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Titel: Voetbrug Duinkerken
Olieverf/doek 2011, 80 x 120 cm. 
Collectie Kunstcentrum Zaanstad

Als je buiten schildert, kan er van alles mis gaan. Meestal is het weer de oorzaak. Een 
windvlaag kan je ezel met doek doen omwaaien waardoor takjes, steentjes en prut in de 
verf terechtkomen. Maar ook een slappe ondergrond kan klein leed veroorzaken. In 2011 
zakte mijn krukje in het gras weg toen ik aan dit grachtje in Krommenie zat te schilderen en 
kukelde ik bijna in het water… Duinkerken heet het hier. Bij mij roept die naam associaties 
op met kapers en zeerovers in het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk, die het in de 
Gouden Eeuw op onze VOC-schepen gemunt hadden. Nu gebeurt datzelfde in de Indische 
Oceaan langs de Afrikaanse kusten. De enkele bootjes die hier in Krommenie langs of op 
de wal liggen, hebben gelukkig niets te maken met zeeroverij. Ook niet met gondelvaart. 
Maar op zonnige dagen in de lente en de zomer krijg je in dit deel van Krommenie 
onontkoombaar verlangen naar een rondvaart met Venetiaanse allure.

Peter de Rijcke

Krommenie
Molen De Koker in dramatisch decor
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Krommenie was een welvarende plaats. 
Vanaf de Gouden Eeuw zorgde de zeil-
doekweverij voor veel werkgelegenheid. 
De kwaliteit van het Hollandse zeildoek 
stond hoog aangeschreven. De rol-
reders, fabrikeurs in zeildoek, hadden 
naast de weverij ook een oliemolen. Dit 
was het begin van de latere Forbo, die 
met linoleum wereldfaam verwierf. De 
fabriek staat tegenwoordig in Assen-
delft, maar in Krommenie herinneren 
nog verschillende zaken aan het verle-
den. Dat het produceren van zeildoek 
lucratief was, is goed te zien. Qua archi-
tectuur moet je naast de mooie groene 
Zaanse panden aan de doorgaande 
winkelstraten ook even gluren naar ’t 
Blauwe End 1 . Het monument dateert 
uit de eerste helft van de 19e eeuw. 

Loppis 2  is gevestigd in een prachtig 
rijksmonument waar stoere Zweedse 
brocante wordt verkocht. Het houten 
herenhuis, dat in de volksmond het 
burgemeesterhuis wordt genoemd, is al 
een bezienswaardigheid. De eigenares 
reist regelmatig naar Zweden af om 
de collectie aan te vullen zodat je bij 
elk bezoek weer nieuwe bijzondere 
brocante vindt. 

Het Trias VMBO 3  is een modern 
gebouw: het is zo ingericht dat leerlin-
gen zich veilig en prettig voelen.

Huub van der Lubbe van De Dijk is 
opgegroeid in Krommenie en heeft er 
een bekend nummer over gemaakt. De 
schilderijen van Co van Assema worden 
bij musea, galeries en kunstuitlenen 
in binnen- en buitenland geëxposeerd. 
Kunstenaar Yvette van der Does laat 
via Denkbeelden mensen nadenken 
over de natuur. Het project De Zielige 
Plant heeft op verschillende exposities 
het publiek al verrast, vermaakt en tot 
nadenken gezet. Deborah Beijerbacht 
maakt miniaturen versies van alle-
daagse voorwerpen. 
Jacob Spaander werkt bij Duyvendak. 
Hij is de onofficiële eerste stadsdichter 
van Zaanstad en een van de initiatiefne-
mers van Transition Town Zaanstreek. 
Zijn droom voor een ecodorp hoopt hij 
te verwezenlijken. Tevens werkt hij als 
clown.

Marjoke Staal heeft een tijdelijk atelier 
in de voormalige Durghorst. Van daar-
uit maakt ze eigenzinnige kunst waar 
voorbijgangers van kunnen meegenie-
ten.

In de winkelstraten vind je nog relatief 
veel zelfstandige winkeliers met een 
divers aanbod. Zaken die getipt zijn 
voor Kijk Zaans: Dirk Visbeek Fiets-
speciaalzaken, De Witte Kaashal, Johan 
Groentespeciaalzaak 4 , Vogelpoel 5 , 

een soort ‘Winkel van Sinkel’, en de 
zeer uitgebreide muziekcollectie van 
CD-DVD-Shop Erwin Vermast 6 .

De Groene Hoek is de verzamelnaam 
voor winkels met biologische en 
duurzame producten, die hun krachten 
hebben gebundeld. Je vindt hier ook de 
Wereldwinkel 7  met fairtrade produc-
ten, waardoor de makers in de ontwik-
kelingslanden een eerlijke prijs krijgen. 
In natuurvoedingswinkel Duyvendak 8  
kun je heerlijke sapjes krijgen en vers 
gebakken brood. Het is een klein win-
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In Krommenie vind je nog talloze 
groen-witte Zaanse huizen uit de 17e 
tot 19e eeuw. Je kijkt je ogen uit als je 
in de Zuider- en Noorderhoofdstraat 
de prachtige Zaanse panden met die 
mooie gevels ziet. De Nederlandse 
Hervormde kerk met de groene 
geschilderde toren en de oude 
katholieke kerk zijn ook prachtig.  
In het Openluchtmuseum in Arnhem 
heb je ook een Zaans buurtje, maar 
de werkelijkheid in de hoofdstraat van 
Krommenie is eigenlijk nog mooier. 

Gerrit Smit, molenaar 
De Bleeke Dood

9
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bekend om de mooie volière waar 15 
tot 20 verschillende soorten vogels 
rondfladderen, variërend van parkieten 
tot Afrikaanse vogels. De vijverhut is 
gebouwd samen met leerlingen van 
het Trias vmbo. De jeu-de-boules baan 
wordt zeer regelmatig gebruikt. In de 
muziektent zijn slechts incidenteel 
optredens. Het Rosariumpark 19  is 
het nieuwe trefpunt waar veel mensen 
samen komen. 

