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Inhoud
Een uit de kluiten gewassen kerstnummer met een scala aan onderwerpen, variërend van
de herkomst van de naam Guispad en het bouw off er in de Lutherse kerk aan de
Vinkenstraat tot aan de polder Het Woud en de boerderij aan de Stierop. Verder artikelen
over Zaanse kunstenaars, potdekselen, een gereedschapsmuseum en het Gemeentearchief
Zaanstad. In de Woosnap aandacht voor een miniatuurdorp en de Verkade-collectie.
Tevens treft u de nieuwe rubriek 'Bedoeninkies in de kaikerd' aan waarin kort wordt
ingegaan op recente restauraties en nieuwbouw in de Zaanstreek.

1299 Guispad, Guidspad, Guits-
pad of Guijtspad? R.M.W.
Koomen dook in de archie-
ven en ging op zoek naar
mogelijke naamsverklarin-
gen van het eeuwenoude
Guispad dat lange tijd als
kerkpad diende voor de
inwoners van Zaandijk en
Koog die in Westzaan ter
kerke gingen.

1301 De historie van de polder
Het Woud en de boerderij
aan de Stierop komen uitge-
breid aan de orde in een
doorwrocht artikel van S.
de Jong. Gezien de omvang
van zijn artikel wordt het in
drie a vier gedeelten gepu-
bliceerd. In dit nummer het
eerste deel.

1306 Dertig zilveren guldens uit
de 17e eeuw moeten ergens
verborgen zitten in funda-
menten van de Lutherse
kerk aan de Vinkenstraat.
Jeroen Salman en Henk
Borst gaan in hun gezamen-
lijk artikel nader in op het
hoe en waarom van die
schat.

kunstschilders is
eeuwige roem

///wstratie omslag:
Het Guispad in vervlogen tijden met papiermolen
De Vergulde Bij korf. De molen, gebouwd in 1688, ver-
brandde op 19 november 1902. De opname dateert van
rond de eeuwwisseling. Fotograaf onbekend. Foto uit de
collectie van C.E. van der Horst.
In het artikel van R.M. W. Koomen wordt nader ingegaan
op de mogelijke naamsverklaringen van het Guispad.

1308 Zaanse
geen
beschoren. Klaas Woudt
ontrukt een aantal Zaanse
kunstbroeders aan de ver-
getelheid. In zo'n vier a vijf
afleveringen worden de
vergeten en half-vergeten
Zaankanters weer voor het
voetlicht gehaald. In dit
nummer de eerste afleve-
ring.

1310 Potdekselen en/of een
'getrapte weeg'. Wat is de
overeenkomst en wat het
verschil? A. van Braam
schreef er in 1946 in De
Zaende al een stukje over.
Dat stukje drukken we
nogmaals af, voorzien van
een naschrift van S. de
Jong en een opgave van
sinds 1946 verschenen lite-
ratuur over dit onderwerp.

1311 'Bedoeninkies in de kai-
kerd' is de naam van een
nieuwe rubriek waarin de
schijnwerper wordt gericht
op recente restauraties of
(historiserende) bouwpro-
jecten. In deze Anno de
première van deze nieuwe
rubriek.

1313 Het Historisch Gereed-
schapsmuseum verdwijnt
uit Krommenie. Wat er met
de enorme collectie van
Aart Spijkerman precies
staat te gebeuren doet Jaap
van der Horst uit de doe-
ken.

1314 Een dubbele Woosnap dit
keer. In De Woosnap I aan-
dacht voor een ongewoon
onderwerp. Het gaat om
een stukje Zaans
Madurodam, gebouwd
door Nicolaas Klitsie. Dat
Zaanse miniatuurdorpje
verkeert in de problemen
door leeftijds- en gezond-
heidsperikelen van de bou-
wer/eigenaar. Weet iemand
een oplossing voor het
behoud van dit Zaanse
dorpje? In De Woosnap II
gaat Klaas Woudt nader in
op de recente perikelen
rond de historische
Verkade-collectie. Hij
breekt een lans voor een
permanente expostieruimte
op de Zaanse Schans.

1315 Op zien komme. Onder die
titel krijgt u de laatste ont-
wikkelingen voorgescho-
teld van het Zaans Museum
en de Zaanse Schans.

1317 Het Gemeentearchief
Zaanstad viert z'n tienjarige
behuizing in de Koogse
Hoogstraat. Dat feit laat
men niet ongemerkt passe-
ren. Wat het gemeentear-
chief allemaal voor feeste-
lijks in petto heeft, leest u
in het betreffende artikel.

