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Ode aan Zaans erfgoed

Walvisvaart en de
Zaanstreek
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Gamen voor je theorie
en veel meer...

Van de
voorzitter
Toen ik tien jaar geleden in de
Zaanstreek kwam wonen had ik
mijn trompet al zeker een jaar nauwelijks aangeraakt. Het kriebelde
echter wel, dus toen we de verhuizing rond hadden ging ik voorzichtig op zoek naar de lokale fanfare
of harmonie die er vast wel moest
zijn. Tot mijn grote verbazing waren er echter niet een, niet twee,
maar zeker tien orkesten om uit
te kiezen. Met wat advies van een
vriendin werd een shortlist van drie
orkesten samengesteld. Welke het
precies waren weet ik niet meer, behalve dat ZFC Zaandijk bovenaan
de lijst stond.
Mijn eerste repetitieavond eindigde
pas om een uur of twee ’s nachts
aan de bar, en daarmee was het
direct ook duidelijk dat ik bij deze
club mijn draai wel zou vinden. Dat
gevoel klopte, en inmiddels speel ik
alweer ruim negen jaar met groot
plezier in de fanfare en heb afgelopen najaar het stokje van Wilma
mogen overnemen als voorzitter.
Wat ZFC zo mooi maakt is dat het
behalve gezelligheid en muzikaliteit
ook kan bouwen op enorm betrok2

ken en actieve leden. Zo zijn we
vorige maand gestart met een initiatief om op basis van een aantal
thema’s met alle leden samen te
bouwen aan de toekomst van de
club. Dit is met veel enthousiasme
opgepakt en de eerste resultaten
worden nu al zichtbaar. Zo zorgen
we er met elkaar voor dat we dit
jaar niet alleen nostalgisch terugblikken op een rijke historie van 130
jaar, maar ook met optimisme vooruit kunnen kijken naar alle hoogtepunten die nog gaan komen.
Het eerstvolgende moment om in
de agenda te noteren is ons voorjaarsconcert op zaterdag 16 maart
om 20:00. Met het thema Water &
Whales brengt ZFC een ode aan
de Zaanstreek en het water dat alles verbindt. In De Patronage, met
het befaamde Hembrugterrein als
decor, brengen het groot orkest, de
samenspelgroep en barbershopkoor Whale City Sound een gevarieerd programma voor u. We hopen
uiteraard dat u daar ook bij bent.
Hartelijke groet,
Ernst van Rheenen

16/3
4/5
6-9/6

Agenda

Voorjaarsconcert ‘Water & Whales’
20.00 uur | Zaal open 19.30 uur
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Walvisvaart en de
Zaanstreek
Tekst: Annemieke Swagerman

Het thema van het Voorjaarsconcert is
Water & Whales. Whales vanwege het
zangkoor Whale City Sound en water vanwege de programmering van de Samenspelgroep en het Groot Orkest.
Een goed moment om eens te duiken
in het onderwerp ‘Walvisvaart en de
Zaanstreek’. Wat heeft de walvisjacht voor
ons betekend in het verleden en wat zie
je er nu nog van terug? Het dorp De Rijp
stond erom bekend dat het welvarend is
geworden dankzij de walvisvaart, maar
hoe zat het met de Zaanstreek?

Walvisindustrie
Tegenwoordig zien wij de walvisvangst
als een wreed bedrijf dat deze zoogdieren
uitroeit. Onze voorouders keken er anders
tegenaan. Zij zagen de walvisvaart als een
manier om grondstoffen te bemachtigen
voor de traanindustrie.

de walvisvangst: de traan en de baleinen.
Traan werd gebruikt als smeermiddel, als
lampolie, bij het maken van kaarsen, van
zeep, van textiel en leer; de baleinen werden vooral verwerkt in de modenijverheid.
De walvisvaart was aanvankelijk geconcentreerd rond de eilandengroep Spitsbergen
(in 1596 ontdekt door Willem Barentsz),
maar door overbevissing verdween de
walvis daar. Walvisvaarders uit Noord-Hollandse dorpen, waaronder Jisp, vonden
rond 1640 nieuwe vangstgronden in Straat
Davis, een zeestraat tussen Groenland en
Canada. De schepen moesten nu gaan vissen op open zee. Dit had consequenties
voor de traankokerij, eerst gebeurde dit op
Spitsbergen, op het walvisvangststation
Smeerenburg, nu kon dat niet meer. In veel
Zaandorpen, maar vooral in Oostzaan en
Jisp, werden er nieuwe traankokerijen gebouwd.

Noordse Compagnie
De walvisvaart was voor de Zaankanters
van grote betekenis. Niet alleen door het
bouwen en onderhouden van de walvisschepen en de productie van het gereedschap dat bij de jacht nodig was, maar ook
door het verwerken van de producten van
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Veel steden hadden een eigen vloot en om
elkaar niet stuk te concurreren richtten
de Hollandse steden in 1614 de Noordse Compagnie op, naar het model van de
VOC. De kamers van de compagnie maakten kartelafspraken over de traan en de

baleinen en kregen van de Staten-Generaal
het monopolie om in het gehele Arctische
gebied te vissen. De walvisvloot zeilde uit
in konvooi, soms onder bescherming van
oorlogsschepen en kon zodoende niet
meer worden gemolesteerd door de Engelse walvisvloten. De Noordse Compagnie
heeft tot 1640 bestaan, daarna werd het
voor de investeerders interessanter om
zich toe te leggen op de VOC en de WIC.

