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´Van Kerkbuurt tot Relkepad’
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GROTE KERK ’T REGHT HUYS

OVER DE GESCHIEDENIS,  HUIZEN,  MOLENS  
EN BEWONERS 
0p 10 mei 1740 heeft men onder iedere pilaar van de Grote 
Kerk de eerste steen gelegd. Westzaan is op het toppunt van 
zijn welvaart. De bevolking zal het volgend jaar gegroeid zijn tot 
2669 inwoners, met inbegrip van Westknollendam en Nauerna. 
Nooit was het aantal industriemolens groter. Westzaan herbergt 
er in 1731 niet minder dan 58, waaronder 33 houtzaagmolens, 
7 oliemolens, 5 papiermolens, zoals De Schoolmeester en 2 pel-
molens, zoals Het Prinsenhof. 

Naast de van oudsher bestaande boerenbedrijven en graanhandel 
zijn er scheepswerven die werken voor de koophandel en de 
walvisvaart. In de walvisvaart, nabij Spitsbergen en later in de 
Straat Davis, behalen de Zaanse reders dikwijls betere resultaten 
dan hun collega’s in Amsterdam en andere steden. Dat is dan ook 
de reden, waarom de Zaanse walvisvaart in het verdere verloop 
van de eeuw in stand bleef, terwijl deze elders, vooral na 1765 
vrijwel verdwenen is.

Door de welvaart en de zelfbewustheid van de Westzaanse 
bevolking is Westzaan in 1740 nog het hoofddorp van de gelijk-
namige Banne, die de gehele Westelijke Zaanoever omvatte. 
De woningen van de kooplieden en de molenbezitters werden 
steeds fraaier uitgerust. Van binnen met eiken beschot en tegel-
schouwen (smuigers), en van buiten met sierlijk houtsnijwerk. 
Had de koopman dat jaar veel winst gemaakt, dan bouwde hij 
een nieuw stuk aan zijn huis, een ‘goedjaarsend’. De toestand 
van de arbeiders is, zeker vergeleken met de landen rondom, niet 
slecht. Het onderwijs in de Zaanstreek stond zelfs op een hoog 
peil. De nieuwe Grote Kerk - met het wapen van Westzaan erop, 
bestaande uit twee witte en twee rode leeuwen, vervangt een 
bouwvallig, gedeeltelijk houten gebouw, dat was neergezet na de 
verwoestingen in de Spaanse tijd. De Doopsgezinden beschikten 
dan al over 2 fraaie nieuwe kerkgebouwen. Eén aan de Noord, 
gebouwd in 1695 (sinds 1964 verkocht aan de Gereformeerde 
Gemeente), een ander aan de Zuid (de Zuidervermaning), 
opgericht in 1731. Deze schuurkerk is nog incidenteel in gebruik 
als ‘vermaanhuis’ van de doopsgezinde gemeente, maar is 
vooral de culturele ontmoetingsplaats van het dorp. Sinds 1979 
eigendom van de Stichting Oude Hollandse Kerken. Sindsdien 
vinden er veel concerten, bruiloften, uitvaarten en nog veel meer 
activiteiten plaats. 
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Het toenmalige Raadhuis stamde uit 1641 en zal pas in 1783 
worden vervangen. De welvaart lijkt onwankelbaar, maar de 
tijden veranderen. De houthandel heeft het in 1739 moeilijker 
gekregen door beschermende maatregelen van Amsterdam. Die 
maatregelen staan niet op zichzelf. De Oostzee landen, waar 
het naaldhout vandaan komt, zijn stilaan zelf houtzaagmolens 
gaan bouwen Ze versturen zelf de planken rechtstreeks naar 
onze oude uitvoer gebieden, zoals Engeland. Het loofhout, dat 
met vlotten over de Rijn wordt aangevoerd, wordt schaarser en 
duurder. In de tien jaren na 1745 treft een nieuwe onvoorziene 
rampspoed de Zaanstreek. 

Een veepest epidemie zorgt voor een sterke verarming van het 
Noord-Hollandse platteland. Terwijl de houtuitvoer achteruitloopt, 
verliest nu ook de binnenlandse markt aan koopkracht. Een 
groot aantal houtzaagmolens moet noodgedwongen worden af-
gebroken. Van 1731 tot aan de Franse tijd verdwijnen er in de 
hele Zaanstreek ruim 100, in Westzaan 13 molens.

