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Traditioneel is het decembernummer van ANNO 1961 extra dik. Die gewoonte zetten wij ook
dit jaar voort. Een aantal lange artikelen is in deze aflevering opgenomen. Speciaal noemen
we hier de bijdrage van S. de Jong over 'Erfafscheidingen en tuinhekken 1 . Maar ook andere
stukken die wij ontvingen zijn het lezen beslist waard. Wij zijn verheugd dat steeds meer
artikelen worden ingezonden, dat schept ons de mogelijkheid voort te gaan in onze poging van
ANNO een volwaardig Zaans cultuur-historisch magazine te maken.
In de voorbije periode waren er wat ontwikkelingen en gebeurtenissen die (naar wij
aannemen) ANNO-lezers zeker zullen interesseren, maar die desondanks niet in aparte
artikelen worden behandeld. In bestuurlijk opzicht kwam de Zaanse Schans opnieuw een
stukje verder door de benoeming van A. Heijn als formateur voor het nieuwe bestuur. De hoop
op een betere toekomst voor de Schans is daarmee verder gestegen. In 1992 zal in de
kolommen van ANNO zeker weer 'de vinger aan de pols' worden gehouden. Op dit moment
kan echter slechts gemeld worden dat er 'binnenskamers' over de Schans gepraat wordt.
En dan was er eind oktober ten lange leste de presentatie van de Encyclopedie van de
Zaanstreek, het lijvige (bijna 900 pagina's dikke) naslagwerk over ons gebied. Voor het
volgend nummer van ANNO zal prof. dr. A. van Braam een recensie over de encyclopedie
schrijven; de produktie-tijd van dit december-nummer was te kort om die nu al te plaatsen.
Wel in deze Anno (onder meer):

742 In De Lelie op de Zaanse
Schans werd in november
de jaarvergadering van de
Vereniging 'Vrienden van
het Zaanse Huis' gehouden. Een verslag van de
secretaressen.
743 Bij een vluchtige inventarisatie blijken er in de
Zaanstreek nog vrij veel
houten en ijzeren hekwerken uit de periode van voor
1920 bewaard te zijn gebleven. Er is alle reden deze
tijdgebonden en belangrijke
onderdelen van de gebouwde omgeving in goede
staat te houden en te bewaren, maar er is aanleiding
tot zorg. S. de Jong beschrijft.
750 De Zaanse Schans kreeg
er een authentiek walhuisje
bij, volgens wethouder
Brinkman van Zaanstad:
'opnieuw een bewijs van
de verknochte plek die de
Schans in de afgelopen

dertig jaar is geworden.
Cultuurgoed dat gekoesterd en gebruikt wordt.'
751 L.J. I m m i n k , de 19eeeuwse stadsarchitect die
het gezicht van Zaandam
zo beïnvloedde, tekende in
1865 een ontwerp voor een
gebouw voor de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Het plan werd
nooit uitgevoerd. Pieter
Helsloot, van wiens hand
kortelings het boek 'Emancipatie in de Zaanstreek.
Twee eeuwen Zaanse
Nutsdepartementen.' verscheen, stuitte op Imminks
plan.
752 Katja Bossacrs werd l oktober benoemd als eerste
geschiedenisconsulent van
de provincie Noord-Holland. Een interview.
754 Maar liefst 500 mensen
bezochten het Gemeentearchief van Zaanstad tij-

dens de Nationale Archievendag van 12 oktober.
Voor hel Zaanse archief
staal vast dal een dergelijke open dag voor herhaling vatbaar is, in wat voor
vorm dan ook.
755 Twee bijzondere dozen
bevinden zich in de collectie van de Zaanlandse
Oudheidkamer. De een was
een huwelijksgeschenk, de
ander roept voornamelijk
vragen op.

756 In 185 l werd de Gemeentewet van kracht. In Westzaan moest een groep oude
bestuurders met nieuwe
regels aan de slag. Arjen
van G i n k e l schreef een
scriptie en maakte voor
ANNO een samenvatting.
En voorts de vaste rubrieken
Boekennieuws (blz 759), Kroniek (blz 7 6 1 ) en C u l t u r e l e
Agenda (blz 763).

Nieuws van de vereniging
'Vrienden van het Zaanse Huis'.
Een hartelijk welkom aan de volgende
nieuwe leden
Mevrouw N. Nooy Amsterdam
Firma Bakker en Jongbloed Asscndelft
Mevrouw N. Kroesen-van Gelderen
Assendelft
De heer J.A. Schoute Campello (Spanje)
Caeao de Zaan Koog aan de Zaan
De heer J. Eendebak Koog aan de Zaan
Mevrouw van 't Eoo Koog aan de Zaan
De heer G. de Ruyter Koog aan de Zaan
Mevrouw J. Fieseler Krommenie

De heer J. v.d. Horst Krommenie
De heer J.G. Eange Krommenie
De heer G.P. Palmboom Krommenie
De heer.I.C. Veenis Krommenie
De heer P.G. van Waveren Utrecht
Mevrouw S.H. Duif-Hof Wormer
De heer J. Jelles Wormerveer
Kox Grossiers Wormerveer
Mevrouw M. Kraayeveld-Peereboom
Wijdewormer
De heer H. de Ceuninek van Capelle
Zaandam
De heer R. Couwenhoven Zaandam

De heer L.M.A. Hooft Zaandam
De heer G. van der Meij Zaandam
De heer H. Nijenmanting Zaandam
De heer Sehwart/. Everl Smitfbnds
Zaandam
De heer G. Unen Zaandam
Firma BK schilderscombinatie Zaandijk
De heer H. Th. Dignum Zaandijk
De heer P.F. Geest Zaandijk
De heer P.F. Tjebbes Zaandijk

Verslag ledenvergadering maandag 4 november 1991
Ondanks het slechte weer kon de voorzitter een flink aantal leden verwelkomen in
pakhuis De Lelie. De notulen van de vorige ledenvergadering werden goedgekeurd
en de voor/itter toonde ons een verzameling prachtig ingebonden ANNO's. Er
waren geen ingekomen stukken.
Het jaarverslag 1990-1991 werd door de
notuliste voorgelezen. Naar aanleiding hiervan plaatste de voorzitter nog enige kanttekeningen, onder andere met betrekking
tot de vertraging in het verschijnen van het
Bouwkundig Alfabet van de heer S. de
Jong, uitgegeven door de Stichting Uitgeverij Noord-Holland, dat nu over twee
weken zal uitkomen. ANNO heeft een
duidelijke 'face-1 i tV ondergaan en is nu
een volwassen blad geworden; het enige
cultuurhistorische blad in de Zaanstreek.
Hulde aan de voltallige redactie die er heel
veel werk voor verzet.
Mevr. Carla Rogge en de heer S. de Jong
hebben het initiatief genomen zich in het
oude gemeentehuis van Zaandijk te verdiepen. De voorzitter bedankt mevr. Rogge
voor het kunsthistorisch onderzoek dat zij
hiervoor heeft gedaan en overhandigt haar
een boeket bloemen. Mevr. Rogge bedankt op haar beurt de heer Jaap Schipper:
door z i j n toedoen is zij tol dit onderzoek
gekomen. Zij raadt iedereen aan goed om
zich heen te kijken en bevindingen op
papier te zetten. De voorzitter heeft veel
bewondering voor de algehele inzet van
de heer S. de Jong: „Voor de vereniging is
hij z i j n gewicht in goud waard."
Wat betreft de toekomst van de Zaanse
Schans worden wij volledig op de hoogte
gehouden door onder andere de publikaties in ANNO en in de plaatselijke pers.
Wij zijn er b l i j mee dat er nu rust komt in
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Stichting de Zaanse Schans, maar b l i j v e n
wel attent en zullen hun werk blijven steunen.
Naar aanleiding van het jaarverslag van de
penningmeester maakte deze zelf nog enkele opmerkingen. Het vorig jaar is er
ongeveer duizend gulden meer contributie binnengekomen. W i j hebben nu 906
betalende leden. Het topjaar (1979: 935
betalende leden) hebben wij nog niet
geëvenaard. De speciale uitgave op het
overzicht betreft de speciale uitgave van
ANNO over het gemeentehuis van Zaandijk.
Waarschijnlijk komt er het volgend jaar
een speciaal A N N O - n u m m e r over hel
honderdjarig bestaan van de Oudheidkamer
te Zaandijk. Het geld dat ieder jaar werd
overgehouden ging in het verleden a l t i j d
naar de Stichting de Zaanse Schans. Aangezien deze gift gekort werd op de gemeente-subsidie is daar een punt achter
gezet. Mogelijk k u n n e n wij in de toekomst het bezoekerscentrum of het v r i j willigerswerk op de Zaanse Schans steunen. Wij zullen proberen volgend jaar een
sluitende begroting Ie krijgen.
De heer J. van der Eingen stelde voor de
bezorging van A N N O door de leden zelf
te laten verrichten: dit zou aanzienlijk in
de portokosten schelen. Ongeveer 25%
van de leden woont buiten de Zaanstreek
en z i j b l i j v e n n a t u u r l i j k ANNO per post
ontvangen. Gesuggereerd werd een oproep in ANNO te plaatsen voor v r i j w i l l i gers. Diverse leden meldden zich reeds
aan. Het voorstel om de m i n i m u m contributie te verhogen van fl. 20 tot fl. 25
wordt met algemene stemmen aangenomen. De leden van de kascommissie, de
dames C.A. Wakker-Buren en Chr. Sman,
vragen de heer Benjamin decharge te ver-

lenen voor het door hem gevoerde beleid
in het boekjaar 1990-199"l. Na twee jaar
gefungeerd te hebben als lid van kascommissie werd mevr. Chr. Sman opgevolgd door de heer P.J. Ransijn. Mevr.
C.A. Wakkcr-Buren blijft nog eenjaar in
functie.
De dames J. van N o o r t w i j k en M. Knijper
traden volgens rooster af en werden herkozen. De heer J. Benjamin trad na 20jaar
af als penningmeester. De voorzitter overhandigde mevr. Benjamin een bloemetje
en de heer Benjamin kreeg als blijk van
erkentelijkheid een geschenkbon. Als opvolger van de heer J. Benjamin hebben wij
de heer D. Schoen bereid gevonden zijn
plaats in te nemen. Met algemene stemmen werd de heer Schoen gekozen.
Vorig jaar werden wij plotseling geconfronteerd met het vertrek van de heer E.
van der Toorn Vrijthof. Zijn plek werd
voorlopig, op voorstel van de heer J. Schipper, ingevuld door de heer P. Verhoeven,
hoofd afdeling Monumentenzorg in de
gemeente Alkmaar. Ook de heer P. Verhoeven werd met algemene stemmen gekozen, zodat het bestuur nu weer 2 deskundigen op bouwtechnisch gebied in zijn
midden heeft.
De rondvraag bracht geen enkele suggestie naar voren, waarna de voorzitter het
officiële gedeelte afsloot, maar de aanwezigen wel attent maakte op de 'stand', die
mevr. Seiny Klopper ingericht had met
diverse uitgaven van onze vereniging.
Na de pauze waren wij getuige van een
interessante lezing met dia's over de geschiedenis van het Schermereiland dooide heer Herman Kaptein uit Heiloo.
J. van Noortwijk/M. Knijper

Erfafscheidingen en tuinhekken
In het boek 'Bouwkundige termen' - zie het
literatuuroverzicht aan het einde van dit artikel ( 1 ) - staat als omschrijving voor het
trefwoord h e k: 'samenstel, vast of draaibaar,
van spijlen en regels, staven of tralies, vervaardigd van hout of ijzer, ook wel koper en
brons, bevestigd tussen dito stijlen of tussen
stenen pijlers, dienende tot afscheiding of
afsluiting van een stuk grond of van een
binnenruimte.'
Hekken waren en zijn in en bij bouwwwerken
altijd belangrijke beeldbepalende onderdelen. Binnen gebouwen komen hekwerken
vooral voor in kerkgebouwen, als doophek,
koorhek, voor grafkapellen en koorafsluitingen
en om praalgraven, welke laatste ook op
kerkhoven voorkomen. Daarnaast komen
zowel in kerken als in andere gebouwen ook
nog voor: galerijhekken en traphekken
(rondom trapgaten en vaak uitgevoerd gelijk
aan de bijbehorende trapleuning). Buitenhekken aan gebouwen komen voor als balkonhekken en hekwerken langs of op platte daken. Tenslotte kennen we de nekken die
werden neergezet om terreinen af te scheiden. Bij deze kunnen wat hun functie betreft
verschillende soorten worden onderscheiden: landhekken, stoephekken, inrijpoorten,
hekwerken rondom parken en begraafplaatsen, hekwerken om bedrijfsterreinen en tuinhekken. Over deze laatste groep willen we in
dit nummer van ANNO iets meer vertellen
en laten zien, met name omdat hekken als
sierelementen een belangrijke bijdrage leveren aan het dorps- of stadsbeeld.
Van typisch Zaanse hekken kan men eigenlijk niet spreken; zowel de houten als de
ijzeren hekken komen in alle delen van ons
land wel voor. Niettemin zullen we enkele
toepassingsvormen tegenkomen die alleen
langs de erven bij Zaanhuizen te vinden
waren.