De jacht
Hoe ging de jacht op walvissen in de praktijk? De walvisvaarders (fluitschepen) lagen
op de rede bij Holle Sloot, een eilandje in
het IJ, en vertrokken half april naar de rede
van Texel. Daar wachtte men op elkaar en
voer in konvooi naar de Poolzee waarna de
schepen zich weer verspreidden.
Eén man stond in het kraaiennest uit te
kijken naar spuitende walvissen, elke drie
kwartier komen ze boven water om te ademen. Zag hij er één dan brulde hij naar be-

neden: ‘Val, val’, en de commandeur liet de
sloep strijken. Iedereen kende zijn taak en
er sprongen zeven mannen in de sloep. De
voorste was de harpoenier. Die gooide zijn
harpoen in de walvis. Aan de harpoen zat
een lijn van 200 meter die ook aan de sloep
vast zat. Hij pakte snel een bijl. Als de vis
vanwege de pijn wegzwom, moest hij er
op letten dat hij niet onder het ijs terechtkwam. Was dat wel het geval, dan moest
hij met één klap de lijn doorhakken, anders
zou de hele sloep onder het ijs worden getrokken, dit zouden de mannen vanwege de
kou niet overleven. De sloep bleef net zolang aan de walvis hangen tot het dier was
afgemat. Vervolgens probeerde men hem
in de longen te treffen zodat het beest snel
stierf. Ze maakten een gat vlak voor de
staart en deden daar een strop doorheen.
Zo trokken ze de vis naar de walvisvaarder
en maakten hem vast aan het schip.
Enkele mannen sprongen op de vis om
er grote brokken spek af te snijden. Deze
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stukken werden aan boord gehesen en
in kleinere stukken gehakt. Ze werden op
een goot gegooid die eindigde boven een
luik in het dek waardoor ze naar beneden
vielen. Hieronder stonden de kok en de
koksmaat, die de tonnen moesten vullen
en in het ruim moesten stouwen. Intussen
keek men alweer uit naar een andere vis.
Ook de beenderen en de baleinen werden
meegenomen. Eenmaal weer aangekomen
bij Holle Sloot kwamen kleinere boten de
vaten spek ophalen om via de sluizen naar
de kokerijen te varen.

Traankokerijen in Oostzaan

Traankokerijen
Vanaf 1642 werd de traankokerij, waar
walvisspek tot olie werd gekookt, een belangrijke bedrijfstak. Er waren ongeveer
30 kokerijen in de Zaanstreek. Het waren
eenvoudige bedrijven, elk met niet meer
dan zes tot acht arbeiders. Wegens stankoverlast gebeurde het koken buiten de bebouwing. Toen het aantal toenam ontstond
er steeds meer verzet bij de bevolking
vanwege de stank die ze verspreidden.
Opvarenden van een walvisschip werkten
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vaak ook op de traankokerijen van de dezelfde reders, zodat ze het grootste deel
van het jaar werk hadden. Het was regel
dat de commandeur van het schip tevens
dienstdeed op de traankokerij. Hij had het
toezicht op het bedrijf; de zorg voor de aanvoer van het walvisspek en voor de afvoer
van de traan.

Bakkerijen
Een andere belangrijke neventak van de
walvisvaart was de scheepsbeschuitbakkerij. Deze bevond zich vooral in Wormer en
Jisp. Meel van tarwe
en rogge was hiervoor de belangrijkste
grondstof. In Wormer
werkten acht en in
Jisp vier korenmolens,
grotendeels
voor de beschuitbakkerij. Er waren in die
tijd zo’n 150 thuisbakkers. Ze bakten
het
zogenaamde
‘tweeback’, een hard
scheepsbeschuit dat
heel lang meeging, niet te vergelijken met de
huidige beschuit. De beschuiten werden niet
alleen gebruikt op de lokale vloten, maar ook
de VOC en de WIC namen ze af. Wanneer de
vloten weg waren ventten ze de rest uit in
Amsterdam. De bakkers uit Amsterdam pikten dat niet en zo ontstond er een broodoorlog, waarbij de Jispers en Wormers zoveel
belasting moesten betalen dat het onbegonnen werk was om zo nog verder te werken.

Beschuitstoren herbouwd
Het bakken vond grotendeels plaats in houten gebouwen. Om brand te voorkomen

werd op 20 december 1605 door het gemeentebestuur besloten dat tussen 18.0024.00 uur de vuurplaatsen van de ovens
gedoofd moesten blijven om oververhitting
te voorkomen. Nadat eerst de nachtwaker
de tijdsignalen kenbaar maakte door met
zijn ratel door het dorp te lopen, gaf later
de kerkklok dit aan. Omdat in het westen
van het dorp bij bepaalde windrichtingen
de kerkklok niet goed te horen was, werd er
in 1620 een extra losstaande klokkentoren
gebouwd. Deze is in de loop der tijd in verval geraakt en uiteindelijk in 1896 gesloopt.
Dankzij de Stichting Beschuitstoren is Wormer sinds 2018 weer in het bezit van een
prachtige nieuwe historische toren. Hiermee is er weer stukje cultuurhistorie in de
Zaanstreek teruggebracht.