Krommenie heeft ook bijzondere bedrij-
ven waar vakmanschap en passie de 
boventoon voeren. Denk maar aan de 
handboekbinderij en restauratieatelier 
van Erik Schots 20. Hij restau reert veel 
antieke boeken en albums. Voor nieuw 
werk kan hij zijn creativiteit inzetten, 
zoals bij het binden van De Encyclo-
pedie der Domheid’ in ezelsvel of het 

maken van een reuzenformaat 35 kilo 
wegend gastenboek voor het Boeken-
bal. Gastenboeken voor een evenement 
of bruiloft worden heel persoonlijk, 
want je kunt door hem van alles laten 
inbinden. Als het maar technisch haal-
baar is, regelt Erik het voor je. 

De meubelmakers van Blik op Hout 21  
werken samen in de oude blikfabriek 
van Zaanlandia, maar ze hebben ook 
allemaal weer hun eigen stijl.
Bij Zaanlandia Blik 22 wordt al vanaf 
1907 blikverpakkingen gemaakt die 
in menig keukenkastje te vinden zijn. 
Dit familiebedrijf wordt geleid door de 
vierde generatie. Het produceert nog 
een echt traditioneel Hollands product, 
zoals de beschuittrommels en blikken 
waar oma’s koekjes in bewaren. Ze 
ontwikkelen en produceren blikverpak-

kingen voor met name de Nederlandse 
markt, maar ook voor Europese landen. 
In 2007 werd het exclusieve predikaat 
Hofleverancier toegekend bij het 
100-jarige jubileum.

Het fort bij Krommeniedijk 23 is een 
van de 42 forten die behoren bij de 
Stelling van Amsterdam. De locatie is 
prachtig en het fort ligt mooi verscho-
len. Het geeft een goed beeld van de 
oude tijd. Het moet erbarmelijk zijn 
geweest om in het fort te wonen. Ze 
hebben een keer een weiland laten 
onderlopen om te onderzoeken of 
de stelling nog altijd voldeed. En het 
werkte. Regelmatig is het geheimzin-
nige fort open voor bezichtiging en wor-
den er lezingen gegeven. Fotografen en 
schilders komen dan graag langs want 
het is een zeer schilderachtige plek.

Het kerkje van Krommeniedijk 24 is een 
mooi authentiek bouwwerk en wordt 
daarom regelmatig gebruikt als decor 
voor filmopnames. 
De industrie- en poldermolen De Woud-
aap 25 ligt aan de Nauernasevaart. De 
watermolen wordt niet meer gebruikt. 
Het heeft als voorbeeld gediend voor 
de Kameleonserie van Hotze de Roos,  
die in Krommenie is opgegroeid.
Het zwembad De Crommenije 26 is 
zeer populair in de Zaanstreek.

keltje waar ook groente pakketten met 
seizoensgroente verkrijgbaar zijn. 
De Krokodil 9  is een opmerkelijk res-
taurant waar je tussen de truckers lek-
ker kunt eten voor relatief lage prijzen. 
Ze serveren heerlijke tapas en andere 
Spaanse gerechten, maar je kunt er ook 
een saté eten of spareribs.
Het Italiaanse restaurant Da Marcello 
10  is een geweldig restaurant voor 
fijnproevers. De Italiaanse gastvrij-
heid, de culinaire gerechten, de wijn 
en het dessert zorgen voor een mooi 
afgestemd geheel waar alles klopt. Voor 
lekkere pizza’s van uitstekende kwaliteit 
moet je bij Marcello’s broer zijn, name-
lijk bij het Italiaanse afhaalrestaurant 
Damiano 11 . 

Lunchroom Tante Tee 12  wordt gerund 
door mensen met een verstandelijke 
beperking. Met zichtbaar plezier helpen 
ze klanten aan lekkere koffie en heer-
lijke biologische producten op basis 
van het fairtrade principe. Naast lunch-
room is het ook een cadeauwinkel waar 
unieke producten van porselein, papier 
maché, textiel en zeep zijn vervaardigd 
door mensen met een beperking. Je 
vindt hier bijvoorbeeld mooie artikelen 
van De Snuiter maar ook heerlijke 
geurblokjes voor op de oliebrander, 
gemaakt van ecologisch sojawas. Met 
De keuken in uit Assendelft zijn er 

regelmatig thema-avonden. Volgens de 
klanten is het er altijd gezellig.
Uitgaan in Krommenie kan van ouds-
her bij de ABC-kroegen, zoals Grand 
Café Atlantic, Bar Babbels en Café Cen-
trum. Inwoners van Krommenie zijn 
blij met Grand Café Atlantic 13 , want je 
kunt hier prima lunchen en dineren. De 
eigenaar organiseert maandelijks een 
open podium. De beste bands treden 
op tijdens een festival. Bar Babbels 14  
organiseert al bijna 20 jaar evenemen-
ten en concerten met rockbandjes en 
Nederlandstalige zangers en zangeres-
sen. Ad de Lange weet talent goed te 
herkennen, dus je zult gegarandeerd 
goede bands zien spelen. Zowel 
Atlantic als Babbels werken regelmatig 
samen met Jolanda Bührs van slijterij 
Drinks & Gifts 15  voor bijvoorbeeld 
wijn- en whiskyproeverijen. Als zelfstan-
dige slijterij doet ze het goed, want ze 
staat in de top drie van beste slijters 
van Nederland. Voor het jaarlijkse 
fashionevenement wordt er bij Atlantic 
een catwalk neergezet. De modellen 
worden aangekleed door kledingwinkel 
Momo 16 . De sieraden komen van 
Juwelier van Zaanen en Jolanda Bührs 
schenkt lekkere wijnen. 
De kroegen doen natuurlijk ook mee 
aan het jaarlijkse evenement ‘Immer 
gerade aus’, waarbij 1500 verklede 
mensen op de fiets van de Koppiebar 

in Assendelft naar het eindpunt Bar 
Babbels fietsen en overal langs de route 
een drankje of hapje halen.
Een monumentaal Zaans pand – de 
expositieruimte Studio Zap 17  – toont 
de aquarellen, keramiek en bijzondere 
gebruiksvoorwerpen van Barbara Gul-
denaar. Het kleurrijke fantasievolle werk 
is vol humor en toont het leven in aller-
lei facetten. Barbara Guldenaar gebruikt 
een enorme stroom aan fantasie bij 
alles wat ze onderneemt, dus ook bij 
haar werk in de moestuin, fotografie 
en in haar kunst. Het werk is te zien op 
exposities in het hele land.  