Verder in dit nummer de vaste
rubrieken: Nieuws van de
Vereniging Vrienden van het
Zaanse Huis 1298, Boeken-
nieuws 1318, Kroniek 1321 en
de Culturele agenda 1323.
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In de vorige Anno is bij het artikel van J. Schipper over de schuttelhoek (p. 1285-1286) iets weg-
gevallen. Bij de plattegronden van het Jagershuis, Zeilemakerspad 2 en Zonnewijzersdwarspad
l op de Zaanse Schans is de verklaring der tekens abusievelijk niet opgenomen. Dit verzuim
maken wij hierbij alsnog goed.

V = voorhuis ol' voorent
M = middelent
A = achterkant
O = opkamer
S = schuttelhoek
B = bedstee
Se = seydelkamer
W = woonkamer
Z = zomerkeuken

Het artikel in de vorige Anno over de historische houten panden Hogendijk 9 en 13-15 (p. 1281 -
1284) leverde twee reacties van leden op die wij u niet willen onthouden.
De heer A. Bakker liet weten bijzondere belangstelling te hebben voor de bewoners van
Hogendijk 13. Hij schrijft dat een goede kennis van hem rond 1920 regelmatig over de vloer
kwam bij Seline Helmstadt, een schoolvriendinnetje die toentertijd in het pand Hogendijk 13.
woonde. Seline Helmstadt, geboren in 1911, is in 1942 in Auschwitz omgekomen. De heer
Bakker wil graag weten of deze feiten kloppen en de familie Helmstadt in die jaren inderdaad
in het pand Hogendijk 13 heeft gewoond. Wie kan de heer Bakker uit de brand helpen? Hij is
te bereiken op telefoonnummer 075-6281391.

De heer P.J. van Heijnsbergen schreef ons aangenaam verrast te zijn door de foto op de voor-
pagina op de vorige Anno. Hij herkende het jongetje dat midden op de foto staat, met de armen
voorde borst gekruist. Dat jongetje was P.J. Hoogendijk, geboren in 1900 en overleden in 1917.
Verder schreef de heer Van Heijnsbergen dat zijn grootouders - A. Hoogendijk en H.L. Logjes
- in het pand Hogendijk 9 hebben gewoond. Zijn grootvader vertelde hem dat er door een vori-
ge bewoner diverse korbelen zonder pardon zijn weggezaagd. Dat kwam de bouwconstructie
niet ten goede. Bij zware storm wilde het huis nogal eens flink op z'n grondvesten schudden.
Van Heijnsbergen kan met recht een insider worden genoemd. Vanaf 1927 tot halverwege 1939
woonde hij met zijn vader zelf in het huis. Hij schrijft verder dat zich buiten, achter het huis,
een regenwaterput met een WC-hokje bevond. Het legen van het bekende tonnetje gebeurde
door het gemeentepersoneel dat toegang tot de achterzijde van het huis had via de steeg tussen
nummer 9 en 11.

Nieuws van de
Vereniging Vrienden van
het Zaanse Huis
Trots op groene huizen
De Zaanse houtbouw scoort hoog in de zogenaam-
de Trots-top 5 van de enquête die de gemeente
Zaanstad onlangs onder de inwoners heeft gehou-
den. Van de geënquêteerden noemde 43% de typi-
sche groene huizen als oorzaak van hun trots om
inwoner van Zaanstad te zijn. Voor onze
Vereniging iets om blij mee te zijn. De belangstel-
ling voor de Zaanse bouwhistorie leeft onder de
bevolking.
Trouwens, wij menen te bespeuren dat ook het
gemeentebestuur en andere gemeentelijke instan-
ties van Zaanstad in toenemende mate belang hech-
ten aan het behoud van historisch erfgoed.

Kennismaking met de heer
R. Vreeman, burgemeester van
Zaanstad
Kenmerkend was ook de kennismakingsmiddag op
20 november jl. met de heer R. Vreeman. Uw voor-
zitter heeft, samen met zijn collega's van het
Overleg Zaanse Cultuurhistorie, hem de vereniging
kunnen presenteren. Daarbij waren ook aanwezig
de wethouders mevrouw M. Horselenberg-
Koomen en mevrouw W. Schilder-Mantel en de
gemeentesecretaris de heer Van der Molen.
Het was een goede bijeenkomst in een zeer open
sfeer, waarin wij duidelijk over hebben kunnen
brengen wat ons bezig houdt. Namens u heeft
ondergetekende gepleit voor een betere samenwer-
king met de gemeente om als bondgenoten op te
treden bij bedreigingen van ons waardevolle erf-
goed.
In zijn reactie heeft de heer Vreeman verklaard dat
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hij bewondering heeft voor het historisch besef
van de Zaankanter en dat de interessante geschie-
denis van de Zaanstreek hem na aan het hart ligt.
"U vindt mij aan uw kant", was zijn letterlijke uit-
spraak.