Erfafscheidingen
De functie van een hek was: ongewenst bezoek tegen te gaan. Dit was voor een deel
psychologisch, onder meer ten aanzien van
(de ook toen wel soms) baldadige jongeren.
Maar er konden meer ongenode gasten zijn:
een rijtje afdrukken van hondepoten op het
pas gewassen linnen op het bleekveldje, was
zowat het ergste dat een huisvrouw in de 18e
en 19e eeuw kon overkomen. Om honden,
katten en eenden te weren hadden de hekken
in de onderste helft vaak meer spijlen (grotere dichtheid) dan in de bovenste helft. De
vervaarlijke punten van spijltjeshekken waren niet alleen dreigend om te zien, menige
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hond en dronkeman heeft zich er ook aan
bezeerd.
Tot de oudste hekwerken behoren de omheiningen van dicht tegen elkaar aan in de grond
geslagen of ingegraven paaltjes. Deze
palissaden kwamen al ver voor het begin van
de jaartelling voor als bescherming van nederzettingen en boere-erven tegen vreemdelingen en de toen nog veel meer in het wild
voorkomende (roof)dieren.
De planken- en lattenhekken raakten pas
ingeburgerd na de komst van de houtzaagmolens. Datzelfde geldt voor de planken
schuttingen, waarvan we 18e-eeuwse voorbeelden kunnen zien op afbeeldingen uit die
tijd (literatuur 2).
De vorm van tuinhekken was niet alleen
afhankelijk van hun functie. De welstand
van een eigenaar en de heersende mode of
gedachten over erfafscheidingen bepaalden
mede de vorm. Omdat hekken altijd aan weer
en wind zijn blootgesteld, speelden de
materieelkeuze en de kosten van het onderhoud daarbij ook een belangrijke rol. Wanneer een nieuw of verbeterd materiaal beschikbaar kwam, werden oudere hekken vervangen. Dat gebeurde onder andere bij de
vervanging van oudere houten hekken door
ijzeren spijltjeshekken. Aan de hand van
zulke veranderingen kan men soms de ouderdom van hekwerken bepalen.
Andere erfafscheidingen waren heggen die
parken en grote tuinen indeelden. Deze waren van haagbeuken en taxus. Voorts kwamen in de 'formele' tuinen de buxus-haagjes
voor om bloemperken en grasgazonnen te
omzomen. Of ze waren als versieringen geplant, in de fraaiste vormen en krullen. Pas in
de loop van de 19e eeuw kwam de stekeltjesheg (meidoorn) als erfafscheiding rondom
tuinen in gebruik, gevolgd door de hulstheg
en ligusterheg.
De tuinen bij de particuliere huizen veranderden in de loop der jaren. Tot in het begin
van deze eeuw werden de tuinen vooral benut voor het huishouden. We noemden al de
bleekveldjes, maar er werden ook groenten,
fruitbomen en bessenstruiken in geplant.
Daarnaast vrolijkten bloemen de tuinen op.
Over het algemeen bleven erven en tuinen
toen meerdere generaties ongewijzigd. Toen
in de 19e eeuw en vooral in het begin van de
20e eeuw de volkswoningbouw opkwam,
kwam daarin verandering. ledere volgende
bewoner van een ( h u u r ) h u i s had andere ideeën
over zijn tuin en de afrastering daarvan.
Bovendien verdween de noodzaak om in
tuinen bleekvelden te hebben of groenten te

Illustratie I :
Het voormalige
Blauw e pad te Zaandam.

telen. De tuinen werden omgetoverd tot bloemen- of struikenparadijzen, waarbij de ene
bewoner aanzienlijk 'groenere vingers' had
dan de andere.
Naast met volkswoningbouw werden de
Zaandorpen ook uitgebreid met buurten waarin
particuliere woningen werden gebouwd, zoals onder meer de Schildersbuurt te Zaandam.
Deze huizen werden veelal onder architectuur van een van de vele gecombineerde
aannemer-architectbedrijven gebouwd, die
ook de tuinafbakening aan de straatzijde
ontwierpen, danwei dat maar op hun beloop
lieten (illustraties l en 2). Er waren goede

buisje erdoor (illustratie 3).
De snellere opeenvolging van (huur)huisbewoners hield in dat ook de tuinen steeds
sneller produktief en in volle bloei moesten
staan naar de wens van de nieuwe bewoners.
Dat heeft het ontstaan van kweekbedrijven
en tuincentra in de hand gewerkt, waar thans
ook allerlei zaken met betrekking tot erfafscheidingen verkrijgbaar zijn.
Hekken in de Zaanstreek zijn sinds het einde
van de vorige eeuw verdwenen, door meerdere oorzaken: het dempen van de weg- en
padsloten, het aanleggen en verbreden van
straten, het verleggen van rooilijnen en het
maken van aansluitende bebouwingen. Daardoor verdwenen successievelijk de openheid
en de doorkijkjes tussen de bebouwing door
naar de bedrijvigheid op de Zaan.
Tegelijk met de opkomst van de betontechniek
ontstonden veel hekwerken met ronde (beton) ijzeren hekken, naast de vroegere gesmede ijzeren hekken van vierkant en/of
profielijzer. De ligusterheg maakte in deze
overgangsperiode furore als erf- en tuinafscheiding. Thans, voorde veel opener tuintjes aan de straatzijde, kan men te kust en te
keur van alles kopen: van simpel geplastificeerd
gaas tot betonnen sierelementen, van ronde
en vierkante hekpaaltjes tol (te) uniforme
geprofileerde plankjes (deze zijn over het
algemeen wel goed geconserveerd) tot
spoorbielzen, alsmede gekruiste halve stammetjes en de rustieke plank; alles in een
eentonige bruinachtige kleur.

Houten hekken
Houten hekken bestaan uit een aantal in de
grond gegraven of geslagen vierkante of rechthoekige paaltjes. Hoe dieper ze zijn ingegraven,
hoe steviger het hek staat. De kwetsbare
plaats van deze hekpalen bevindt zich op de
grens van lucht en grond, daar begint zij
makkelijk te rotten. Afhankelijk van het soort
hek worden de palen verbonden met regels,
waartegen de verticale bekledingsplanken of

Illustratie 2:
Remhrandtslraat te
Zaandam.

voorbeelden, van bijvoorbeeld gemetselde
pilaartjes, met daartussen houten planken en
buizen en draaibare houten toegangshekjes,
een vorm die omstreeks 1920 steeds meer in
gebruik kwam. De betonnen paaltjes met
buis en gaas waren toen al ingeburgerd, evenals
de lage plantsoenhekjes van houten paaltjes
(ook wel ijzer) met een stripijzer of een

Illustratie 3: Het voormalige Stationsplein in
Zaandam omstreeks 1916.

-latten worden bevestigd. De regels zijn soms
om de palen gekeept. Bij deze hekken kunnen de hekpalen zichtbaar blijven en een
bovenafwerking krijgen of onzichtbaar achter de latten worden gewerkt. Bij plankenhekken worden de planken rechtstreeks tegen de palen gespijkerd. Bij houten hekken
werden alle bovenkanten (ook het kopse hout
van palen en latten) enigszins afwaterend
gemaakt. Ook werden de onderzijden van
latten en planken meegeteerd of geschilderd.
De boekjes met oude ansichtkaarten geven
van de verschillende Zaandorpen goed weer
hoeveel houten hekken er omstreeks 1900
(1880-1920) nog waren en in welke verscheidenheid. Zeer veel zullen toen ook al
door ijzeren hekken zijn vervangen. Een aantal
ervan is op de getekende illustratie afgebeeld.
Ook op de zogenoemde 'Westzijderol' (ca.
1760) zijn veel houten hekken afgebeeld (lit.
3). Daar zien we onder meer dat bij de meeste
ervan gekruiste latten waren toegepast en dat
ze bijna allemaal van een afsluitende bovenregel waren voorzien. Over de toen gebruikte
kleuren weten we niet zoveel. Maar op grond
van enkele gegevens kunnen we aannemen
dat naast het ongetwijfeld aanwezige groen
en wit ook andere kleuren werden gebruikt,
zoals blauw en wit, steenkleur (creme-achtig),
terwijl er ook geteerde hekken waren (vooral
de plankenhekken). Als voorbeeld geven we
de tekst vaneen bestekje uit 1797: 'Besteken
Conditien... het verwen van het Huys en
Comptoir Thans bewoond en gebruykt wordende bij den Secretaris Abraham Staal van
Ingen staande en geleegen te Westzaan naast
de Herberg de Bataaf.
Dit werk bestaat in het verwen van het gemelde Huys en Comptoir van buyten en zal
moeten wierden geverwd en gecouleerd als
volgd.
Het Comptoir van vooren een weinig gevlakt
dan vries en Spaans Groen door elkander de
roeden der raamen Swart en de kosijns ligt
groen.
Het Huys van vooren eens gegrondverwd
dan het Schotwerk vries en Spaans Groen als
boven: de raam Cosijns en Lijsten ligt groen
de roeden Swart de deur gevlekt: het deur
Cosijn blauw gemarmerd: de poort met zijn
aanhorigheeden groen meede vries en Spaans
door elkander de plaats van agteren en terijden
het Huys en Comptoir tweemaal gegrondverwd
dan al het schotwerk Steen Coleur overgeverwd
de kozijns en roeden der Raamen groen de
Raamen-vengsters en deuren bruyn Groen
de Zonne Schermen groen en wit.
De vogel vlugt tweemaal gegrondverwd Steen
Coleur over geverwd het traliewerk Swart en
745

de Hokken van binnen eens geverwd: het
Zuyderschuyt tot aan de tuyn tweemaal geheel Steen Coleur het Chinees Hekje eens
gevlekt dan geverwd zoals het thans gecouleurd
is het noorder schut aan deszelvs zuydzijde
zoverre het zig in de tuyn in een regte l i j n
uytstrekt tweemaal de noorderweeg eens
gegrond Steencouleur over geverwd en de
gooten meede tweemaal gegrond en vervolgens Groen.
2 september 1797 gegund aan Gerrit Smit als
de minst schrijvende voor ƒ 203:14:—.'
In de 18e eeuw waren er meer houten hekken
dan ijzeren; er waren ook meer houten huizen. De 'Westzijderol' laat ook de openheid
tussen de langs de Zaan gebouwde huizen
zien. Die erven werden dan afgesloten met
hoge hekken tussen hoge hekpalen met
kroonlijstachtige bovenbeëindiging. De hekken hadden aan de onderzijde een dicht paneel en daarboven een raamwerk met (gekruiste) latten. De draaibare toegangshekken
(poorten) erin waren op dezelfde wijze uitgevoerd (illustratie 4). Op een andere prent

Illustratie 4: Voormalige Westzijde 194, op de
zogenoemde 'Westzijderol' van cirea 1760.

(1781) van de scheepmakerij van Jacob Lam
aan de Oosterhem te Zaandam zien we een
dergelijke erfafscheiding (rechts) en een eenvoudiger uitvoering (links). Rond de tuin
achter het huis met de klokgevel was een
lattenhek aangebracht. Deze fraaie hekwerken kwamen voor zover bekend elders weinig of niet voor, men zou ze daarom (typisch)
Zaans kunnen noemen (illustratie 5).

Illustratie 5: Gedeelte van een tekening van de
grootseheepmakerij van Jacob Lam in
Oostzaandam, in 1780

Tussen de erven van (pad)huizen werden
vaak de eenvoudiger plankenhekken geplaatst.
Deze hekken vinden we vooral in de niet
langs de Zaan gelegen dorpen, als begrenzing
van grotere (boeren )erven, stukken land en
boomgaarden (illustratie 6). De langs paden

der andere nog te zien bij de bekende boerder i j 'De Eenhoorn' in de Beemster, in de
Zaanstreek onbekend. Het vervoer vond hier
over het algemeen niet over de weg maar
over het water plaats. Smalle poorten naar
bijvoorbeeld de overtuinen op de vennen
tegenover de Zaanhuizen kennen we wel;
een afbeelding ervan is opgenomen in 'Gebouwd in de Zaanstreek', blz. 204-205. Een
fraai voorbeeld van een houten sierhekje is te
zien op een prent van de 'Vrijheidsboom' te
Zaandijk uit 1795 (lit 4).
In de loop van de 19e eeuw deden ook de
gaashekken hun intrede. Tussen en aan de
palen en planken aangebracht kippe- en later
harmonicagaas zorgden vooreen veel toegepaste erfafscheiding waar weinig onderhoud
aan was.

Ijzeren hekken

Illustratie 6:
Assendelft, houten lundhek,
omstreeks 1910.