Groen is er ook voldoende. Schrijfster 
Marjolijn Hof laat het Agathepark 18  
figureren in haar boek Moeder Num-
mer nul. Marjolijn Hof heeft een indruk-
wekkend aantal boeken geschreven 
waarmee ze regelmatig prijzen wint. 
Ook worden de boeken uitgegeven in 
verschillende talen. In 2014 won ze 
met ‘De regels van drie’ de Woutertje 
Pieterse Prijs voor beste Nederlandse 
jeugdboek. Het Agathepark is aange-
legd in de jaren dertig van de vorige 
eeuw. Het werd toen gefinancierd door 
sigaren fabrikant Baars en zeildoek-
weverij Kaars-Sijpesteijn, die later is 
overgegaan in de Forbo. De vrouw 
van Kaars-Sijpesteijn heette Agathe, 
vandaar de naam. Het park staat vooral 
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Helena Jansz is een veelzijdig kunstenaar. Op de Kunstacademie studeerde ze af 
in schilderen. In Toscane (Italië) specialiseerde ze zich vijf jaar in de ‘cartapesta’ 
techniek waarmee ze bijzondere schalen, karaffen en spiegels maakt onder het 
pseudoniem Lamberti. Met deze oude papier-maché techniek maakt ze de onderlig-
gende poëzie in haar kunst zichtbaar. Ook in haar fotografie wil Helena een diepere 
laag vastleggen, soms gecombineerd met tekst. In dit boek zijn verschillende series 
van haar te zien waarbij haar fascinatie voor cultuur en kunst een belangrijke rol 
speelt. Met de serie Dwarsverbanden in het hoofdstuk Koog aan de Zaan heeft ze 
muzikanten gefotografeerd op plekken die voor hen een belangrijke rol spelen.
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Slijterij Drinks & Gifts

Jolanda Bührs is via sociale media en vakbladen, maar vooral 
door haar passie voor het vak, een bekende drankenspecialist 
geworden. Met veel vakmanschap koopt ze bijzondere 
dranken in. Daarbij kiest ze ook voor kleine importeurs die  
een bijzondere kwaliteit leveren. In haar prachtige winkel wil 
ze een groter publiek kennis laten maken met mooie dranken. 
Daarom organiseert ze regelmatig workshops en proeverijen.  
Als vakvrouw blijft ze zichzelf specialiseren: als vinoloog, 
liquorist en in speciaal bier. Ze beleeft zichtbaar veel plezier om 
de juiste dranken te bedenken bij een menu. Dus de kerstperiode 
is een toptijd voor haar. Jolanda heeft samen met likeurmaker 
de Tweekoppige Phoenix Zaanse likeuren en kruidenbitters 
ontwikkeld, zoals de chocoladelikeur met VOC-kruiden en de 
Zaanse koekjeslikeur. Ze is een van de grondleggers van het 
vrouwenbiertje de Tasty Lady, en ze maakt haar eigen producten, 
zoals het Krommenieër Slokkie en een bittertje. Via de webwinkel 
www.drinks-gifts.nl levert ze dranken in heel Nederland.

Da Marcello

Chef-kok Marcello komt uit de hak van Italië. Hij heeft leren 
koken van zijn moeder en veel ervaring opgedaan in verschil-
lende restaurants in Italië. Samen met zijn vrouw Liliane runt hij 
een Italiaans restaurant waar je verzekerd bent van bijzondere 
gerechten. Bij Da Marcello wordt met passie gekookt met super-
verse producten en olijfolie uit hun eigen Italiaanse boomgaard. 
Op de menukaart vind je geen standaard Italiaanse gerechten, 
zoals pizza’s. Marcello heeft zijn eigen stijl, waarbij hij met 
enkele pure ingrediënten een authentieke Italiaanse smaak neer-
zet. Het spreekt bijna voor zich dat hij alleen seizoensproducten 
gebruikt en dat elke saus zelfgemaakt is. Net zoals in Italië. Zijn 
gerechten vallen zeer in de smaak bij fijnproevers uit de wijde 
omtrek, vooral omdat de kwaliteit altijd hoog is. Bij elk gerecht 
adviseert Liliane een heerlijke wijn, die het eten afmaakt. Ze 
vertelt daarbij een mooi verhaal. Het dessert wordt op ambach-
telijke wijze gemaakt door hun zoon. De gastvrijheid is typisch 
Italiaans, waardoor gasten even het gevoel krijgen in het zonnige 
Zuiden te zijn.

Erwin Vermast CD en DVD shop

‘Mijn eigen muziekzaak heb ik sinds 1980. In al die jaren heb 
ik mijn vaste klanten weten te behouden. Zij weten dat ik veel 
kennis heb en bijzondere muziek voor ze kan regelen. Hier vind 
je alle genres: van een jodelkoningin tot zwaar klassiek, van 
Duitstalig tot country en van jazz tot cabaret. Lokale artiesten 
hebben hier ook een plek. Elke dag leer ik nog bij over nieuwe 
bands. Het is moeilijk om als muziekwinkel je hoofd boven water 
te houden, maar het is heerlijk om met muziek bezig te zijn. 
Ik heb een goed geheugen en vind het een uitdaging om aan 
speciale verzoeken van klanten tegemoet te komen. Natuurlijk 
vind je hier de populaire muziek, maar mijn publiek komt toch 
vooral voor meer bijzondere uitvoeringen. Ik ben nog een van de 
weinige zaken in Noord-Holland die zichzelf een klassieke zaak 
mag noemen. Regelmatig word ik gebeld door uitvaartleiders die 
op heel korte termijn bepaalde muziek nodig hebben. Het geeft 
me veel voldoening om dat te regelen.’

