerde in 1903 als gemeenteraadslid een ziekenhuisplan, waarvoor een
raadscommissie werd geformeerd. Het zou de

Dr. P. C. Korteweg
m 1918

bedoeling zijn om het stadsbestedelingenhuis
aan het Sluispad te verbouwen en uit te brei-

den en de naast het huis van dr.Korteweg aan
de Marktstraat staande 'Wafelkraam' zoals de
infectiebarak genoemd werd, hiervoor te slopen. Tegelijkertijd zou er een verbindingsstraat aangelegd worden tussen de Marktstraat
en de Transvaalstraat, later Paul Krugerstraat
genoemd.
In plaats van de 'Wafelkraam' zou een schooltje aan het Schoolpad worden ingericht als infectiebarak.

Eerste foto van het pas
voltooide, ziekenhuis

14
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Korteweg had zich door zijn kennis en kunde
al jaren onderscheiden, en hij was een pionier
op verschillende gebieden, zoals het bestrijden van hoofdschimmel bij schoolkinderen,
het bepalen van de eisen waaraan een goede
schoolbank moest voldoen, en zijn onderzoekingen op het gebied van de malaria. Zijn autoriteit in Wormerveer was onomstreden.
Zijn patiënten, die hem op handen droegen
hadden zich gerealiseerd dat hij in 1904 zijn
25-jarigjubileum zou vieren.
Onder voorzitterschap van burgemeester Hu-
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malda van Eysinga werd een jubileum-comité
gevormd, dat zich ten doel stelde geld in te zamelen voor een jubileumgeschenk, dat zou
kunnen bijdragen aan het ideaal van Korteweg: Het stichten van een gemeenteziekenhuis in Wormerveer.
Het comité liet daartoe biljetten drukken en
rondzenden en het werd een daverend succes:
ruim duizend personen brachten ƒ 15.531,67
bijeen, een formidabel bedrag voor die tijd.
Op 2 februari 1904 werd een receptie gehouden in de 'Nieuwe Societeit'waar jubilaris Korteweg uit handen van de burgemeester een gecalligrafeerde oorkonde (vervaardigd door
G. Rueter), een album met de namen van de
gulle gevers, en een cheque ter waarde van het
bijeengebrachte geld als jubileumgeschenk
ontving.
Een week later overhandigde dr. Korteweg in
de raadsvergadering de cheque wederom aan
de burgemeester ter uitvoering van de ziekenhuisplannen.
Op 17 mei 1904 vond de openbare aanbesteding plaats, de opdracht werd gegund aan
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aannemer Aardema voor / 21.793,De totale kosten waaronder de verbouwing
van het Bestedelingenhuis, het dempen van
de Sluispadsloot en het maken van de verbindingsweg werd afgerond op ƒ 34.500,- Na aftrek van de ƒ 15.500,- van het jubileumgeschenk van dr. Korteweg bleef ƒ 19.000,- te lenen.
Een te benoemen wijkverpleegster zou inwonen in het ziekenhuis, terwijl de Vader en
Moeder van het Bestedelingenhuis de leiding
op /ich zouden nemen.
Het onder leiding van architect Hiddink gebouwde ziekenhuis werd op 2 februari 1905
officieel geopend.
Het bevatte twee zes-persoons kamers en twee
één-persoons kamers.
Bovendien een operatiekamer. Op de eerste
verdieping kamers voor inwonend personeel
en een artsenkamer.
In het blad 'De Zaanstreek' werd vermeld:
"Mochten wij ooit een operatie moeten ondergaan,
die thuis minder goed of in het geheel niet verricht
kan worden, dat wij ons dan niet laten weerhouden
door een dwaas vooroordeel tegen ziekenhuizen in
het algemeen, maar dankbaar gebruik maken van
de schoone inrichting waarop onze gemeente met
recht trots mag zijn. "

H

oe ging het nu verder? Als directeur
werd aangesteld dokter Van Asperen, de
tweede arts in Wormerveer. Vele plaatselijke huisartsen /ouden het directoraat in latere
jaren vervullen.
In 1919 werd door dr. Wortman, door de overheid belast met controle op de ziekenhuisbouw, verklaard dat het ziekenhuis niet aan de
minimumeisen voldeed. Als antwoord besloot
de Gemeenteraad het bestedelingenhuis af te

breken en het ziekenhuis uit te breiden.
In 1945 werd op de zolderverdieping een verloskamer ingericht met 4 patiëntenkamers
voor 12 kraamvrouwen.
n 1956 werd de nieuwe polikliniek met een
zusterhuis 'De Appendix' op het Sluispad
gebouwd.

I

Operaties werden vanaf de opening tot 1945
verricht door de Amsterdamse chirurg Backer,
een geboren Wormerveerder. Na 1945 werden
de operaties verricht door de chirurgen Kummer, Collet en Van Raalten en de gynaecoloog
Iwema Bakker, allen afkomstig uit het Gemeenteziekenhuis Zaandam. Ze werden daarbij geassisteerd door de huisartsen afkomstig
uit Wormerveer en Wormer : Klopper, van der
Harst, Nolst Trenité, Heeris, Roos en Berkel Sr.
In 1967 raakte het ziekenhuis zijn vergunning
kwijt, maar het bleef functioneren als kraamkliniek. Tenslotte werd het gebouw gesloopt,
maar de specialisten-polikliniek aan het Sluispad bleef - onlangs gemoderniseerd - functioneren als buitenpolikliniek van Ziekenhuis de
Heel te Zaandam.
En de fraaie tuin bleef behouden als herinnering aan het werk van een gedreven huisarts,
die van 1879 tot 1918 de gemeente Wormerveer onschatbare diensten heeft bewezen.

Kuren in de tuin van
het Gemeente Ziekenhuis Wormerveer,
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Doktersrijmpjes
Van oudsher houden Zaankanters van rijmen en dichten, vele voorbeelden daarvan bevinden zich in het Gemeentearchief van Zaanstad. Molenrijmpjes geënt op de fraaie molennamen (ringen van mond tot mond.:
"De JUFFER en de JONKER knijpen de KAT'in het donker".
Ook de korte Zaame familienamen werden onderwerp van spot in dichtvorm: "O, Heer, wil ons verlossen van
de DEKKER's en de'POS-senr.......
Het kon niet, uitblijven dat de Zaan.se artsennamen ook liet onderwerp van woordgrapjes werden.

F. van Soeren

P

atiënten in de jaren dertig van de/e eeuw
hadden in cle kleine Zaanse ziekenhuizen ruimschoots de tijd om een fraaie
zinswending te bedenken als /ij maanden lagen te kuren voor hun longtuberculose of hun
maag/weren.
Bij toeval gelukte het ons een aantal van de/e
rijmelarijen op te sporen. Dank/ij Zr. De Jager,
destijds hoofd polikliniek Gemeente Ziekenhuis aan de Frans Halsstraat kwam ik aan de

eerste rijmpjes, al spoedig gevolgd door tal van
anderen, die aan het licht kwamen tijdens gesprekken met ex-patiënten en ex-medewerkers
van de ziekenhuizen.
Soms waren /e op het kantje en niet na te vertellen, maar vaak ook /eer beeldend.
In het volgende rijm, samengesteld uit de nette en gekuiste strofen, vindt U de namen van
de medici die in de dertiger jaren /ich inspanden voor hun /ieke Zaanse patiënten.

"Al weer een dooje!" /ei dokter VAN ROOJEN,
"Maar dat is toch kras" /ei huisdokter PLAS,
"Misschien is hij niet dood" aarzelde dokter DE GROOT,
"Hel. was overspanning" opperde BANNING,
"Was hij ziekenfonds lid ? " vroeg dokter DE WIT,
"Dat zie je toch wel!"
schamperde dokter REBEL,
"Ik weet hoe hel kwam" zei toen dokter VAN DAM,
"Dat zie je toch zo !" zei collega VAN DER LOO,
"Ik kan er geen pijl op trekken " zuchtte dokter THORBECKE,
"Weet je het niet, 'dan is het T. B .!" zei dokter LABBERTÉ,
"Het was zeker zijn long" zei de Westzaner DE JONG,
"Ik kan wel zien dal het fout zit" zei internist GOUDSMIT,
"Het was zeker zijn horst" zei J. }. VAN DER HORST,
"Maar dat geeft 'sterke pijn!" zei VAN BERKESTEYN,
"Ik zou me er niet mee bemoeien" zei toen dokter DE GOEJE,
"Zo iets onaangenaams" zei de Oostzaner TAAMS,
"Dal is het ergste wal er is" zei uit Wormervee r dokter RIS,
"Ik schrok me een aap"
zei aesculaap SCHAAP,
"Misschien was hel zijn werk wel" opperde uit Wormer BERKEL,
"Ik zou er geen tijd aan vermorsen " zei toen dokter VAN HORSSEN,
"Je weet dat ik altijd pal sta " verzekerde dokter TALSMA,
"Maar wal was nou zijn nummer?" vroeg argeloos KLIMMER,
"Ik wist niet dat dat kon!"
zei MENDES DE LEON,
"Dat voel je bij instinct" zei triomfantelijk IMMINK,
"Maar dat deden de dampen " besliste toen LAMPE,
"Koorts en rillingen" zei dokter WILLINGE,
"Het was die wrat" zei dokter BRAT,
"Hij deed zo sloom" zei dokter BOOM,
"Het ging veel te snel" zei toen VAN WEL,
"Dat moet ik nog dagen horen " zei dokter HAGEDOORN,
"Wat zag die ziel pips " zei dokter PHILIPS,
"Het was een boze kwaal" zei dokter ROOZENDAAL,
"Roep de familie!" riep Zuster PROVILY,
"Ik dacht dat die al kivam" suste broeder VAN DAM,
"Gooi hem nou in de sluis" riep eindelijk BERGHUIS,
"Ik zou je danken " protesteerde VAN BALEN BLANKEN,
"Dat geeft gedonder later" waarschuwde ONDERWATER,
"Kinderewerk!" riep OUW7ERKERK,
"Breng hem naar de belt" zei toen dokter PELT,
"Dat is een wijze raad!" besloot dokter EISENDRATH,
"En zo ging-ie dus...!" zei dokter HAGTINGIUS
Zo werd het Zaanse artsenbestand der dertiger jaren op de hak genomen! Ongetwijfeld zijn er
nog andere varianten ergens in de Zaan aanwezig.
Zend ze naar ons op!
Bron: Archief (lommissie Historie '/M n n se Ziekenhuizen Stichting Ziekenhuis de Heel.
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Doktershuizen
Van oudsher hebben doktershuizen in steden en dorpen een aparte positie gehad. Naast de notariswoning, de
burgemeesterswoning en de pastorieën bevonden ze zich meestal in de kern van de bebouwde kom. Het huis
van de dokter was bij een ieder bekend, en werd bezocht in tijden van geboorte, ziekte en dood.
Bij overdracht van de dokterspraktijk door pensionering of overlijden werd het huis samen met de praktijk
aan de opvolger verkocht, en dat was vroeger nogal eens een zoon die alles overnam en voortzette. Befaamde
doktershuizen zijn er in de Zaanstreek sinds mensenheugenis geweest, zoals het huis van Pekelharing, het
huis van Sasse, het huis van Van Roojen in Zaandam.
We hebben vier van dergelijke huizen dankzij medewerking van de bewoners mogen bezoeken en zijn veel te
weten gekomen over de lotgevallen van woningen en bewoners.

Dr. F. van Soeren

Westzijde 81 Zaandam zoals het er nu
uit ziet

Westzijde 81, Zaandam

D

e huidige bewoner, dokter Zoetelief, is
nog in het bezit van de belangrijkste
notariële acten van het statige huis met
zijn opvallend balkon.
De eerste steen werd gelegd op 17 mei 1862,
op een ledig erf in de Molenbuurt vooraan op
het Stuurmanspad, dat voor 400 gulden gekocht was door Greetje v.d. Stadt, weduwe van
Gerrit Smit Evertszoon ten behoeve van haar
minderjarige zoon Evert Smit Gerritszoon op
12 mei 1862. Dit huis was rondom door tuin
omgeven en bestond alleen uit de romp zonder de aanbouw met het balkon aan de zuidzijde. Bouwtechnisch heeft het vele kenmerken van de bouwwijze van stadsarchitect Immink, maar het bewijs ontbreekt.
Op 23 maart 1878 verkocht Evert Smit zijn
huis aan Hendrik Jacob Versteeg, burgemeester van Zaandam voor ƒ 9.000,- Burgemeester
Versteeg liet in 1884 de uitbreiding met het
grote balkon aan de zuidzijde bouwen, plus
een tweede pand aan de zuidzijde "inverdan".
In 1900 verkocht Hendrik Jacob Versteeg, inmiddels burgemeester van Schiedam dit tweede pand aan de verffabrikant Dirk Vis voor
ƒ7.000,- Pas in 1910 verkocht Hendrik Jacob
Versteeg, inmiddels ambteloos burger te Scheveningen het eerste pand aan dokter Adrianus
Marinus Pelt voor ƒ13.500,- Pelt, die zich in
1899 te Zaandam gevestigd had, zou hier tot
1942 praktijk voeren. Hij was een bekende figuur en een gewaardeerde huisarts. In 1942

droeg hij huis en praktijk over aan dokter Jan
Berkhout, die ƒ 25.000,- voor het pand betaalde, ook hij werd (en is !) een bekende figuur
in Zaandam. 34 jaar later droeg dokter Berkhout in 1976 pand en praktijk over aan de huidige bewoner dokter Theo Zoetelief. Opvallend is dat de drie medici allen voorzitter van
de Zaanse Artsenkring der KNMG zijn geweest!
De grote voorkamers in het pand hebben nog
de oude plafond-decoratie en het fraaie oorspronkelijk houtwerk. Van de vijf eigenaar-bewoners van Westzijde 81 zijn er dus sedert
1910 drie als artsen gevestigd geweest.

Plafond Westzijde 81
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Dorpsstraat 309
Warmer; begin deze
eeuw

Dorpsstraat 309, Wormer

Markststraat 91 Wormerveer

D

en huis imposant door zijn bouw en ligging. De houthandelaar jacob Kaan liet
dit houten herenhuis in 1850 bouwen op
de kop van de juist aangelegde Marktstraat.
Zijn aanvankelijk florerend bedrijf ging failliet
en Remmert Laan kocht het huis in 1881 voor
zijn 21-jarige dochter Cornelia, toen zij zich
verloofde met de sedert 1879 te Wormerveer
gevestigde arts dr. P.C.Korteweg. Na hun huwelijk in 1883 zou Korteweg in dit huis praktijk voeren tot zijn afscheid in 1918. Hij realiseerde bij zijn 25-jarig jubileum in 1904, op de
plaats van de infectiebarak 'De Wafelkraam'
naast zijn huis, het Gemeente Ziekenhuis
dank zij een royale gift van zijn patiënten en
steun van het gemeentebestuur. In 1918 werd
de praktijk voortgezet door dokter H.A.Lampe, die tot 1943 zijn praktijk voerde in het
fraai gelegen huis. Hij droeg midden in de
Tweede Wereldoorlog huis en praktijk over
aan dokter S. Klopper, die van 1943 tot 1970
zich evenals zijn beide voorgangers onderscheidde door zijn patiëntenzorg. Na een kort
intermezzo met dokter J. Zaal nam dokter
J. Hoekstra in 1972 huis en praktijk over, waar
hij nog steeds als vijfde op rij praktijk uitoefent. Het huis is door Korteweg van een serre
voorzien en de praktijkruimtes zijn door de
opeenvolgende medici gemoderniseerd, maar
het oogt nog hetzelfde als in de 19de eeuw.

it huis heeft altijd als dokterswoning gefungeerd. Het werd in 1889 gebouwd
door de gemeente Wormer voor zijn gemeentearts W.de Booy, jarenlang penningmeester van de Zaanse Artsenkring. Het huis
gesitueerd in de dorpskern bij het stadhuis en
de katholieke kerk bood en biedt een fraai uitzicht over het Wormerveld. Een uitbouw aan
de oostzijde werd het "klompenhossie" genoemd, later kwam er nog een een afdak bij
voor de wachtende patiënten. Het huis bevatte
een apotheek met een fraaie geelkoperen waterpomp.
De Booy heeft tot aan zijn dood in 1918 in dit
huis praktijk gedaan. Zijn weduwe deed woning en praktijk over aan dokter Van Horsscn,
die tot 1928 huisarts is geweest. Huis en praktijk werden toen overgedaan aan dokter A.Berkel, die voor het huis ƒ6.000,- betaalde. In
1967 droeg vader Albert Berkel zijn praktijk
en huis over aan zoon Bert, die tot 1997 in het
inmiddels gemoderniseerde praktijkgedeelte
zijn artsenberoep heeft uitgeoefend. Door
ontkoppeling van huis- en praktijk- overdracht
kan dokter Berkel in zijn woning blijven wonen als laatste arts op Dorpsstraat 309.