Jisperkerk
De Jisperkerk stamt uit 1822. Hij is destijds
in de plaats gekomen van een veel oudere
voorganger. De oorspronkelijke kerk werd
rond 1542 gebouwd en was aanzienlijk
groter dan de huidige kerk. Aan het einde
van de 18e eeuw kon de gemeente door
geldgebrek, ten gevolge van het wegvallen van de welvaart en het wegtrekken van
veel inwoners, de kerk niet langer onderhouden. In 1820 was de kerk een bouwval
geworden en werd hij gesloopt. Gelukkig
kon zowel de inventaris als de zerkenvloer
van de oude kerk worden hergebruikt. De
vloer van de Jisperkerk bestaat uit meer
dan honderd grafzerken, gemaakt van een
donkere, harde steensoort en voorzien van
prachtige decoraties en inscripties met de
namen van burgemeesters, olieslagers én
commandeurs van walvisvaarders.

Hoop op d’Swarte Walvis
Op de Zaanse Schans bevindt zich het
restaurant D’Swarte Walvis, voorheen genaamd De Hoop op d’Swarte Walvis. De drie
panden waarin het restaurant gevestigd is
vertellen veel over de rijke Zaanse geschiedenis. Een van de huizen heet ‘Het Vleethuis’
en is een replica van een origineel vleethuis
dat in vervallen staat aan de overkant van
de Zaan heeft gestaan. Vleethuizen waren bedoeld als opslag voor de vissers
en walvisvaarders. De luiken konden met
klossen worden opengezet om het te laten doortochten als er natte netten hingen.
De Commandeurskamer is nog helemaal
in de stijl van de walvisvaarders. Met het
uitzicht over de Zaan en de Gortershoek
waan je je op een schip. Aan het plafond
hangt een windwijzer die op het dak wordt
aangestuurd door een walvis-windvaan.
Het voormalige Raadhuis van Zaandijk
ligt aan de andere kant van de Zaan. Het
raadhuis is in 1752 gebouwd door de rijke
koopman en oliefabrikant Cornelis Florisz
de Lange. Hij verdiende zijn brood onder
andere met de Walvisvaart. En hij was eigenaar van het schip… ‘De Hoop op d’Swarte
Walvis’.
Bronnen:
www.zaanwiki.nl
www.onsdorpjisp.nl
www.zaans-industrieel-erfgoed.nl
Meer lezen:
Bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandsche
walvisvaart, meer speciaal de Zaansche /
Sipke Lootsma, 1937.
De Zaanse walvisvaart 1650-1800 / C. Meijer, 1983
De Geschiedenis van de Zaanstreek (encyclopedie),
2012
Moby Dick / Herman Melville, 1929
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Ode aan
Zaans erfgoed
Cultureel en industrieel erfgoed
verenigd in uniek concert

Op 16 maart organiseren ZFC Zaandijk en Whale City Sound een ode aan Zaans erfgoed.
In ‘De Patronage’ op het Hembrugterrein in Zaandam ontmoeten de rijke industriële historie en de rijke culturele historie van de Zaanstreek elkaar. Het Hembrugterrein stamt
uit de 19e eeuw, in dezelfde periode werd ZFC Zaandijk opgericht. Ook Whale City Sound
is geen toevallige verwijzing naar de Zaanse historie. De naam is volgens barbershopkoortraditie een verwijzing naar de plaats waar het koor vandaan komt.

ZFC Zaandijk

o.l.v. Arnold van ’t Ent
& Ati Lust

Whale City Sound

De versmelting van het industriële en culturele erfgoed is terug te vinden in de programmering, waarin ‘water’ het centrale thema is. Tijdens het concert komen onder meer ‘Noah’s Ark’ van Bert Appermont , en ‘Lord of the Rings’ langs. Ook treedt de ‘samenspelgroep’ van ZFC op: dit orkest bestaat uit jeugdleden van ZFC Zaandijk.

o.l.v. Chiel van Tok

Zaterdag 16 maart

20.00 uur

De Patronage

Draaibank 11 Zaandam,
Hembrugterrein

Zaal open om 19.30 uur

‘Water & Whales’ vindt plaats op zaterdag 16 maart 2019
in ‘De Patronage’, Draaibank 11 te Zaandam. Zaal open:
19:30 uur, aanvang: 20:00 uur. Ticket volwassenen: €15,
ticket tot en met zeventien jaar: €5.
Kaarten zijn te bestellen via www.zfc-zaandijk.nl.