Illustratie 7: Langs de
spoordijk naar Amsterdam,
hij de Westzanerdijk
(1910).

liggende veldjes werden wel beschermd met
palissadehekken; deze vinden we ook toegepast langs kleinere bedrijfserven. De palissadehekken waren in de regel hoger dan de
tuinhekken van de gewone huizen; men kon
nauwelijks zien wat zich er achter bevond.
Langs de spoorwegterreinen werden vanaf
het einde van de vorige eeuw nog echte palissaden toegepast, samengesteld uit ingegraven
verticale bielzen, waarvan de bovenzijden
soms van een punt werden voorzien (illustratie 7).

Behalve bij de eerder genoemde 'Zaanse'
hekken zijn fraaie inrijpoorten, zoals nu on-

Uzeren hekwerken bestaan uit hoofdspijlen,
waartussen de hekwerkdelen worden aangebracht. De hoofdspijlen rusten op of in een
gemetseld voetingmuurtje dat afgedekt is
met een rollaag of met een natuurstenen
plaat. De bevestiging van de hoofspijlen daarin
gebeurde met gegoten lood. Ze zijn aan de
achterzijde gestut, want ijzeren hekwerken
zijn weliswaar sterk, maar over grotere lengten ook slapper dan houten hekken. Bij ijzeren hekken kan een aantal zaken met betrekking tot de materialen en de bewerkingen
licht werpen op de ouderdom ervan. Bij de
gebruikte materialen kunnen we onderscheiden: het (zwaardere) smeedijzer; het latere
(fabrieksmatig gemaakte) profielijzer, zoals
stripijzer, bulb- en vierkantijzer; het ronde
betonijzer (wat anders is dan de ronde staven
in de vroegere smeedijzeren hekken en poorten). Daarnaast waren er de gietijzeren produkten als paaltjes (die ook veel in brugleuningen en langs stoepen werden gebruikt),
de op een gestyleerde lelie lijkende speerpunten en een veelvoud aan knoppen in de
vorm van een ananas, eikel, denneappel enzovoort. Er waren ook geheel gietijzeren
hekwerken.
Bij de bewerkingen en de bevestiging kunnen we onderscheid maken tussen smeedwerk
(de ijzeren onderdelen werden aan elkaar
gesmeed tot delen van het totaal), klinkwerk,
bouten en moeren (de hekwerken worden
daarbij onderling of aan de hoofdspijlen geklonken of gebout, of soms met spieën aan
elkaar gezet). Tenslotte werden, als laatstbijgekomen bewerking, de onderdelen ook
wel aan elkaar gelast.
Voorgaande opsomming is ook de historische volgorde. Maar er moet rekening mee
worden gehouden dat oudere werkwijzen

ook na de komst van nieuwere materialen en
bewerkingen nog wel werden toegepast.
Er spelen nog andere factoren mee om de
ouderdom van hekwerken nauwkeurtig te
bepalen, zoals de bouwstijl en de toepassing
van bepaalde figuraties in smeedwerk. De
fabrieksmatige vervaardiging (waarbij gekozen kon worden uit modellen-catalogi) of
de hekwerken die door een plaatselijke smid
in opdracht en na overleg werden gemaakt,
kunnen een rol spelen in de ouderdomsbepaling.
Siersmeedwerk kwam al in de 17e eeuw voor
aan hekwerken, met name aan inrijhekken
(poorten) van buitenplaatsen en van boerderij-lusthoven (Beemster). Maar ook in de 18e
eeuw werden veel van dergelijke toegangspoorten tot voorname huizen (bijvoorbeeld
aan de Vecht en in de Watergraafsmeer)
gemaakt. In de Zaanstreek is ooit (eind vorige eeuw) een dergelijk hek geweest in Assendelft: de toegang tot de pastorietuin. Deze
was evenwel afkomstig van een gesloopte
buitenplaats in Kennemerland (lit. 5). Een
vroeg 18e-eeuws ijzeren hek heeft gestaan
langs de (reeds lang verdwenen) duikersluis
in Zaandam (lit 6). Maar andere voorbeelden
waren er ook, zoals voor het huis Westzijde
38 te Zaandam (Gebouwd in de Zaanstreek,
blz. 114), aan de Dubbele Buurt te Koog
(idem, blz. 128) en op de ontwerptekening
van een nieuwe gevel van een koopmanshuis
in Zaandijk (idem, blz. 45). Deze hekwerken
stonden alle voor huizen met stenen gevels.
Stenen huizen werden gebouwd voor de rijkere Zaankanters en zij wensten daarbij een
(eveneens duurder) ijzeren hek. We zien dat
bij het koopmanshuis in Zaandijk het hek
werd voorzien van gietijzeren balusters. Een
fraai gesmeed hek was eertijds aanwezig
voor een in 1727 gebouwd koopmanshuis in
Wormerveer (Gebouwd in de Zaanstreek,
blz 141); het hek dateert evenwel uit 1857,
toen dit huis tot weeshuis werd ingericht.
Hiermee zijn we in de 19e eeuw aangekomen. Vooral in de tweede helft daarvan werden steeds meer huizen met stenen voorgevels of geheel in steen gebouwd. We zien dan
een toename in het gebruik van ijzeren hekken. Dat was ook een gevolg van het feit dat
in de fabricage en de bewerking van ijzer
grote verbeteringen optraden. Met name het
walsen van profielen van plat-, vierkant-,
rond-, hoek- of T-vormige staven, van railsof constructiebalken, kwam in Duitsland in
de 19e eeuw tot ontwikkeling door verbetering bij de ijzerproduktie. Dit had ook tot
gevolg dat er ijzerverwerkende industrieën
en machinefabrieken ontstonden die kanten-klare produkten leverden. Ook bij de ver747

vaardiging van gietijzer traden verbeteringen op, zowel in het gietproces, als bij het
maken van de mallen om in te gieten. In ons
land waren verscheidene ijzergieterijen (o.a.
Keppel, H i l v e r s u m ) en fabrieken voor
smeedwerken, zoals die van C.J. Vincent &
Co te Schiedam, opgericht in 1836 (illustraties 8a en 8b). Deze firma leverde onder
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Illustraties 8a en 8h: Advertenties uit Van
Gendt's Bouwkalender (1903).

andere de ijzerwerken van de muziektempel
endehekwerken voor het Wilhelminapark in
Wormerveer (1899). Er zijn nog veel hekwerken van dit soort aanwezig. Voorbeelden
die nog te zien zijn staan bij het Czaar Peterhuisje aan het Krimp te Zaandam (1895), de
doopsgezinde kerk aan de Westzijde te
Zaandam (1846) en bij een aantal particuliere erven, zoals aan de Noorderhoofdstraat
te Krommenie (XIXA) en aan de Westzijde
te Zaandam. Veel hekwerken verdwenen ook,
waaronder dat van het Volkspark te Zaandam
en dat van de Beeldentuin te Zaandijk (dat in
1910 nog gedeeltelijk aanwezig was). Eertijds was er fraai hekwerkje rondom het standbeeld van Czaar Peter op de Dam in Zaandam.
Het beeld werd een aantal malen herplaatst;
het hek verdween en werd vervangen door
een laag plantsoenhekje. Thans staat het beeld
zonder hek en kregen de plantsoenen ernaast

Illustratie 9:
Voormalige Hogendijk 19
in Zaandam.

een eenvoudiger rondijzeren hek met verzinkte
bouten.
In het begin van de 20e eeuw zien we eenvoudigere en goedkopere hekken komen,
waarbij omgebogen rondijzeren spijlen (haarspelden) werden toegepast, soms met gesmede hoofdspijlen en met gietijzeren speerpunten, maar ook met geheel gietijzeren paaltjes (illustratie 9). De hoofdspijlen weren bij
deze hekken (evenals de steunen) geplaatst
in (gres)buisjes, waarin ze werden vastgezet
in een cement- of betonmengsel. De indruk
bestaat dat deze hekjes in zeer veel gevallen
de houten hekken die aan vernieuwing toe
waren, hebben vervangen. Duidelijk wordt
dit door het bekijken van fotomateriaal uit
verschillende jaren, van onder andere de
Bloemgracht en de Herengracht te Zaandam.

Slotopmerkingen
Bij een v l u c h t i g e i n v e n t a r i s a t i e i n de
Zaanstreek blijken er nog betrekkelijk veel
oudere houten en ijzeren hekwerken uit de
periode van voor 1920 bewaard te zijn gebleven. Als we bedenken dat dit evenwel maar
een klein gedeelte is van wat er ooit was,
moet het sein nu wel op 'ATTENTIE" worden gezet. Want ook blijkt dat veel van de
nog aanwezige hekken er nogal verwaarloosd bij staan. In veel gevallen zijn ze (door
straatophogingcn) voor een deel in de grond
verdwenen of staan ze scheefgezakt. Zeer
d i k w i j l s zijn ze overwoekerd door onkruid of
niet gesnoeide struiken en schuin gaan staan
door de wortels van bomen en struiken. Soms
zijn ze verwaarloosd door een gebrek aan
onderhoud; reparaties zijn niet uitgevoerd en
de hekken staan niet goed meer in de verf.
Ook komt voor dat t u i n h e k k e n geheel onzichtbaar zijn geworden doordat een later
geplante heg ze geheel heeft opgeslorpt.
Er is alle reden voor om deze tijdgebonden
en belangrijke onderdelen van de gebouwde
omgeving, of het nu in de verstedelijkte bebouwing van de Zaandorpen is of in de niet
aan de Zaan gelegen dorpen, in goede staat te
houden en te bewaren. Dat geldt juist in een
tijd waarin de monumentenzorg (terecht) kijkt
naar de gebouwde omgeving. Huizen en ook
bomen worden en zijn beschermd. Waarom
niet ook de hekwerken om de erven en de
tuinen?
S. de Jong

Literatuur:
( 1 ) Dr. E.J. Haslinghuis, Bouwkundige termen, bewerkte uitgave. Utrecht 1986;
(2) K. Woudt en J.J. Zonjee, Oud-Zaensch
Kaikboek, Zaandijk 1973;
(3) K. Woudt en J.J. Zonjee, Blees aan de
Westzijde 1883-1983! Zaandam 1983,
blz 18-47;
(4) G.J. Honig, Van een Noord Hollandsen
dorp Zaandijk, Het huis oud en nieuw,
1909, blz 344 (zie ook ANNO 1961, blz
401). (5) J. de Boer, Assendelft in oude
ansichten, 3e druk, Zaltbommel 1975,
blz 45;
(6) J.J. Schilstra, Wie water deert, 1969. blz.
230.
En voorts: de overige (Zaanse) gezichten in
oude ansichtkaarten; Kijken naar Monumenten in Nederland; De Zaanstreek belicht.
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Walhuisje voor Zaanse Schans

Hel walhuis wordt
weggevaren van de plek
aan het Zwet, waar het
200 jaar stond.
De mansardekap die het
pand later kreeg, is
duidelijk herkenbaar.

Aan het Weiver te Jisp, aan de kop van het
Zwet, stond in het midden van de jaren '80
een walhuisje in verloederde staat. De Oudheidkundige Commissie van Jisp bekommerde
zich om het lot van dit circa 200 jaar oude
gebouwtje. Toen bleek dat de eigenaars en
bewoners de kosten van herstel niet konden
opbrengen werd in 1985 een verzoek aan de
Stichting Zaans Schoon gedaan om het pand
te restaureren. Helaas ontbraken de middelen daartoe.

Toen echter in 1990 het walhuisje werd verkocht en plaats moest maken voor nieuwbouw, zorgde Zaans Schoon ervoor dat het
pandje werd weggehaald, opgeslagen en aanHet walhuis zoals het etop de Schans zal uitzien,
met puntdak.