Dorpsstraat 309
Warmer nu

E

Dorpsstraat 369 Assendelft.

I

n 1911 bouwde Sim on Konen,een dorpsaannemer een fraai huis voor huisarts
S.Bon J r. Het stond op een markante plaats
bij de kerk en het stadhuis en het was opvallend door zijn driedelige voorgevel met zadeldak en lessenaarsdak. Het interieur is grotendeels intact en bevat vele Jugendstil-kenmerken. De vroegere apotheek is nog aanwezig.
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Marktstraat 91
Wormerveer
tegenwoordig

Als voorbeeld van een villa uit het begin van
deze eeuw met kenmerken van de Old-Énglish
style en van elementen welke ook De Bazel en
Berlage toepasten, is het als monument erkend.
Huisarts S. Bon Jr, zoon van de laatste in de
Zaanstreek werkende stadsheel-en vroedmeester S.Bon Sr., werkte van 1905 tot 1926 in Assendelft en werd opgevolgd door huisarts Onderwater, die op zijn beurt de praktijk in 1948
overdeed aan dr. Veenekamp. Daarna praktizeerde Ablij vanaf 1962, die tenslotte huis en
praktijk verkocht in 1972 aan de huidige bewoner J.Th.M. Weerdesteyn, die samen met
zijn echtgenote R.F. Weerdesteyn-Spoor de
praktijk uitoefent.

V

er markante doktershuizen, in het oog
/allende bouwkundige constructies,
naar ook rnedisch-historisch gezien
zeer waardevolle monumenten uit de recente
Zaanse geschiedenis.
Ook in de andere Zaanse dorpen bevinden
zich artsenpanden, die zich door plaats, bouw
en medische geschiedenis onderscheiden van
hun omgeving en een beschrijving verdienen.....

Glas-in-lood-ramen anno 1911 in het, trappenhuis
Dorpsstraat 369 Assendelft
Dorpsstraat 369
Assendelft nu
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Het doktershuis aan de Lagedijk in Zaandijk en zijn bewoners
In het kader van dit themanummer wil ik het doktershuis aan de Lagedijk 166 in Zaandijk beschrijven, als
kleinzoon van de eerste Van der Horst die als arts het pand op Lagedijk 166 betrok. Omdat mijn familie
bijna 60 jaar in dit huis woonde, zult u, meer dan gebruikelijk, een groot aantal persoonlijke herinneringen
in dit artikel aantreffen.

J.J. van der Horst

Cornelis Eibartus van der Horst
Voordat ik met mijn persoonlijke herinneringen begin, neem ik u mee naar het jaar 1865
toen Cornelis Eibartus van der Horst (Bart)
werd geboren in Voorthuizen(G). Na zijn
middelbare school volgde hij een opleiding
tot onderwijzer, maar werd kort daarop door
de regering in staat gesteld medicijnen te gaan
studeren.
Na deze studie te hebben voltooid, vestigde hij
zich in Zaandijk om daar aan het eind van de
vorige eeuw de praktijk van dokter Jan Mulder
over te nemen. Hij trok in een pand op het
noorden van de Lagedijk dat het Noorderhuis
werd genoemd (zie ook Anno/Met Stoom,
nummer 130) en later naar de Zaanse Schans
werd overgebracht. Hij was inmiddels getrouwd met de Groningse verpleegster Arnolda Cornelia Henriëtte (Jet) Uden Masman. Zij
kregen eerst twee zoonsJacob Jan (Jaap, 1897)
en Josephus (Jo later Jos genoemd, 1899). In
1901 volgde een dochter, Gesina Elisabeth
(Zus). In het jaar 1902 trok het doktersgezin
in het in 1896 gebouwde pand Lagedijk 166.
Lagedijk 166 Zaandijk
Het pand is neergezet door de weduwe van notaris mr. Meindert Donker. Aanvankelijk was
de notariswoning een groot Zaans houten
huis. Na zijn overlijden in 1895 liet zijn weduwe mevrouw Aaltje Donker-Vis dit pand in
1896 neerhalen om er op die plaats twee grote
stenen huizen neer te laten zetten (Lagedijk
166+168).
Lagedijk 166 is het grootste pand en werd
evenals nr. 168 gebouwd door architect-timLagedijk 166, Zaandijk
(Foto dr. C.E. van der
Horst, 1907)
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merman J.H.Eilmann uit Zaandam.
Eilmann bouwde in de Zaanstreek verschillende grote woonhuizen.
Het pand Lagedijk 166 telde één verdieping,
een grote zolder over het hele pand en een
serre aan de tuinzijde. In die tuin aan de Zaan
stond een koepel en een zogenoemde (Turkse) tent. Beide dateerden uit de periode vóór
1896 toen daar nog het houten Zaanse pand
van notaris Donker stond. Vermoedelijk omdat ze het zicht op de Zaan belemmerden zijn
ze beide rond 1920 gesloopt.
De weduwe Donker trok in nr. 166, haar zuster
in nr. 168. De huizen waren (daarom) door
een tussendeur verbonden.
Schuin tegenover de Nederlands Hervormde
kerk in Zaandijk, was het huis met zijn karakteristieke eind 19e-eeuwse-gevel beeldbepalend, zo niet monumentaal. Jammer dat de
huidige eigenaar, toen de topgevel enige tijd
geleden vervangen moest worden, koos voor
een lelijke f'antasietrapgevel die in niets lijkt
op de oorspronkelijke fraaie voorpui.
In juli 1902, toen het Noorderhuis denkelijk te
klein werd voor het artsengezin met drie kleine kinderen, kocht Cornelis Eibartus van der
Horst het pand Lagedijk 166 voor 9.400 gulden van de erven weduwe Aaltje Donker-Vis.
Deze was namelijk kort daarvoor, op 23 mei
van dat jaar, overleden.
Bart was zeer geïnteresseerd in planten. Hij
kweekte bijvoorbeeld cactussen onder glas, op
het één na hoogste platte dak van zijn huis. Hij
hield ook bijen. Zielsblij was hij toen hij de zieke scheepsarts van het Hospitaal Kerkschip

HET DOKTERSHUIS AAN DE LA GEDIJK IN ZAANDIJK EN ZIJN BEWONERS

'De Hoop' voor één zeereis kon vervangen.
Daardoor was hij in de gelegenheid een bezoek
te brengen aan de Far Oer-eilandengroep met
zijn bijzondere plantengroei. Daarnaast deed
hij veel aan fotografie en maakte met zijn platencamera tal van opnamen in Zaandijk.
De jeugd van Jaap en Jo(s)
De kinderen van Cornelis Eibartus en Arnolda
Cornelia Henriëtte groeiden voorspoedig op.
Zij het dat Jacob Jan een moeilijke start had.
Het eerste halfjaar moest een min worden ingeschakeld. Hij vermaakte zich later prima met
zijn broer Jo later Jos genoemd en met Zus.
Veel later vertelden hun ouders ons dat zij
(Jaap+Jo) eens een model van een Montgolfière (heteluchtballon) wilden oplaten. Als brander deed een prop watten dienst, gedoopt in
spiritus. De watten werden aangestoken, ontvlamden, hij steeg mooi op en ... koerste recht
op de NH-kerk af! Daar bleef hij in de luigaten
van de toren steken, gelukkig zonder onheil
aan te richten!
Mijn vader Jacob Jan (Jaap) was een verwoed
radioamateur. Hij was amper 17 jaar toen hij
zich de morsecode eigen had gemaakt. Via
een 100 meter lange draadantenne naar een
hoog fabrieksgebouw in de buurt ving hij tijdens de Eerste Wereldoorlog de frontberichten op. Deze decodeerde hij, werkte ze uit en
hing ze op in de etalage van Drukkerij Out in
Koog aan de Zaan. Pas veel later konden de
mensen dit nieuws in de krant lezen!

Studie
Na de HBS in Zaandam te hebben doorlopen,
begon hij in Amsterdam aan de studie medicijnen die hij in 1922 afrondde. In 1925 promoveerde hij tot doctor in de geneeskunde op
het proefschrift 'Bijdrage tot de kwantitatieve
bepaling van den kleurenzin'. Stelling VIII van
deze dissertatie luidde: 'Ter beperking van mogelijke malaria-epidemieen in de toekomstige '/.uiderzeeprovincie stelle men tijdig bepalingen vast, waaraan bij den woningbouw aldaar zal moeten worden
voldaan'.
Huisarts
Vanaf mei 1926 deed hij samen met zijn vader
de praktijk. In 1927 trouwde hij met Wilhelmina (Mien) Warnsinck die hij had ontmoet in
het Wilhelmina Gasthuis tijdens hun medische studie. Zij deed haar artsexamen in 1925.
Vanaf dat moment trok mijn grootvader zich
terug uit de praktijk en verliet later met zijn
vrouw het huis aan de Lagedijk om te verhuizen naar het pand Goeman Borgesiusstraat l,
in Zaandijk. Naderhand verhuisden zij naar de
P.C. Hooftlaan in Driehuis. Hij overleed in
1946 en mijn grootmoeder in 1956.
Ontspanning
De eerste jaren zochten mijn vader en moeder
in de zomer de rust en de schone lucht van het
Zwitserse hooggebergte. Daar maakten zij lange bergwandelingen, vaak samen met Zr. Besselaar, directrice van Ons Verpleeghuis in de
Koog.
Mijn vader was ook een enthousiast tennisser
en lid van KZTV, de Koog-Zaandijkse Tennis
Vereniging. In diverse bestuursfuncties maak-

Dr. C. E. van der Horst
in 1945
(Foto dr. J.J. van der
Horst)

te hij zich verdienstelijk. Zo zette hij zich persoonlijk in om de grasbaan van KZTV aan de
Stationsstraat in de Koog te vervangen door
twee gravelbanen. Dat was voor die tijd zeer
vooruitstrevend. Van 1916 tot 1926 was hij bestuurslid en daarna, tot 1935, voorzitter. Bij
zijn aftreden werd hij benoemd tot erevoorzitter. Hij hing het racket aan de wilgen en ging
zich meer toeleggen op zijn gezin.
Het gezin
In 1928 werd Margot geboren, gevolgd in 1930
door Arnolda Cornelia Henriëtte (Jet), ikzelf
Jakobjan (Jaap) in 1932 en Elisabeth (Lies) in
1935. (Het lag dus voor de hand dat hij toen
met tennis ophield).
Omdat moeder Mien de apotheek deed, had
zij hulp van diverse meisjes in dit drukke gezin.
Een meisje voor overdag, een meisje voor dag
en nacht en een werkster. Ook de huisnaaister
ontbrak niet. Een van hen is uit dit huis getrouwd en heeft er nog een jaar gewoond.
Tijdens een reünie in 1985 kwamen er 14 oudwerkneemsters bijeen; de oudste was 85! Een
van hen vertelde toen dat mijn moeder erg sociaal optrad. Ze hield altijd in de gaten of het
personeel zich niet overwerkte. Én, inspannende karweitjes moesten worden afgewisseld
door ontspannender werk. De naaister vertelde dat zij eind jaren veertig al hoeslakens
moest maken die toen nog lang niet in de handel waren. Moeder Mien overleed al in 1954,
na een langdurig ziekbed.
Verbouwing
In 1937 besloot mijn vader een deel van het
huis te moderniseren. De grote woonkamer
inclusief serre van 15 meter lengte en circa 4,5
meter hoog kreeg een verlaagd plafond. Ook
verdwenen er één paar schuifdeuren. De tussendeur met het pand 168 werd toen vervangen door een stalen muur. Gerbrand Vis jr.
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De spreekkamer anno
1938 naar het ontwerp
van binnen huisarehitekt Paul Bromberg
(foto dr. J.), van der
Horst)

had namelijk in de jaren twintig in het kamertje dat aan nummer 166 grensde, brand veroorzaakt bij het spelen met een stoommachine;
dat was mijn vader nooit vergeten!
De verbouw, op advies en onder toezicht van
de in die tijd bekende binnenhuisarchitekt
Paul Bromberg (1893-1949), werd uitgevoerd
door de firma Vredenduin. Bromberg was jarenlang verbonden aan Metz & Co in Amsterdam; later werkte hij bij Pander in Den Haag.
Behalve door zijn ontwerpen verwierf hij bekendheid met zijn tallo/e publicaties en voordrachten waarmee hij de nieuwe ideeën over
vormgeving onder de aandacht trachtte te
brengen.
Eigenlijk was het zijn wens het gehele huis te
moderniseren. Maar dat vond mijn vader te
kostbaar worden. Wel mocht hij de spreek- en
wachtkamer aanpakken. In de keuken werd
een van de eerste Bruynzeelkeukens aangebracht.
De Tweede Wereldoorlog
Toen op 10 mei 1940 de oorlog uitbrak, werden wij die ochtend allen aan het werk gezet
om de voorraad nieuwe medicijnflessen op
zolder in veiligheid te brengen. Daarna werden de ramen aan de binnenzijde voorzien
van plakband, om geen last te hebben van
rondvliegende scherven. Later werd de bestaande kelder voorzien van extra zware steunbalken en van een stalen raam dat toegang gaf
tot de steeg. Bovendien werd in de binnenmuur van de kelder een opening gemaakt
waardoor wij, als het huis zou zijn ingestort,
kruipend de achtertuin konden bereiken. Cie-
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lukkig is die vluchtweg nooit nodig geweest.
Vader wilde niets aan het toeval overlaten.
Overigens, bij luchtalarm stuurde hij ons allemaal de kelder in. Zelf ging hij echter naar het
hoogste platte dak om te zien wat er gebeurde!
De fraaie trap in de hal van Lagedijk 166.
(Foto dr. J. J. van der Horst)