Kaarten via www.zfc-zaandijk.nl
Volwassenen € 15,- | t/m 17 jaar € 5,8

Scan met
je mobiel

Kaarten bestellen via uw mobiel?
Scan de qr-code met uw mobiel.
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Barbershopkoor

Whale City
Sound
Whale City Sound is een mannenkoor
van ongeveer 35 leden met de muzikale basis in de barbershop harmony.
Met het koor als geheel, maar ook
met kleinere groepen daarbinnen, maken we regelmatig een uitstap naar
meer close harmony arrangementen.
Op onze site www.whalecitysound.nl
vindt u informatie over het koor, over
de zangstijl, onze showagenda en de
laatste nieuwtjes. Met negen nationale
kampioenstitels barbershop op zak, en
een 1e plaats op het BALKtopfestival
in 2015, mag u muzikaal dan ook iets
van ons verwachten. En dat is dan ook
precies ons doel: het publiek te ‘raken’
met muziek en entertainment.
Whale City Sound staat sinds augustus
2018 onder leiding van Chiel van Tok.
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Barbershop is een manier van close
harmony zingen die makkelijk in het gehoor ligt. Algemeen wordt aangenomen
dat de zangstijl stamt uit de Afro-Amerikaanse gemeenschap van rond 1900,
waar kapperszaken (barbershops) belangrijke ontmoetingsplaatsen waren.
De mannelijke klanten, wachtend op
een knip- en scheerbeurt, doodden er
de tijd door samen te zingen. Het vierstemmige barbershop-kwartet heeft
echter zijn oorsprong in de Afro-Amerikaanse kerken, waar close harmony
een lange traditie heeft.
De zang betrof veelal bekende volksliedjes met vertrouwde emoties zoals
liefde, moederliefde en vaderlandsliefde, dit zijn nog steeds populaire thema’s in die stijl. Een man in een gezel-

schap begon spontaan te zingen, anderen
zetten daar, op gevoel, een stem bij tot een
harmonieus akkoord van vier stemmen.
Deze oervorm van barbershop, het zogenaamde woodshedden, wordt nog wel beoefend als training op luisteren en inzicht in
akkoordenleer.
Een kenmerk van de moderne barbershop
is de presentatie. Een optreden wordt aantrekkelijk gemaakt voor het publiek, alle
mogelijkheden om de emotie en sfeer van
een song goed uit te drukken worden benut.
Afhankelijk van de gewoontes of van een
toevallig aanwezig talent wordt een choreografie gerealiseerd, waarbij het gehele
podium gebruikt wordt in een showachtig
gebeuren.
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10 vragen aan

Miklós Kuijper
Tekst: Annemieke Swagerman

1. Stel je even kort voor

3. Speel je ook nog ergens anders

Ik ben Miklós Kuijper, 32 jaar, en ik speel
trompet bij ZFC.
In 1997 ben ik begonnen, ik was 9 jaar oud
en ik kreeg les van Arnold. Op mijn 10e
mocht ik meespelen in het jeugdorkest, dat
stond toen ook onder leiding van Arnold.
Destijds speelde ik samen met de lichting
Lars Salverius, Clenn Keizer, Els Nadort en
Lucie Vermeulen.

Toen ik een jaar of 20 was ben ik gevraagd
om mee te spelen met Caramba, dat was
mijn eerste stap in het bandcircuit. Na een
half jaar startte ik Hastalavista, waarin ook
Jeroen Knaap meespeelde op toetsen.
In 2012 kwam ik in contact met Ten-Hut.
2014/2015 waren hele goede jaren voor
Ten-Hut, met veel optredens door het hele
land, maar ook de eerste tourtjes naar het
buitenland. Ik ben toen ook gestopt met
mijn andere bandjes omdat het niet goed
meer te combineren was. Vooral de eerste
jaren bij Hastalavista heb ik veel geleerd
over hoe je met een band een show neerzet. Ik heb heel veel mazzel gehad dat ik
met ervaren muzikanten heb mogen spelen.

2. Hoe ben je bij deze vereniging
terecht gekomen
Mijn hele familie speelde er, mijn opa,
oma, moeder, tante en later broer. (Voor de
niet-ingewijden: het gaat hier om de familie
Vloon: Wim, Corrie, Wilma en Jozien.)
Eigenlijk wilde ik het liefst viool spelen,
maar mijn oom Henk Ummels zei: “Nee,
dat gaan we niet doen“ . En zo werd het
trompet. Op mijn 12e mocht ik meespelen
in het Groot Orkest, eerst op 3e bugel, later
op 2e bugel en onder Ton van de Kieft weer
terug op trompet.
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4. Van welke muziek houd je zelf het
meest
Van funk, zoals Tower of Power en
Earth Wind & Fire, en van ska/latin/
reggae zoals de Australische band
The Cat Empire. Verder luister ik bijna alles. Wel veel muziek met blazers.

Op de foto met Ilse DeLange

5. Wat doe je in het dagelijks leven
Ik werk als communicatieadviseur en projectmanager voor stichting Méér Muziek
in de Klas. Het doel van deze stichting is
dat alle basisschoolleerlingen vanaf 2020
structureel muziekonderwijs krijgen. Het
gaat uit van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap in combinatie met
het bedrijfsleven en wordt ondersteund
door een platform van ambassadeurs uit
allerlei werkvelden. Zo zijn onder andere
Joop van den Ende, Ilse DeLange en Wibi
Soerjadi bij het platform aangesloten, maar
ook het onderwijs en de KNMO zijn vertegenwoordigd in het platform. Koningin
Máxima is erevoorzitter van Méér Muziek
in de Klas. Ik ben verantwoordelijk voor de
communicatie in deze projecten, bijvoorbeeld rondom ons televisieprogramma Het
Kerst Muziekgala dat elk jaar op NPO 1
wordt uitgezonden. Ook ben ik projectma-