Bijeenkomst 27 januari 1998
De werkgroep PR en Activiteiten organiseert op
deze datum een bijeenkomst voor de leden met
een aantrekkelijk programma. We rekenen op een
goede opkomst.

Henk Bouman

Een hartelijk welkom aan de vol-
gende nieuwe leden:

Mevr. C.A. Luitwieler-Wafelbakker, Zandvoort
C. Holstvoogd, Heiloo
A. Stroo, Schagen
G. Wolters, Koog aan de Zaan
A. Halff, Zaandam
H. Latenstein, Koog aan de Zaan
B.J.H. Hondema, Krommenie
Mevr. H. Bender-de Lange, Koog aan de Zaan
A. Voorbergen, Westervoort
Mevr. P. Koenen, Zaandijk
W. Le Mair, Waalre
J.G. Roos, Koog aan de Zaan

Binnengekomen berichten

Atlasmap
Het Gemeentearchief Zaanstreek geeft ter gele-
genheid van haar 10-jarige huisvesting in Koog
aan de Zaan een 'Atlasmap' uit. Deze luxueuze
map bevat 32 reproducties van oude en nieuwe
prenten, tekeningen en andere afbeeldingen van de
Zaanstreek.
De map zal vooral de wat minder bekende, maar
niet minder fraaie en interessante afbeeldingen uit

de collecties van de Topografisch-Historische
Atlas van het gemeentearchief bevatten. De map
bestaat uit twee deelcollecties: Prenten en tekenin-
gen en Kaarten en plattegronden. Bij iedere
afbeelding wordt een toelichting gegeven. De col-
lectie bestrijkt een periode van de zeventiende tot
en met de twintigste eeuw en geeft een beeld van
het leven aan en rond de Zaan door de eeuwen
heen.
De eerste serie platen omvat onder meer een fraai
ingekleurde kaart uit 1670 van de Bartelsluis te
Wormer, een gravure van de haven van Zaandam
van Hendrik de Leth (1703-1766) en een tekening
uit 1911 van het pakhuis Nederland in Zaandam
door S. van Santé. Verder zal de map reproducties
bevatten van kunstenaars van nu, zoals Jan
Groenhart en Ariën van Waterland.
De reproducties worden gedrukt op 260-grams
Chagall crèmewit papier met viltmarkering, en
zijn 34 x 50 cemtimeter groot. Uitgeverij van de
atlas is de Europese Bibliotheek Zaltbommel. De
map is verkrijgbaar bij Bruna-Zaandams Boekhuis
en kost f 429,-. Half november is de eerste uitga-
ve, een map en acht prenten met beschrijvingen
verschenen. De overige zes afleveringen (steeds
vier prenten met beschrijving a f49,-) verschijnen
in de daaropvolgende 12 tot 18 maanden. Als voor
het verschijnen van de tweede aflevering wordt
ingetekend op de hele serie, kost de map f 369,-.

Tientjesleden
Een aantal van onze leden heeft zich indertijd via
onze Vereniging opgegeven als tientjes-lid van de
Vereniging Open Monumenten, en als zodanig
ook reeds een tientje voor 1997 aan onze penning-
meester betaald. Door een misverstand heeft een
deel van de leden daarvan rechtstreeks een reke-
ning gekregen. Deze rekening is door Open
Monumenten ten onrechte verstuurd. Als het goed
is heeft u daarover al een excuusbrief ontvangen.

Mogelijke naams-
verklaringen Guispad
door R.M. W. Koomen

Tijdens een van mijn speurtochten door de archi-
valia van de Zaanstreek (1) stuitte ik op een inte-
ressant document. Ik was namelijk aan het zoe-
ken in de oud-rechterlijke archieven van de
plaats Krommenie. Het stuk heeft het inventaris-
nummer L1368 en is uit het jaar 1776. Men heeft
het hierin over de molen het Guijdskind, staande
en gelegen in den Banne Westzaanen aan het
Guidspad. Er ging bij mij toen een lichtje bran-
den en dacht aan het straatnamenboekje Aan de
Dijk gezet (2) dat enkele jaren geleden ter ere van
het 500-jarige bestaan van Zaandijk was uitgege-
ven. In dit boekwerkje wist men destijds niet hoe
de naam Guispad was ontstaan.