HET DOKTERSHUIS AAN DE LAGEDIJK IN ZAANDIJK EN ZIJN BEWONERS

Huisconcerten
De grote woonkamer kon tijdens de oorlogswinters, steeds op zondag, uitstekend worden
gebruikt als concertzaal. Hier traden kunstenaars op die zich niet wilden aansluiten bij de
Nederlandse Kultuurkamer. Deze Duitse instelling verplichte kunstenaars en artiesten zich
daarbij aan te sluiten, op straffe van een verbod om op te treden en daardoor brodeloos te
worden. Een onduidelijke - want zwaar geheime - groep Zaankanters, organiseerde de uitnodigingen aan de kunstenaars. De toegangsprijs voor zo'n optreden bestond uitsluitend
uit levensmiddelen. Daarvoor werd een grote
mand neergezet bij de voordeur, waarin iedere
belangstellende zijn gave kon deponeren.
Café Loggen zorgde voor stoelen; er was plaats
voor circa honderd mensen. Timmerman Klomp
maakte een podium en mevrouw Ferf uit Wormerveer leende ons graag haar vleugel.
Een ander voordeel was dat in dit doktershuis
dus regelmatig en dagelijks mensen in en uit
liepen. Het was voorzien van rolluiken aan de
straatkant die neergelaten werden zowel tegen
de kou van buiten, als om te voorkomen dat
het geluid buiten hoorbaar zou zijn. Omdat
de bezetter samenscholingen van meer dan 5
mensen streng had verboden werd de gasten
gevraagd tussen 13.00 en 15.00 uur te arriveren. Dan viel het minder op. Zo traden onder
anderen op: pianist Willem Andriessen, Bodi
Rapp, Loudi Nijhoff, Felix de Nobel, Jan Apon
en Georgette Hagedoorn. Ik weet nu nog
steeds niet wie bij die organisatie waren betrokken, ook al omdat je gewend was in de
oorlog geen vragen te stellen.
KNMG
Vader kon kennelijk het besturen niet laten.
Want gedurende geruime tijd was hij voorzitter van de Kring Zaanland van de Kon. Ned.
Mij. ter bevordering van de Geneeskunst. In
1947 werd hij lid van het hoofdbestuur van de
KNMG. Van 1950 tot 1951 was hij voorzitter.
Hij overleed vrij plotseling in 1961. Zijn motto
luidde: 'Gezondheid is een ziekte met 100%
sterfte!'. De praktijk werd voortgezet door
dokter D. van Wijk met wie hij al enkele jaren
was geassocieerd. In 1987 verliet deze het
pand en verplaatste de praktijk naar elders in
Zaandijk. Van Wijk was daarmee de laatste
huisarts die Lagedijk 166 bewoonde.
HOZA
Jos van der Horst, de broer van mijn vader,
trouwde in 1928 met Margaretha Gatharina
(Gré) Flentrop. Eerst werkte hij als technisch
tekenaar bij Machinefabriek P.M.Duyvis. Daar
ontmoette hij onder andere Jaap Kaal, de latere schilder. Deze woonde in het weeshuis van
Zaandijk op nauwelijks honderd meter van Lagedijk 166. Jaap Kaal was dan ook geregeld
daar te vinden.
In 1938 huurde Jos een klein fabriekje in
Zaandam. HOZA was een feit. Met zeven houtbewerkingsmachines begon hij fraaie siermolentjes en poppenmeubels te maken. Een
klein aantal molens is nog permanent te zien
in het Zaanse Molenmuseum. Tijdens de oorlog kwam er gebrek aan alles, zoals houten
fietstrappers, maatlatjes en speelgoed. Bij hem

werkten veel onderduikers die weigerden in
Duitsland te werken.
Direct na de oorlog was er veel vraag bij de
stoomvaartmaatschappijen naar houten artikelen. In 1948 werden zijn producten verdrongen door het Japanse speelgoed. Toen kreeg
hij een tip om pallets te gaan maken. Van
Gend & Loos werd zijn eerste klant, direct gevolgd door Philips waarvoor hij een gepatenteerd boxpallet ontwierp. Philips gebruikte
die voor het transport van TV-buizen.
Omdat zowel de productie als de producten te
groot werden, verhuisde de fabriek naar de
Rijkswerkinrichting in Hoorn. Daar werkten
eerst allerlei boefjes voor hem; later ook politieke gevangenen die dit werk liever deden
dan zakjes plakken of knijpers in elkaar zetten.
Echter, toen hun straftijd er op zat kwam er
een tekort aan werknemers. Daarom besloot
hij het bedrijf in 1956 te verplaatsen naar
Scheemda. Met zijn drie zonen voerde hij de
directie. In 1974, hij was toen 75, werd het bedrijf verkocht aan Halbertsma. Hij en zijn
vrouw overleden kort na elkaar in 1976.

Dr. ].]. van der Horst
in zijn spreekkamer,
circa 1950
(Zelfportret)

Gesina Elisabeth (Zus) van der Horst
Zus, geboren in 1901, volgde een opleiding
voor oefentherapeute; toentertijd bekend als
Zweedse Heilgymnastiek. Daarnaast gaf ze les
in volksdansen en Danse a la Dalcroze. Eerst
in een grote kamer op de eerste verdieping
van nummer 166, later in Amsterdam. Zij
trouwde in 1929 met mr. E.P. Goldschmidt, later secretaris van de Raad voor de Kinderbescherming in Rotterdam, naar ik meen. Beiden overleden kort na elkaar in 1984.
(ieraadplaagde literatuur en manuscripten
- J.F. (',.Linthoven De hinltuniens wie en war, 1989 Heemstede
- Diverse originele koop- en aannemingscontraden
-Monique Tennissen Pu ui Bromberg Uitg. 010 Rotterdam

- Inge Toussaint Herinneringen aan goei e ouwe tijd , artikel uit I)
Typhoon van 16-12-19X1

1347

Oostzijde 59 en Oostzijde 61, toeval?
Dr. F. van Soeren

In de twintiger jaren van deze eeuw hebben op de Oostzijde te /aar/dam twee kleine 'ziekenhuisjes' naast
elkaar bestaan, waarvan de lotgevallen vermeldenswaard zijn.

van de katholieke familie Blans, rijstpellers,
failliet gegaan door cle Eerste Wereldoorlog.
De koopsom bedroeg./ 30.000,- De bedoelingwas om in dit gebouw de G.G.D. en de gemeentelijke poliklinieken onder te brengen
en verder 20 bedden te plaatsen voor operatiepatiënten. Er werd een operatie-kamer en een
röntgen-kamer ingericht. Hoofdverpleegster
werd /nster A. C. Provily en C. van Dam werd
als conciërge-verpleger aangesteld. Daarnaast
6 verpleegsters.
De voor besmettelijke ziekten bestemde barakken ('De Brak') stonden in de Westerkerkstraat (Parkstraat), de/e hadden geen w.c.,
geen elektrisch licht en geen centrale verwarming. Voor interne patiënten was er geen opnamemogelijkheid!

In 1920 werden in 'de villa', zoals Oostzijde 59
al gauw werd genoemd, 302 operaties uitgevoerd, waaronder 80 breukoperaties, 19 patiënten overleden. Oost/ijde 109 werd in 1921
als /usterhuis in gebruik genomen. In 1922
werd het personeel uitgebreid tot 27 personen,
waaronder l boekhouder en l operatie-zuster.

De 'Villa', Oostzijde
59 Zaandam

O

p 17 april 1918 was het raadsbesluit genomen tot cle oprichting van een gemeentelijke geneeskundige dienst. Tot
directeur werd aangesteld de chirurg dr. P. H.
van Roojen, zoon van een Zaanse huisarts. Hij
formeerde snel een specialisten-polikliniek op
Westzijde 112 met Amsterdamse specialisten,
maar drong aan op aankoop van een groot
pand dat tot polikliniek-verpleeghuis zou kunnen worden ingericht.
In maart 1919 werd door de gemeente het
pand Oost/ijde 59 aangekocht uit cle boedel

De St.janstichting,
Oostzijde 61

24
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Inmiddels was de inrichting voor besmettelijke ziekten in de Westerkerkstraat 'gemoderniseerd' en geschikt gemaakt voor 27 besmettelijke patiënten en 40 niet-operatieve patiënten.
Als internist werd aangesteld dr. J. Goudsmit, die
tevens vice-directeur was.
Patiëntenvervoer tussen beide inrichtingen
ging per fiets-brancard, getrapt door Broeder
van Dam, via het Ruyterveer....
In 1923 werd een bijgebouwtje voor de administratie neergezet, en er werd een donkere
kamer ingericht. De specialisten-polikliniek

OOSTZIJDE 59 EN OOSTZIJDE 61, TOEVAL ?

Rood'Zaan dn m heroverd.

()• glerleuit lulechl.

Spotprenl in de socialistische zoudagskrant
'De Notenkraker' 1925
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floreerde, met als specialisten:
Dr. L. K. Wolff, oogarts.
Dr. A. Roozendaal, KNO-arts.
Dr. W. L. Carol, huidarts.
Dr. Th. B. Philips, vrouwenarts.
Dr. P. H. van Roojen, chirurg.
Dr. Mijsberg-van Roojen, kinderarts.
In 1924 werd de poort zodanig veranderd dat
voertuigen de steeg konden inrijden. En in
1925 werd een bijbouw gemaakt voor een onderzoekkamer en wachtkamer voor een tandheelkundige polikliniek.
Er werden in dat jaar 355 grote operaties verricht, waaronder 10 verlossingen.
Kortom, ondanks de krappe behuizing fungeerde men als chirurgische kliniek.
In april 1924 krijgt "de villa' belangrijke buren. Het pand Oostzijde 61, de pastorie van de
Doopsgezinde Kerk, wordt voor ƒ 22.000,- gekocht door de juist opgerichte Stichting voor
R. K. Wijk- en Zieken-verpleging 'St. Joannes'.
De regenten onder voorzitterschap van Z.E.
Pastoor Joannes Zwart, hadden een overeenkomst gesloten met de Orde van de Kleine
Zusters van de Heilige Jozef te Heerlen tot
het aanstellen van 6 eerwaarde zusters, voor
ƒ 175,- per jaar p.p. + kost en inwoning.
Behalve voor de inwoning der nonnen zou er
plaats zijn voor 12 patiënten, enkele lighallen
in de tuin, en een eenvoudige kapel.

O

p verzoek van pastoor Zwart wordt de
naam van de stichting veranderd in 'St.
Jan-stichting'.
Omdat er geen katholieke huisartsen in Zaandam gevestigd waren, legden de regenten contact met dokter Th. van Berkesteyn, die twee
kamers aangeboden kreeg voor .ƒ 40,- per
maand, en zo zijn Zaanse praktijk aanving.
Van Berkesteyn werd een adviseursfunctie aangeboden in verband met vast te stellen tarieven en aan te schaffen instrumentarium. De
firma Van Santé kreeg de opdracht om de
noodzakelijke aanpassingen in het gebouw
aan te brengen.
Besprekingen met Gemeente en Ziekenfonds
leverden problemen op daar er geen sprake
was van een ziekenhuis, door het ontbreken
van specialistische hulp.
In zijn eerste jaarverslag schreef P.F. Ranshuysen, secretaris van het Regentencollege:
"Toen kwam de dag van den 16en Februari 1925,
de glorieuze intocht der Eerwaarde Zusters, die
's morgens vroeg Heerlen hadden verlaten om hun
zegenrijke arbeid te beginnen in het rode 'Zaandam,
waaromtrent men zoveel verschrikkelijke dingen had
gehoord dat het scheen of men naar een verbanningsoord ging."
Ze werden met twee koetsen van het station af1
gehaald.
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Purmerend om advies vroeg.
nmiddels werd een plan gemaakt voor een
operatiekamer op de eerste verdieping,
waarvan de kosten geraamd werden op
ƒ 10.000,-. De patiënten zouden niet naar beneden kunnen worden vervoerd.
Dr. Meyer maakte bezwaar hier te komen opereren, daar dr. Van Roojen in Zaandam gevestigd was. Alleen als de laatste zou weigeren in
de St. Jan te opereren zou Meyer zich vrij voelen. Regent de Vries vond, dat als men geheel
afhankelijk was van dr. Van Roojen, een operatiekamer niet nodig was en een verbindingsgang tussen de kliniek en de St. Janstichting
voldoende zou zijn.
Regent van Pelt meende dat het bestaande gebouw te klein en te gehorig was voor een operatiekamer:
"De vrees is niet ongegrond, dat ruslbehoevende patiënten de stichting zouden mijden door het gillen
van de patiënten, die geopereerd moeten worden. "
Men besloot het plan te laten rusten.
Het regentencollege, bekend met de bouwplannen van de Gemeente Zaandam voor een
nieuw gemeenteziekenhuis, nam in 1926 het
besluit op zoek te gaan naar een andere locatie in de gemeente.

I

Oostzijde 59 en 61,
ongeveer 1905
Tekening T. Woudt

Operatiekamer in de
'Villa', zonder mondlap en zonder pet
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In 1925 werden 30 patiënten opgenomen, er
werden 9 kinderen geboren.
Men voelde het als een eerste vereiste dat chirurgisehe hulp geboden werd:
"Hoe dikwijls hebben wij hel al moeten aanzien dat
parochianen, die zo gaarne in de SL Janstichting
verpleegd zouden worden, tot de gemeentelijke kliniek hun toevlucht moesten nemen, omdat onzerzijds niet de hulp kon worden geboden, die zij behoefden. "
Penningmeester, Moeder-Overste en de architect van Santé pleegden overleg over de aanleg van een operatiekamer. Zij waren van mening dat deskundig advies noodzakelijk was.
Dr. Van Roojen, de gemeentelijke chirurg, zou
daarvoor de meest aangewezen persoon zijn.
Immers in de meeste gevallen zouden het ziekenfondspatiënten zijn, clie in de St. Janstichting geopereerd zouden worden. Dat zou Dr.
Van Roojen moeten doen.
"Voldoet onze operatiekamer niet aan de eisen, die
hij stelt, dan zou dit voor hem, een reden zijn om niet
in de St.Janstichting te opereren. "

P

astoor Zwart wilde eerst van de schulden
af en schoof het probleem voor zich uit.
Maar de praktische problemen - te weinig opnamen - leidden er toe dat men de chirurg Meyer van het St. Liduinaziekenhuis te

Z

o bleef de strijd tussen Oostzijde 59 en
Oostzijde 61 een zeer ongelijke, een chirurgische k l i n i e k naast een verpleeginrichting.
Pas in december 1931 zou het Gemeenteziekenhuis aan de Frans Halsstraat cle kleine
en verouderde inrichtingen aan de Oostzijde
59 en de Westerkerkstraat gaan vervangen.
De St. Janstichting zou in mei 1932 Oostzijde
61 verruilen voor het St. Janziekenhuis aan de
Bloemgracht, dat als bijzonderheid ook een
Tehuis voor Ouden van Dagen binnen zijn
muren had en waar de chirurg-gynaecoloog
dr. E.A. Imrnink jarenlang de directie zou
voeren.

-Noluleiibofk Si.fan- Sticlitinu; J 924-1932

Van Oostzijde - Frans Halsstraat - Bloemgracht naar de Heel
Het St. Jan-ziekenhuis en het Gemeente-ziekenhuis. Twee bolwerken in de Zaanse ziekenhuis historie.
Duizenden Zaankanters moeten erin hebben gelegen. Tientallen jaren vormden zij de geneeskundige bastions
in de streek. Je lag in het St. Jan of in het ziekenhuis aan de Frans Halsstraat. Wie nu hel grote complex van
streekziekenhuis de Heel beziet, kan zich nauwelijks voorstellen dat de historie van de Zaanse ziekenhuizen
nog maar pas is begonnen. Pas in in de jaren dertig kreeg Zaandam de beschikking over twee nieuwe, relatief
kleine ziekenhuizen. Wie nog verder terug wil kijken doet er goed aan te bedenken dat je toen beter niet, ziek
moest worden.

