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Eerst in vogelvlucht iets over ’t Nut in de Zaanstreek. Om maar meteen met de deur in huis 
te vallen: we waren er vroeg bij! De toenmalige juridische hoofdgemeenten in de Zaanstreek 
waren de “bannen” West- en Oostzaan, en die behoorden tot de eerste Nutsdepartementen 
na de oprichting van landelijk Nut in 1784. Spoedig daarna volgden de kleinere gemeenten 
binnen de “bannen”, waaronder Koog en Zaandijk (1788) en Zaandam (1789). 
Laatstgenoemde departementen zijn in de 20e eeuw samengevoegd tot Departement 
Zaanstad Zuid. Nu wij het enig overgebleven departement in Zaanstad zijn en de ambitie 
hebben om er voor alle Zaankanters te zijn, hebben wij onze naam vorig jaar omgedoopt tot 
“Departement Zaanstad”.   

Ons departement heeft zich in de loop der eeuwen op vele terreinen verdienstelijk gemaakt. 
Een greep uit de initiatieven: een spaarbank; voortgezet onderwijs ‘voor de mindere stand’; 
een volksbibliotheek; volkszangschool; later de lezingen, cursussen, een bureau voor 
rechtsbijstand en nog veel meer. Een van die initiatieven was ook de oprichting in 1841 van 
de vereniging “Tot Plaatselijk Nut”. Die zou zich meer “krachtig” gaan inzetten op onder 
meer het gebied van de werkverschaffing. Die vereniging bestaat heden ten dage nog 
steeds. Tot 2003 exploiteerde zij een Hulpbank. Daarvan waren er in Nederland ooit 
honderden. Die in Zaandam was de laatste. Momenteel houdt TPN zich bezig met 
bewindvoering over vermogens van mensen die daar door een fysieke of geestelijke 
beperking niet zelf voor kunnen zorgen. Zij houden kantoor in het Nutsgebouw wat in 1902 
is gebouwd en nog altijd eigendom van ons departement is.  

Jarenlang is het ledental van ons departement gedaald, van ruim 200 in 2010 tot ruim 100 in 
2020. Wij vreesden wel eens voor ons voortbestaan. Het was de tijd dat Landelijk Nut 
verwachtte dat er in 2020 nog slechts 40 Nutsdepartementen over zouden zijn. Die 
verwachting is niet bewaarheid, en de laatste paar jaar neemt ons ledental echter gestaag 
toe en wij zitten nu op ruim 150 leden. Mogelijk is dit het gevolg van de keuze voor een 
meer centrale locatie in de Zaanstreek voor onze activiteiten. Maar niet in de laatste plaats 
draait alles om de kwaliteit van die activiteiten, de lezingen en cursussen. Onderwerpen van 
de lezingen zijn divers met een zekere nadruk op het literaire. Cursussen gaan over filosofie 
of zijn taal-gerelateerd.   

De Zaanstreek heeft zich in de 17e en 18e eeuw ontwikkeld tot een belangrijk centrum van 
industrie en handel. Er hebben in totaal 1100 industriemolens gestaan waaronder veel 
houtzaagmolens die weer toeleverancier waren voor de scheepsbouw. De Zaanse 
walvisreders waren befaamd. De Zaankanter gaf niet veel om ‘pracht en praal’. Alles moet 
‘nut’ hebben. Daarom kon het landelijk Nut zoals gezegd al meteen op veel belangstelling 
van de Zaankanters rekenen. Een bekende schrijver merkte in 1794 op dat de grote 
belangstelling in de Zaanstreek voor het Nut bewees ‘hoe het, in dezen Oord, aan geen 
bevordering van Weetlust, Kennis en Zedenverbetering ontbreekt’. Einde 18e en eerste helft 
19e eeuw raakte de economie van de Zaanstreek op achter bij de rest van Nederland.  
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Departement Zaandam schreef in 1840 een prijsvraag uit over de vraag hoe men de welvaart 
weer tot bloei kon brengen. Misschien niet geheel verrassend was een doopsgezind leraar 
de winnaar. Hij zocht de oplossing in het Zaanse karakter. De voorvaderen die de Zaanstreek 
ooit groot hadden gemaakt hadden kennis van zaken gehad en waren vlijtig geweest, noest, 
eenvoudig, spaarzaam, ondernemingsgezind en betrouwbaar. Het winnende opstel heeft 
destijds veel losgemaakt. Het staat feitelijk aan de basis van een zekere verheerlijking van 
het verleden als lichtend voorbeeld voor het (toenmalige) heden. Het leidde bijvoorbeeld tot 
het aanleggen van verzamelingen van historische streekgebonden objecten, geschriften en 
prenten. De grootste verzameling, die van Jacob Honig Janszoon Junior, staat aan de basis 
van de collectie van het museum waarin wij ons nu bevinden. De Zaanse economie trok in de 
2e helft van de 19e eeuw weer aan en maakte een enorme inhaalslag. Of dat kwam door de 
herleving van het “Zaanse karakter”? Feit is dat in die tijd het beeld ontstaat van de 
Zaanstreek wat wij nu nog steeds kennen: industrie en wonen lopen overal door elkaar 
heen. Het vroegere Honig, nu Tate & Lyle, producent voor de voedingsmiddelenindustrie, 
heeft een groot industrieterrein in het centrum van Koog aan de Zaan met een woonwijk er 
omheen. Idem dito voor het 400 meter verderop gelegen Cacao De Zaan dat tot de grootste 
cacao-ondernemingen ter wereld behoort. En zo zijn er meer voorbeelden in de directe 
omgeving te noemen. En die 1100 molens? Daar zijn er nog 11 van over, voor een deel hier 
op de Zaanse Schans. En, gek genoeg, zijn er in deze eeuw enkele nieuwe molens naar oud 
voorbeeld bijgebouwd. De bekende Zaanse gevels mogen zich in een grote belangstelling 
verheugen. Eigentijdse varianten zijn ook voorhanden in het vernieuwde Zaancentrum in 
Zaandam: het gemeentehuis, en het “geveltjeshotel” dat we als “postmodern” in vele 
internationale architectuurboeken kunnen terugvinden. Daarmee zien we ook dat aan iets 
uit vervlogen tijden – de oude Zaanse gevels – een moderne inhoud kan worden gegeven 
waardoor het ook de nieuwe generaties aanspreekt. Iets dergelijks geldt door de tijden heen 
ook voor ’t Nut.  

Ik wens u een goede vergadering!                 

   