750

geboden aan Stichting de Zaanse Schans.
Het gebouwtje verkeerde inmiddels in erbarmelijke staat; wie het op de werf bij Hoogwout zag staan kon met recht betwijfelen of
het ooit nog ergens zou worden opgebouwd.
Verheugd waren alle betrokkenen daarom
toen de bouwers Jb. van Braam bv en Merk
Minnesma bv bekend maakten het 60-jarig
bestaan van de bedrijven, alsmede het afscheid van de toenmalige directie, te willen
aangrijpen om het walhuisje op de Schans te
herbouwen, waar het bestemd wordt als onderkomen voor de oude stoombrandspuit.
De bouw was tijdens de produktie van deze
ANNO in volle gang. Dit werk werd uitgevoerd door leerlingen van de Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleidingen
Bouw, onder leiding van Piet van Nugteren.
Aan het huisje zijn in Jisp in de loop der jaren
een aantal karakteristieke elementen gewijzigd. Zo was de tradtionele puntkap vervangen door een mansardekap, een kap met
geknikte spanten, waardoor meer ruimte op
zolder was ontstaan. Het in oude staat terugbrengen van het pand vond plaats naar tekeningen van architectenbureau Schipper/Verbeek/Zijlstra.
De officiële overdracht van het walhuisje
vond plaats op 27 september j.1. in De Speeldoos te Zaandam. De heer Jb. van Braam
senior overhandigde daar een cheque van
60.000 gulden aan de voorzitter van Stichting de Zaanse Schans, wethouder A.G. Brinkman. „Het typerende karakter van een werken voorraadschuur aan en boven het water
met toevoerdeuren aan de waterzijde was
nog niet in het Schanspatroon te zien", aldus
Brinkman. ,,Dit geschenk is opnieuw een
bewijs van de verknochte plek die de Schans
in de afgelopen dertig jaar is geworden.
Cultuurgoed dat gekoesterd en gebruikt
wordt."
Seiny Klopper

Het Zaanse huis dat niet gebouwd werd

De voor- en achtergevel
zoals L.J. Iminink die in
1865 tekende voor het
nooit gebouwde
Nittsgebouw
(Dam 8, Zaandam).

ledere architect heeft ze: bouwtekeningen of
schetsen van gebouwen die om een of andere
reden nooit tot stand zijn gekomen. De beroemdste bouwmeesters overkomt het ook,
of misschien hen het meest. Het overkwam
in ieder geval ook eens de vermaarde stadsarchitect van Zaandam L.J. Immink. Tussen
1850 en 1870 werkte hij hier en hij heeft er
veel van zijn dromen kunnen verwezenlijken. Zijn aantrekkelijke gebouwen zijn onder meer: het (vroegere) Lutherse weeshuis
aan de Vinkenstraat, de HBS aan de Westzijde (nu meubelinrichting Schuyt), de synagoge aan de Gedempte Gracht, de Doofpot
(kerk) aan de Oostzijde, de villa in Italiaanse
stijl aan de Westzijde (zou Immink de huidige gele kleur niet aardig gevonden hebben?), de panden hoek Damstraat/Gedempte
Gracht en vooral het monumentale pand
'Dam 2'. Het zijn stuk voor stuk gebouwen
met allure; stenen panden die - ondanks het
feit dat ze meestal op den duur een heel
andere functie kregen - hun 19e-eeuwse fraaie
karakter grotendeels konden behouden.
In 'Gebouwd in de Zaanstreek' van S. de
Jong en J. Schipper wordt natuurlijk ingegaan op de 'sobere bouwstijl' van Immink,
op de panden met de flauwhellende daken.
Toch kende ook deze succesvolle stadsarchitect
zijn teleurstellingen.
In het jaar 1865 werd er in de kring van het
zeer actieve Nutsdepartement Zaandam gedacht aan het stichten van een eigen gebouw.
Al driekwart eeuw werd voor allerlei activiteiten op hel gebied der volksontwikkeling
gebruik gemaakt van gebouwen van derden.
Merkwaardig was het gebruik van het logement 'Het Wapen van Amsterdam' op de
Dam van Zaandam. Het Nutsbestuur had
sinds 1846 een contract met de kastelein,
waardoor de uitleenbibliotheek, de spaarbank en de bijeenkomsten en vergaderingen
er een vast onderdak vonden. Na verloop van
twintig jaar werden er hogere eisen gesteld,
waaraan de kastelein niet kon of wilde voldoen. Tot verkoop van de herberg was hij wel
bereid. Het ligt voor de hand dat Iminink, die
trouwens lid was van het Nut, de man was
voor het ontwerp van nieuwbouw op deze
plaats.
Het plan van dat gebouw vond ik in het
archief van het departement Zaandam (nu
Zaanstad-Zuid) van de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen, welk archief binnenkort
zal worden ontsloten en opgenomen in het
gemeentearchief van Zaanstad. Van dit plan
ziet men bij dit artikel een tekening van de
zuider-en de noordergevel (schaal l op 200).

Het gebouw moest een grote zaal bevallen,
naasl allerlei kleinere ruimten voor het bekende verenigingswerk en voor een woning
voor de beheerder. In dergelijke gebouwen
was een inwonende conciërge met gezin in
die tijd gebruikelijk.
Hel is niel vreemd dat er gelijkenis is met het
pand 'Dam 2' dat Immink even levoren( 1857)
en bijna ernaasl had neergezel voor de Orde
der Vrijmetselaren; het nog bestaande gebouw Dam 2 naasl de sluizen, dat sinds kort
leeg staat (moge het behouden blijven!). Hel
monumenlale, het ihealerachlige, vindl men
in beide terug. Ook toen dachl men aan de
bouw van een schouwburg-concertzaal, vrijwel op de plek waar nu in Zaandam een
nieuw thealer gedacht is.
De bij dit arlikel afgebeelde foto werd gemaakt door de Zaandamse fotograaf Engel
omstreeks 1875 en laat de situalie op de Dam
zien. Hel Wapen van Amsterdam is het naar
voren hellende Iweede gebouw van links,
terwijl men rechts - naast de klokgevel - het
Logegebouw herkent. Het Wapen van Amslerdam was loen al geen Nulsgebouw meer,
wanl het Nut had inmiddels een ander beslaand gebouw gevonden. Heiplan van Immink
was namelijk Ie duur gebleken.
Hel Wapen van Amsterdam bleef dus bestaan. Na de grole brand van 1 9 1 1 , die bijna
de gehele Dam in as legde, kwam er een
nieuw gebouw. Wie nu de discolheek Ambiance (Dam 8) belreedl en eersl naar boven
kijkt ziel hel nog staan in frisse lellers: 'Hel
Wapen van Amsterdam'. Zo leeft de geschiedenis van de Dam en zijn herbergen
aanschouwelijk voorl.
Over de lekening van hel niel gebouwde
Nulsgebouw valt nog iets op Ie merken. Evenals
'Dam 2' zou hel Nulsgebouw doorlopen naar
de Achlerdam (Damkade), die een stuk lager
ligt. Dit houdl in dal de grole zaal zich op de
begane grond bevond, als men de hoofdingang op de Dam had genomen (bovensle
lekening). Maar aan de achterzijde lag diezelfde zaal op de eerste verdieping (onderste
tekening). De voor- en achtergevels lagen
dus op verschillende hoogten. Voor de puzzelaar: I m m i n k had dus twee daken ontworpen,
met hetzelfde hoogteverschil.
Over hel voorafgaande kan men hel nodige
lerugvinden in hel onlangs verschenen boek
'Emancipatie in de Zaanstreek. Twee eeuwen Zaanse Nulsdeparlemenlen.' Daarin heb
ik ook melding gemaakt van een ander gebouw van I m m i n k , dat tot 1934 gestaan heeft
op de hoek Herenstraat/Herengracht in
Zaandam. De architect ontwierp dit gebouw

als spinnerij (later 'Werkhuis') van de Vereniging tot Plaatselijk Nut te Zaandam. Tot
mijn spijt is het niet gelukt een foto van dit
gebouw (adres Herenstraat l ) te vinden. Noeh

een met klimop begroeide m u u r ) . Voor
Imminks nagedachtenis en vanwege de rol
die dit gebouw in het sociale leven van
Zaandam heeft gespeeld, zou het van belang

in het gemeentearchief noch bij bekende
verzamelaars van ansichtkaarten en dergelijke is er een duidelijke foto of tekening

zijn als er alsnog een afbeelding wordt opgespoord van dit huis dat wel werd gebouwd.

aangetroffen (wel foto's van het dak of van

Pieter Helsloot

De Deun in Zaandam
omstreeks 1875
gefotografeerd/afgedrukt
door D. Engel, 'peintre et
photographe ', Rozengracht
209, Zaandam.

Geschiedenisconsulent voor Noord-Holland
Geschiedenis is ' i n ' . Dat is geen gewaagde

nals in contact brengen", zegt dr. G.J. Borger,

stelling, want de populariteit van geschiedbeoefening is aantoonbaar. Steeds meer men-

hoogleraar historische geografie aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van de

sen houden zich bezig met het verzamelen

Stichting Regionale Geschiedbeoefening

van historische gegevens, dikwijls over hun

Noord-Holland. Deze Stichting werd opgericht met het oogmerk een provinciaal consulent en een secretaresse aan te stellen.
Borger: ,,De provincie zag in dat j u i s t de
lokale en regionale instanties veel en goed
werk doen. Dit leidde tot de ambtelijke notitie 'RegionaleGeschiedbeoefening' (in maart
j.l., red), waar Provinciale Staten mee akkoord gingen." De aanstelling van Katja
Bossaers vloeide hier u i t voort.
De Stichting Regionale Geschiedbeoefening
Noord-Holland zal zich met name richten op
het bewerkstelligen van contacten tussen de
amateur-historici en de vakmatig geïnteresseerde professionals. Katja Bossaers: ,,Wij
uaan onder meer cursussen organiseren. Te

eigen gebied. Kijk alleen naar de hoeveelheid bezoekers van de archieven. Het aantal
personen dat gebruik maakte van de diensten

van het gemeentearchief Zaanstad is in vijf
jaar verdrievoudigd. Tegen die achtergrond
moet het besluit worden gezien van Noordhollands Gedeputeerde voor Cultuur F. van
Diepen-Oost om in te gaan op een verzoek
van de Historische Vereniging "Holland' een
historisch consulent voor de provincie aan te

stellen. Het resulteerde in de benoeming van
de Purmerendse historica Katja Bossaers per
l oktober j.1. tot eerste provinciaal geschiedenisconsulent van Noord-Holland.
,,We w i l l e n amateurhistorici met professio752

vaak wordt goed onderzoek van amateurhistorici niet met een publikatie, of met een
niet-wetenschappelijke publikatie, afgerond.
Ik ga zelf bijvoorbeeld volgend jaar een
cursus 'Aanpak historisch onderzoek' geven. Maar je kunt ook denken aan een cursus
Paleografie (een tak van de historische aardrijkskunde, red). We willen als er tien tot
vijftien geïnteresseerden zijn die cursussen
bij de mensen in de eigen streek houden. Het
is echt niet zo dat wij alles gaan doen in
Haarlem, waar wij in het Rijksarchief kantoor houden."
De organisatie van cursussen is slechts één
van de activiteiten die Bossaers op zich neemt.
Zij zal bijvoorbeeld ook lezingen, thema- en
contactdagen en excursies gaan organiseren.
Haar eerste grote klus was de 'Historische
dag' in de schouwburg te Hoorn (14 december j.l.), waar alle Noordhollandse historische verenigingen zich via een marktkraam
konden presenteren. Een van de voornaamste functies van Bossaers is die van 'vraagbaak'. Eenieder die in historisch onderzoek
op problemen stuit kan bij Bossaers terecht.
,,Ik zal niet zeggen dat ik alles weet, maar ik
hoop wel dat ik iedereen verder kan verwijzen."
Op het kantoor van Bossaers in het Rijksarchief zal een computer komen, waarin een
gegevensbestand over het lopende historische onderzoek in de provincie. Iedereen die
met 'serieus' onderzoek bezig is wordt ver-

zocht een (in de archieven verkrijgbaar) formulier op te sturen. Daardoor kunnen onderzoekers naar verwante onderwerpen met elkaar in contact worden gebracht, terwijl ook
trends en hiaten uit dit bestand zullen kunnen
blijken. Het bureau zal in ieder geval vier
publikaties gaan verzorgen: een nieuwsbrief,
overzichten van het onderzoeksbestand, een
reader 'historisch onderzoek' en een ' Adressengids Historische Verenigingen NoordHolland'. Daarnaast worden onderwijsprojecten zoveel mogelijk gestimuleerd. „Dit blijkt
een moeilijk onderwerp", zegt Bossaers. ,,Het
geschiedenisonderwijs moet in weinig tijd al
veel stof behandelen, terwijl docenten vaak
niet uit het gebied komen waarin zij les
geven."
Als belangrijkste doelstelling ziet Bossaers
echter het al door dr. G.J. Borger geformuleerde uitgangspunt: ,,We moeten de kloof
tussen de amateur en de professional overbruggen. Die kloof is vaak niet terecht. Veel
amateurs doen goed werk, maar zijn niet
goed op de hoogte van hoe men moet publiceren. Maar wat is nu beter? Een publikatie
van een amateur die jarenlang op een bepaald
onderwerp heeft zitten zwoegen, of een artikel dat een druk-bezette historicus 'even
snel' in elkaar moet zetten?"
Katja Bossaers is te bereiken via Postbus
5212, 2000 CG Haarlem, tel. 023-318436.
Ger Jan Onrust

Reactie op 6De pelikaan als preekstoeldrager'
In het decembernummer van 1990 van ANNO
stond een lezenswaardig artikel van de hand
van Carla Rogge over de pelikaan als
preekstoeldrager. Hierbij wil ik een paar
opmerkingen plaatsen. De vogel lijkt in het
geheel niet op een pelikaan. Hij heeft geen
pelikaansnavel, geen zwemvliezen tussen zijn
tenen en hij heeft een kuif. Bovendien kan
een pelikaan zich onmogelijk in de borst
pikken en heeft nog nooit een pelikaan jongen met eigen bloed gevoed. Wat hij wel doet
is: het ingeslikte voedsel naar boven duwen
door de vliezige keelzak tegen de borst te
drukken. Daarmee worden de jongen gevoed. Hoogstwaarschijnlijk heeft men hem
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in vroeger eeuwen door deze gewoonte verward met de legendarische vogel phoenix en
is men daardoor gaan zeggen dat de preekstoel door een pelikaan wordt gedragen. Van
de vogel phoenix is een drietal mythen bekend. Een daarvan luidt dat de vogel een
wond maakte in zijn borst. Uit het uitvloeiende
bloed ontstond een jonge phoenix. In de
vroeg-christelijke symboliek komt hij voor
op sarcophagen, als zinnebeeld van de opstanding. De preekstoeldrager zou dus een
phoenix kunnen zijn.