Peter Roggeveen

M

et het oog op de huidige voorzieningen is het maar moeilijk in te denken
dat het met de gezondheidszorg in de
Zaanstreek een eeuw geleden beroerd was gesteld. Ziekenhuizen waren er niet. De Zaandamse artsen waren verdeeld over zo'n voorziening. Het was zaak om gezond te blijven.
Pas in 1884 werd er aan het einde van de Herengracht een mobiele barak neergezet voor
de opvang van patiënten met besmettelijke
ziekten. Tien bedden voor vrouwen en tien
voor mannen. In 1892 werd er nog een lijkenhuisje bijgebouwd. Die barak werd na ruim
twintig jaar verplaatst naar de Westerkerkstraat. Tot 1919 was er geen elektrisch licht en
geen waterclosets. Alleen een met kolen gestookte kachel. In 1919 werd er aan de Oostzijde 59 het eerste Zaandamse gemeentelijke ziekenhuisje) in gebruik genomen, dat zowel
fungeerde als ehbo-post, ziekenhuis en polikliniek. Hoewel operaties werden uitgevoerd,
werden de ernstige gevallen naar Amsterdam
getransporteerd voor verdere behandeling.
Een riskante tocht, want het transport gebeurde niet met een ambulance maar op een fietsbrancard!
Het zou tot 1928 duren eer er een gemeentelijke voordracht komt voor de stichting van
een ziekenhuis aan de Frans Halsstraat. Dat
ziekenhuis met 102 gewone bedden en 26 bedden voor besmettelijke patiënten is in december 1931 gereed en blijkt al na een paar jaar
veel te klein. De katholieken hadden voor eigen verpleegkundige faciliteiten gezorgd. Onder aanvoering van pastoor Zwart was er in
1925 aan de Oostzijde 61 een verpleeghuis opgericht, groot 14 bedden, geheten R.K. Ziekenverpleging St. Jan-stichting, 'ter hulp en
troost voor de lijdende mensheid'. Over de hygiëne
werd toen anders gedacht dan nu. Zo werden
door de nonnen de luiers gespoeld in de
Zaan.
In 1932 werd het St. Janziekenhuis aan de
Bloemgracht, groot 72 bedden, in gebruik genomen. Maar het eerste gemeentelijke ziekenhuis van de Zaanstreek stond in Wormerveer.
Het werd in 1905 gebouwd aan de Paul Krugerstraat. De Wormerveerse huisarts dr. P. Korteweg was de grote motor achter dit initiatief.

werden afgewezen omdat het ziekenhuis nog
steeds een combinatie vormde van ziekenhuis
en verzorgingstehuis voor Rooms-Katholieke
ouden van dagen. Die ouden van dagen waren
overigens strikt gescheiden. Aparte verblijfsruimten voor de mannen en de vrouwen.

Het gemeenteziekenhuis
(het latere Van Raaltencentrum) aan de Frans
Halsstraat (l 931)

I

n 1953 raken de uitbreidingsplannen met
de komst van de nieuwe ziekenhuisdirecteur dr. C. van Raalten in een stroomversnelling. Hij krijgt de opdracht de paden voor
een nieuw streekziekenhuis te effenen. Ook
het St. Jan zat niet stil en realiseerde in 1953
een grote uitbreiding tot 214 bedden met de
bouw van een nieuwe vleugel aan de Gerhardstraat 8. Hierbij werden tevens 50 kamers geïnstalleerd voor lekenverpleegsters omdat het
aantal nonnen in de verpleging sterk afnam.
De jaren vijftig kenmerken zich vooral door
een gelijkopgaande groei van beide ziekenhuizen. Zo wordt in 1954 de leiding van de rönt-

Het St. Janziekenhuis
met de ingang nog
aan de Bloemgracht

N

a het einde van de oorlog hadden de
beide Zaanse ziekenhuizen, het St. Jan
en het Gemeente-ziekenhuis, met grote problemen te kampen. De behuizing en de
inventaris was flink verwaarloosd. Bovendien
was het aantal tuberculose-patiënten sterk gestegen tijdens de oorlogsjaren, met name
door de beruchte hongerwinter. De bouw van
twee Zweedse paviljoens in de ziekenhuistuin
met 36 bedden voor tbc-patiënten vormde in
1947 de eerste uitbreiding van het Gemeenteziekenhuis. De bouwplannen van het St. Jan
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VAN DE OOSTZIJDE VIA FRANS HARTRAAT EN BLOEMGRACHT NAAR DE HEEL.

Maar daarmee is de koek niet op. Er zijn in
1967 alweer nieuwe besprekingen gaande tussen het regenten-college van het St. Janziekenhuis en de Protestants-Ghristelijke Stichting
die geen kans ziet de bouw van een eigen ziekenhuis te verwezenlijken. Die besprekingen
leiden in 1969 tot de nieuwe bestuurlijke eenheid Johannes-ziekenhuis en een schetsplan
voor een 400 bedden tellend ziekenhuis dat
aan de Vermiljoenweg zal moeten verrijzen.

M

Het Julianaziekenhuis
tijdens de opening in
september 1967

De voorzijde van het
Johannes ^ziekenhuis,
op de gevel staal nog
de oude naam, maar
het hord in de tuin
geeft aan dal, de Heel
inmiddels een feit is.
(foto jaren '70)
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genafdelingen in beide ziekenhuizen opgedragen aan röntgenoloog F. van Hartingsveldt
en wordt in 1959 de anaesthesist W. de Jonge
belast met de leiding van de narcose in de operatiekamers van beide ziekenhuizen. In 1960
wordt hetzelfde gerealiseerd voor de laboratoria met de aanstelling van klinisch chemicus
drs. C. Dickhout.
De jaren zestig staan weer in het teken van
grote uitbreidingen. Zo wordt in 1965 door
het St. Jan in 1965 vol trots de verpleegstersflat
de Wittenburcht officieel in gebruik genomen
door monseigneur J. Groot, de vicaris-capitularis van het bisdom Haarlem. Het tien verdiepingen hoge gebouw wordt daarmee het
hoogste gebouw van de stad. Inmiddels is het
gebouw ter ziele. Het werd in februari 1998 gesloopt.

I

n 1963 wordt na een voorbereiding van
ruim tien jaar eindelijk de eerste steen gelegd door wethouder J. Tilkema voor het
Juliana streekziekenhuis ter vervanging van
het Gemeenteziekenhuis. Het levenswerk van
geneesheer-directeur dr. G. van Raalten wordt
op 29 september 1967 geopend door staatssecretaris J. Kruisinga van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. En met 320
bedden is het nieuwe Julianaziekenhuis gelijk
weer het grootste ziekenhuis in de Zaanstreek.

aar zover komt het niet. In datzelfde
jaar wordt door de medische staf van
zowel het Johannes-ziekenhuis als het
Juliana-ziekenhuis het idee geopperd voor een
fusie. Dat idee is het begin van een jarenlang
overleg dat pas in 1974 daadwerkelijk zou uitmonden in een fusie. De oude St. Jan zou worden verlaten en het Julianagebouw zou worden geïntegreerd in de nieuwbouw van de
Heel. Toch zou het nog tot 1983 duren voor er
defintief met de bouw werd gestart. Bouw-,
verbouw en verhuizingen bepaalden het beeld
in de periode 1983-87. Een grootscheepse
operatie vond half september 1985 plaats met
de verhuizing van patiënten van zowel het
Johannes- als het Julianaziekenhuis naar de
'Heel.

Anna Maria Tobbe, de eerste vrouwelijke apotheker van
Nederland?
Peter Roggeveen
Gosse Oosterbaan, de oud-burgemeester van Zaandijk, bestempelt in zijn boek 'Dat goede oude Zaandijk', uitgegeven in 1971, de Zaandijkse Anna Maria Tobbe tol de eerste vrouwelijke apotheker van Nederland. Een
medische mijlpaal van nationale allure. De Encyclopedie van de Zaanstreek is voorzichtiger en houdt een
slag om de arm: 'Anna Marie Tobbe die de eerste vrouwelijke apotheker in Nederland, heette te zijn '. Hoe zit
het nu, was ze het nu wel of was ze het nu niet1? Een poging het raadsel op te lossen.

Het woonhuis en de
apotheek van Tobbe;
nu Eagedijk nrs. 116
en 118

A

nna Maria Tobbe werd geboren op
24 september 1838 en overleed op 17
augustus 1886. Ze trouwde op 7 mei 1880 met
de 61-jarige G.C.T. van de Roemer. Zij kan volgens de toenmalige begrippen met goed fatsoen een oude vrijster genoemd worden. Haar
echtgenoot Geurt Christoffel Theodorus van
de Roemer was een apotheker (examen
Utrecht 1843), die zich in 1845 in Amersfoort
vestigde en in 1875 naar Zaandijk verhuisde.
Daar ging hij als provisor (^toezichthouder)
aan de slag in de apotheek 'de Wed. H. Tobbe', gedreven door Anna Maria Tobbe en al
snel moet er iets moois zijn opgebloeid tussen
die twee. Na hun huwelijk werd de naarn van
de apotheek omgedoopt in De Roemer.
De woonstee van de familie Tobbe was generaties lang het grote houten huis aan de Zaan/ijde van de Lagedijk dat in 1906 werd gesloopt.
Het stond op de plaats waar nu de stenen
woonhuizen Lagedijk 116 en 118 zich bevinden. De apotheek stond inverdan, met ervoor
een pleintje met grote bomen. Het pleintje
heette in de volksmond 'de Tobbesteeg'. Vier
generaties Tobbe waren in Zaandijk actief als
apotheker, heelmeester en vroedmeester.

Een overzichtje van de Tobbe-tak:
Ie geslacht Hendrik Tobbe, vestigde zich in
1778 in Zaandijk. Overleden in 1808. Heel- en
vroedmeester
2e geslacht Hendrik Tobbe (geboren 1778,
overleden in 1832), heel- en vroedmeester en
apotheker.
3e geslacht Hendrik Tobbe (geboren 1806,
overleden 1868), heel- en vroedmeester
4e geslacht Anna Maria Tobbe, (geboren 1838,
overleden 1886), mogelijk de eerste vrouwelij-

ke apotheker in Nederland, zette de firma
Wed. H. Tobbe voort, tot 1880, daarna naamsverandering in De Roemer.
De apothekershistorie in Zaandijk van de familie Tobbe zou volgens historicus en oudburgemeester Oosterbaan dateren vanaf 1778,
met de komst van Hendrik I. Dat is ongetwijfeld juist. Heelmeesters hadden in die tijd zonder uitzondering als bijverdienste een winkel,
alias apotheek, waar hun instrumentarium te
kijk lag en waar geneesmiddelen werden verkocht. Voorts diende de apotheek als verkooppunt van wijn en kon men er zich laten scheren en knippen.
A an die losse regelgeving kwam in 1804
/ \ een einde. Om een apotheek te mogen
JL JLrunnen was sindsdien een examen vereist dat afgelegd kon worden in de hoofdstad
van de provincie waar men woonde. Zo'n examen had slechts regionale waarde: de apotheker die in Assen zijn examen had behaald
diende bij verhuizing naar Zaandam opnieuw
een examen af te leggen, ditmaal in Amsterdam. Al die geslaagde examenkandidaten zijn
nauwkeurig geregistreerd, leerde informatie
bij Van der Sluis, de beheerder van het Farmaceutisch Museum in Utrecht. Voor gedetailleerde informatie verwees hij naar de Historische Vereniging van de Farmacie, met name
naar de secretaris, de gepensioneerde apotheker E. Ahlrichs.
Speurend in het oude examenregister dook
de naam van Van de Roemer op en die van H.
Tobbe jr. die op 20 oktober 1812 in Amsterdam slaagde voor zijn examen. Andere Tobbes
waren niet te vinden, ook niet ene Anna Maria
Tobbe.

ANNA MARIA TOBBE, DE EERSTE VROUWELIJKE APOTHEKER VAN NEDERLAND?

Anna Maria Tobbe,
geboren 24 september
^1838, overleden 17
augustus 1886

Geur l Chrisloffel
Theodorus van de
Roemer, apotheker te
Zaandijk en gehuwd
met Anna Maria
Tobbe
Foto 'v familie-archief
H. Zwart

H

eeft Zaandijk de primeur van de eerste
vrouwelijke apotheker ? Ahlrich houdt
het op een vergissing, ingegeven door
Zaans chauvinisme: de eerste vrouwelijke apotheker was Charlotte Jacobs geweest, de zuster
van de eerste vrouwelijke arts Aletta Jacobs,
die omstreeks 1875 haar diploma haalde. Hij
opperde dat /ij misschien apothekers-assistente was geweest. Ook Ahlrichs' collega, de historicus en apotheker Witkop Koning acht het
volstrekt onmogelijk dat de Zaandijkse Tobbe
met de eer van eerste apothekeres zou kunnen
gaan strijken. Alleen het idee al wijst hij resoluut van de hand. Jacobs was de eerste, dat
staat als een paal boven water, en daarna hield
het lange tijd op voor de vrouwen.

Na 1865 werd de farmaceutische wereld nog
sterker gecontroleerd. De geneeskundige wetten van Thorbecke traden in werking en er
werden leerstoelen ingesteld aan de universiteiten waar (landelijk geldende) staatsexamens moesten worden afgelegd. Het is aannemelijk te veronderstellen dat door die nieuwe
wetten het voortbestaan van de Zaandijkse
apotheek in gevaar kwam door het ontbreken
van een gediplomeerd apotheker. Dat zou de

Aletta Jacobs (1854-1929), feministe van het eerste uur en voorvechtster
voor het vrouwenkiesrecht was een buitenbeentje die haar mannelijke collega's stevig aanpakte. Zij begon in 1871 haar studie geneeskunde aan de
Universiteit van Groningen, als eerste vrouwelijke universiteitsstudente in
Nederland. Zij vestigde zich in 1879 in Amsterdam als de eerste vrouwelijke
arts van Nederland. Zij pleitte onder meer voor geboortebeperking en ageerde
fel tegen prostitutie. Ook schreef zij een voorlichtingsboek over het vrouwelijk
lichaam waarin een aantal theorieën van mannelijke collega's onderuit
werden gehaald. Volgens de heren der geneeskunst zouden, de hersenen van
de vrouw kleiner zijn dan die van de man en was het niet raadzaam om die
hersenen al te veel te gebruiken, omdat dat schade zou kunnen toebrengen
aan de voortplantingsorganen.
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reden kunnen zijn dat Anna Maria in 1875 een
bevoegd farmaceut inhuurde als toezichthouder in de persoon van Geurt van de Roemer.
Resumerend: de meest voor de hand liggende
verklaring is dat de apotheek in 1778 is opgericht door Hendrik Tobbe I en is voortgezet
door het tweede Tobbe-geslacht in de Zaanstreek, en wel door Hendrik Tobbe II, geboren
1778, apothekersexamen in 1812. Dat apothekersexamen van Hendrik II was een noodzakelijke stap gezien de nieuwe wet van 1804.
Om de periode van 1804 tot 1812 te kunnen
overbruggen, is het aannemelijk te veronderstellen dat hij in die overgangsfase van losse
naar strenge regelgeving dispensatie heeft gekregen om zijn apotheek te mogen voorzetten.
Hoe de apotheek toen precies heette is onbekend. Wanneer de oorspronkelijke naam van
de apotheek werd gewijzigd in 'de Wed. H. Tobbe' is ook onduidelijk. Misschien na de dood
van Anna Maria's vader Hendrik III in 1868?
Maar mocht Hendrik III wel een apotheek
voeren na de dood van zijn vader in 1832? Hij
was immers heel- en vroedmeester en geen
apotheker. Mogelijk heeft hij dispensatie gekregen van de 'Provinciale commissie voor geneeskundig onderzoek en toevoorzicht'.