Momo

‘Mode was altijd mijn passie, dus vond ik het erg leuk om zes 
jaar geleden mijn eigen boetiek te openen.’ Eigenares Monique 
Wiersma: ‘Ik begon als YAYA-winkel en al snel merkte ik dat het 
beter voelde om meer merken aan te bieden. Mensen komen 
hier voor de persoonlijke aandacht: je kunt hier namelijk van top 
tot teen aangekleed worden. Alleen lingerie verkopen we niet. 
We kijken goed naar de persoon. Het is leuk om iemand met 
een outfit de deur uit te laten gaan, waar ze helemaal blij mee 
is. En die soms totaal anders is dan waar ze voor kwam. Het 
is opvallend dat de duurste artikelen vaak als eerste weg zijn. 
De doelgroep is heel breed, want meiden van 15 willen soms 
dezelfde kleding aan die ik draag. En mijn moeder van 71 jaar 
voelt zich er ook comfortabel in. Door hetzelfde kledingstuk 
te combineren met een tregging, een pantalon of een colbert, 
krijgt het bij iedereen weer een ander karakter. Het is hier altijd 
gezellig, daar komen mensen ook voor.’

Fotografie: Wim Brinkman
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Tips van Trias vmbo:    Hoofdkantoor van Afvalzorg Nauerna De Vouw    Opklapbrug bij Forbo/Krommenie

 Watertoren bij Assendelft/Westzaan    Zaanlands Lyceum   Busstation Zaandam

Langs de Provincialeweg in Krom-
menie staan twee gespiegelde 

gebouwen: het Trias vmbo en een 
sportcomplex dat overdag door 
leerlingen en ’s avonds door sport-
clubs wordt gebruikt. Joost Westerik, 
directeur onderwijs bij het Trias, vertelt: 
‘Mijn voorganger heeft samen met het 
toonaangevende architectenbureau 
Atelier PRO een school ontwikkeld die 
moest voldoen aan de kernwoorden 
stoer, stevig, zelfbewust, krachtig, duur-
zaam en trots. Leerlingen en docenten 
moesten zich optimaal veilig voelen in 
dit grote gebouw met ruimte voor bijna 
1800 leerlingen. Het Trias is in 2007 
opgeleverd. Het is een van de eerste 
schoolgebouwen waar de architectuur 
wezenlijke ontmoetingen van de gebrui-
kers stimuleert. Het hart van de school 
vormt de overdekte brink oftewel een 
dorpsplein. Leerlingen kunnen zichzelf 
profileren in de middenruimte, maar 
er zijn ook leerlingen die graag van 
bovenaf alles bekijken. Of ze kunnen 
een rustig beschut plekje zoeken. We 

moeten altijd aan ouders en leerlingen 
uitleggen dat de school groot oogt, 
maar dat een leerling binnen een week 
de weg weet, omdat het eigenlijk vier 
kleine scholen in één zijn. Leerlingen 
hebben hun kluisjes in een eigen vleu-
gel, waarin ook een eigen docenten-
corps en toezichthouders zitten. 
Er is bewust gekozen voor de mate-
rialen hout, beton en metaal. Deze 
zijn overal goed zichtbaar en dus niet 
afgewerkt of weggemoffeld. Ik geniet 
nog elke dag van de robuuste houten 
pilaren in de brink en de bescherming 
van het metalen dak. Deze mooie pure 
materialen staan ook symbool voor 
de authenticiteit van de leerling die 
we helpen op de weg naar volwassen-
heid. Belangrijk is dat leerlingen niet 
opgaan in de massa of een nummer 
worden. Ze moeten herkenbaar zijn 
en gezien worden. Er is ook goed 
nagedacht over duurzaamheid: in het 
gebouw is gebruik gemaakt van aard-
warmte en ecologische dakbedekking. 
Ons gebouw werkt inspirerend voor 

andere schooldirecties, die hier dan 
komen voor een rondleiding. Iedereen 
leert hier dat je trots moet zijn op je 
capaciteiten. Of je nu een vakman wil 
worden of wil doorstromen naar het 
mbo en wellicht later naar het hbo. Elke 
sector heeft in de loop der jaren steeds 
meer contacten opgebouwd met het 
Zaanse bedrijfsleven, dat onze school 
hoog waardeert. Jaarlijks beoordelen 
leerlingen van het Trias de bedrijven 
die zijn genomineerd voor de onderne-
mersprijs. De waardering van de leer-
lingen wordt vaak zeer op prijs gesteld, 
want dit zijn wellicht hun toekomstige 
werknemers. 
Gedreven vakdocenten en gastdocen-
ten brengen de liefde voor het vak over 
in uitdagende technische ruimtes. Het 
percentage leerlingen dat kiest voor 
elektrotechniek en fijnhout groeit. Ze 
kunnen hier samen met vaklieden uit 
de praktijk werken aan een casco huis. 
Gelukkig komt er meer waardering voor 
technische vakken waar je ook goed je 
brood mee kunt verdienen.’ ❧

Trias vmbo
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 Lex Brakenhoff    Da Marcello    Heerlijk    Tweekoppige Phoenix    Dirk VisbeekTips van Damiano:

‘Pizza moet je bij een Italiaan 
halen, dan weet je zeker dat 

het goed is’, vertelt Damiano Velletri, 
eigenaar van het gelijknamige specia-
liteiten- en afhaalcentrum (Porta Via) 
in  Krommenie. ‘Het deeg moet een 
bepaalde rust krijgen. Een pizzabol 
moet ook niet te zwaar worden, anders 
krijg je geen mooie dunne bodem. 
Dat leer je wel na 23 jaar pizza’s bak-
ken. Ook al maak ik tientallen pizza’s 
per dag, toch voelt het nog steeds 
alsof het de eerste keer is. Ik maak er 
elke keer weer een kunstwerkje van. 
Klanten vinden het leuk om het deeg 
door de lucht te zien vliegen. De ingre-
diënten zijn overal hetzelfde. Dat je 
het met veel liefde voor het vak maakt, 
maakt juist het verschil. Ik kom uit een 
heel groot gezin uit de hak van Italië, 
waar eten een belang rijke rol speelt. 
Een van mijn broers heeft in Italië 
een geweldige patisserie en maakt 
het meest  fantastische ijs. Weer een 
andere broer, Marcello, kwam in 1988 
naar Nederland om in Krommenie een 

pizzeria te beginnen. Toen ik net klaar 
was met mijn koksopleiding vroeg hij 
of ik hem een jaartje wilde helpen. Dat 
werden er twee, toen tien, en nu ben 
ik hier alweer vele jaren. In de pizzeria 
was het altijd gezellig. Kinderen beleg-
den hier hun eigen pizza’s en nog 
steeds komen hier klanten die mooie 
herinneringen hebben aan die tijd. 
Onze huidige kok Laurence belegde 
als kind zijn eigen pizza bij ons en 
staat nu zelf in de keuken. 
Toen Marcello zijn droom had verwe-
zenlijkt met een Italiaans restaurant 
voor fijnproevers in Krommenie, ben 
ik samen met mijn Spaanse vrouw 
 Maritere Damiano Gastronomia 
gestart. Overdag maken we de oven-
gerechten, zoals de verse cannelloni, 
pasta en lasagna. De pizza’s en de 
vleesgerechten worden ’s avonds ter 
plekke bereid. Het contact met de 
klant is voor ons erg belangrijk. Dat 
maakt het werk heel leuk. ’s Zomers 
komen mensen speciaal voor ons 
Italiaanse ijs en staat er soms een 

lange rij. Italiaans ijs smaakt zo fan-
tastisch lekker, omdat het ijs voor 75% 
uit melk bestaat. Daaraan wordt vers 
fruit, zoals aardbeien, frambozen, kiwi, 
bananen en abrikozen toegevoegd. 
Eten speelt in Italië een belangrijke rol. 
Krijg je bezoek, dan begin je al  
’s ochtends met koken. Vrolijk 
gestemde gasten schuiven ’s avonds 
aan tafels die vol staan met lekker 
eten en drinken. Uren later vertrek-
ken ze lachend en kun je zien dat ze 
hebben genoten. Datzelfde gevoel wil 
ik ook overbrengen met de buffetten. 
Regelmatig krijgen we bij de bestelling 
te horen dat klanten liever wat minder 
gerechten willen en dat de tiramisu 
als dessert echt niet hoeft. Maar in de 
praktijk blijkt dat er nooit iets overblijft 
en dat gasten volop genieten. Heerlijk 
dat zo’n maaltijd ook echt voor een 
goede stemming kan zorgen. Dat 
merk ik al als ik het eten kom brengen. 
Het geeft erg veel voldoening als je 
iets maakt en uitstraalt, waar mensen 
ook vrolijk en blij van worden.’ ❧

Damiano Gastronomia
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De roep van de gans

Het is de steiger bij de Woudaap
Aan de rand van het stiltegebied
Simpel hout tussen land en water
Oppervlakte 1m2, meer is het niet

Hier heb ik vaak gezeten
Met mijn gedachten verward
Menig stille strijd gestreden
Of met een gebroken hart

Hier kon ik de liefde zo goed voelen
Hier voelde ik de liefde, verloren.
Ik zou zo graag nog een keer
De gans door het riet heen horen

Misschien geef ik dit keer gehoor
Aan die roep, dan vlieg ik uit
Of word ik er juist door verbonden
Met deze grond, door dat geluid

De wind aait mijn armen
In de schemer wordt mijn naam gekend
En dat gevoel van nergens thuis zijn
Enkel bij jezelf, op de plek waar je bent

Misschien is het leven als dit water
Of toch meer als een opzwepende dans.
Mijn enige houvast is dan deze steiger
Maar meer nog, de roep van de gans

Jacob Spaander

Jacob Spaander

 Tekst en Fotografie: Helena Jansz

Ik heb een verhaal te vertellen.

Jacob Spaander is een geboren Zaankanter. Hij is een vrije geest 
die vanuit een diepe innerlijke beleving de wereld op een creatieve 
manier gadeslaat. Regelmatig verandert hij in clown of leeft zich 
uit als poppenkastspeler of sneldichter. Geïnspireerd door actuali-
teiten, historie en cultuur jongleert Jacob met woorden en werd hij 
in 2005 de eerste onofficiële stadsdichter in Zaanstad. Jacobs baan 
in de natuurvoedingswinkel Duyvendak in Krommenie heeft een 
directe link met zijn visie op de natuur en toont zijn maatschappe-
lijke betrokkenheid. Bij buurtprojecten als Transition Town Zaan-
streek zet hij zich graag in. 

In de fotoserie (totaal twaalf beelden) wilde ik de metamorfose van 
man naar clown vastleggen. Niet alleen de uiterlijke verandering, 
maar ook het innerlijk proces: hoe Jacob Japio wordt.
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Rosariumpark
De metamorfose van een voorma-

lig baggerdepot heeft geresul-
teerd in een afwisselend park waar 
verschillende doelgroepen graag 
samenkomen. Wijkmanager Erik van 
Druenen: ‘Vroeger stond er hoog gras 
en gebeurde er nauwelijks iets met 
het terrein. We wilden hier een ont-
moetingsplek maken voor de buurt, 
waar zowel ouderen als jongeren zich 
thuis voelen. Een ander doel was 
het terugdringen van de overlast in 
Krommenie door jongeren. Dat is 
goed gelukt, want sinds het Rosari-
umpark in september 2012 officieel 
is geopend, is het aantal klachten 
flink afgenomen. Iedereen voelt zich 
betrokken bij hun park. 