G. van der Meij

Het Archievenjaar (3)
hoe microfiches werken (nodig bij familieonderzoek) of om in de ladenbakken met de
vele foto's van de Zaanstreek te snuffelen
(voor topografisch onderzoek).

Voorbijgangers konden de
boodschap niet missen:
het was 'Open dag' in het
Gemeentearchief Zaanstad.

Met voldoening zien de medewerkers van
het Gemeentearchief Zaanstad terug op een
zeer geslaagde 'Nationale Archievendag'.
Het aantal van 500 bezoekers, die tijdens de
open dag van 12 oktober j . l . hun belangstelling toonden, is een absoluut record voor het
archief. Leuk was het te constateren, dat de
meesten van hen nieuwkomers waren, waarbij ouders met kinderen zeker opvielen. Landelijk behoort het archief van Zaanstad tot de
drukst bezochte gemeentearchieven van die
dag.

De aanwezige Zaanse cultuur-historische
verenigingen waren over het algemeen eveneens zeer tevreden. Zo zijn bijvoorbeeld de
'ANNO-uitgaven' goed verkocht; de Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis werd
ruim 20 leden rijker. Voor het archief zelf
leverde dit festijn met name kort nadien een
behoorlijke toeloop op: per dag circa 20-25
bezoekers (normaliter circa 10-15). Tevens
kon dientengevolge de duizendste bezoeker
een kleine maand eerder dan vorig jaar begroet worden.
Bovendien kreeg het archief allerlei schenkingen aangeboden of toezeggingen daartoe.
Duidelijk is dat deze dag drempelverlagend
heeft gewerkt, het enthousiasme tot het doen
van onderzoek heeft bevorderd en de goede
samenwerking met aanverwante verenigingen heeft bevestigd.

Titia de Groot,
gemeentearchivaris Zaanstad

Vanwege het grote succes van deze landelijke manifestatie beraden de archiefdiensten
zich over de vraag of zij zo'n dag eens in de
zoveel jaar kunnen doen terugkeren. Voor
het Zaanse archief staat in ieder geval vast
dat een dergelijke open dag voor herhaling
vatbaar is, hoe dan ook. Daarnaast wordt
door het archief overwogen om tussentijds
filmavonden te organiseren, waar videofilms
over de historie van de Zaanstreek vertoond
zullen worden.
De grote publiekstrekkkers waren de videofilmvoorstellingen op een drietal plaatsen in
het gebouw en de verkoop van overgebleven
'dubbele boeken' op de eerste verdieping.
Daarnaast trokken de kleine exposities verspreid door het hele gebouw, veel aandacht.
Hier kon men behalve pronkstukken, zoals
prachtig ingekleurde (kaart-)boeken, ook
voorbeelden van veel gebruikte bronnen voor
diverse onderzoeken bekijken. Voorde 'doehet-zelvers' was er volop gelegenheid om
met behulp van leesapparaten uit te proberen
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Veel belangstelling was er voor de 'dubbele
boeken'.

Huwelijk en gereedschap
Op /oek naar een voorwerp om over in Anno
te schrijven kwam ik in de Zaanlandse
Oudheidkamer twee bijzondere do/en tegen:
een 18e-eeuws palmhouten doosje en een
spanen doos uit de tweede helft van die/elfde
eeuw. Op het deksel van het eerste doosje
staan afbeeldingen van diverse gereedschappen: schaven,/agen, een handboor en een
nijptang. Het doosje is langwerpig achthoekig
met aan de lange /ijde uitgesneden vlechtwerk en op de hoeken kussenpaneeltjes.
Vermoedelijk is het eigendom geweest van
een timmerman die het gebruikte om schroeven of iets dergelijks in op te bergen.

groen, wit en /wart. Op hel deksel staan een
heer en een dame in 18e eeuws kostuum met
daaronder een in het Duits gestelde liefdesspreuk: "Lieb du mich allein oder lass gar
lein". Op de /ijkant is een bloemenrand geschilderd. De/e do/en werden gemaakt in
Duitsland door gespecialiseerde ambachtslieden. Het merendeel van de do/en kwam
onbeschilderd op de markt, maar de beschilderde exemplaren waren al snel een ver/amelobject van volkskunst. Vanaf de achttiende
eeuw werden de do/en in serie vervaardigd
en bepaalde afbeeldingen komen daarom vaak
terug. Met name het motief van het liefdesof huwelijkspaar was erg populair. Men vermoedt dal do/en met dergelijke voorstellingen a a n v a n k e l i j k als h u w e l i j k s g e s c h e n k
werden gegeven. Over het algemeen werd dil
soort do/en, bij gebrek aan kastruimle. gebruikt om kledingstukken of kostbaarheden
in op te bergen.
Alice van Diepen

Literatuur:
Museumaan winsten Zuider/eemuseum, in:
Antiek, 27e jaargang 1991. no. 2.; K. Droge.
L. Pret/ell, BemalteSpanschachleln.Callway
1986

Palmhouten doosje met
afbeelding van
gereedschap op deksel,
18e eeuw. inv.no. 3252.

Hel is één van de vele voorwerpen in de
collectie van het museum die meer raadsels
bevatten dan informatie. Met name de constructie van het deksel plaatst ons voor problemen. Het deksel scharniert aan één kant
om een schroef. In het midden loopt over de
breedte een halfronde 'barst' waardoor het
bovenste deel van de helft van het deksel los
van de rest van hel deksel kan bewegen (/ie
foto). Omdat de 'barst 7 en het onderliggende
vlak niet beschadigd /ijn moet dit een functie
hebben gehad, maar welke?
Als museum heb je onder meer als taak de
collectie te ontsluiten, dat betekent de voorwerpen te beschrijven: registreren en documenteren. Dat dat soms problemen kan opleveren bewijst dit doosje. Misschien dat de
le/ers van Anno het mysterie van het draaiende
deksel kunnen oplossen?

Huwelij ksgeschenk
De tweede doos kan met behulp van literatuur wel beschreven worden. De ovale spanen doos is beschilderd in rood, blauw, geel.
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Ovale spanen doos, beschilderd,
18e eeuw. inv. no. 2V88.

Westzaan en de gemeentewet van 1851
"Mijn dochter is ongezeglijk lui en kan bij
niemand terecht, wat te doen?" De tijd dat
iemand, net als de Westzaner Hendrik Grootes,
voor dit soort problemen bij de gemeenteraad aanklopte is voorbij. De verhouding
tussen bestuur en burger is sinds de vorige
eeuw drastisch veranderd.
Een keerpunt in de ontwikkeling van het
plaatselijk bestuur vormt de invoering van de
gemeentewet in 1851. Tijdens de revisie van
het staatsbestel nam Thorbecke meteen het
lokale bestuur onderhanden. Het is de vraag
of er met de nieuwe wet werkelijk veel veranderde of dat er eerder sprake was van
continuïteit.
In 'Waarom hebben wij dan toch een gemeentebestuur?', een scriptieonderzoek ter
verkrijging van de eerstegraadsakte geschiedenis, wordt deze vraag toegespitst op het
dorp Westzaan gedurende de jaren 18401860. Een periode waarin een ramp met de
dorpstoren, een slecht gevulde gemeentekas,
de constante zorg voor de armen en de vaart
der volkeren in het algemeen, voor een overvloed aan onderzoeksmateriaal zorgen.
Voor sommigen was het in 1860 buitengewoon ergerlijk dat de zondagse kerkdiensten
telkens werden verstoord door binnenkomende bewoners van het Zuideinde. Die verschenen soms ruim een kwartier later dan de
bewoners van het Noordeinde, omdat ze zich
zogezegd 'naar de Oostzijde richtten'. Vandaar dat een ontstemde hervormde kerkeraad
het gemeentebestuur verzocht, de eenheid in
de tijdsbepaling te bevorderen door het luiden van de bengel af te stemmen op het
stadsuurwerk van Zaandam aan de Oostzijde.
De omvang van Westzaan was, zoals uit dit
voorval blijkt, aanzienlijk. De noord- en zuidgrens lagen een flink eind uit elkaar door de
langgerekte l i n t b e b o u w i n g langs de
Nauernasche Vaart. Het dorp was uitgegroeid
tot een zestal buurten die het van noord naar
zuid verdeelden. Grenzend aan Krommenie
en Wormerveer lag de Middel, waarna men
via het Weiver, de Kerkbuurt en de Krabbelbuurt op het Zuideinde, met aan de kop de
Rijckebuurt kwam, waar Zaandam en het U
de horizon beheersten.
In 1840 woonden in de huizen langs de
onverharde dorpsweg 2273 mensen. Dat was
aanmerkelijk minder dan tijdens de bloeitijd
van de zeventiende en de eerste helft van de
achttiende eeuw, toen het dorp een kleine
2700 Wcstzaners telde. Na het verval gedurende de Franse Ti jd (1795-1813) begon langzaam het herstel. In de hier bestudeerde pe756

riode groeide de bevolking in 1851 naar
2494, waarna er een stabilisatie optrad, gevolgd door een lichte daling.
Handel en nijverheid dicteerden hier van
oudsher de economische bedrijvigheid en
hadden de streek welvaart bezorgd. De reputatie van de Zaanstreek als oudste industriegebied gaat terug naar de 17e eeuw en loopt
parallel met de economische ontwikkelingen
in Amsterdam. De vele windmolens bepaalden het uiterlijk van de streek en van Westzaan,
dat vooral op het gebied van de houtzagerij
een voorname plaats innam. De landbouw
vormde veelal een bijverdienste die in de
gemeenteverslagen steevast werd afgedaan
met de zin: 'Doch de landbouw levert alhier
niets bijzonders op/
Na de recessie, die tijdens de Franse Tijd
haar dieptepunt bereikte, ging het langzaam
bergopwaarts. De industriële sector was echter een schaduw van haar verleden en de
structuur er van kreeg een eenzijdiger karakter. Dat kwam door het overwicht van de
veredelingsindustrie, met de houtzagerij, olieslagerij en pellerij in een dominerende positie.
Veel Westzaners werkten in deze sector,
waar de lakmoes- en blauwselfabriek van
Cornelis en Jacob Avis tussen de 50 en 60
arbeiders aan werk hielp. Het grootste deel
van de beroepsbevolking werkte op de molens en als losse arbeiders. Die laatste groep
had geen vast werk en verhuurde zich per
karwei. De geringe bestaanszekerheid en de
constante dreiging van ziekte deed velen
jaarlijks enige tijd aanspraak maken op de
bedeling.
Westzaan kende in totaal twee weeshuizen
en vijf verschillende instellingen voor 'huiszittende' armen, waaronder het kleine Rooms
Katholieke Armenbestuur. Dit bestuur vertegenwoordigde een groeiende minderheid,
die in Wormerveer ter kerke ging. Veel katholieken woonden in de Middel en het Weiver.
Een eigen kerkgebouw zat er niet in, vanwege hun getal en de geringe welvaart van de
parochie.
Welvarend was de doopsgezinde minderheid, die grotendeels op het Zuideinde woonde
en tot de sociale elite behoorde. Zij maakten
als enige niet-hervormden deel uit van het
gemeentebestuur, die verder een afspiegeling vormde van de dominante positie die de
hervormden van oudsher innamen.
Westzaan kende een sterk gedifferentieerd
verzorgingspatroon, dat daarin niet veel afweek van de overige Zaandorpen. Allerlei
beroepen waren vertegenwoordigd, de volks-

telling van 1840 maakt melding van specialisten als: schoorsteenveger, rietdekker,
watermolenaar, chirurgijn-apotheker, klokkensteller, wielendraaier en een machinist, die
de eerste stoommachine van de streek bediende.