E

n wat gebeurde er precies na de dood
van Hendrik III in 1868? Heeft Anna Maria vanaf 1868 tot 1875 (de komst van
apotheker Van de Roemer) de apotheek in
haar eentje gerund? Dat Anna Maria zich onbevoegd bezighield met farmacie lijkt erg onwaarschijnlijk. Zij was ongetwijfeld een prima
apothekers-assistente. Het meeste aannemelijk
is dat zij zich in de periode 1868 tot 1875
heeft laten bijstaan door een gekwalificeerd
apotheker, een zogenoemde provisor. Wie dat
is geweest (of waren er meerderen?) is niet bekend.

Borstvoeding en daarna ... Molenaar's Kindermeel!
Het levenselixer van Pieter Molenaar
Westzaan vormde tientallen jaren de bron van het voedzame kindermeel waar baby 's en peuters mee werden
grootgebracht. Het levenselixer uit het Zaanse dorp genoot een onbegrensd vertrouwen bij moeders met kroost.
De wordingsgeschiedenis van het kindermeel is een wonderlijke en ontstond geheel bij toeval in 1888. Pieter
Molenaar en zijn zwager Gerbrand Swartjzn., eigenaren van pelmolen De Duinmeier, zagen hun gerstpellerij in het gedrang komen door de opkomst van de stoommachines en schakelden in arren moede over op het
pellen van rijst.

Peter Roggeveen

D

e successtory begon toen de huisarts
Van den Broecke, 'geneesheer te Westzaan', bij Molenaar aanklopte met het
verzoek een papje van rijst te maken voor een
zieke baby. Al malend met een koffiemolen
slaagde de rijstpeller daarin en wonderwel
knapte de jonge patiënt in snel tempo op van
zijn versterkend brouwsel. 'Het kind nam 't
graag, het groeide als kool, werd dik en vet, en
niet alleen, dat 't in leven bleef, maar 't werd
een toonbeeld van gezondheid', schreef een
journalist van het tijdschrift De Hollandsche
Revue in 1909.
Het verhaal over het wondervoedsel deed de
ronde en Molenaar kreeg al snel bestellingen
van huisartsen en particulieren uit de streek.
Hij besloot zijn geheim recept in geld om te
zetten. De toenemende vraag zette hem op het
spoor om het 'Kindermeel' in 1896 fabrieksmatig op de markt te brengen. Het eerste jaar
bracht een bescheiden verkoop van 700 pakjes, maar in 1901 was de verkoop al opgelopen
tot 100.000 pakjes. Die snelle stijging was voor
een belangrijk deel te danken aan een artikel
in De Telegraaf dat in 1899 verslag deed van
de miraculeuze genezing van de IJmuidense
baby Geertje van der Veen die dankzij het levenselixer uit Westzaan in leven bleef. Geertje,
een S'-maands kindje, geboren op 20 december 1898, was volgens de artsen ten dode opgeschreven, maar bleef in leven dankzij anderhalve liter lauwe melk daags, vermengd met Molenaar's kindermeel.

Een wonder. Het product kreeg in een klap
landelijk bekendheid en verwierf gelijk de status van een doeltreffend medicijn. De recepten van huisartsen waren vaak kort en krachtig: Molenaar's kindermeel. De productie
schoot omhoog en bereikte in 1909 de mijlpaal van één miljoen pakjes.

Het fabrieksgebouw
'Nooit gedacht' van
P. Molenaar & Co 's
Meelfabrieken in
aanbouw
Foto dateert uit 1911

Export
Door de binnenlandse en buitenlandse vraag
(België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Rusland
en Nederlands Oost- en Westindië) groeide de
molen uit zijn jasje. In augustus 1911 werd een
nieuwe fabriek in gebruik genomen aan de
Nauernasche Vaart bij Westzaan. Een hypermoderne fabriek aan het water waar het complete proces van meel malen, snijden en plakken van de kartonnen verpakking, het afwegen, vullen en dichtplakken door ingenieuze
machines werd uitgevoerd. Ieder pakje dat van
de band rolde bevatte de waarschuwende
tekst: 'Wacht u voor namaak en eisch op ieder
pakje het controlezegel van dr. van Hamel
Roos en Harmsen en het merk P. Molenaar &
Co-Westzaan'.

H

Aangeboden door:

Molenaars, (?' s Meelfabrieken
V/esfzaan

et product uit Westzaan werd een niet
weg te denken voedingsmiddel voor
baby's. Groot worden zonder rijstemeel van Molenaar was eenvoudig niet mogelijk, ledere baby in de jaren twintig en dertig
slikte, graag of niet, dagelijks de pap uit Westzaan. De reclame-slogan 'De dokter zei: Borstvoeding en daarna ... Molenaar's Kindermeel'
werd een gevleugelde uitdrukking. Zelfs de
crisisjaren hadden geen invloed op de consumptie. De productie liep op tot zo'n vijf miljoen pakjes per jaar. Ook tijdens de Tweede
Wereldoorlog draaide de fabriek door, zij het
op halve kracht. Van regeringswege kreeg het
bedrijf tijdens de oorlogsjaren flinke contingenten grondstoffen toegewezen in het belang
van de gezondheid van de jeugd.
Na een korte opleving na de oorlog was het gedaan met de onaantastbare positie van het bedrijf. Andere bedrijven ontdekten de financieel aantrekkelijke kant van babyvoeding, zo-

Een affiche uit de
vooroorlogse jaren
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als Nutricia en Olvarit, waardoor het marktaandeel van Molenaar stevig kelderde. In 1969
werd het bedrijf'overgedaan aan de Verenigde
Veluwse Melkfabriek te Nunspeet. De productie in Westzaan werd in 1974 stopgezet. De
productieafdeling verhuisde naar de fabriek
van de Leeuwarder Coöperatieve Condens
Maatschappij in Leeuwarden. In 1979 gingen
de Westzaanse panden tegen de vlakte. Vervolgens raakte het Westzaanse product in Duitse
handen. De Leeuwarder Maatschappij verkocht middenjaren tachtig het bedrijf aan het
Duitse 'pudding-concern' Milupa dat in
Amersfoort een Nederlandse vestiging heeft.
Inmiddels is ook dat verleden tijd. Vorig jaar
werd Nutricia de nieuwe eigenaar.

Een weggevertje van
Molenaar: een Alpacca paplepel, verkrijgbaar bij inlevering
van 50 contrölezegels

Voor uw kleine Lieveling.
MOEDERS!

Tegen inzending van 50 contrölezegels Drs.
VAN HAMEL-ROOS & HARMENS (gedrukt op de
voorzijde van onze pakjes Kindermeel) ontvangt

U gratis en franco een mooien

ALPACCA PAPLEPEL
volgens nevenstaand model en n a t u u r l i j k e
grootte.
De voordeelen van dezen paplepel zijn:

1e. dat uw kleine zonder hulp kan eten.
2e. niet vermoeid wordt.
3e. niet meer met de linkerhand kan eten.

4e. geen eten meer morst.
5e. steeds zindelijk is.
Het is dus ongetwijfeld:

een leerzaam cadeau.
Wanneer U direct dezen lepel wenscht toegezonden, zendt ons dan f 1.20 per postwlssel
of in postzegels van 10 et. U krijgt dan later,

na inzending der 50 contrölezegels, dit bedrag
weder van ons terugbetaald.

Verzuimt niet van deze aanbieding gebruik
te maken.
Alle zendingen rechtstreeks aan:
N.V. P. MOLENAAR & Co's MEELFABRIEKEN
WESTZAAN.
Speciale fabricatie
van
MOLENAAR'S
KINDERMEEL.

Cadeau-artikelen
Kindermeel leent zich bij uitstek voor geschenkartikelen. De firma Molenaar realiseerde zich al vroeg dat de verkoop gestimuleerd
kon worden door zegeltjes bij de pakjes kindermeel te sluiten, waarmee kon worden gespaard voor allerlei voorwerpen. Het assortiment groeide van plaatjes, ansichtkaarten en
reclameboekjes tot paplepels en papbordjes,
en van houten speelgoedbeestjes, spiegeltjes,

speldjes en lineaaltjes tot drinkbekers en slabbetjes. In de jaren zestig kwamen daar nog
trappelzakken en pyjamaatjes bij. Menig kind
dat opgroeide in het naoorlogse Nederland
zal zijn dagelijkse portie pap hebben opgelepeld gekregen uit een emaille bordje met de
tekst 'Ha pap, zegt Fik, Poes roept, eerst ik. Mis
hoor, lacht Mop, 't Is allemaal op'.
Albumplaatjes
Molenaar timmerde ook, in bescheiden mate,
aan de weg met albumplaatjes. In 1910 verscheen het album, Jong Holland geheten. Dat
was bepaald geen oorspronkelijke vondst. Het

was simpelweg een album zonder tekst waarin
de 144 kleurenplaatjes in uitgespaarde hoekjes konden worden geschoven. Zoete plaatjes
vooral met afbeeldingen van dorpsgezichten,
molens en klederdrachten. In 1957 greep Molenaar nog een keer terug naar de plaatjes om
de teruglopende afzet nieuw leven in te blazen. Het werd een serie van 24 plaatjes over de
Zaanstreek waarvoor nooit een album is verschenen. De serie start met een afbeelding van
de fabriek van Molenaar zelf, die zich daarop
aanprijst als "de modern ingerichte fabriek
waar het bekende Molenaar's Kindermeel gefabriceerd, zonder aanraking der handen geheel machinaal verpakt en dagelijks naar alle
windstreken verzonden wordt."
Aan het eind van de jaren vijftig verscheen
nogmaals een losse serie waarin allerhande
vervoermiddelen centraal stonden. Op de achterkant stond de opgewekte tekst: 'Eet jij ook
Molenaar's Kindermeel, dan 10 ord jij groot en sterk'.
Verzamelen

De Landsmeerse Neeltje Bleker-Swart heeft
een ongeremde passie voor Molenaar's Kindermeel. Zij is een rechtstreekse afstammeling
van Gerbrand Swart Jzn. die aan het eind van
de vorige eeuw een vennootschap aanging met
zijn zwager Piet Molenaar. Drie generaties Molenaar en Swart hebben aan het roer gestaan
van het familiebedrijf. Jac. J. Swart Kz., Neeltjes vader, was met ir. P. Molenaar de laatste directeur.
De nazaat van het voormalige familiebedrijf
spaart alles wat maar in de verste verte van
doen heeft met de Westzaanse kindermeelfabrikant. Zelfs een stuk steen van de gesloopte
fabriek ligt als aandenken in een vitrine, als
een gekoesterd relikwie. Haar passie ontvlamde twintig jaar geleden toen zij bij haar buren
een kinderbordje in het konijnenhok aantrof
dat als voerbakje diende. Sindsdien kwam er
schot in de zaak. Rommelmarkten, winkeltjes,
beurzen, overal stapte ze binnen om te speuren naar attributen van Molenaar's Kindermeel. Kennissen en familie weten van haar
passie, komen met spullen aandragen of attenderen haar op mogelijke aanwinsten. Inmiddels heeft zij een vitrine vol met alle mogelijke
artikelen die door Molenaar zijn uitgegeven.
Ook de originele pakjes kindermeel, inclusief
de inhoud, ontbreken niet. Een deel van haar
collectie was enige jaren geleden te zien op de
reizende tentoonstelling 'Op de koop toe.
Weggevertjes in Nederland'. Haar zoektocht
naar tastbare herinneringen aan het bedrijf
heeft een schat aan attributen opgebracht,
waaronder prachtig reclamemateriaal in de
vorm van een poster waarop een baby vanuit
een ei parmantig de wereld inkijkt.

O

f de legpuzzel van de historie van de fabriek compleet is, betwijfelt ze. Nog
steeds stuit ze op artikelen waarvan ze
het bestaan niet weet. Er is geen duidelijk
beeld van wat er allemaal is uitgegeven. Dat is
door het bedrijf nooit gecatalogiseerd. Medever/amelaarsters kent ze niet. Bij haar weten is
ze de enige die Molenaar's Kindermeel als specialisatiegebied heeft.

Van Sanopharm tot Medicopharma
Een halve eeuw Zaanse geneesmiddelenfabricage
De fabricage en de (groot)handel in geneesmiddelen mag worden beschouwd als een zijlijntje in de Zaanse gezondheidszorg. Een aantal jaren ivas Medicopharma N. V. niet alleen in de Zaanstreek, maar ook internationaal een belangrijke onderneming. Op het ogenblik wordt het vaandel nog gedragen door B. V. Pharmachemie
(Zaandam), losgeweekt uit het enige jaren geleden met veel rumoer failliet gegane hoofdbedrijf.

I

n 1946 richtte de Zaandijker dr. Gerrit Krijt
(vlak voor de oorlog gepromoveerd op een
proefschrift over o.a. vitamine C) de N.V.
Sanopharm op, fabriek van geneesmiddelen.
Het oprichtingskapitaal bedroeg ƒ 45.000,Het kostte moeite dat bedrag bijeen te brengen. Enige plaatselijke fabrikanten (Jom en
Jan Stuurman, Anton Pielkenrood) namen
een belang. Een deel van de cacaofabriek 'Aurora' van Stuurman op 't Kalf in Zaandam
werd het onderkomen van het bedrijf.
Hoewel de 'pillenfabriek' in de beginperiode
nauwelijks iets voorstelde, wekte de komst van
de nieuwe concurrent toch weerstand op bij
grote concerns als Brocades en ACF (Amsterdamse Chinine Fabriek). Op allerlei manieren
probeerde men Sanopharm - dat ook geheel
afhankelijk was van 'Haagse' vergunningen tegen te werken.
Krijt werkte haast dag en nacht om zijn onderneming van de grond te krijgen. Van nature
zuinig haatte hij verspilling. Als hij in het bedrijf was, wist men waar hij al geweest was: daar
was het licht uit. Hij raapte paperclips van de
grond en beschreef kladpapier tot in alle uithoeken aan twee kanten. Maar personeel uit
die tijd kan ook verhalen over zijn sociaal gevoel. Als ergens een kindje was geboren ging
hij hoogstpersoonlijk op kraambezoek. 'Baas
Krijt zag alles,' weet men te vertellen, 'Maar hij
wist ook te bereiken dat iedereen hart voor de
zaak had. Als er overgewerkt moest worden
stond iedereen klaar.'

Loco-preparaten

S

anopharm richtte zich in eerste instantie
op de fabricage van z.g. loco-preparaten,
geneesmiddelen waarvan de octrooiperiode voorbij was. Men kon als klein bedrijf
met lagere winstmarges genoegen nemen dan
de concurrentie en bovendien was men veel
flexibeler. Krijt, die een goed zakelijk inzicht
had, wist ook een (grote) voet tussen de deur
te krijgen bij de verkoop van de overtollige geneesmiddelenvoorraden van de geallieerden
in (West) Duitsland. Er kwamen enorme partijen op de markt. 'Ik begrijp niet waar ze het
laten, maar het is weer de deur uit,' sprak Krijt
eens, nadat een grote hoeveelheid tubes oogzalf was doorverkocht.
Zelf produceerde Sanopharm o.a. vitaminetabletten en pijnstillers, maar ook levertraan
met sinaasappelsmaak. Zelfs werden eens in
de buurt door (jeugdig) hulppersoneel vlierbessen geplukt, die ook in de kookketels verdwenen om de smaak van de 'levertraan' te
verbeteren.
Het bedrijf zocht zijn afzetgebied vooral bij de
apotheekhoudende huisartsen. Die konden in
hoofdzaak alleen bij ACF en Brocades terecht
en die werkten misschien niet officieel maar in
de praktijk toch wel vaak kartelachtig samen.
Zo bestond er de Pharmaceutische Handelsconventie, die controleerde of er preparaten
werden geproduceerd, waarvoor geen toe-

stemming was verleend. Bij Sanopharm had
men daar iets op gevonden. Als bijvoorbeeld
een sulfapreparaat - wat eigenlijk niet mocht werd gemaakt ging dat voor ƒ 50,- de 1000 pillen de deur uit. Acidum-acetylo-salicylicum
(beter bekend onder de Bayer-merknaam aspirine) kostte echter maar ƒ 5,- per 1000 tabletten. En nu de truc: de arts kreeg een normale
factuur voor het geleverde. Maar in de boekhouding van Sanopharm werd een nieuwe
'doorslag' gemaakt van een factuur van 10.000
tabletten aspirine, ook voor ƒ 50,-. Wanneer
dan de mensen van de Pharmaceutische Handelsconventie kwamen controleren, dan kreeg
men die kopie-factuur te zien en was er niets
aan de hand...