nager van een landelijke campagne, waar
een infomercial onderdeel is van deze
campagne. Heel bijzonder dat Koningin
Máxima een rol wilde spelen in deze infomercial. We mogen onze handen dichtknijpen met een Koningin die zich zo inzet voor
muziekonderwijs. Ook heb ik afgelopen
jaar samen met een team Schooltv-afleveringen gemaakt met Ilse DeLange.
Wat er op lokaal niveau gebeurt in Zaanstad vind ik ook belangrijk. Binnen de
scholen is het relatief goed geregeld hier,
maar de verbinding van de scholen met de
omgeving kan nog beter. Dus dat kinderen
niet alleen binnen school aan cultuur (in de
breedste zin van het woord) doen, maar dat
daarin ook verbinding wordt gezocht met
de lokale infrastructuur. Dus de muziekverenigingen, toneelverenigingen, dansscholen enzovoorts. Zo stellen we ieder kind in
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staat te verkennen wat hij/zij wil doen qua
cultuur.
Ook ben ik voorzitter van het Adviespanel
Cultuur van de gemeente Zaanstad. Binnen
dit panel beoordelen we subsidieaanvragen en geven we gevraagd en ongevraagd
advies over het cultuurbeleid van de gemeente. Ik ben blij dat ik op die manier
kan bijdragen aan het culturele klimaat in
Zaanstad.

6. Waarom is muziek maken in de
klas belangrijk
Muziek maakt je een beter mens, een
mooier mens. Het is goed om alle kinderen
in ieder geval een kans te geven om met
muziek in aanraking te komen, het draagt
bij aan de ontwikkeling van kinderen. Het is
zelfs gebleken dat kinderen die muziek maken empathischer zijn, beter kunnen luisteren en beter kunnen samenwerken. Het is
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wat mij betreft essentieel dat ieder kind de
kans krijgt zich hierin te ontwikkelen.

7. Om het weer terug te koppelen
naar ZFC, wat is het belang van het
verenigingsleven
Voor mezelf geldt: het is een soort familie,
er spelen veel mensen in die ik mijn hele leven al ken en waar ik een goede band mee
heb. Het is een constante, een uitlaatklep
en er komen mooie vriendschappen uit
voort. Ook buiten ZFC om hebben we veel
aan elkaar, Bram speelt soms mee met
Ten-Hut (op toetsen), Jaad doet het geluid,
en we hebben hem destijds met een aantal leden geholpen met het inspelen van
muziek voor zijn studie. We zijn aan alle
kanten toffe projecten met elkaar aan het
doen.

8. Wat is je bijzonderste herinnering
aan ZFC

9. Je bent er een jaar tussenuit geweest, wat was de reden

Het samenspelen met mijn familie. Met
mijn opa heb ik dat maar heel kort kunnen
doen, hij is in 1998 overleden, maar het is
hartverwarmend dat mensen nog steeds
zo positief over hem spreken. Hij heeft heel
veel betekend voor de jeugd van ZFC. Ik
vind het mooi om te zien dat mijn moeder
in zijn voetsporen treedt en zich nu ook inzet voor de jeugd.

Van juli 2005 tot augustus 2006 zijn we
met het gezin de Atlantische Oceaan overgezeild. Dat is wel het meest bijzondere dat
ik in mijn leven heb meegemaakt, ik heb
er meer van geleerd dan van wat ook, en
het gezin is er heel hecht door geworden.
Heen zijn we via de Kaapverdische eilanden gevaren, we hebben een half jaar in het
Caribisch gebied rondgezeild, en terug via
de Azoren. De oceaanoversteek zelf duurt
twee weken, waarin je alleen maar water
om je heen ziet. Dat lijkt saai, maar dat is
het helemaal niet, er zwemmen scholen
dolfijnen met je mee en de sterrenhemel
is zo ontzettend mooi! Omdat er geen omgevingslicht is zie je de Melkweg zo helder,
dat is magisch, ik heb nooit iets mooiers
gezien dan dat.

Wat die periode ook zo bijzonder maakte
was dat we het in die jaren heel goed deden
op concoursen en zelfs de top-concoursen.
Dat was heel leuk om mee te maken op
zo’n jonge leeftijd en heeft ook veel voor
mijn ontwikkeling gedaan denk ik. Het instapniveau lag toen erg hoog.
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Zweedse Kaneelbroodjes
In Zweden is ‘fika’ een traditie: halverwege de
ochtend of middag een koffiepauze met daarbij
een heerlijk zoet broodje. Het bekendste broodje is waarschijnlijk wel ‘Kanelbulle’, ofwel het
kaneelbroodje.
Ingrediënten voor ongeveer 24 broodjes
Voor het deeg:
300 g volle melk
42 g verse gist of 14 g gedroogde gist
750 g bloem
150 g ongezouten roomboter
1 tl kardemompoeder
1 ei, op kamertemperatuur
1/2 tl zout
125 g suiker