Ontspanning en vertier voor de sociale elite
bestond uit optredens van het zanggezelschap
'Kunst en Smaak' en uitvoeringen van het
'liefhebberij-toneelgeselschap' dat luisterde
naar de naam: 'Kunstminnend Geselschap'
en dat uit tien heren en vijf dames bestond.
Vanaf 1855 kwam rederijkerskamer 'Feith'
tot bloei. Daarnaast bestond er een departement van de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen, dat rond de 65 leden telde en een
bibliotheek, plus een spaarbank exploiteerde.
Binnen deze context opereerde het gemeentebestuur dat i n d e jaren 1840-1850eigenlijk
maar weinig te vertellen had. De gemeenten
waren een ondergeschikt en uitvoerend verlengstuk van de centrale overheid. Een doorgeefluik voor beleid dat elders was uitgedacht. De inwoners van een plattelandsgemeente mochten geen eigen vertegenwoordigers kiezen. Het plaatselijk bestuur werd
samengesteld door Gedeputeerde Staten uit
een kleine groep welgestelden. De selectie
van kandidaten vond plaats op basis van
welstand en godsdienstige gezindheid. Vervolgens wees de Provinciale Gouverneur uit
hun midden een of twee assessoren (wethouders) aan, waarbij de raad slechts gehoord
hoefde te worden.
Wie eenmaal zitting had in het bestuur, stapte
daar niet zo snel uit, al was het, voor de
betrokkenen, financieel gezien geen interessante functie. Een assessor kreeg jaarlijks
vijftig gulden en de vier overige raadsleden
streken in 1859 gezamelijk een bedrag van
ƒ 48,- op. Desondanks was het periodieke
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aftreden een formaliteit. De brief waarin
assessor Cornelis Buys de aftredende Cornelis
Buys vervangt zegt wat dat betreft genoeg.
Het was de betrokkenen vooral om het aanzien te doen, status die hen, gezien hun economische macht, als vanzelfsprekend toekwam.
Evenals bij de benoeming van de raad hield
de centrale overheid bij de benoeming van
burgemeesters het heft in eigen handen. Zonder voordracht werd het hoofd van de gemeente door de koning benoemd voor een
periode van 6 jaar. Vóór 1851 kon een krachtige burgemeester een aardig stempel drukken op de gang van zaken in een gemeente.
De burgemeester als spin in het bestuurlijke
web, een loyaal intermediair tussen de plaatselijke elite en de centrale overheid.
In Westzaan was die bemiddelende rol lange
tijd weggelegd voor notaris Tennis Slagter,
die sinds 1817 deze taak combineerde met
een opeenstapeling van functies. Voorzitter
van de kerkeraad, makelaar of gemeenteontvanger en gemeente-secretaris, Slagter
zette elke pet wel een keer op.
De invoering van de gemeentewet verklaarde
deze combinatie van functies onverenigbaar
en dwong Slagter in 1850 af te treden, naar
het schijnt tot verdriet van veel Westzaners.
Het burgemeesterschap was geen full-time
baan, daar was het salaris niet naar. Teunis
Slagter kreeg tot zijn aftreden een bedrag van
400 gulden per jaar. Zijn opvolger H.C. Hooft
Hasselaar uit Den Haag zou in 1860 een
verzoek om verhoging indienen waarna het
werd opgetrokken tot 500 gulden.
De vergaderingen in het rechthuis zullen ten
tijde van de nieuwe gemeentewet qua sfeer
weinig hebben verschild met de bijeenkomsten van de oude raad. De verantwoording
lag weliswaar anders sinds het rechtstreeks
gekozen bestuur aan het hoofd van de gemeente stond, op de samenstelling had dit
alles weinig invloed. De gegoede burgers
maakten nu alleen een eigen selectie.
De raadsleden vormen een goede afspiegeling van de economische machtsstructuur in
het dorp. De houtkoper Cornelis Buys, een
oude bekende, was, evenals de plattelandsheelmeester Jacobus van Waert, wethouder.
Verder bestond het bestuur uit Cornelis Avis
Corneliszoon, blauwsel- en lakmoesfabrikant
en statenlid, Pieter Grootes Meiertszoon,
blauwsel- en chocoladefabrikant, Willem Tip,
patentoliefabrikant en de oude Gerbrand
Dekker Corneliszoon, koopman.
De groep stemgerechtigden schommelde tussen de l l O en 120. Dat betekent dat tussen de
9% en 10% van de Westzaners aan de census
wisten te voldoen. Deze heren kwamen el-

kaar in allerlei bestuursorganen en commissies tegen. Dat varieerde van het armenbestuur tot het departement van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en van
zetters voor de directe belastingen tot hoofdcommandeur van de brandspuit. De overige
bevolking was van deze machtselite afhankelijk voor bedeling, toestemmingen, documenten en baantjes.
De onmacht die de lagere standen voelden,
wordt mooi weergeven door een anonieme
brief aan de raad, waarin gewaarschuwd werd
voor het instorten van een bouwvallige woning aan het Weiver. Die toestand duurde al
maanden evenals het wachten op de noodzakelijke afkeuring. „Wij hadden eigenlijk
gedacht dat zulk eene waarschuwing niet
behoefde. Waarom hebben wij dan toch een
gemeentebestuur? De arme zou wel iets willen zeggen maar hij zwijgt anders kan hij niet
eeten."
Met het vergeven van talloze ambten en
klusjes tegen een minimale vergoeding of
met het recht tot heffingen, oefende het gemeentebestuur flinke invloed uit. De te vergeven deeltijdbanen waren voor velen een
welkome aanvulling op de onregelmatige en
bescheiden verdiensten. Weesvader, schoolmeester, veldwachter, schoorsteenveger, veerschipper, turfdrager, hooisteker of brievenbestel Ier, er waren telkens genoeg gegadigden.
Het volk was afhankelijk van deze elite wiens
greep op het dagelijks leven na de gemeentewet verstevigde.
In de benoemingen had de gemeente vrij
spel, maar de ruimte voor eigen beslissingen
was vóór 1851 zeer beperkt. Vrijwel iedere
uitgave behoefde toestemming van hogerhand. Gekoppeld aan een moeilijke financiële situatie, als een uitvloeisel van een
kwakkelende economie, bleef er zodoende
weinig ruimte over voor eigen initiatieven.
In deze periode bestond het takenpakket van
het lokale bestuur uit handhaving van de
openbare orde, het optreden bij calamiteiten,
armenzorg, onderwijs en het scheppen van
voorwaarden waarin ondernemers, kerkelijke
en particuliere instellingen hun gang konden
gaan. Het was in dit klimaat dat het herstel
van een bouwvallige kerktoren noodlottige
gevolgen kon krijgen.
Op nieuwjaarsochtend 1843 werd om half
zes de rust in het anders zo vredige Westzaan
wreed verstoord door de toren van de hervormde kerk, die met donderend geraas ter
aarde stortte.
Het geluid dat de steenmassa produceerde
was gruwelijk en imponerend. Het huis van
tuinman Engel Hcnncman verdween enkele
meters in de zachte grond. Henneman, zijn
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hoogzwangere vrouw Bregje Kat, hun vijf
kinderen en de knecht Jan Smak werden het
slachtoffer van de torenval van Westzaan.
De slopende ziekte die het bouwsel onder de
leden had, stond al verschillende keren op de
agenda van de raadsvergadering. Druk overleg met de provinciale gouverneur over maatregelen was het gevolg toen de kerktoren
halverwege 1842 steeds verder begon te wijken en te draaien. De ervaring had namelijk
geleerd, dat er zonder toestemming van hogerhand weinig mogelijk was.
Het ging echter allemaal veel te traag. Het
vertrouwen op deskundigen en de benauwdheid
om de noodzakelijke financiële steun van de
Provincie te verliezen speelde de notabelen
bij hun beslissing parten. De toren had al
eerder kosten veroorzaakt en het heeft er veel
van weg dat de raadsleden, ingeklemd tussen
dorpsbelangen, een tekort aan pecunnia en
een zuinige provinciale overheid, treuzelden
en rommelden om de eenmaal ingeslagen
weg maar niet te hoeven verlaten. Alternatieven en kritiek werden terzijde gelegd, misschien wel tegen beter weten in.
Sommige raadsleden hadden hun bedenkingen, maar alleen het doopsgezinde raadslid
en assessor Cornelis Dekker koos voor de
oppositie. Hij vond het onverantwoordelijk
om zoveel uit te geven aan een plan waarvan
niet zeker was dat het kwaad er definitief
mee werd verholpen. Uiteindelijk maakte hij
zich zo boos dat hij in een buitengewone
raadsvergadering zijn functies neerlegde.
Zoals uit het verhaal over de torenval blijkt
stonden gemeenten onder nauwkeurig toezicht van de Provincie. Die sterke bevoogding
van hogerhand maakte na 1851 langzaam
plaats voor een gecontroleerde zelfstandigheid. Het proces om op eigen benen te staan
vergde enige gewenning, verliep traag en
zeker niet foutloos. De groei van verantwoording en taakomvang waren daar debet
aan en wellicht ook de kwaliteit van de raadsleden. Een deel van hen was op het pluche
beland vóór de wet van Thorbecke. Mogelijk
werkte hun kennis en ervaring als rem nu het
roer om moest.
De gemeentelijke organisatie werd door de
gemeentewet gewijzigd, terwijl de administratieve rol groeide. Sinds de Franse tijd
werden relevante gegevens over de loop van
de bevolking, belastingen en economie in
toenemende mate in statistieken verwerkt.
Een groeiende papierwinkel, hetgeen geïllustreerd wordt door de aanzienlijke stijging
van het aantal stukken. Telde de gemeentelijke correspondentie in 1840 nog een kleine
200 stukken, in het jaar voorafgaande aan de
nieuwe wet waren dat er bijna 300, om ver-

volgens snel op te lopen naar 457 stuks in
1855 en 577 in 1860.
Een ander uitvloeisel van de gemeentewet
was het ontstaan van allerlei nieuwe verordeningen. Het dagelijks leven in het dorp
werd meer en meer geregeld door de eigen
mensen. Blijkbaar werden die taaie werkzaamheden over een lange periode uitgesmeerd, want tot in 1860 zagen verordeningen voor ophaalbruggen, turftonders,
broodbakkers en een instructie voor de
belastingambtenaren het licht.
Daarnaast werd de omvang van de gemeentelijke taken groter. In aanvang nog wat onwennig, regelde de gemeente steeds meer zaken
zelfstandig. Te denken valt aan de groter
wordende verantwoording in de armenzorg.
Want ondanks de armenwet van 1854, werd
de rol van de lokale overheid op dit terrein
belangrijker, dankzij veranderende opvattingen en het tekortschieten van de liefdadigheid. Toen de hervormde kerk op een bepaald moment haar bestedelingen niet kon
onderhouden, werden ze doorgeschoven naar
het burgerlijk armenbestuur.
Op het gebied van de infrastructuur en openbare orde zocht men samenwerking met de
buurgemeenten om gezamelijk problemen
op te lossen en ideeën te opperen. De uitvoe-

ring daarvan, zoals het bestralen van de dorpsweg, bleef voorbehouden aan particulieren.
Het terrein van de economie behoorde immers toe aan de vrije krachten.
Dat bleek eens te meer toen bij de begroting
voor 1861 de hoofdelijke omslag met ƒ 600,tot ƒ 8000,- werd verhoogd. Een groot aantal
Westzaanse ondernemers zette toen hun handtekening onder een petitie, die de gemeente
deed terugkrabbelen. Erg vreemd was dat
niet, de raad was immers onderdeel van een
machtsstructuur die grotendeels gebaseerd
was op economische betekenis. De meerderheid van de bevolking was van deze beperkte
groep beter gesitueerden afhankelijk. In het
vernieuwde lokale bestuur werd hun rol alleen maar belangrijker.
De verandering van bevoogding naar gecontroleerde zelfstandigheid verliep voor het
plaatselijk bestuur niet schoksgewijs, maar
heel geleidelijk. De gemeentewet vormde
geen radicale breuk met het verleden, integendeel, er was sprake van een grote
continuïteit met het voorafgaande decennium.
De eerste stap op weg naar een meer democratisch plaatselijk bestuur was weliswaar
gezet, maar op kousevoeten.
Arjen van Ginkel

Boekennieuws
Ik kan het statistisch niet onderbouwen, maar
ieder jaar lijkt het alsof het einde van de
zomervakantie het sein is om allerlei publikaties naar buiten te brengen. Hier een aantal
beschrijvingen.

lezen, waarbij de vraag blijft wat er nu precies 'waar' van is. In ieder geval doet het je
afvragen wat beide organisaties in de streek
doen. Wellicht dat het BIPS daar om gaat.
Prijs: ƒ 8,50.

Ten eerste 'Kwart eeuw Swart kijken', een
boekje ter gelegenheid van het 25-jarig
raadslidmaatschap in Westzaan/Zaanstad van
Wietske Kingma. Typhoon-redacteuren hebben in de zomerperiode tientallen uren besteed aan het verzamelen van de collumns
van de in 1990 overleden journalist Wim
Swart, de echtgenoot van Wietske Kingma.
Vanzelfsprekend is lang niet alles wat Swart
heeft geschreven in de hommage opgenomen. De inhoud geeft wel een opmerkelijke
kijk op de Zaans politiek en Swart's visie
daarop. In beperkte oplage in de Zaanse
boekhandel voor ƒ 7,50 te koop.

Het bejaardencentrum Saenden bestaat dit
jaar een kwart eeuw. Een jubileumboek (boek
is een groot woord) geschreven in de stijl
'ons kent ons', mocht niet ontbreken. Ik ben
het niet in de handel tegengekomen. Houden
zo.