In de beginfase hebben we de wensen 
van mogelijke gebruikers van het 
park geïnventariseerd aan de hand 
van enquêtes die ik uitdeelde op een 
braderie en een kinderdagverblijf. 
De ANWB heeft bij de supermarkt in 
Krommenie geënquêteerd. Ook de 
input van skaters, sporters, ouderen 
en andere betrokkenen resulteerden 
in een wenslijstje. We zochten bewust 

ook contact met de meiden. Het is 
leuk dat bijna al hun wensen in ver-
vulling zijn gegaan. Het is alleen jam-
mer dat er geen extra tennisveld is 
gekomen, zoals de tennisclub graag 
had gezien. De meiden kregen sport-
toestellen en een speciale fitnessplek, 
waar nu ook ouderen gebruik van 
maken. De moestuin wordt onder-
houden door dementerende ouderen 
uit het bejaardentehuis. Voor de 
inrichting van het skatepark is samen-
gewerkt met een expert. 

We hebben bij het Rosariumpark 
samengewerkt met een externe part-
ner, de ANWB. Doordat zij hier het 
eerste ANWB groenplein van Neder-
land wilden ontwikkelen, konden we 
het Rosariumpark nog veel mooier 
maken. Het is echt een gezellig park 
geworden, waar kinderen spelen, 
jongeren een eigen plek met wifi zone 
hebben en skaters hun ideale skate-
baan. Ouderen werken in de moes-
tuin en buurtbewoners kunnen lekker 
loungen op de banken. Het Richard 
Krajicek sportveld is vaak bezet, maar 
als er geen sporttoernooien zijn dan 

voetballen buurtbewoners er. Scholen 
kunnen ook de sportvelden in het 
park gebruiken. En je kunt er zelf ook 
iets organiseren.’

Spray artist Peter Meijn was blij met 
de ontwikkeling van het park: ‘Ik vond 
het zo leuk worden dat ik het park 
ook graag wilde versieren. Door leuke 
muurschilderingen te maken, wordt 
het park nog vrolijker. De wijkmana-
ger gaf Olivier Rijcken opdracht voor 
een muurschildering, waarin hij de 
jungle laat zien. De andere helft heb 
ik samen met jongeren ingevuld: wij 
verbeelden de stad. Het was leuk om 
buurtbewoners maar ook jongeren te 
laten zien dat graffiti kunst is. Door 
het park heb ik nieuwe contacten 
gelegd. Zo heb ik nu in Chromos,  
een voormalige drukkerij, een enorme 
loods waar jongeren meehelpen om 
er een creatieve spannende plek van 
te maken. We noemen het LOADS 
ofwel ‘lots of artists doing styles’. Ik 
laat ze zien dat het leuker is om iets 
moois te maken dan ergens met graf-
fiti een handtekening achter te laten 
en vervolgens een boete te krijgen.’ ❧
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Co van  Assema
Bezieling en oprechte bevlogenheid 

om iets moois te creëren. Dit 
tekent kunstenaar Co van Assema. 
Als je hem spreekt, dan snap je 
hoe kunst bedoeld is. Co, die ruim 
dertig jaar schildert, kan nog altijd 
verwonderd zijn over de dingen 
die hij ziet. In zijn atelier vind je 
voorwerpen als inspiratiebron voor 
zijn werken. 

‘Souvenirs’, zoals gedroogde 
zeenaalden en plantjes, schelpen, 
stenen en stukjes hout door de zee 
gebracht. De gedroogde wilde planten 
plakt hij in zijn schetsboeken, ernaast 
liggen oude tekeningen uit Darwin’s 
‘The origin of species’, Wallace en van 
Haeckel. Stukjes ijzer of plastic met 
verschillende patronen die hij heeft 
gevonden op straat of in de natuur, 
staan uitgestald in de vensterbank. 
‘Ik heb het graag over het kleine en 
zoem dan in op de onderwerpen die 
bijvoorbeeld de Wadden en de zee in 
zich dragen. De dingen die je eigenlijk 
niet meteen ziet, zoals schelpen, 
gapers, pieren en zagers die in de 
Waddenbodem leven of het leven dat 

in en om de zee zit.’ 
Het levendmakend water is als het 
ware een metafoor geworden waaruit 
hij zijn schilderkunstige invallen en 
vergelijkingen opdiept. 

De verscheidenheid en de raadsel-
achtigheid van levensvormen blijft 
hem verbazen en zijn een grote 
inspiratiebron. De mythe en de 
verbeelding van het leven en het 
zichtbaar maken van deze ervaring 
in een abstractie komen als een 
werkelijkheid over. 

Het plankton, de weekdieren, 
schelpdieren en waterplanten, de 
biodiversiteit is schijnbaar eindeloos. 
Maar door dit inzoomen op de 
dingen ziet hij naast de schoonheid 
ook de kwetsbaarheid van de natuur.

In navolging van de koeien die Co 
in de Rietveldperiode (1978-1983) 
maakte, schilderde hij een nieuwe 
serie koeien en kalveren. In 2005 
kwam van Assema al eerder met 
koeienschilderijen, het resultaat 
van het samenwerkingsproject 

‘Kruisbestuiving I’ met Jan Groenhart. 
In het najaar 2011 en het hele jaar 
2012 trok hij eropuit in de omgeving 
van Krommenie, Terschelling, het 
Wormer- en Jisperveld, Uitgeest 
en Spijkerboor en brak er weer een 
periode aan van het werken naar de 
natuur. Hij tekende en schilderde 
een hele veestapel bij elkaar die hij 
vervolgens exposeerde in Noord-
Holland en Friesland. 