10. Hoe zie je de toekomst van ZFC
Het is een vereniging waar veel mensen
hun best voor willen doen. Dat bleek ook
uit de brainstormavond die we onlangs met
elkaar hebben gehouden.
In de loop der tijd is ZFC veranderd, het
is niet meer de klassieke fanfare zoals
vroeger, we lopen niet meer over straat.
Je moet goed kijken hoe je kunt moderniseren, dat kun je doen door aansluiting te
zoeken bij de belevingswereld van nieuwe
generaties, door ze in het repertoire tegemoet te komen. Je moet ervoor zorgen dat
je je bestaansrecht behoudt, dat wil zeggen
muziek maken met jong en oud, met veel
plezier. Ik geloof wel dat dat kan.
De puberteit is een lastige fase, dat merkte ik ook aan mezelf, het is niet cool om
op school te vertellen dat je bij de fanfare
speelt, ik zei er maar niets over om pesten
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te voorkomen. Toen ik zestien was mocht
ik langer blijven na de repetitie en een biertje drinken met de anderen, dat heeft me
eroverheen geholpen.
De remedie is om zo vroeg mogelijk te beginnen met muziekles, de kinderen al laten
kennismaken met een instrument voordat
ze op een sport gaan, zodat ze als ze 9 of
10 zijn al een aantal jaar muziek aan het
maken zijn en ook al echt wat kunnen op
een instrument. Hier ligt een rol voor ouders en scholen om dit te faciliteren.
Ik hoor best vaak mensen zeggen: “Wat
gaaf dat jij dit kan, had ik vroeger ook maar
muziekles gehad!”
Het zinnetje “Had ik maar…” moeten we
zien te voorkomen. Plus, je bent nooit te
laat om te beginnen met spelen.
Tip: www.meermuziekindeklas.nl

Voor de vulling:
75 g boter
100 g suiker
2 el kaneelpoeder
Afwerking:
Witte kandijsuiker, optioneel
1 ei, losgeklopt met 1 el water
Verder nodig:
Handmixer met deeghaken, bakpapier
Bereiding
Verwarm de melk, niet aan de kook brengen,
gewoon goed verwarmen. Neem een kopje van
de warme melk en los daarin de gist op. Voeg
1 el bloem toe aan het gistmengsel. Roer goed
en zet het kopje 15 minuten weg op een warme
plek. Laat de boter in de overige melk smelten en
laat de melk afkoelen tot lauwwarm.
Meng de bloem met het ei, zout, suiker en kardemompoeder. Als dit goed gemengd is, mag de
melk en het gistmengsel erbij
Mix met de deeghaken verder. Als dit niet verder

Tekst: Rebecca de Wit
gaat, haal je het deeg uit de kom en kneed je met
je handen op het – licht met bloem bestoven –
aanrecht verder tot een glad en soepel deeg. Het
deeg moet uiteindelijk zacht zijn, maar mag niet
meer plakken. Plakt het wel, bestrooi het deeg
dan met wat bloem en kneed verder. Doe het
deeg weer in de kom en bedek met een doek. Zet
een uur weg op een warme plek, totdat het deeg
in volume verdubbeld is.
Smelt de boter en meng de suiker met het kaneelpoeder. Kneed het deeg kort even door en
verdeel het in twee gelijke stukken. Rol ieder
stuk uit tot een 5 mm dikke rechthoek. Bestrijk
beide rechthoeken royaal met boter en bestrooi
ze daarna met de kaneelsuiker. Rol ze vanaf de
lange kant op en snijd ze daarna met een scherp
mes in plakken van ongeveer 3 cm.
Laat wat ruimte vrij tussen de rollen en druk ze
lichtjes met je hand iets platter. Dek weer af met
een doek en laat voor een tweede keer rijzen.
Verwarm de oven voor op 220 graden.
Bestrijk de bovenkant met het losgeklopte ei en
bestrooi de broodjes naar smaak met de kandijsuiker. Bak de broodjes 5 – 8 minuten in de
voorverwarmde oven en laat ze daarna op een
rooster afkoelen.
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Leerlingen &
Samenspelgroep
Tim tijdens zijn examen

Eefje soleert tijdens het Kerstconcert

Tekst: Wilma Vloon

Misschien is de mooiste ontwikkeling bij ZFC wel dat het Groot Orkest
en de Samenspelgroep steeds meer
naar elkaar toegroeien. Het thema
van het Voorjaarsconcert (Water &
Whales) komt van de Samenspelgroep. Leden van het Groot Orkest
komen extra vroeg op de repetitie en
spelen dan mee met de nieuwe lichting muzikanten. Jonge muzikanten
soleerden op het kerstconcert met
het Groot Orkest.

Dave soleert tijdens het Kerstconcert
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Mariska tijdens de Voorspeelochtend

Ook in ons leerplan is nu meer aandacht voor een complete muzikale
opleiding. We zijn gestart met de lan-

delijke examens. Hierdoor kunnen
leerlingen bepalen hoe ver zij zijn en
wordt een goede theoretische basis
gelegd voor het muziek maken.
Daarnaast is het samenspelen nu
een vast onderdeel van de opleiding.
Samenspelen is niet alleen leuk en
gezellig maar het doet ook een beroep op vaardigheden als luisteren,
communiceren en samenwerken,
vaardigheden die als belangrijk worden gezien in deze eeuw. De foto’s
bij dit artikel illustreren deze ontwikkeling!
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GAMENvoor je
theorie-examen

De game EARZ voor de examens wordt
nu officieel ingevoerd. Dat komt voor
ons op een goed tijdstip omdat er dit
voorjaar een leuke groep leerlingen opgaat voor examen A. Je kunt met EARZ
oefenen wat je wilt op een moment dat
het jou schikt. Het klinkt nu een beetje
als een reclamespotje, maar het is echt

programma van
het Groot Orkest
Tekst: Annemieke Swagerman

Tekst: Wilma Vloon

Tim deed onlangs mee aan de pilot
voor de landelijke theorie-examens.
En ik ook trouwens om te kijken hoe
het werkte. Het is in de vorm van een
game, dus we konden elkaars score in
de gaten houden en strijden om de koperen harp, zilveren trompet en gouden
trom, voor elk onderdeel dat we haalden. We haalden allebei goede scores,
alleen Tim was toch iets beter. Dat we
goed scoorden was te zien in een totaaloverzicht en je kon er ook op zien of
je al een voldoende scoorde.