De verminderde houtaanvoer heeft ook zijn terugslag op de 
scheepsbouw. Die is bovendien te lang ambachtelijk gebleven. 
De technische voorsprong, die men rond 1700 nog had - Tsaar 
Peter kwam niet voor niets naar de Zaan - is geleidelijk door 
het buitenland ingehaald. De schepen worden elders beter en 
sneller gebouwd. Ofschoon de olie- en papiermolens vrijwel 
ongestoord aan het werk blijven en de walvisvaart de teruggang 
nog lang weet uit te stellen, grijpt de malaise in de houtsector de 
Zaanse economie toch sterk aan. Ook de overheid heeft steeds 
meer problemen om de begroting rond te krijgen. Juist in deze 
jaren komt men voor hoge kosten te staan, doordat de houten 
palissaden, die van oudst her zijn aangebracht voor de zeedijken, 
worden aangetast door de paalworm. Ze moeten vervangen 
worden door stenen glooiingen. De schuld van de Banne stijgt zo 
hoog, dat stilaan niet meer aan aflossing kan worden gedacht. In 
de Franse tijd zal men met de zogenaamde tiërcering, door keizer 
Napoleon opgelegde reductie van de rente op de Nederlandse 
staatsschuld, een deel van de schuld vervallen verklaren. 

Voor Westzaan volgt dan nog een lange tijd van stilstand. Pas 
in de twintigste eeuw zal de bevolking, die na 1741 geleidelijk 
afneemt, weer op het oude peil terug keren. Westzaan heeft aan 
deze periode veel moois overgehouden en er wordt veel gedaan 
om dit moois ook voor ons nageslacht te behouden.
 
KERKBUURT 35,  ’T  REGHT HUYS 
‘t Reght Huys werd in 1781 tot 1783 gebouwd naar een ontwerp 
van de Amsterdamse stadsbouwmeester Creutz. Tot 1811 deed het 
dienst als Rechthuis van de Banne Westzaan. De Banne Westzaan 
omvatte sedert de Middeleeuwen alle dorpen aan Westelijke 
Zaanoever, met Westzaan als oudste en als bestuurscentrum. 

’T REGHT HUYS
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TORENVAL 
Voordat de toren viel was er al geruime tijd gediscussieerd over 
de slechte toestand waarin de middeleeuwse toren zich bevond. 
(13e of 14e eeuw). Er was al een schutting om de kerk heen gezet 
om er voor te zorgen dat de brokstukken niet op de hoofden 
van de kerk bezoekers vielen. In 1842 schreef de kerkenraad 
dat er voor het ergste gevreesd moest worden. Op 1 januari, 
nieuwjaarsdag 1843 om half zes in de morgen viel de toren met 
rampzalige gevolgen. De tuinders familie Engel Henneman, hij 
en zijn vrouw, vijf kinderen en de knecht Jan Smak kwamen om 
het leven. De laatste slachtoffers, de drie dochters van twaalf, 
tien en zeven, werden pas op 29 januari gevonden. De ruïne trok 
veel belangstellenden. Er is sprake van 20.000 ramptoeristen. 
Begin jaren 1990 werd een groot theaterspektakel opgevoerd in 
de Grote Kerk met de torenval als thema.

DE STICHTING 
WESTZAANSE BODEMVONDSTEN KOK-VOOGT 
De Stichting Westzaanse Bodemvondsten is 20 februari 1989 
officieel opgericht en maakt deel uit van de Westzaanse 
Gemeenschap. 
Dankzij de bereidheid van de Hervormde Gereformeerde 
Federatie en de familie Kok is het voor de Stichting Kok-Voogt 
mogelijk de unieke aardewerk expositie permanent ten toon te 
stellen. Ruim 500 honderd voorwerpen liggen uitgestald voor 
bezichtiging voor het publiek. 
Het prachtig aardenwerk dateert voornamelijk uit de 17e en 
18e eeuw en is geheel op eigen wijze door Klaas Kok uit de 
Westzaanse bodem gegraven. Op verzoek kunnen groepen een 
rondleiding verzorgd krijgen. Er zijn meer dan 400 voorwerpen 
te zien.

COLOFON 
De eerste uitgave van deze Historische Wandeling is opgesteld in 1982 door 
J.P. Valk, W.P. Tip, N.J. Heermans en F. Eerenberg, W. van ‘t Veer.

Opnieuw uitgebracht en geredigeerd in 2007 door Historische Vereniging 
Westzaan.
Tekst: D.H. Pielkenrood – van Mechelen
Foto’s: F. Eerenberg

Opnieuw uitgegeven en geredigeerd in het kader van de eerste ‘Dag van 
Westzaan’ op 9 september 2017 door Historische Vereniging Westzaan. 
Het vertrekpunt van deze rondleiding start bij ’t Reght Huys. 

Aanlevering aanvullende teksten: Jan van der Male
Fotografie recente foto’s: Fred Eerenberg en Daniëlle Koopman 
Edwin Stolp lay-out en printwerk door Zwaan Printmedia
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