Cees van Dalsem

Oprichter dr. Gerrit
Krijt

De Pharmaceutische Groothandel

D

e apothekers hadden hun Onderlinge
Pharmaceutische Groothandel (OPG),
die de bijna-monopolies van ACF en
Brocades daardoor deels wisten te omzeilen.
Een belangrijk deel van de apotheekhoudende huisartsen vond het daarom wel plezierig,
dat men in Sanopharm ook een alternatief
had voor de grote bedrijven. Die verkochten
bijvoorbeeld levertraan voor een prijs die bijna drie keer zo hoog was als die van Sanopharm. Een probleem was echter, dat het Zaandamse bedrijf lang niet alles kon leveren wat
de apotheekhoudende arts nodig had. 'Probeer een groothandelsvergunning te krijgen,'
was het advies van sommigen. Dat lukte uiteindelijk, maar daarmee waren de problemen de
wereld niet uit. Menige groothandel wilde - uit
vrees de klandizie van Brocades en ACF te verliezen - niet aan Sanopharm leveren. Toen uiteindelijk Organon en Lamers & Indemans uit
Den Bosch dit wel gingen doen konden de zaken zich verder uitbreiden.

Apotheek houdende huisartsen

I

ntussen wilde een groep apotheekhoudende huisartsen naar het voorbeeld van de
apothekers met hun OPG toch naar een
sterkere positie op de geneesmiddelenmarkt.
In 1951 werd de Stichting Apotheek Hulp Artsen (AHA) opgericht als een soort inkoopvereniging. Dr. Krijt stond op goede voet met een
vooraanstaande arts in die stichting, dr. FA.
van Dop uit Houten. Krijt redeneerde: 'Als de
zaak goed draait dan interesseert het me niet
of ik de eigenaar ben.' Hij zag grote mogelijkheden en niet ten onrechte. De stichting nam
Sanopharm in 1952 over. In 1955 werd de
naam gewijzigd in N.V. Apotheek Hulp Artsen.
De apotheekhoudende huisartsen konden als
aandeelhouder toetreden tot de coöperatie,
want dat was het in feite. Door een systeem van
bonussen bij bepaalde afnames werden zij aan
hun 'eigen' onderneming gebonden - daar
kregen zij extra aandelen voor - en bovendien
leverde het op die manier verkregen belang
nog rendement op ook.
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VAN SANOPHARM TOT MEDICOPHARMA

betekenis toe. Men was in vergelijking met de
concurrenten veel flexibeler.
Om snelle afleveringen beter te kunnen garanderen werden er filialendepots gesticht in
Heerenveen (1966), Breda (1971), Apeldoorn
(1975) en Weert (1985).

I

n 1977 nam men Pharmaceutische Groothandel J.H. Rooster & Zoon B.V. te Rotterdam over. Dat was eigenlijk de eerste grote
'sprong voorwaarts' van de nieuwe directeur
mr. S.J. Fontein, die Krijt in 1976 was opgevolgd.
Eveneens in 1977 werd de in Zaandam (in de
voormalige Kalverschool, Kalf 2) gevestigde
B.V. Pharbita (met B.V. Pharmaceutische Industrie 'De Watermolen') overgenomen.Daardoor werd een nieuw afzetgebied ontsloten,
want Pharbita leverde vooral aan apothekers
en ziekenhuizen en produceerde naast generieke (niet meer door octrooi beschermde) artikelen ook eigen producten. Pharbita was op
dat moment een soort 'redding' voor Medicopharma, dat nogal laks was geweest met het
laten registreren van geneesmiddelen. Pharbita had dit beter voor elkaar en zo kon de productie toch worden uitgebreid.
Krijt had ooit ook eens geprobeerd een afdeling diergeneesmiddelen van de grond te krijgen. In de beginjaren was dit gebeurd onder
de naam Vetira (o.l.v. van H. Boon en zijn zwager D.M. Bakker), maar dat was al snel een
zelfstandige afsplitsing geworden. Vetira ging
later over op de productie van aerosols. In de
jaren '80 nam men van Wessanen nog een producent van diergeneesmiddelen over (De Aesculaap), maar op het totale concern was dit
van ondergeschikt belang.
A.M. Fraase Storm
voor het, 'kantoor'aan
het Noordervaldeurs-

pad in 1954 (boven)
en voor het nieuwe
kantoor aan de Cornelis van Uitgeeststraat

Door de nieuwe eigendomsverhoudingen
groeide AHA als kool. De omzet liep op van
een half miljoen in 1952 tot 100 miljoen in
1976. De tijd, dat 'baas Krijt' elke avond het
facturenboek pakte om hoogstpersoonlijk op
de ouderwetse telmachine de dagomzet vast te
stellen was definitief voorbij.
Men was 't Kalf ook al lang ontgroeid. In 1950
ging men naar een pand aan het Noordervaldeurspad. Omdat 'pad' voor buitenstaanders
nogal kleinschalig overkwam werd dat op het
briefpapier maar weggelaten: Noorder Valdeur klonk veel beter. Men zat in een verzameling houten en stenen pandjes zonder enig
verband. Naastliggend terrein (o.a. van
scheepswerf Camminga en van Practische
Hulp (voorloper sociale werkplaats) werd aangekocht en er werd gebouwd. Het adres wijzigde in Cornelis van Uitgeeststraat en nog later
kocht men het kantoorpand van Bram Broerse
op de hoek Scholtenstraat/Paltrokstraat.
Medicopharma

D

e naam Apotheek Hulp Artsen dekte al
lang niet meer de lading, want er was
ook veel export. De nieuwe naam werd
N.V. Medicopharma. De service aan de doktoren-afnemers was groot. Naast eigen productie
nam de pharmaceutische groothandel sterk in
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ontein slaagde er in Medicopharma in
snel tempo uit te breiden. In 1982 ging
de onderneming naar de beurs. In 1987
werd een bedrijf in de Verenigde Staten overgenomen.
Het leeggekomen kantoor van William Pont
op 't Eiland werd het hoofdkwartier van de onderneming die in verscheidene landen eigen
vestigingen had en met een omzet van ruim
een half miljard aardig meetelde in de branche. Er werkten meer dan 2500 mensen, waarvan ruim 300 in de Zaanstreek.
Een aankoop in Engeland luidde de ondergang in. Er moest geld bij, er moest veel geld
bij, er moest te veel geld bij. Medicopharma
had in sommige opzichten op te grote voet geleefd en dat brak de onderneming op toen er
tegenslagen kwamen.
Medicopharma ging failliet. Enige bedrijfsonderdelen konden verzelfstandigd verdergaan
(zoals Pharbita), maar voor de rest was het
over en sluiten. Een halve eeuw Zaanse geneesmiddelen industrie was naar de historie
verwezen.

Gezondheid uit een jeneverkruik
Een misleidende titel. Jeneverkruiken zijn van oorsprong helemaal niet voor jenever bedoeld. Dit model
kruiken werd vanaf de 18e eeuw gebakhen in het Westerwald (Dld.) en waren bedoeld voor de verzending
van mineraalwater. De verzending van het mineraalwater over de zeer slechte wegen van die tijd vroeg om
een stevige verpakking die letterlijk tegen een stootje kon. In de 19e eeuw zijn jeneverstokerijen deze kruiken
(eerst tweedehands, later speciaal ervoor gemaakte) gaan gebruiken om hun drank in te verkopen.
enever in kruiken is nooit in grote hoeveelheden verhandeld; in 1820 gebruikte de
firma Bols 1500 hele liter- en 1500
halve-literkruiken. Dit gezien tegenover de
vele miljoenen kruiken die er elk jaar werden
gebakken voor het mineraalwater. Een kruik
jenever was voor de meeste gebruikers te
duur; de drank werd daarom meestal per
maatje (l dl.) verkocht. De mineraalwaterkruiken werden in die tijd bij handelaars opgekocht en van een papieren etiket voor/ien.

J

Mineraalwater
Mineraalwater werd en wordt nog steeds overal in Europa gevonden, verhandeld en gebruikt. Mineraalwater is al heel lang bekend
door de helende en preventieve werking voor
de gezondheid. Dit wordt veroorzaakt door de
verschillende soorten van mineralen die zich
in het water hebben opgelost, zoals ijzer, zwavel, koolzuur, j odium, fluor, arsenicum, alkali.
De import van mineraalwater in Nederland
kwam vooral uit Duitsland waar zich vele verschillende bronnen bevonden. Maar ook zijn
er belangrijke bronnen bekend uit bijvoorbeeld Tsjechoslowakije. Volgens de Bader-Almanach van 1898 is de Biliner Sauerbrunn in
Tsjechoslowakije één van de beste alkalische
mineraalbronnen. De hierna volgende beoordeling van deze bron in de almanak is dan ook
indrukwekkend.
Het mineraalwater uit de Biliner Sauerbrunn
wordt met veel succes toegepast bij de volgende
aandoeningen. Ziekten van de urinewegen:
chronische nierontsteking (ziekte van Bright),
blaasontsteking, chronische druiper, stricturen,
nierstenen (zand, gruis). Ziekten van de spijsverteringsorganen: indigestie, zure oprispingen,
zuurbrand, gebrek aan eetlust, maagkrampen,
chronische ontsteking van het maag- darmslijmvlies, aambeien, licht gezwollen lever, geelzucht, stoornissen in de galproductie, galstenen, leververvetting. Ziekten van de ademhalingsorganen: beginnende longtuberculose,
chronische keelontsteking (angina), ontsteking
van het strottenhoofd (laryngitis). Algemene
constitutionele ziekten: Lymfatische klierzwelling, Engelse ziekte, jicht, syphilis, suikerziekte,
bleekzucht (anemie of chlorose).
Bovendien is het koolzuurhoudende bronwater
een zeer verfrissende luxe drank voor gezonden,
puur of gemengd met wijn en suiker, waarbij
het als champagne opbruist.

C.J. van Roon

meer. Mineraalwater is nu een soort frisdrank
zonder calorieën. Ook de kruiken zijn verdwenen. De bronnen die nu nog bestaan leveren
hun water in glas, blik of plastic.
Eén van de meest bekende merken mineraalwater werd geleverd door de bronnen in Nieder-Selters. Dit goedbekend staande mineraalwater werd in de 19e eeuw in miljoenen kruiken over de hele wereld geëxporteerd. Maar
dat niet alleen Selterswater Nederland binnenkwam bewijst de advertentie uit 1834 van
een handel in gedistilleerd in Nijmegen. Tevens blijkt uit deze advertentie dat merken die
een goede naam en een grote omzet hadden
soms vervalst werden om een graantje van dat
succes mee te pikken. Ook ontwierp men
bronmerken die bedrieglijk veel leken op dat
succesvolle merk.

Een scherf met het echte merk van de Seltersbronnen in de tijd van het Hertogdom Nassau en een
bronmerk uit het Graafschap ALFTER, dat daarop
wil lijken.

De kruiken
De eerste importkruiken zijn de zogenaamde
P-kruiken. Het zijn grijsbakkende kruiken 1 )
met een bolle vorm en een aangeknepen voet

Men vraagt zich af bij deze opsomming waarom we nog dokters nodig hebben.
Tegenwoordig wordt er ook mineraalwater uit
België en Frankrijk geïmporteerd. Het meeste
mineraalwater dat nu in Nederland wordt geimporteerd en verkocht geldt niet meer als genezend, het bevat meestal geen mineralen

Voorbeeld van een P-kruik, eind 16e begin 17 e
eeuw.
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GEZONDHEID UIT EENJENEVKRKIIUIK

De ondergetekende verwittigt het geëerd Publiek, dat hij weder heeft ontvangen een grote
voorrraad van onderstaande

VERSCHE MINERAAL-WATEREN
waaronder enige soorten die nimmer in de Nederlanden te bekomen waren. Dezelve zijn
voorzien van behoorlijke bewijzen van echtheid der Bronnen, terwijl dezelve door het Geneeskundig Bestuur van verscheiden plaatsen
zijn onderzocht en goedgekeurd. Het is vooral
van belang deze bewijzen te hebben en te kunnen bekomen, daar het sedert korten tijd gebleken is, dat vele der beste Wateren vervalscht
werden, waaromtrent nog onlangs te Keulen
door de bevoegde Autoriteit is onderzoek gedaan, terwijl na bekomen bewijs, de verval-

scher de verdiende straf heeft ontvangen. De
ontvangen Mineraal-Wateren zijn:

SeIzer<=E>runne
VICTORIA

Grosskar ben Hessen
Hoflieferanten
Germany

FELSENOUELLE

Voorbeelden van
mineranlwalerkruiken
en bronmerken
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e datering is nog een vraag; de aangeknepen gelobde voet is een typische
versieringsvorm die loopt vanaf de 13e
eeuw en die aan het eind van de 16e eeuw afneemt en verdwijnt. Op de schouder van de
kruiken staat een blauwe P geschilderd en om
de lange hals een blauwe ring. Wat deze P betekent weet niemand; later verwatert dit teken
en staat er een kruisje of een V-tje op.
Aan het eind van de 18e eeuw wordt de vorm
van de kruik steeds strakker totdat in de 19e
eeuw de ons bekende jeneverkruikvorm ontstaat.
De kruiken werden in de 18e en 19e eeuw
meestal voorzien van enige stempels. Eén
stempel van de bron, daaronder soms een
stempel van de eigenaar van de bron en onder
het oor een stempel van de kruikenbakker en
vaak ook nog een letter die de plaats van herkomst aangaf.

Eaghinger.
Selterser.
Geilnauer.
Schwalbacher Stahlbrunne.
Schwalbacher Weinbrunne.
Weilbacher Schwefelbrunne.
Kessel.
Roesdorfer Salm dlfter.
Heppinger.
Tonnissteiner.
Nymonter.
Wildunger Sauerbrunne.
Zaidschiker Bitter.
Drieburger.
Pulnauer.
Pyrmont.
en
Spawaters.
Alsmede zeer aangename inlandsc.he
BRANDEWIJN,
d 55 cent per Nederlandsche kan.

H. ZIE LD O REE,
Grossier in gedistileerd, op de Lagemarkt,
Lett. D, No. 227.

BOEKENNIEUWS
lijving van een nieuwe vaderlandse lichting in
het Franse leger. Op meerdere plaatsen in het
land, o.a. in Den Haag en Leiden, kwam het
tot "woelingen" die hard onderdrukt werden.
Nergens verliep het oproer zo dramatisch als
in de Zaanstreek.
Men kan het verhaal vinden - en dat deed Kieviet ook - bij Honig's Geschiedenis der Zaanlanden, en verkort in de Encyclopedie van de
Zaanstreek (onder Opstand 1813). Zes aanvoerders van het verzet tegen de conscriptie
werden aangehouden en na militair snelrecht
ter dood veroordeeld. Dezelfde dag werden zij
door een vuurpeloton op de Burcht geëxecuteerd. De leider Jacob Rek had volgens Frans
Mars waarschijnlijk contacten met gelijkgezinde groepen elders. De ware toedracht is nooit
duidelijk geworden: de gewelddadige onderdrukking van de opstand en het zware doodvonnis tegen de verdachten heeft gegevens
over een mogelijk vertakte organisatie vernietigd, aldus Mars.