Op bladzijde 16 van genoemd boekje lezen wij:
"wat de betekenis van de naam Guispad betreft,
hier is geen zekerheid over. Het heeft zeker niets te
maken met de (Water-) Geuzen. De molennamen
"Guisman", "Guiswijf" en "Guiskind" zijn juist
afgeleid van de naam Guispad. Mr. D. Vis heeft
een interessante (?) theorie: het was gebruikelijk
een pad te noemen naar de eerste (en meestal
belangrijkste) bewoner van het pad. Aan de
Lagedijk, daar waar het Guispad begon, stond tus-
sen 1619 en 1642 de kalkoven (3) van Gaeff
Jacobsz. Een mogelijkheid is dat men het pad toen
Gaeffspad genoemd heeft. Dirk: (en nu komt het)
"Zeg eens snel achter elkaar: Gaeffspad, Gaespad,
Guispad"!
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Hel Guispad met de hoge
brug over de Watering was er
weliswaar op berekend dat
hiervan door de brandspuit
gebruik kon worden gemaakt,
maar er moest toch heel wat
aan gebeuren voordat dit
voetpad op 9 december 1848
als deel van de rijweg van
Zaandijk naar Beverwijk kon
worden ingewijd. In 1849
werd het voetpad en de brug
over de Watering tussen
Krommenie en Wormerveer
eveneens aan het vervoer met
paard en wagen aangepast.

Dit laatste lijkt mij vergezocht en moeilijk te
accepteren als mogelijke naamsverklaring. Toen ik
het straatnamenboekje gekocht had en het reeds
vermelde feit las, heb ik op de gok een
Middelnederlands woordenboek uit de kast getrok-
ken. Ik ben toen gaan /oeken naar een woord dat
leek op "Guts". Ik kwam toen het woord "Gheuut,
ghewt" (bi jvoegli jk naamwoord) tegen hetgeen
betekent: "vrij, afgelost, ingelost" (4). Toen ik dit
vertelde aan de heer P.M. Kernkamp van het
archief, wist hij mij te vertellen dat de kerkpaden
vroeger (vanaf ongeveer de eerste helft van de
19de eeuw) allen tol v rij waren. Aangezien het
Guispad (of eigenlijk Guijtspad) vroeger een kerk-
pad was, dacht ik meteen een verklaring gevonden
te hebben. Tijdens een van mijn bezoeken aan het
gemeentearchief van Zaanstad liet ik de heer A.
Van Braam mijn bevindingen lezen. Hij vond het
een interessante kijk op de zaak en raadde mij aan
dit te publiceren om iets in bewe-
ging te krijgen, oftewel om discus-
sies over de naamgeving van
voornoemd pad in gang te zetten.
Tevens wist hij mij te melden dat
er vroeger een adellijke tol was en
dat Zaandam een biertol kende.
Echter de tollen op de wegen kwa-
men pas in de loop van de 19de
eeuw. Ook vertelde de heer Van
Braam dat het Guispad/Guitspad
op een zogenaamde "zijdewind"
(5) was aangelegd. Trouwens in
Aan de Dijk gezet heeft men het
ook over het Guitspad of
Guijtspad. Ook lezen wij in dit
boekje dat de bevolking van Koog
en Zaandijk naar Westzaan ter
kerke ging. Westzaan beschikte
sinds 1586 over een eigen her-
vormde (gereformeerde) predi-
kant. Om van Koog en Zaandijk
naar Westzaan te komen moest
men gebruik maken van een zeer primitief pad
langs de randen van de akkers, slechts verhard door
wat takkenbossen en afval. De tussenliggende slo-

ten werden genomen door dwarsliggende schui-
ten. Dit pad werd ook wel "Kerckepadt" genoemd.