Een greep uit het

leuk om te doen! Op het examen werk
je precies zo als tijdens het oefenen;
tablet of mobieltje mee, oortjes in en
gaan met die banaan. We besteden tijdens de theorielessen aandacht aan de
theoriebasis maar je kunt nu dus ook
zelf lekker aan de bak.
Wat zijn de onderwerpen in het examen? Denk aan kennis van instrumenten, ritmes, begrippen voor hard, zacht,
vrolijk, ernstig en voor hoe snel je iets
speelt. Wat het je oplevert is dat je een
nieuw muziekstuk makkelijker kunt
doorgronden en zo van de noten en het
ritme sneller echt muziek kunt maken.
Daar doen we het voor!
www.earz.eu
Muziekles voor iedereen; Gamend leren,
luisteren en lezen

We starten met ‘Exaltation’ van Andrew
R. Mackereth, een virtuoos openingswerk,
oorspronkelijk geschreven voor Brass
Band. Snelle flitsende passages zetten het
orkest in vuur en vlam. Het verstilde middendeel zorgt voor het evenwicht.
Het eerste grote werk is ‘Noah’s Ark’ van
Bert Appermont. Het gaat over het gelijknamige Bijbelse epos, waarin Noah een ark
bouwt om de zondvloed te doorstaan. Het
werk ‘schildert’ vier taferelen uit het verhaal: The Message, Parade of the Animals,
Storm en Song of Hope.
‘The Lord of the Rings’ is een werk
gecomponeerd door Johan de Meij.
Het is gebaseerd op de boeken van J.R.R.
Tolkien en bestaat uit vijf delen: Gandalf, de
tovenaar, Shadowfax, zijn zeer snelle witte
paard, Lothlórien, een fictief gebied dat
‘bloem uit een droom’ betekent, Journey In
The Dark en The Hobbits, een gemoedelijk,
rondbuikig volkje, dat van rust en vrede
houdt.
Een wat kleiner werk is ‘David of the White
Rock’, oorspronkelijk een Welsh traditional,
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hier in een arrangement van Philip Sparke. Deze oude melodie werd in 1794 voor
het eerst uitgegeven als ‘Dafydd y Gareg
Wen’. Dafydd Owain was een beroemde
bard uit Wales, hij woonde op een boerderij genaamd Gareg Wen (De Witte Rots),
in Noord-Wales. Volgens de overlevering
vroeg hij op zijn sterfbed om zijn harp en
componeerde hij vervolgens deze prachtige melodie, met het verzoek om die te laten
spelen op zijn begrafenis.
‘The Exodus Song’ in een arrangement van
Johan de Meij is gebaseerd op het gelijknamige boek van de Amerikaans-Joodse
schrijver Leon Uris uit 1958. De naam is
afkomstig van het in 1947 varende immigratieschip de Exodus. Het schip bracht
Joden – veelal ontheemden door de Holocaust - naar het door de Britten bestuurde
Palestina. Zij wezen de immigranten als
illegalen echter uit en stuurden hen terug
naar Duitsland.
We sluiten af met ‘Valero’ van James Swearingen, een lekker up-tempo Latin stuk met
daarin een virtuoze bugelsolo, spektakel!
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Even voorstellen...

Mark Meurs

Ik ben Mark Meurs, sinds dit seizoen de nieuwe slagwerkdocent
bij ZFC, 26 jaar, en op dit moment
woon ik in Twisk. Daar heb ik vorig
jaar, samen met mijn vriendin, een
huis gekocht. Wij zijn momenteel
druk met plannen voor een grote
verbouwing dus wat dat betreft
gaan we een drukke tijd tegemoet.
Mijn roots liggen in Opperdoes en
daar heb ik dan ook nog steeds
mijn drumstudio. Mijn hobby’s zijn
Formule 1, voetbal en uiteraard
muziek maken… Daarnaast fitness
ik ook een aantal keer in de week.
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Dan even over mijn muziekloopbaan: Op 8-jarige leeftijd ben ik
met muziekles begonnen bij een
privé-drumschool in Lutjebroek. In
de eerste jaren is een goede basis
gelegd voor het spelen op de kleine
trom waarbij ik de nodige HaFaBra
diploma’s heb gehaald. Daarna heb
ik nog de nodige specialisaties behaald voor de pauken en het drumstel.
Na een aantal jaren in diverse bandjes te hebben gespeeld heb ik besloten een studie te gaan volgen
aan het conservatorium in Haar-