O
EEN KLASSIEK ZAANS JEUGDBOEK

Z

aanse boeken die je als klassiek kunt aanmerken zijn er niet veel. Een ervan is in
elk geval C. Joh. Kieviet's In "Den Otter",
Een ware gebeurtenis uit het jaar 1813. Dit
jeugdboek (vroeger zei je jongensboek) dat
nu aan zijn tiende druk toe is laat hiermee
zien dat het onsterfelijk is. Het maakt dan
niet uit of zo'n spannend werk in archaïsche
taal geschreven is of dat het verhaal uit 1813 in
de nationale geschiedenis wat weggezakt is, als
het de jonge lezers maar boeit.
De kleine maar actieve Zaanse uitgeverij Amor
Vincit Omnia, waarachter de persoon van Jaap
Leguijt te Westzaan schuilgaat, heeft goed gedaan om de taak van vroegere uitgevers over te
nemen door dit boek, dat in 1908 voor het
eerst verscheen, weer verkrijgbaar te stellen.
Het gebonden en verluchte boek is voor het
bedrag van ƒ 29,50 in de boekhandel te koop.
Kieviet (1858-1931) is nog steeds bekend om
zijn populaire jeugdboeken, met als meest verkochte het verhaal van Dik Trom, dat een
eeuw na verschijning nog het bekendste
jeugdboek schijnt te zijn. De onderwijzer Kieviet kwam na omzwervingen terecht in Zaandam alwaar hij in 1908 hoofd werd van de Bakkerschool aan de Oostzijde. De Zaanstreek inspireerde hem natuurlijk tot diverse boeken,
zoals De Zeerover van Oostzaan en De Kennemer Vrijbuiter.

Inderdaad vond rond de herbergen op de
Dam een historische en afschuwelijke gebeurtenis plaats in de nadagen van de inlijving bij
het keizerrijk van Napoleon. Met een weids
woord kan men van een opstand spreken, hoewel het voornamelijk ging om verzet tegen in-

pvallend is dat eerst na anderhalve
eeuw men in Zaandam op de gedachte
kwam enkele nieuwe straten te vernoemen naar de zes gefusilleerden (Jacob Rek,
Theodorus de Vries, Jan Eijdenberg, Willem
Kruijshaar, Barend Segglis, Cornelis Wijnstra,
namen die in In "Den Otter" terugkomen).
Het zal wel zo zijn dat de Duitse bezetting van
1940-1945 en het verzet aanleiding waren tot
het trekken van een parallel met het verre eigen verleden. Misschien was heemkunde-ambtenaar Frans Mars, goed op de hoogte van de
affaire, degene die de straatnamen bedacht
heeft. En wat leest men op de bordjes met de
(straat)namen als toelichting: "verzetsstrijder
overl.1813". Kieviet zou er verbaasd over geweest zijn.
Ik heb de nieuwe druk vergeleken met de 5e
druk die verluchtigd werd door de bekende tekenaar Johan Braakensiek. De spelling is gemoderniseerd en de ouderwetse (?) oergezellige titels per hoofdstuk werden verkort. "Welk
gebruik er van de Muggenkeet werd gemaakt,
en hoe de toekomst voor de gevangenen
steeds donkerder werd" werd bijvoorbeeld
eenvoudig: "Opnieuw de Muggenkeet". De
nieuwe illustraties van Simon Theewis (zoon
van de overleden buutreedner Willem Theewis)
zijn sfeervol en m.i. beter dan die van
Braakensiek. Het Zaanse karakter van het
boek is erdoor versterkt. Voor een Zaankanter
zijn behalve de bovengenoemde namen ook
andere namen niet onbekend: Göbel, Latenstein, Van de Stadt, Molaan, en de herbergen
De Zon en De Drie Zwanen. Kieviet hield zich
strikt aan historische bronnen. En men mag
erop vertrouwen dat de sympathieke uitbater
van De Otter, met de Duitse naam Lobherr,
door Kieviet in de archieven is teruggevonden.

Pieter Helsloot

a/beelding links:
De nieuwe omslag van
In "Den Otter" door
C. J oh. Kieviet. Het
huis links is logement
De Otter. Rechts De
Oude Prins (nu Dam
2) en de vroegere toren
van de Oostzijderkerk.
Tekenaar Simon
Theewis heeft zich
laten inspireren door
een bekend schilderij
uit die tijd in het
Zaans Historisch
Museum

Zo zag tekenaar
Joh. Braakensiek in de
eerste drukken van In
"Den Otter" een
woedende Zaanse
vrouw in het jaar
1813, en het vuurpeloton op de Burcht te
r
Aaandam
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GNOFFEENJANKE
Bovenvermelde uitgever Am o r Vincit Oninia
hield ook een nieuwe bundel Zaanse verhalen

seerdersgracht 36, 1016XA Amsterdam, telefoon: 020 - 626 2945.

ten doop. Het werd een eenvoudig boekje wat

EEN GEURENDE SCHOOL

inhoud en uitvoering betreft. Maar omdat het
geschreven is in het Zaanse dialect is het een
bijdrage aan het conserveren van het Zaans eigene, en dat is een verdienste. De schrijver is
Ko Theewis, een broer van de hiervoor genoemde cabaretier/buutreedner wijlen Willem
Theewis. Hij schreef eerder in dialect onder
de titel "Met de verneemstok". Nu beschrijft hij
op luchtige wijze over Gnoffe en janke, dat zoveel betekent als gnuiven en huilen. Het gaat
om kleine gebeurtenissen van vijftig jaar geleden of daaromtrent. In hoeverre hij het Zaanse dialect goed heeft verwerkt vermag ik niet
te beoordelen. Bovendien bestaan er geen regels voor de spelling van het Zaans, zodat het
moeilijk wordt de klank van de woorden uit de
tekst te "horen". Jammer dat er geen Zaans
handwoordenboek bestaat zoals het West-Fries
woordenboek van Jan Pannekeet. Is er niet
voldoende belangstelling voor de bedreigde
streektaal, en nieuwe interesse voor dialecten,
en dus voor een populair woordenboek dat

De Zaanstreek staat bekend om de luchtjes die
fabrieken verspreiden maar het bestaan van
een geurende school is nieuw. Tot vorig jaar
heeft er in Zaandam een school voor beroepsonderwijs bestaan met lokalen met een typische geur, iets van parfums en essences. Dat
was geen wonder, want er werd gebruik gemaakt van panden van de voormalige N.V. Polak & Schwarz's Essence-fabrieken op de hoek
Provincialeweg/Stationsstraat. Bij het verlaten
in 1997 van dit onderwijscomplex werd een
aantal fragmenten uit de geschiedenis van 25
jaar parttime beroepsonderwijs te Zaandam
vastgelegd in een aardig boekje met de titel
Een Geurende School. Het is een uitgave van
het Damland College en geschreven door leraar Cees Beijersbergen.
Niet alleen de opeenvolgende schooltypen in

ook de spelling en uitspraak van het Zaans
probeert vast te leggen? Natuurlijk, we hebben
"Boekenoogen" en andere taaistudies-toch ligt
hier een schone taak voor uitgevers en dialectologen.
Gnoffe en janke is verkrijgbaar bij de Zaanse
boekhandel voor ƒ 14,90.

HET VOORGESLACHT
Deze rubriek houdt u naar vermogen ook op
de hoogte van genealogische publicaties. Op
het gebied van ons voorgeslacht worden we
steeds verder ingewijd dankzij nasporingen
van vele liefhebbers.
Bijna elk kwartaal is er wel een uitgave te vermelden in de reeks Wormer Families, verzorgd
door Jan Blokker. Dit keer is het De nazaten
van Adrianus Crelissen de Leeuw, een eerste

deze dynamische periode passeren de revue
maar ook de merkwaardige relaties tussen de
fabrieksgebouwen en het statige schoolgebouw aan de Stationsstraat dat in het begin
van de eeuw was neergezet voor het lager onderwijs. Van 1953 tot 1970 namelijk heeft Po-

lak & Schwarz, later IFF geheten, het schoolgebouw overgenomen en bij het productieproces betrokken. In 1970 werd het schoolgebouw na het vertrek van IFF naar elders
opnieuw voor het onderwijs ingericht, inclusief een groot deel van de fabrieksgebouwen.
Vandaar dat de leerlingen nog lang op vele
plaatsen van de geuren mochten genieten die
overigens niet schadelijk waren.

uitgave van november 1997 (115 pag.). Het

rechts:
Een overzicht van de
fabriek van Polak &
Schwarz te Zaandam,
met rechts een gedeelte
van het schoolgebouw
aan de Stationsstraat
Foto uit de jaren '50

betreft een zeer grote familie, oorspronkelijk
uit Graft en De Rijp. Van daaruit kwamen ze
als boeren zich vestigen in Jisp en Wormer. Ze
gingen relaties aan met vrijwel alle andere
rooms-katholieke boerenfamilies in Wormer,
zoals Meijer, De Lange, Nooij, Gras en Groot.
De eerste persoon was Adrianus Crelissen, geboren omstreeks 1642. Bijna 1500 personen in
13 generaties worden vermeld; het persoonsregister heeft al twintig dichtbedrukte bladzij-

den nodig.
De prijs is ƒ 15,-. Te bestellen bij J. Blokker,
Wollegrasstraat 67, 1531 TE Wormer, telefoon:

642 37 98.
Het geslacht Steyn Assendelft was voorwerp
van onderzoek, teruggaande tot Heijnderick
Schots Steyn geboren in 1660. De dubbele
naam werd na hem teruggebracht tot Steyn,
zoals de familie nog heet. In dit Assendelver
geslacht werd het beroep van "schuitemaker"

uitgeoefend. Een bekend lid van de familie
was de kunstschilder Wim Steijn (1914-1980).
Het resultaat van het familieonderzoek ligt ter
inzage in het Gemeentearchief. Informatie bij
de samensteller: de heer J.A. Verhagen, Pas-

De historie van Polak & Schwarz wordt als toegift samengevat. Foto's en illustraties van het
totale complex dat op de nominatie staat gesloopt te worden vullen de tekst aan. Hopelijk
gaat niet alles plat en blijven het pakhuis en
het betonnen witte gebouw uit 1929 overeind.
Aan belangstellenden kan ik verklappen dat
het boek kosteloos verkrijgbaar is zolang de
voorraad strekt, en wel door het af te halen bij
de receptie in het nieuwe gebouw van het
Damland College aan het Cypressehout (bij
het station Zaandam, westkant).

Kroniek

Drie maanden de Zaanstreek, samengesteld uit de Zaanse kranten Dagblad Zaanstreek en De Zaankanter
Annemieke Emond

Paltrok molen De Held
Jozua. (l'oto /. / .van
'der Horst)

l november
Door aan een touw te trekken stelde Zaanstads
wethouder M.Horselenberg-Koomen het zaagmechaniek van paltrokmolen De Held Jozua
in werking. De feestelijke bijeenkomst werd
bekroond door de uitreiking van een cheque
ter waarde van 175.000 gulden aan voorzitter
N.Tilli van de stichting Vrienden van De Held
Jozua. De gemeenteraad stelde dit extra bedrag beschikbaar voor het herstel van het
zaagdeel boven de al eerder geschonken vier
ton subsidie. De bedoeling is de molen in de
toekomst voor publiek open te stellen.

11 november
De eigenaar van het winkelpand Zaanweg 60
in Wormerveer wil op termijn het pand slopen
en vervangen door kantoorruimte. Van eventueel behoud wegens historische waarde van
het gebouw lijkt geen sprake.Volgens de eigenaar is het pand rot.

5 november
De sloop van het oudste deel van het voormalige bejaardenhuis Lambert Melis/, in West/aan
is begonnen. Het gebouw uit 1952 vormde
vroeger de hoofdingang en staat tussen dertig
nieuwe seniorenwoningen en een vleugel van
Lambert Melisz. Er komt een wijksteunpunt
op deze plek.
6 november
Woningstichting De Volkswoning gaf opdracht
de oude houten pandjes rondom Huize Barkelo in Krommenie te slopen. Dit om de kans te
verkleinen dat vandalen brand stichten bij het
voormalige weeshuis. De bedoeling is om zo
snel mogelijk te beginnen met een ingrijpende verbouwing van Huize Barkelo.
6 november
De meeste Zaanse politici zijn voor het bouwplan Houtwerf-West (160 woningen). De wijk
Westerwatering wordt hiermee afgerond. Verdere bebouwing van het Westzijderveld is volgens Zaanstads college van B&W uitgesloten.
Tegenstanders zoals o.a. de commissie Redt
Natuur Westzijderveld en belangenvereniging
Westzanerdijk en Houtwerf hebben weinig vertrouwen in deze belofte.

Hef winkelpand
Zaanweg 60 Ie Wormerveer
(Foto /./.van der Horst)

Het vroegere kantoorgebouw van Polak & Schwarz
aan de Provindaleweg te Zaandam op de hoek van
de Stationsstraat. Na het vertrek van Polak &
Schwarz deed het gebouw vele Jaren dienst als
hoofdbureau van de Gemeente Politie van /Manstad. De laatste jaren was het in gebruik als lescentrum van het Damland, College (Foto /./. van der
Horst)

Ken deel van het complex van de voormalige
essencefabriek van Polak & Schwarz aan de
Stationsstraat in Zaandam In het op de foto
afgebeelde gebouw huisde tot vorig jaar het Damland College. Voor de Tweede Wereldoorlog was in
het pand, een lagere school (school negen en een
school voor Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO)gevestigd.(FotoJJ. van der Horst)

12 november
Wethouder M. Horselenberg-Koornen werd
verrast met 2 miljoen gulden extra van het
Rijk voor monumentenzorg, als honorering
voor de ruime inspanningen die Zaanstad de
afgelopen jaren op dit gebied deed.

27 november
De zogenoemde 'stenenactie' voor verplaatsing van het beeld De Houtwerker van Slavomir Miletic naar een parkje op de hoek Houthavenkade/Provincialeweg is begonnen. Men
kan voor 25 gulden een steen kopen waarin cle
naam van de koper en eventueel wat tekst gezet kan worden Men hoopt op de verkoop van
zesduizend stenen; dit moet de verplaatsing
en het in brons gieten van het beeld bekostigen.

21 november
Een gedeelte van de voormalige essencefabriek van Polak & Schwarz achter cle Stationsstraat/Provincialeweg in Zaandam wordt voorlopig beschermd tegen sloop. Men is in afwachting van een beslissing over plaatsing op
de rijksmonumentenlijst.
22 november
Burgemeester Groen van Oostzaan kondigde
plotseling haar vertrek aan. De reacties waren

wisselend. Niemand misgunde haar de promotie (zij is benoemd in Uithoorn), maar het niet
afmaken van haar ambtstermijn werd haar
door sommige Oostzaanse politici kwalijk genomen.
25 november
In de wijk Westerwatering komt in december
een 'kinderparadijs'. Langs de spoorlijn, in
een oude bouwmarkt, hopen de eigenaars een
vrolijke, kleurige speelplek voor kinderen te
realiseren met o.a ballenbakken, springkussens en klimtoestellen.
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24 november
Zaanstad krijgt van het Rijk tot 2005 jaarlijks
twee miljoen gulden extra voor stadsvernieuwing.