Volgens de Encyclopedie van de Zaanstreek werd
in 1626 het pad aanzienlijk verbeterd, toen men
voor de verharding schaaldelen (6) gebruikte en
over de slootjes hoge kippebruggetjes bouwde (zo
hoog dat hooi schuiten er onderdoor konden varen).
Niet lang daarna kregen de dorpen aan de Zaan hun
eigen kerken. De naam Kerckepadt raakte toen in
onbruik en men ging spreken over het Guispad.
Ook schrijft de heer K. Woudt in de Encyclopedie
van de Zaanstreek dat het mogelijk is dat de naam
samenhangt met de in 1632 gebouwde watermolen
"de Guit" en de destijds bij het Guispad gelegen
molens "Gtiisman", "Guiswijf" en "Guiskind".
Hiervoor lazen wij al dat voornoemde molens juist
naar het pad vernoemd waren!

Fragment van kaart 12 uit het Kaartboek van
Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en
West-Friesland, 1745.



Echter voor wat betreft molen "de Guit" zal het
verband met de padsnaam nog uitgezocht dienen
te worden. In eerste instantie dacht ik ook dat het
pad wel te maken zal hebben met de ons wel
bekende Geuzen, die hier in het verleden mogelijk
langs getrokken waren op weg naar vijandelijke
troepen. Tot dat ik op voornoemd document stuit-
te, welke mijn vermoedens over het (tol) vrije pad
bevestigde. Aangezien ik wist dat er ook enkele
molens aan dit pad gestaan hebben met in hun
naam een verwijzing naar dit pad, ben ik dan ook
gaan zoeken in het boek 1000 Zaanse molens van
P. Boorsma. Op bladzijde 168 van dit boek, bij
snuifmolen "de Kreeft" (nummer l tabaksstampers
en snuifmolens) lezen wij: "Op 11 mei 1719 werd
een stuk land verkocht, liggende te Zaandijk, aan
het Guijtspad, belendt ten westen de molen "de
Kreeft". Met andere woorden in de 18de eeuw
werd dit pad nog het Guijtspad genoemd. Later
kwam er wel een tol op het pad. In de grote histo-
rische Provinciale Atlas van Noord-Holland 1849-
1859, staat de tol gesitueerd, even over, waar nu
het spoor loopt. Op een kaart gedateerd 2.9.1940,
genaamd ontwerplegger van de gemeente
Wormerveer, staat deze tol nog vermeld. Mogelijk
echter heeft men hier een oude ondergrond
gebruikt voor de nieuwe kaart en klopte de situatie
niet geheel meer met de toen geldende. Mogelijk
dat men de naam van het pad verbasterde tot
Guispad, toen men in 1848 de Zaanlandse
Communicatieweg aanlegde. Het Guispad sloot
aan op deze weg en werd dan ook verbreed (inclu-
sief de bruggen), zodat het ook beter begaanbaar
werd voor rijtuigen. Om een en ander te bekosti-
gen werd de "Naamloze Maatschappij van den
Zaanlandschen Communicatieweg" opgericht.
Particulieren konden ook aandelen kopen. Toen
begin deze eeuw deze maatschappij werd opgehe-
ven, werden de aandelen in gouden tientjes uitbe-
taald! Aangezien men het niet meer Guijtspad kon
noemen, daar het pad immers niet meer tol vrij was
en om de naam niet teveel te laten afwijken met de
oude heeft men toen mogelijk voor deze optie
gekozen. Geus was trouwens vroeger ook een
scheldnaam voor een protestant, inzonderheid een
calvinist (7). Uiteraard zijn dit slechts speculaties.

Het Guijts- of Guispad werd ook wel het
Westmnerpad genoemd. Doorgaans noemde men
het deel na de brug, waar momenteel ongeveer het
spoor ligt, het Westzanerpad. Het zal u ook opge-
vallen zijn dat een naam (hier een zogenaamde
toponiem) in de loop der tijd verbastert, waardoor
de oorspronkelijke betekenis moeilijk te achterha-
len is. Door nu zover mogelijk in de tijd terug te
gaan komt men dicht bij de bron van deze naam.
Dit laatste geld voor alle soorten namen (ook fami-
lienamen dus).

Samenvattend kom ik op de volgende (mogelijke)
naamsverklaringen van het hier besproken pad. Ten
eerste vrijpad- naar het oud (Middel-) Nederlands
woord gheuut, ghewt. En ten tweede het pad naar
de molen "de Guit". Het lijkt mij dan ook een
onderzoek waard om door de eeuwen heen te kij-
ken hoe de schrijfwijze van deze oude verbindings-
route was. Dit artikel is als een aanzet bedoelt voor
mogelijke verdere naspeuringen, c.q. discussies
naar de naamgeving van dit voor de Zaanstreek van
ouds zo belangrijke verbindingspad.