Van Assema plaatst op onnavolgbare 
wijze zijn koeien en kalveren in een 
lyrische wereld die wij van hem 
gewend zijn in zijn abstracte werken. 
Geïsoleerd, bijna zwevend zijn de 
koeien en kalveren het onderwerp 
en is het decor van het landschap 
nauwelijks of niet aanwezig. ❧
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 Zaanlandia Blik    Houtzaagmolen Het Jonge Schaap   S Judith Ernst    Diverso

 Meubels van de molen

Tips van Blik op Hout:

Een paar jaar geleden waren de 
meubelmakers Bart Bisscheroux, 

Thecla Gieles, Maartje van Deursen 
en Gé Steensma op zoek naar 
een nieuwe bedrijfsruimte. Toen 
ze de voormalige blikfabriek van 
Zaanlandia (1907) in Krommenie 
zagen, wisten ze zeker dat dit hun 
plek was. Bart Bisscheroux: ‘Het is 
een heel sympathiek gebouw waar 
een eeuw lang blikken trommels 
werden gemaakt. Het is ook een 
nostalgische ruimte, waar we oude 
dingen een plek geven in het heden. 
We werken hier met vier vrouwen en 
twee mannen, want later maakten 
ook Fleur Snel en Michiel Kommer 
van Blik op Hout hun werkplaats. 
De gezelligheid, expertise en het feit 
dat je een groot machinepark met 
elkaar kunt delen, maken het heel 
aantrekkelijk. Door samen te werken 
kunnen we als meubelmakers ook 
grote projecten aannemen. We delen 
de passie voor hout. Ik hou van hout 
omdat het zo divers is, elk stuk is 

weer anders. Het is waanzinnig om 
een mooie stam open te zagen, een 
deel vlak te schaven en je te verliezen 
in mooie kleuren en patronen. Ik wil 
liever niet dat een boom omgehakt 
wordt, maar als dat toch gebeurt, dan 
is het mooi om er iets van te maken 
en de geschiedenis van de boom mee 
te nemen. Het is inspirerend om het 
over de herinneringen aan de boom 
te hebben en die te verwerken in het 
ontwerp. Elk stuk hout is getekend 
door weer en wind en soms zelfs 
door de inslag van een granaatscherf 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het 
is boeiend om aan de hand van een 
rooinummer op onderzoek uit te 
gaan naar de oorsprong van het hout. 
In Nederland hebben we eerlijk en 
goed hout, waarvan we de oorsprong 
kennen. Sommige handelaren 
weten precies welke bomen ik graag 
wil. Hierdoor en door de jaarlijkse 
rondhoutveiling hebben we inmiddels 
een bijzondere verzameling kleine en 
grote stammen opgebouwd. 

We hebben binnen en buiten plaats 
om hout op te slaan en te drogen. 
Ook is er voldoende ruimte om van 
diverse bomen te laten zien hoe 
deze er gevlakt en geschuurd uitzien 
en daarmee is een langgekoesterde 
droom uitgekomen. Zo worden onze 
klanten net zo enthousiast als wij.’
Thecla Gieles: ‘Alles voor het interieur 
kunnen we maken. De klant heeft 
vaak al een idee wat hij wil. Vaak 
zijn mensen al maanden aan het 
denken en aan het rondkijken. Het 
is mooi om hun ideeën te vertalen 
in een meubelstuk, aan te sluiten bij 
hun wensen en er dingen aan toe 
te voegen zodat het extra mooi of 
handig wordt. Wij zorgen dat rare 
hoekjes in huizen worden benut en 
zijn goed in het efficiënt gebruiken 
van ruimte. Het is bijzonder en leuk 
om het ontwerpen samen met de 
klant te doen, zodat het uiteindelijke 
meubel echt een toegevoegde waarde 
heeft en helemaal bij diegene past.’ ❧

Blik op Hout
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Ingrediënten
Geportioneerde Beemster 
lamscarré 5 stuks per persoon
gedroogde ciabatta
1 theelepel Zaanse mosterd zaadjes
2 eetlepels olijfolie
1 eetlepel peterselie
1 eetlepel bieslook
1 eetlepel honing
Brandy Vecchia Romagna
bouillon
peper en zout

Bereidingswijze
Ciabatta is een typisch Italiaans 
brood gemaakt van semola meel, 
oftewel griesmeel van harde tarwe, 
water, wat zout, olijfolie en wat gist. 
Laat het brood hard worden en 
rasp het zodat je paneermeel van 
ciabatta krijgt.

Paneer de lamscarré met de 
geraspte ciabatta, verwarm 1 
eetlepel olijfolie in de pan en bak 
de lamscarré rosé. 
Giet in een andere pan 1 eetlepel 
olijfolie voor de saus en voeg de 
mosterdzaadjes, bieslook, en 
honing toe. Laat het even op een 
laag vuurtje staan, voeg dan wat 
bouillon toe en op het laatst een 
beetje Brandy.

Serveer de lamscarré overgoten 
met de mosterdsaus en geniet van 
de Italo-Olandese smaken.

Marcello en Liliane Velletri 
openden in december 1988 een 
ristorante/pizzeria. Ze hebben 
de pizzeria in 2005 omgeto-
verd tot een heerlijk Italiaans 
specialiteitenrestaurant, waar 
met veel passie wordt gekookt 
en mooie wijnen rijkelijk 
worden geschonken. Marcello 
heeft gekozen voor de heerlijke 
Beemster lamscarré, aangezien 
dit gerecht bij hem fijne herin-
neringen opwekt aan speciale 
‘pranzo’s’ met de familie thuis. 
Ze zaten dan met de familie 
heerlijk bij de grote open haard, 
waar de lamscarré’s op geroos-
terd werden op Italiaanse wijze 
met knoflook en rozemarijn. 
Hier in Nederland vond hij 
het leuk om te experimenteren 
met mosterd en honing uit 
de Zaanstreek, de streek waar 
hij al langer woont dan in zijn 
geliefde geboorteland Italië.