BIPS, de Zaanse politieke organisatie, kwam
voor de tweede keer met een publikatie. De
brochure 'Gleufhoeden' gaat over de activiteiten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
en de Politieke Inlichtingendienst in de
Zaanstreek. Je kan het als een spannend boekje
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Ter gelegenheid van tentoonstellingen in het
Drents Museum in Assen, het Historisch
Museum te Rotterdam en het Speelgoed- en
Blikmuseum te Deventer, kwam het eerstgenoemd museum met 'Bonte blikken. Blikfabricage in Nederland, 1800-1900'. Een
fraaie catalogus, met daarin en passant de
historie van de Zaanse blikfabricage. De p r i j s
ƒ 30,-.
Zeker zo fraai is de catalogus van 'Archiefschatten. Duizend jaar vaderlandse geschiedenis'. Het is zowel de catalogus van de
expositie 'Duizend jaar in honderd s t u k k e n '

in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, als een
i n l e i d i n g op de Nederlandse archieven,
archiefonderzoek en archiefbehoud. Hierin
onder meer de Westzijderol en een 17e-eeu ws
kaartboek van de Oostzijde. Prijs: ƒ 29,50.

Het zal u bekend zijn dat de Verkade weer
een serie natuuralbums laat publiceren. Uniepers is verantwoordelijk voor het tweede
deel van 'Dichte r bij de natuur', 'Waterlandschappen ' genaamd. Aangezien de Zaanstreek
zeker een waterlandschap is, wordt het hier
genoemd. Prijs: ƒ 21,90 (en dan nog 50
plaatjes).
Zo af en toe verschijnt er een boek dat het
predicaat'monnikenwerk' kandragen. 'Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke
elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810' is
zo'n boek. De samenstellers, A.M. Elias en
P.C.M. Scholvinck hebben alle 'volksvertegenwoordigers' in genoemde periode op een
rijtje gezet, een korte genealogie gemaakt en
een biografie geschreven. Alle 382 vertegenwoordigers, met daaronde enkele Zaankanters,
worden genoemd. Uitgever Van Soeren heeft
er een verzorgd, maar duur (ƒ 69,50), naslagwerk van gemaakt.
Ook duur, eigenlijk zijn p r i j s niet waard, is
'Zaanstreek en Waterland. Derde serie van
vijftig tekeningen' van Maarten Oortwijn.
Aan de tekeningen ligt het niet, wel aan de
uitgave. De tekenaar verdient beter dan een
scriptie-inbindsysteem. De prijs is ƒ 37,50.
Die hoort lager, of er had een 'echt' boek van
moeten worden gemaakt.
In het tijdschrift voor vaderlandse (streek)
geschiedenis 'Nederlandse Historiën', nummers 4 en 5 staat een artikel van Purmerender
Jack Otsen over zeepziederij De Swaen in
Purmerend. Deze zeepfabriek is met Zaans
k a p i t a a l opgericht en lange tijd door
Een karakteristiek hoekje
van de Eilandspolder: de
voormalige bakkerij van
Dirk Weijman, recht
tegenover de brug in
Driehuizen. Tekening van
Henk Tol uit 'Een handvol
rust
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Zaankanters in bedrijf gehouden. Beide nummers zijn voor ƒ 9,70 (inclusief verzendkosten) bij W. van der Louw (01891 -13003)
te bestellen.
Een prachtig boek, Stichting Uitgeverij NoordHolland eigen, is 'Een handvol rust' een
compilatie van illustraties van de hand van
Henk Tol. Tol, die in 1987 is overleden, was
in de 25 jaar voor zijn dood (mede)illustrator
van zo'n dertig boeken, waaronder de boeken over de polders Westzaan en Oostzaan.
Het boek is belangeloos door vrienden van
Tol gemaakt. Er is een biografie van de
veelzijdige inwoner van de Beemster in opgenomen, daarnaast een ruime selectie van
z i j n illustraties. De prijs: ƒ 35.

Een oude bekende, Henk Roovers, heeft een
aantal eerder in De Typhoon (en elders)
gepubliceerde verhalen over de (Zaanse)
natuur, bij elkaar gevoegd en voor eigen
rekening uitgegeven. 'Effe kaike' heet het
boekje, vol illustraties van eigen hand. Informatief en onderhoudend en te koop voor iets
meer dan de kostprijs: ƒ 19,50.
Iets duurder ( n a m e l i j k ƒ 23,95) is 'Emancipatie in de Zaanstreek. Twee eeuwen Zaanse
Nutsdepartementen'. Pieter Helsloot heeft
een gedegen verhaal over de acht Zaanse
departementen van de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen geschreven. Voor het eerst
wordt duidelijk (zonder dat het Nut wordt
verheerlijkt) hoe omvangrijk de rol van deze
organisatie is geweest. Een aanrader.

Voorde volledigheid: 'De encyclopedie van
de Zaanstreek' is u i t . Ik ben bevooroordeeld
en vind dat deze 'eerste streekencyclopedie
ter wereld' bij iedere rechtgeaarde Zaankanter
in de kast behoort te staan.

Ger Jan Onrust

Kroniek
Drie maanden de Zaanstreek, samengesteld uit de Zaan se kranten De Typhoon,
De Zaanlander en De Zaanse Gezinsbode.

uit R. Sman, P. van Nugteren en J. Duy vis)
met voorstellen komen aan de gemeente
Zaanstad, die het pand in eigendom heeft.

8 augustus
Na bijna drie jaar lijkt het er nu eindelijk
op dat de kerktoren te Zaandijk weer met
een spits en een haan wordt getooid. In
oktober 1988 werden deze er af gehaald;
er was een gevaarlijke situatie ontstaan
doordat geregeld stukken leisteen van de
toren vielen. De Stichting Zaandijker Kerk
maakte nu een aanvang met de restauratie
van de spits. (Volgens mededeling zou
deze eind september weer worden geplaatst;
eind november was de toren echter nog
steeds 'dakloos').

22 augustus
De Oudheidkamer van Oostzaan raakt in
de versukkeling. Dat zei de secretaresse
van de Stichting Oudheidkamer Oostzaan.
Als voornaamste reden gaf zij aan dat de
Oudheidkamer al sinds 1987 niet over
eigen huisvesting beschikt. Daardoor kan
de collectie niet permanent tentoon worden gesteld.

9 augustus
In opdracht van de Avro werden in Zaandam
televisieopnamen gemaakt van plekjes die
voorkomen in het boekje 'Zaansch Veem'
van Preek de Jonge. De omroeporganisatie bereidt een serie met literaire wandelingen voor.
14 augustus
Tegen het voornemen een historische stolpboerderij te Assendelft (Dorpsstraat 268)
op de provinciale monumentenlijst te plaatsen werd bezwaar gemaakt door onder
meer de eigenaar. Hij noemt het 'onzin'
dat het pand gaaf bewaard is gebleven,
zoals de provincie stelt.
17 augustus
Er werd een begin gemaakt met de restauratie van de voormalige synagoge aan de
Gedempte Gracht te Zaandam. Een deel
van de (niet-authentieke) ombouw van het
pand werd gesloopt. Aan het eind van het
jaar moet de oppervlakte van het pand zijn
verdubbeld en aan drie winkels plaats bieden. Het karakteristieke middengedeelte
van het pand (een monument) blijft behouden, maarjuist hieraan zal veel achterstallig onderhoud moeten worden verricht.
19 augustus
De 'Vermaningen-tocht' (in het kader van
'Toer-in') werd door zo'n vijftig belangstellenden volbracht; de organisatie sprak
van een 'groot succes'. Onder begeleiding
van organist J. Jongepier werden zeven
kerken, waaronder vier vermaningen, bezocht.
20 augustus
De plannenmakerij tot restauratie van het
voormalige gemeentehuis aan de Lagedijk te Zaandijk vordert. Op niet lange
termijn zal de initiatiefgroep (bestaande
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30 augustus
De toekomst van het verlaten fabriekspand Lucullus aan de Veerdijk te Wormer
blijft onzeker. Onderhandelingen tussen
eigenaar Douwe Egberts, de provincie en
de Stichting Pal tegen Verval bleven
vooralsnog zonder resultaat. De twee laatstgenoemde willen het in hun ogen monumentale pand behouden; de eigenaar wil
het afbreken en vervangen door een aanbouw aan de rijstfabriek Lassie.

3 september
Voor de geschillencommissie van de Raad
van State diende een Kroonberoep van
Zaanstad tegen de beslissing van de provincie om voor een deel goedkeuring te
onthouden aan het bestemmingsplan
Gortershoek. De provinie onthield haar
goedkeuring aan de bepaling waarmee
B. en W. vrijstelling kunnen verlenen aan
bedrijven die niet op de zogenoemde planlijst voorkomen, maar volgens het college
nog wel aanvaardbaar zijn voor vestiging
in het beschermd dorpsgezicht. Volgens
de provincie moet in dergelijke gevallen
advies gevraagd worden aan de rijksinspccteur.
4 september
Elf bedrijven zullen de Zaanoevers moeten verlaten; de terreinen moeten daarna
voor woningbouw worden benut. Dat
schreef het adviesbureau Metrum in een
rapport in het kader van het Zaanoeverproject. Een aantal bedrijven (Verkade,
Meypro,Crowny Foods) liet onmiddel lijk
weten er niets voor te voelen om te vertrekken. Projectleider Zaanoevers mevr.
J. Keegstra noemde het rapport van Metrum 'een plan op lange termijn, waarin
het voornemen wordt gemaakt met deze
bedrijven over verhuizing te praten zodra
ze grote investeringsplannen hebben'.
6 september
De restauratie van de Beeldentuin te
Zaandijk is na vier jaar touwtrekken ein-

delijk ter hand genomen. Problemen met
omwonenden en met de gemeente zorgden telkens voor uitstel van uitvoering
van de restauratieplannen. Als eerste fase
werden de beelden op nieuwe sokkels gezet.

9 september
Naar aanleiding van hun 60-jarig bestaan
schonken de bouwbedrijven Van Braam
en Minnesma de Zaanse Schans een authentiek walhuisje (zie elders in deze
ANNO).
12 september
Rond de vijftig objecten in onder meer
Krommenie. de Starnmeerpolder en Assendelft worden op de provinciale monumentenlijst geplaatst. Het gaat om wallen,
duikers, forten, grenspalen, kruitmagazijnen, sluizen en een boerderij; deze maken
alle deel uit van de Stelling van Amsterdam.
12 september
Het Blauwe Huis aan de Hogendijk te
Zaandam, dat ooit door Claude Monct op
een schilderij werd vereeuwigd, raakt steeds
verder in verval. Bij een restauratie in de
jaren '70 kreeg het pand een betonnen
vloer, die aan de muren is gehecht. Een
kardinale fout: de fundering houdt de vloer
niet en nu deze zakt beginnen de muren te
scheuren. De aannemer die destijds het
werk uitvoerde is failliet verklaard; op
hem valt dus niets te verhalen. Gemeente
Zaanstad is eigenaar van het monument.
13 september
Een aantal Zaanse architectenbureaus en
ondernemers schreef een prijsvraag uit
voor een ontwerp van een multifunctioneel cultureel centrum op het Bodecentrum
te Zaandam. De prijsvraag is uitgeschreven om te voorkomen dat de opdracht naar
architecten van buiten de streek gaat. Overigens is de bouw van het theater nog
hoogst onzeker. Voor 1996 zal er in ieder
geval niet mee worden begonnen; er moet
nog geld voor worden gereserveerd op de
meerjarenbegoting.
14 september
De Nationale Monumentendag werd, mede
dankzij het voortreffelijke weer, een groot
succes. De nadruk in de Zaanstreek lag op
monumenten in Westzaan.
17 september
Op het pleintje voor pakhuis De Lelie in
de Zaanse Schans werd een 'schippersbaken' onthuld, als eerbetoon aan archi-

teel J. Schipper, de geestelijk vader van de
Sehans. Het baken bestaat uit vijf aan
elkaar geplaatste banken, waarin de tekst
'Wie het verleden niet eert is de toekomst
niet wecrd' is gesneden.

21 september
Met de besehikbaarstelling van een subsidie van vier ton hopen B. en W. van
Zaanstad dat de restauratie van het voormalig stadhuis van Zaandam op de Bureht
reeds in 1992 kan aanvangen. In 1993 /al
de gemeente drie ton uit het meerjarenplan Stadsvernieuwing beschikbaar stellen, terwijl opdemeerjarenbegroting 1994
een bedrag van een miljoen voor het raadhuis is gereserveerd. Het geld gaat naar de
Stichting Centraal Woningbeheer, die in
ieder geval wooneenheden en een culturele en representatieve ruimte in het pand
/al vestigen.
21 september
De parkeerplaats bij de Zaanse Schans
wordt volgend jaar afgesloten met een
bemande slagboom. Uit de begroting voor
1992 blijkt dat B. en W. van Zaanstad daar
150.000 gulden extra inkomsten door verwachten. Het bestuur van de Stichting de
Zaanse Schans heeft zich nog niet uitgesproken over afsluiting van het terrein.
21 september
Herstel van paltrok De Held Jozua in de
nieuwbouwwijk Westerwatering is voor
wat de gemeente Zaanstad betreft afhankelijk van sponsors. De gemeente zelf
stelt voor 1992 4 ton beschikbaar, maar
alleen dan als derden de resterende 630.000
gulden bijeenbrengen. Overigens bestaat
veel kritiek op de voorgenomen restauratie van de molen op die plaats (zie ook in
deze kroniek bij 29 oktober).
23 september
In de Grote Kerk te Westaan werd het
startsein gegeven voor de inzamelingsactie ten behoeve van de restauratie van
het orgel. In totaal is hiervoor 100.000
gulden nodig.