28 november
De nieuwe muziektent tussen de Oostzijderkerk en de Wilhelminasluis in Zaandam werd
met behulp van een hoogwerker voorzien van
een gereedstaand dak.
29 november
In een brief aan het plaatselijk bestuur van de
WD liet wethouder W. Schilder-Mantel (welzijn) weten dat ze zich wil laten schrappen van
de kandidatenlijst. De wethouder werd door
de leden naar de zesde plaats gedegradeerd,
vermoedelijk als reactie op de felle discussies
die het voorstel tot 3,5 miljoen gulden bezui-

nigingen op welzijn onder de bevolking opleverden.

29 november
Uit de meest recente omnibusenquête in
Zaanstad bleek onder andere dat mensen nauwelijks weten wie 'hun' wijkwethouder is. Wijkbeheer geniet een grotere bekendheid. Meer
conclusies uit de enquête onder bewoners van
Zaanstad: hondenpoep en smerige straten zorgen voor veel ergernis. Bepaalde delen van
Zaanstad ondervinden veel overlast van vliegverkeer en de gemeente Zaanstad moet klantgerichter gaan werken.
3 december
Naast het Zaantheater aan de Hogendijk in
Zaandam komt een archeologisch proefproject. De gemeente Zaanstad wil de bodem onderzoeken in de hoop hier sporen van bebouwing uit de Middeleeuwen aan te treffen.
4 december
Woningbouwvereniging Saenwonen kocht
voor een kleine drie miljoen gulden de zustersflat op de hoek van de ds. Martin Luther
Ringweg en de Jachtenlaan in Zaandam. De
vijftig appartementen in de flat worden bewoond door leerlingen van Zorg Zaanland en
daar verandert weinig aan Daarnaast worden
in de flat twaalf appartementen vrijgemaakt
voor verstandelijk gehandicapten, die hier onder begeleiding zelfstandig gaan wonen.
6 december
Woningbouwcorporaties Saenwonen en Centraal Woningbeheer Zaanstad (CWB) willen
samen de afgebrande Sancta Mariaschool aan
de H.Gerhardstraat in Zaandam kopen. Men
hoopt na sloop van de school het terrein met
woningen en bedrijfspanden te bebouwen.
11 december
Provinciale Staten geeft 2,5 miljoen voor het
Zaans Museum. Het geld is bestemd voor de
tijdelijke tentoonstellingen die men in het
museum wil houden.
15 december
Het herdenkingsjaar van de vierhonderdste
geboortedag van Pieter Saenredam werd tot
volle tevredenheid afgesloten.
15 december
De Rotterdamse Dura Bouwgroep bv gaat een
plan ontwikkelen voor de fabrieksterreinen
van Verkade aan de Westzijde in Zaandam.
Het plan beoogt onder meer het behoud van
de oudste Verkadepanden, die aan de Zaan
staan. Mogelijk blijven ook delen van het complex aan de andere kant van de Westzijde in
stand.

15 december
Erik Verkade opende namens de Verkade
Stichting, door het onthullen van de op de
dakrand geschilderde naam, de muziektent op
de Oostkade in Zaandam. De naam? 'Verkade
Muziekpaviljoen', genoemd naar de belangrijkste sponsor.

17 december
Gedeputeerde F. van Diepen-Oost opende het
nieuwe archeologische depot van de provincie
Noord-Holland, dat is gevestigd in het prachtig gerenoveerde oude gort- en rijstpakhuis
Mercurius in Wormerveer.

Mercurius in volle
glorie hersteld
Foto H. van 't Loo

18 december
De vereniging tot Behoud van Monumenten
van Bedrijf en Techniek afdeling Zaanstreek
(MBTZ) gaat alle stenen fabrieken in de Zaanstreek inventariseren. Dit is mogelijk dankzij
een schenking van een van de leden.

18 december
Tijdens een bijeenkomst in De Burcht in Zaandam over het cultureel en industrieel erfgoed
bleken de deelnemers o.a. prioriteit te geven
aan: periodieke publiekstrekkers, profilering
van de streek op Internet en structureel overleg tussen alle culturele en historische organisaties in de Zaanstreek. De groeiende waardering van de gemeente voor deze sector was
voor veel mensen aanleiding actief mee te wilben werken aan de realisering van deze plannen.
20 december
Machinefabriek P.M. Duyvis in Koog aan de
Zaan heeft een nieuw kantoorpand en een
nieuw logo. Vorig jaar werd Duyvis getroffen
door een grote brand die veel schade veroorzaakte. Het tweede deel van de nieuwbouw uitbreiding van de fabriek- start in januari.
24 december
De Vereniging tot Ongeschonden Behoud van
het Westzij de rveld, OBW, wil het water in het
Westzijderveld zouter laten worden. Het gebied aan de andere kant van Westzaan (De
Reef), moet juist zoeter worden. Het OBW wil
hiermee de terugkeer van brakwatervegetatie
in het veld bewerkstelligen.
3 januari
Langs het Noordzeekanaal, tussen Hemtunnel
en Wijkertunnel, worden boezemlanden aangelegd, die door water uit het kanaal zoutminnende planten zullen herbergen. Brakke natuur is in Nederland schaars.
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9 januari
Twee oude Zaanse huisjes aan de Hogendijk in
Zaandam worden gedemonteerd om vervolgens te worden opgeslagen. De monumenten
worden later op de/elfde plek herbouwd.
13 januari
Leerlingschilders zetten onder leidingvan een
praktijkbegeleider de doopsge/inde kerk van
Wormer opnieuw in de verf.
16 januari
De Stichting Noordhollands Landschap en de
architecten K. Hoope en B.Trip ontvingen samen de Zaanhoutprijs 1997 voor het nieuwe
bezoekerscentrum Ilperveld in Landsmeer De
keuze van 'De Zaansche Houtkoopers', de vereniging van Zaanse houtondernemingen die
de prijs uitreikt, viel op dit project omdat uit
milieu-overwegingen was gekozen voor een gevelbekleding van 'Robinia' - een duurzame
houtsoort, afkomstig uit productiebossen.
De nieuwe miiziehtent
lussen de Ooslzijderherk en de Wilhelminasluis (]'}>lo J. J. van der
Horsi)

17 januari
Na een oproep in de krant van directeur Koos
de Jong kwam het nieuwe Zaans Museum in
het bezit van een vlag van de voormalige Zaanse supermarktketen Simon de Wit.

17 januari
De oudste kerk van Zaanstad stond in Assendelft. Een vermelding van het bestaan ervan
kwam al uit geschreven bronnen van voor het
jaar 1049. In 1983 zijn er, bij een bocht van water De Kaaik, resten van de kerk gevonden. De
kerk lag zo'n 1200 meter ten westen van de
huidige hervormde kerk. Jelus Matser boog
zich opnieuw over de gegevens van de kerk en
geeft hierover in een uitgave van het Zaanse
archeologenblad Grondspoor een uiteenzetting. In het nieuwe Zaans Museum zal de eerste Zaanse kerk waarschijnlijk als maquette
een plaatsje krijgen.

17 januari
Er moet iets gebeuren met de ruim tachtig
jaar oude woonwijk Vissershop in Zaandam.
Volgens woningbouwvereniging Zaandams
Volkshuisvesting (ZVH), zijn de huizen slecht.
ZVH onderzoekt in eerste instantie de mogelijkheden tot behoud van de buurt. De huren
zijn er laag en er wonen veel mensen met een
minimuminkomen, die de huren van nieuwbouwwoningen niet kunnen betalen. Het
buurtje ligt voor de woningbouwvereniging
gevoelig - hier staan de eerste huizen die de
corporatie na de oprichting in 1913 bouwde.
Het eerste kantoor van de vereniging zat boven het poortje dat de Notenlaan verbindt met
de Hopstraat. Men hoopt snel tot een beslissing te komen, want er heerst veel onrust in de
buurt.
23 januari
De eerste bewoners (verstandelijk gehandicapten) betrokken de door de Prinsenstichting
gebouwde zes huizen in Westerkoog. In deze
huizen in een 'gewone' straat moeten in de
toekomst 58 mensen met hun begeleiders
gaan wonen. De huizen zijn niet als inrichting
te herkennen - de overheid wil af van grote tehuizen en zo cle integratie van verstandelijk
gehandicapten bevorderen.
26 januari
Aan cle Veerdijk in Wormer doet het voormalige gemaal Ceres na een grondige restauratie
voortaan dienst als woonhuis.
28 januari
Een nieuw bestemmingsplan van de gemeente
Zaanstad moet Krommenie-Oost beter beschermen. In dit gebied staat een groot aantal
Rijksmonumenten waaronder Huize Barkelo
en de oud-katholieke kerk met pastorie aan de
Noorderhoofdstraat.
28 januari
Centraal Woningbeheer Zaanstad wil een rijtje
van acht huizen aan de Heiligeweg in Krommenie slopen en vervangen door nieuwbouw.
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Nieuws van de Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis
Algemene ledenvergadering
Los bijgevoegd in dit blad treft u de uitnodiging aan voor de jaarvergadering eind april.
Naast de gebruikelijke bestuurszaken staan er
enkele interessante onderwerpen van meer algemene aard op de agenda. We hopen dat u
deze vergadering in groten getale bezoekt.
Bijeenkomst 27 januari jl.
Wat een hartverwarmende grote opkomst. Op
deze avond in de Vermaning in Koog aan de
Zaan. Er zijn die avond meer dan tweehonderd belangstellenden geteld. De onderwerpen vielen zeer in de smaak en de manier
waarop ze door de uitgenodigde sprekers werden gebracht, hebben veel geestdriftige reacties losgemaakt. Voor de werkgroep PR en Activiteiten, die deze avond georganiseerd heeft,
een stimulans om van dit initiatief een - op zijn
minst - jaarlijks terugkerende happening te
maken. Uw suggesties voor komende onderwerpen en/of sprekers zijn van harte welkom.
Zaanse Schans
Moeilijke tijden voor de Stichting Zaanse
Schans waarvan het bestuur met ingang van
begin dit jaar is afgetreden. De heer C. Woudt
is verzocht met een voorstel te komen voor de
samenstelling van een nieuw bestuur, waarbij
het accent ligt op alle groeperingen van direct
belanghebbenden. Samen met onze zusterverenigingen die ook vertegenwoordigd zijn in
de Commissie van Advies hebben we op 22
januari jl. een brief aan de 'formateur' gestuurd. Hierin is gewezen op het grote belang
van deze commissie die tenslotte het zo nood-

zusterverenigingen het rechtvaardigt om een
keer van deze beleidslijn af te wijken Trouwens, het onderwerp ligt toch wel zeer dicht
bij onze interessesfeer.

BINNENGEKOMEN BERICHTEN:

zakelijke draagvlak van de Zaanse bevolking
vertegenwoordigt. Tevens maakten we in deze
brief van de gelegenheid gebruik om (nogmaals) onze zorg uit te spreken voor het belang van een goed beheer en een zorgvuldig
onderhoud van de collectie historische Zaanse
gebouwen waaruit de Zaanse Schans bestaat.

Zaanhoutprijs 1997
Op 5 februari jl. is namens de 'Zaansche Houtkoopers' de Zaanhoutprijs 1997 uitgereikt aan
de Stichting Noordhollands Landschap als opdrachtgever en aan de architecten K. Hooge
en B. Trip voor het project 'Bezoekerscentrum
Ilperveld te Landsmeer' Overwegingen om dit
project te selecteren waren de aard van het gebouw, maar ook de elementen van moderne
en traditionele vormgeving en ecologie. Het
gebouw is van hout met een gevelbekleding
van gevingerlast Robinia. De grondvorm van
het bezoekerscentrum is een Zaanse kaakberg
(dichte hooiberg) waaraan moderne elementen zijn toegevoegd.

Actieplan cultureel en industrieel erfgoed
Als resultante van een reeks bijeenkomsten

Gids gemeentearchief Zaanstad
Het gemeentearchief Zaanstad schonk eind ja-

tussen 'het veld' en de gemeente Zaanstad is
een indrukwekkend actieplan verschenen voor
het behoud en de ontwikkeling van cultureel
en industrieel erfgoed in de Zaanstreek.
In dit plan worden een aantal behartenswaardige stellingen verkondigd die met prioriteit
zullen worden uitgewerkt en uitgevoerd. Het
gaat onder andere over een nauwere en gestructureerde samenwerking tussen de culturele en historische organisaties en over de
noodzaak van een inventarisatie van beeldbepalende elementen en hun omgeving in de
streek. Een werkgroep wordt gestart om dit alles zo voortvarend mogelijk aan te pakken. Uiteraard is onze vereniging daarin vertegenwoordigd.

nuari ruim aandacht aan het feit dat het tien
jaar was gehuisvest in zijn huidige onderkomen te Koog aan de Zaan. Eén van de activiteiten in dat kader was het uitbrengen van de
Gids voor het gemeentearchief Zaanstad 'Waar
en hoe onderzoek te doen in de Zaanse geschiedenis van 1395 tot 1974.' Deze handzame,
90 pagina's dikke gids is voor slechts ƒ 5,- te
koop bij het gemeentearchief.
De gids kan ook schriftelijk of telefonisch besteld worden. De prijs bedraagt dan ./ 10,(incl. porto- en administratiekosten).
In de gids wordt toegelicht wat een archief is en
wat er bij het gemeentearchief Zaanstad allemaal te vinden is op het gebied van archieven,
bibliotheek, atlasmateriaal (kaarten, prenten,
foto's), film- en geluidsmateriaal. Tevens word!
een korte bestuursgeschiedenis, alsmede enige
hulp bij veel voorkomend archiefonderzoek
gegeven.
Bovendien bevat het boekje een uitgebreid
overzicht van alle archieven die bij het gemeentearchief te vinden zijn.

Zaanse parken en tuinen
Dit zal het thema zijn van het volgende nummer van dit blad. Het komt tot stand in samenwerking met de Vereniging Zaansche Molen
en MBTZ. Weliswaar is het onze gewoonte één

themanummer per jaar uit te geven, maar het
bestuur vond dat de samenwerking met onze

Een overzicht van de
drukte in de vermaning te Koog op 27
januari j l.
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Veerdijk 40
1531 MS Wormer
Tel.
: 075-621 21 31
Fax
: 075-628 90 40

B O U W B E D R I J F

Postadres:
Postbus 130
1530 AC Wormer

Maakte iedereen zich maar zo druk...
Drukken is in deze tijd iets anders dan een drukpers aanen 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
xf^'^F**^.«
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'
drukwerk nodig? Bel Drukkerij Knijnenberg voor een goed
advies, een scherpe offerte of een heldere presentatie.

Zuiderhoofdstraat 70
Postbus 34
7560 AA Krommenie
Telefoon 075 - 627 62 70
Fax
075 - 627 62 22
ISDN
075 - 640 72 90

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

GERARD WIJMA
vastgoedadviezen

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

"Voor hout en nieuw"

Ameland 18
1506 ZW Zaandam
tel
: 075 - 61605 18
b.g.g : 0 6 - 5 2 92 54 28

ÜIST"

Utiliteitsbouw
Woningbouw
Renovatie/Restauratie
Onderhoudswerken

KLASSIEK

en MODERN
£N LEVERING
VAM HOUT, PLMT,
TUI WOUT; BJZ.

bouwers

ALS l N ANDERE
ACHTERSLUISPOLDERRIJSHOUTWEG 3 ZAANDAM
TEL 075-616422 -6164225
FAX 075-6701265

UTMARKT
GEOPEND 8.30 TOT 17.30 UUR ZATERDAG 9.00 TOT 12.30 UUR

van braam • minnesma
jonge arnoldusstraat 20 zaandam tel. 075-617 86 55

t

- Hard werken aan zekerheid.