Een recept van

     Marcello Velletri

   Chef-kok restaurant  
                       Da Marcello

Beemster lamscarré op 
                     Italo-Olandese wijze
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Schrijfster 
     Marjolijn Hof
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Marjolijn Hof (Amsterdam, 1956) werkte bijna twintig jaar als bibliothecaresse in Wormerveer. In 1999 werd ze fulltime 
schrijfster. Haar eerste jeugdroman was Een Kleine Kans. Ze won met dit boek in 2007 de Gouden Uil Jeugdliteratuur Prijs 
en de Prijs van de Jonge Lezer en de Gouden Griffel. Het boek werd in dertien talen vertaald en verfilmd als Patatje Oorlog. 
Inmiddels heeft Marjolijn Hof een flink aantal titels op haar naam staan.

Van jongs af aan maakte Marjolijn 
Hof verhaaltjes en tekeningen. Zo’n 
35 jaar geleden verhuisde ze naar 
Krommenie. In Wormerveer werkte 
ze bijna 20 jaar als bibliothecaresse 
met als specialisatie jeugdliteratuur. 
‘Boeken hebben mij altijd aangetrok-
ken. Als kind wilde ik al jeugdboeken 
schrijven.’ In 1999 werd ze fulltime 
schrijfster en schreef verschillende 
educatieve boeken en prentenboek-
jes. Haar eerste jeugdroman was 

Een Kleine Kans. Moeder nummer 
nul verscheen in 2008. ‘Ik kende 
vooral boeken over adoptiekinderen 
die hun biologische moeder willen 
vinden. In werkelijkheid is dat vaak 
niet duidelijk. Kinderen weten immers 
niet wie ze zullen vinden. Ik wilde een 
boek maken over die ambivalentie en 
over de fantasieën die daar bij horen. 
Geadopteerde kinderen moesten 
zich er in kunnen herkennen. Dat is 
gelukt, want dat hoor ik regelmatig 

terug. Het verhaal moest zich in het 
heden afspelen, het ging niet over 
mijn eigen geschiedenis. In 1956 was 
een ongewenste zwangerschap een 
groot geheim. Ik heb altijd geweten 
dat ik was geadopteerd, maar voor de 
buitenwereld was het niet zichtbaar. 
Wanneer je nu een Chinees meisje 
ziet met Nederlandse ouders, is haar 
achtergrond direct duidelijk. 

In Moeder nummer nul komt de moe-
der van Fejzo uit Bosnië. Het verhaal 
speelt zich af in Krommenie, al wordt 
die plaatsnaam nergens genoemd. 
Wel dat het aan de overkant is van 
het spoor bij de Linoleumfabriek. Het 
Agathepark en de Fred Waltonlaan 
zijn gebaseerd op de realiteit. Fejzo 
tekent graag vogels voor de volière in 
het Agathepark, terwijl zijn vrienden 
over de brug aan het voetballen zijn. 
Het boek is vertaald in het Frans, 
Duits, Engels en Sloveens. In die talen 
zijn de namen van het Agathepark en 

Fred Walton Laan intact gebleven. 
Toen ik Moeder nummer nul schreef, 
heb ik kort gedacht om het op te 
dragen aan J., omdat ik wist dat mijn 
echte moeder Janny heet, ook al had 
ik haar nooit ontmoet. Ik heb die 
opdracht uiteindelijk toch weggelaten.
Een paar maanden nadat het boek uit 
kwam, kreeg ik bericht dat mijn moe-
der me zocht. Ze kende het boek toen 
nog niet, dus het was puur toeval. 
Ik had eerder een fragment beschre-
ven waarin Fejzo op weg is naar 
zijn moeder. Hij fantaseert dat zijn 
moeder in dezelfde trein zit. Iedereen 
zou zijn moeder kunnen zijn, denkt 
hij. Net als mijn hoofdpersoon zat 
ik later in die trein op weg naar mijn 
moeder. En hoe wonderbaarlijk: Later 
bleek dat ze precies hetzelfde traject 
aflegde, ze had alleen één trein later 
genomen. Ze woont net als ik in de 
Zaanstreek! We zijn zonder elkaar te 
kennen naar dezelfde plek verhuisd. 
Ik was 53 jaar toen ik haar voor het 

eerst zag. Mijn moeder en ik lijken 
heel erg op elkaar en we herken-
nen veel bij elkaar. We hebben een 
uitzonderlijk goede relatie met elkaar 
opgebouwd in de afgelopen jaren. 
Het is heel bijzonder dat het zo is 
gelopen. Zo’n einde zou ik nooit voor 
een boek hebben gebruikt, want dat is 
volslagen ongeloofwaardig. Dat zou 
het hele verhaal onderuit halen. Het 
is bizar als het dan wel zo loopt in het 
echte leven. 

Mijn moeder bleek 30 jaar bijna om 
de hoek te hebben gewoond. We 
moeten elkaar zijn tegengekomen, zo 
kwam ze regelmatig boeken lenen in 
de bibliotheek waar ik toen werkte. Bij 
de Engelse vertaling nam de uitgever 
contact op om te vragen of ik op de 
bladzijde die vrij was een opdracht 
wilde plaatsen. Daar hoefde ik niet 
lang over na te denken. Mijn moeder 
is heel trots dat ik die versie aan haar 
heb opgedragen.’ ❧

Fejzo is geadopteerd en weet niets 
van zijn ‘echte’ moeder. Hij heeft 

ook niet zoveel belangstelling voor haar. 
Dat verandert als hij Maud leert kennen 
in het Agathepark. Maud is ontzet-
tend nieuwsgierig en wil bijvoorbeeld 
weten of hij zijn tekentalent van zijn 
moeder heeft geërfd. De achterflap van 
Moeder nummer nul vermeldt dat 
bovenstaand verhaal is gebaseerd 
op Marjolijns eigen ervaringen als 
adoptiekind.
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