30 september
Prachtig weer en een lekker windje maakten van de Zaanse molendag een druk
bezocht festijn. Bij paltrok De Gekroonde
Poelenhurg werd een houtloods geopend
door H. Kcttines, de laatste particuliere
eigenaar van de houtzaagmolcn. De loods
werd gebouwd naar ontwerp van architect
J. Schipper, die een klassieke loods als
voorbeeld nam.

12 oktober

29 oktober

H.G. Ouwcrkcrk deed in het gemeentehuis officieel afstand van zijn ambtsketen,
waarmee hij zijn burgemeesterschap van
Zaanstad beëindigde. Hij was hier minder
dan drie jaar en vertrekt nu naar Groningen.

Vereniging De Zaansche Molen heeft een
plan ontwikkeld om de verwaarloosde paltrokmolen De Held Jozua te verplaatsen
van de nieuwbouwwijk Westerwatcring
naar de Kalverpoldcr. Daartoe heeft de
vereniging een stuk grond beschikbaar
gesteld. In een brief aan B. en W. van
Zaanstad, de gemeenteraad en verscheidene instanties probeert de vereniging steun
te vinden voor haar plan, onder het motto
'Geef De Held de ruimte'. Plannen om de
molen in de nieuwbouwwijk Westerwatering te restaureren, met daarbij de
vestiging van een restaurant, wordt door
de vereniging van molenvrienden afgewezen.

14 oktober
Meer dan 500 bezoekers bezochten het
gemeentearchief van Zaanstad tijdens de
Archievendag (zie elders in deze ANNO).
16 oktober
A. Heijn, voormalig voorzitter van de raad
van bestuur van Ahold, wordt de formateur van het nieuwe bestuur van de Stichting de Zaanse Schans. Dit bestuur /al op
korte termijn vorm krijgen; het ligt in de
bedoeling dat het vroeg in 1992 al de
bestuurstaken overneemt. Er is al een aantal potentiële kandidaten voor bestuursfuncties. Heijn is benaderd door voormalig burgemeester van Zaanstad Ouwerkerk.
Uitgangspunt voor de nieuwe bestuursvorm is het rapport 'Spijkers met koppen',
dat werd samengesteld door de commissie
'Zaanse Schans Waarheen?'. Het nieuwe
bestuur moet los van de gemeenten Zaanstad
en Wormerland gaan functioneren en de
museale en educatieve functie van de Schans
versterken.

26 oktober
In het gemeentehuis van Zaanstad werd de
Encyclopedie van de Zaanstreek gepresenteerd. Wethouder Brinkman (Welzijn)
maakte bekend dat de Cultuurprijs 1991
van Zaanstad is toegekend aan de Stichting Behoud Zaans Streekeigen, onder wier
verantwoordelijkheid de encyclopedie werd
samengesteld. Klaas Woudt, die driejaar
lang onbezoldigd als eindredacteur aan de
encyclopedie werkte, kreeg de erepenning
van Zaanstad. De bijeenkomst in de raadszaal werd door circa 200 personen bijgewoond, voor het merendeel auteurs van
artikelen in de Encyclopedie.

18 oktober
De gemeente Wormerland overweegt het
voormalige pakhuis 'Saigon' aan de Veerdijk in Wormer te huren om er gemeentelijke diensten in onder te brengen. Het
gemeentepersoneel werkt op dit moment
in het te kleine gemeentehuis aan de Nieuwcweg. Nade samenvoeging van Jisp, Wormer
en Wijdewormer is het ruimteprobleem
alleen maar groter geworden.

24 oktober
Het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer wil de zogeheten Pontjesroute uitbreiden met een overzetveer tussen Krommenic en Wcstknollendam, op
de plaats waar vroeger het bekende
Molletjesveer voer. De Pontjesroute wordt
jaarlijks door zo'n 90.000 fietsers gereden. Bij herinstelling van het Molletjesveer komt een stuk van de route van vijf
kilometer door het industriegebied van
Wormcrvecr te vervallen.
24 oktober

De donateursactie voor de restauratie van
het rechthuis te West/aan bracht in korte
tijd al 25.000 gulden op. Voor de tweede
fase van de restauratie (herindeling van de
begane grond) is in totaal ongeveer een
ton nodig.

28 oktober
In de Amsterdamse Zuiderkcrk werd als
neerslag van de Europese wedstrijd voor
jonge architecten 'Europan' de expositie
'Vitaminen voor de stad' georganiseerd.
Bijna 1500 architecten namen deel aan
deze wedstrijd en dienden plannen in voor
locaties in heel Europa, waaronder Zaanstad.
Ontwerpen voor 'Zaanwerf' (aan de Oostzijde te Zaandam) hingen ook in de Zuiderkerk.

29 oktober
De NOS /ond een film van een halfuur uit
over de gemeente Zaanstad. Dc/e maakt
deel uit van een serie over Nederlandse
gemeenten, waarvan wekelijks onder de
titel 'Het gezicht van Nederland' een aflevering wordt uitgezonden. De film gaf een
aardig, zeer positief beeld van de stad.
NB
De datum boven een stukje verwijst naar
de dag van publikatie en dus niet vanzelfsprekend naar de dag van de gebeurtenis.

Jan Pieter Woudt
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smuk': 19e-eeuwse
streeksieraad in Zuiderzeegebied.

Expositie olieverfschilderijen en aquarellen van Cor Tuijn: o.m.
Zaanselandschappen en
dorpsgezichtenBejaardenhuis 'Het Erasmushuis',
Twiskeweg 80 te

Georganiseerd door de
Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen, dep.
Zaanstad-Zuid.
'De Vertoeving',
Westzijde 82 te
Zaandam (aanvang:
20.00 u u r )

25 feb 1992

Tentoonstelling over
portretfotografie

(groeps- en familieportretten) o.a. werk
van enkele Zaanse

fotografen:

Zaandam (aanvang:

fa. Nieuwstad uit Koog
a/d Zaan, Henk Zwart en
Cornelis van der Meulen
uit Wormerveer Molenmuseum, Museumlaan
18 te Koog a/d Zaan
open: di/vr 10.00-12.00,

14.30 uur)

15 jan 1992

Textieltentoonstelling
'Oud en Nieuw': over
oude en nieuwe
doorstiktechnieken.
Museum 'Het Noorderhuis' op de Zaanse
Schans, Kalverringdijk
17 te Zaandam(open: za,
zo 10.00-17.00)

Dialezing van heer
M. Ijzerman over
fotograferen met als

thema genealogie en
A l va's Raad van Beroerten als genealogische
bron.
Georganiseerd door de
Nederlandse
Genealogische Vereniging, afdel. ZaanstreekWaterland.
Zaal 'Vlaar', Koemarkt
13 te Purmerend (aanvang: 20.00 uur)

763

Oude Raadhuis/
expositiezaal. Dorpsstraat 370 te Assendelft
(aanvang: 20.00 u u r )

Attentie
Met ingang van het maartnummer van
ANNO zullen de cultuur-historische
verenigingen e.a. hun activiteiten ten
behoeve van de culturele agenda zelf
moeten opgeven. Er zal de betrokkenen
daartoe tijdig een formulier worden
toegezonden.

Jaarvergadering van de
Nederlandse Genealogische Vereniging, afdel.
Zaanstreek-Waterland
met dialezing van Nico
Heermans uil Westzaan
over 'Oud Westzaan'.
'De Aansporing',
Stationsstraat 17 te
Zaandam (aanvang:
20.00 u u r )

13.00-17.00, za 14.0017.00, zo 13.00-17.00)
14dec 199126 jan 1992

Eezing van heer
K. Broekhoff, veilingmeester uit Overveen,
over 'Wel en wee van
kunstveilingen'.
Georganiseerd door de
Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen, dep.
Zaanstad-Zuid.
'De Vertoeving',
Westzijde 82 te

Lezing van drs. S.L.
Wynia van het Archeologische I n s t i t u u t van de
Vrije Universiteit van
Amsterdam over 'Quo
vadis Druse?': rol van
het castellum Vechten
(Utr.) in de Romeinse
veroveringspolitiek rond
het begin van de jaartelling.
Georganiseerd door de
Archeologische Werkgemeenschap voor
Nederland, afdel.
Zaanstreek e.o.

van Amsterdam als
stad': architectuuren
bouwgeschiedenis.

Zaandam
14dec 199112 jan 1992

17 mrt 1992

over de 'Ontwikkeling

Uurwerkenmuseum op
de ZaanseSchans,
Kalverringdijk 3 te
Zaandam
(open: za, zo 12.00 17.00)

2dec 199131 jan 1992

Dialezing van heer
J.Hummel uit Zaandam

29 feb 199229 mrt 1992

Jubileumtentoonstelling
over de 110-jarige
'Zaanlandsche Zeil-

vereniging' (1882-1992)
en de 60-jarige 'Zeilvereniging De Onderlinge' (1932-1992)
alsmede over de watersport.
Molenmuseum,
Museumlaan 18 te Koog
a/d Zaan (open: di/vr
10.00-1200, 13.0017.00, za 14.00-17.00,
zo 13.00-1700)

Het bestuur vraagt vrijwilligers

voor het bezorgen van 'ANNO
196 T in de Zaanstreek. Dit moet
vijf keer per jaar gebeuren. Alleen bij voldoende deelname
(we denken aan ongeveer 20
mensen) kan tot zelfbezorging

worden overgegaan en aldus
bezuinigd worden op de portokosten. Men kan zieh aanmelden bij het secretariaat van de
Vereniging (Kalverringdijk 21,
1509 BT Zaandam).

NIEUWJAARWENSCH
Ingezetenen van ZAANDIJK,
Voor het jaar 1879.

ff)

Wij willeu zoo als vroeger jaren,
Geachte burgers van Zaandijk ,
Eens met U in 't verleden staren
Voor ons zóó aan gebeurtenis rijk.
Het is waar, als 't jaartje spoed ten enden,
Zal zeker ieder in zijn staat,
Als hij zijn blik terug wil wenden ,
Twee zaken zien , het goed , het kwaad.

De lichtgloed deed de omgeving beven ,
Dat vuurrood aan het luchtruim stond
En werkplaats , huizen , kerk om 't even ,
Door zijn vernielend vuur verslond.
Het was nood, gij weet het brave mannen,
Die redding brachten bij 't gevaar,
Die deed wat krachten immer kannen,
Heil U bij de afloop van dit jaar.

Zoo is het ook met ons gelegen .
Het staat ons duidelijk voor den geest,
Het goede dat ons aller wegen
Tot Nut en voordeel is geweest.
Wij jubelde met vereende zinnen,
Toen het ter onzer ooren kwam ,
Dat men den aanvang zou beginnen,
Met spoor Zaandam tot Amsterdam.

Heil U die hier eendrachtig leven,
Tot steun zijt van de maatschappij ,
Dat God U zijnen zegen geven,
Dat meenen, ja dat wenschen wij.
De band van eendracht doet ons werken ,
Zij strekt tot zegen aan ons land,
En zeker zal men dit wel merken ,
In eiken staat, in eiken stand.

Dien teesttoon klonk nog in de ooren ,
In iederen kring sprak men er van ,
Toen ons het kwaad met jammer sporen ,
Eensklaps ons dezen vreugd ontnam.
De noodklok klank riep ons te /amen ,
AA'aar 't kwaad zijn lakkei had geplant,
En vvien toen kon de ramp beramen ,
Bij het zien van zulk een feilen brand.

Ook wij , wij willen als voor dezen ,
De burgers weer ten dieasten staan ,
E:i bieden dan ook zonder vrezen,
Deez' heilwensen ieder burger aan ,
Dat wat ook boven uw hoofd moog zweven ,
Blijmoedig blijft U gansche leven.

Du:

Jan Zaal en Casper Schilp

BOUWBEDRIJF

Ffl.

HVM&S

taxateurs o.g.

specialisten in:
zaanse houtbouw
en restauraties
maar ook: nieuwbouw-verbouw
renovatie - onderhoud
adviezen - ontwerpen
houthandel
telefoon 075-21 21 31
postadres : Postbus 130,1530 AC Wormer
werkplaats: Veerdijk40,1531 MS Wormer

NIEU

EROMERI

* HOTEL

EEN BEST
ADRES
Utiliteitsbouw
Woningbouw
Renovatie/Restauratie
Onderhoudswerken

* BAR - EETCAFE
VERGADERRUIMTE
CAMPING

RESTAURANT "CHEZ TIL

Oc:

•LjLÜ^ Hl

Poelweg 1/1531 MD/Wormer

bouwers
van braam • minnesma
jonge arnoldusstraat 20 zaandam tel. 075-178655