Slagwerkdocent
lem. Sinds 2014 beleef ik daar veel
plezier aan en ik ben nu druk bezig
om een professionele muzikale
carrière op te bouwen als drumdocent bij muziekscholen en HaFaBra-verenigingen. Ook geef ik les
in mijn eigen drumstudio in Opperdoes. Daarnaast schrijf ik veel muziek voor verschillende drumbands
en de percussiegroep Stix. Tevens
werk ik als uitvoerend muzikant bij
meerdere bands (eigen werk en coverbands), bij theaterproducties en
bij Stix Percussion! De laatste jaren
heb ik op verschillende festivals
gespeeld met mijn eigen werk bij
de band Lisa & the Lumberjacks en
met Marten Fisher. De afgelopen
tijd heb ik samengewerkt met de
artiesten Charly Luske, Jan Akkerman en Shirma Rouse. Ook zit ik
vaak in de studio om drumpartijen
in te spelen voor een band of om
bijvoorbeeld de drumpartij van een
reclamespot op te nemen. Deze
veelzijdigheid vind ik erg prettig!

zelf ook probeer te doen. Ik hoop
ook bij ZFC de drumleerlingen veel
van mijn kennis mee te geven. De
afgelopen maanden heb ik gemerkt
dat er veel talent rondloopt binnen
deze vereniging. De leerlingen hebben allemaal een goede speeltechniek, kunnen erg goed noten lezen
en hebben allemaal een muzikaal
gehoor. Ik hoop mijn steentje bij te
kunnen dragen deze talenten nog
beter tot zijn recht te laten komen!

Bij mij staat plezier altijd voorop.
Dat hoop ik ook uit te stralen naar
mijn publiek en mijn leerlingen. Ik
vind het zelf altijd erg leuk om te
zien wanneer muzikanten op een
podium laten blijken dat ze het leuk
vinden! Dat is de reden dat ik dit
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De

Patronage

Tekst: Annemieke Swagerman
Foto: website De Patronage
Omdat we deze keer in een heel andere
zaal spelen dan u gewend bent, namelijk
in De Patronage op het Hembrugterrein,
geef ik u hier een korte geschiedenis van
dit bijzondere terrein.
Het Hembrugterrein is een gebied van 42,5
hectare op de grens tussen Amsterdam en
Zaandam. De naam Hembrug verwijst naar
de vroegere spoorbrug over het Noordzeekanaal tussen Zaandam en Amsterdam.
Hem is de historische naam voor buitendijks land, in dit geval in het voormalige
IJ. Na de aanleg van het Noordzeekanaal
werd deze landtong opgehoogd en kwam
het beschikbaar voor gebruik.
Op het mysterieuze terrein, achter hoge
hekken en strenge beveiliging, produceerde de Artillerie Inrichtingen vanaf 1895
vuurwapens, artillerie en munitie voor het
Nederlandse leger. De plek is zorgvuldig
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gekozen achter de verdedigingslinie van
de stelling van Amsterdam, vanuit het hart
van de stelling kon de fabriek het leger van
wapens en munitie voorzien.
Er is door de jaren heen flink bijgebouwd en
ook gesloopt op het terrein. Door de functie
van de fabriek en het explosiegevaar kent
het terrein kenmerkende gebouwen zoals
die met halfronde daken die een eventuele schok moesten geleiden. Ook de positie
van de gebouwen en de inrichting van de
buitenruimte, zoals de aarden wallen en
het kleibos, waren gericht op het beperken
van de schade in geval van een explosie.
Het resultaat is een voor Nederland uniek
fabrieksterrein.
Het Hembrugterrein kent een bewogen
geschiedenis. Van werkplek voor 8500
mensen na het uitbreken van WO I tot de
bezetting en bijna vernietiging tijdens WO

Auteursrecht: Mirande Phernambucq
II. Met behulp van het Marshallplan is de
productie eind jaren ‘40 weer gestart.
Inmiddels Eurometaal geheten, sloot het
bedrijf in 2003 definitief de deuren. De natuur nam het verlaten gebied over en de
gebouwen raakte in verval. Met uitzondering van een aantal creatieve ondernemers
die er een tijdelijke plek hadden gevonden,
was het terrein jarenlang afgesloten van de
buitenwereld.
In 2011 werd de eerste stap in de ontwikkeling van het verlaten terrein gezet toen
3 monumentale gebouwen werden gerenoveerd. Het Rijksvastgoedbedrijf, eigenaar van het terrein, tekende vervolgens in
2012 een samenwerkingsovereenkomst
met de Provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad. Het doel was het terrein
nieuw leven in te blazen als bedrijventerrein

voor creatieve en innovatieve ondernemers.
De grootse verandering vond plaats in januari van 2014 toen voor het eerst in de
geschiedenis de hekken opengingen voor
het publiek. Verschillende ondernemers
werken inmiddels in de gerenoveerde, industriële gebouwen en er vinden verschillende evenementen en festivals plaats.
Sinds de opening in 2014 is een steeds
groter gebied te bezoeken. Het terrein doet
inmiddels ook dienst als een stadspark en
is een aanwinst voor de regio.
De ‘Patronage’ is sinds augustus 2017 gehuisvest in de oude vul- en patroneer werkplaats, Draaibank 11, 1505 RN Zaandam.
Parkeren is gratis!
Bron:
www.hembrugterrein.com
www.depatronage.nl
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STUDIOCDB
studio christiaan de bruijne
www.studiocdb.nl

interieurarchitectuur

tel 075 6227365
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