Noten:

(7) In verband met mijn werk bij de gemeente
Zaanstad zoek ik o.a. naar molens als mogelijke
bron van bodemverontreiniging.

(2) Exacte titel: Aan de Dijk gezet, 500 jaar
Zaandijker straatnamen, geschreven en samenge-
steld door de Historische Commissie Zaandijk
500, september 1994.

(3) Een der eerste industrieën aan de Zaan.
(4) Uit: Woordenboek Middelnederlands, W.J.J.

Pijnenburg en J.J. van der Voort van der Kleij,
Aula Paperback 94, l e druk 1984.

(5) Dijkpad aangelegd t.b.v. de ontginning van het
veenpakket.

(6) Eerste en laatste deel van de te zagen stam, hier-
door iets rond lopend, uit de houtzaagmolens.

(7) Uit: Van Dale's Handwoordenboek der Neder-
landse taal, 9e druk, januari 1982, blz. 306.

Van moerasbos tot scoutingcentrum
door S. de Jong

Het leek interessant - ingaande op het verzoek
van L.C. de Jong - om via literatuurgegevens,
archief- en plaatselijk onderzoek de historie van
de polder Het Woud en de boerderij aan de
Stierop na te gaan. De resultaten ervan zijn hier-
na opgeschreven.

Aan de overvloedige regens in Noord-Hollands
Noorderkwartier van september en oktober 1994

merk je hoe riskant het soms kan zijn om hier te
wonen en te werken. De polderbewoners en -
gebruikers willen graag droge voeten houden.
Door stads- en dorpsuitbreidingen is de bevolking
van de polders veel omvangrijker geworden dan
toen men er ooit aan begon om water en moeras in
land om te zetten. Het vele regenwater moet uit de
polders in de ringvaarten er omheen in de boezem-
wateren worden gemalen. En uit deze boezems
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Kaartdeel van Hollands Noorderkwartier in 1288. De kaart is getekend naar oude oorkonden
door Mr. G. De Vries; grav. C. Eckstein J864. Het eiland met het nummer 35 is de latere pol-
der Het Woud.
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Purmerend%
K W A R T I E R

Monnikendam

Enkhuizen

Het Noorderkwartier van Noord-Holland

wordt het dan weer naar buiten, de zee in, gepompt.
Hier en daar liep nu het water over de dijken. In het
verleden zijn in zulke situaties vaak de dijken door-
gebroken, waardoor de rampspoed veel groter was.
Het steeds meer inklinken van de bodem - en wel-
licht een verdere stijging van de zeespiegel - nood-
zaakt voor de toekomst bij dergelijke extreme
omstandigheden tot blijvende waakzaamheid en
verdergaande praktische maatregelen.
Eeuwenlang heeft de natuur een stille strijd kunnen
voeren langs de kustlijn van Holland. Een strijd om
terreinwinst, waar duizenden jaren geen mens aan
te pas is gekomen. De Noordzee rukte op vanuit het
noorden en westen en trachtte met zijn getijden,
zijn zeewind en met overstromingen steeds meer
land op te slokken. Daarin slaagde hij en zo ont-
stond langzaam, achter een slinkend duingebied,
een bosrijk moerasgebied met veel meren en plas-
sen in Noord-Holland. In open verbinding met de
zee, maar ook gevoed door grotere en kleinere kre-
ken en stromen die het gebied voorzagen van zoet
water.

De strijd tegen het water
Er zijn in de geschiedenis van
Noordwest-Europa verschillende werk-
wijzen gehanteerd waarmee de vroegere
mensen het water bestreden. De
Romeinen, als eersten, deden veel aan
het bevaarbaar maken van de grote rivie-
ren. Ze bouwden dijken, groeven verbin-
dingskanalen en legden zeehavens aan.
Het water was voor hen van groot belang
om hun enorme rijk te beheersen.

De tweede poging om het waterrijke
land te bewonen was die van de terpen-
bouwers. De terpen kwamen alleen in
kleigebieden voor: Friesland (terpen).
Groningen (wierden), Zeeland (werven,
hillen of vliedbergen) en de Betuwe
(woerden). Op de hogere zanderige
gronden en op kreekruggen in moerassi-
ge streken ontstonden langgerekte
nederzettingen en dorpen zoals
Assendelft en Broek in Waterland, waar-
van de geschiedenis teruggaat tot om-
streeks de negende eeuw na Christus.

De derde periode van de strijd tegen het
water begon omstreeks het jaar 1000 en
deze duurt nog voort tot in onze tijd.
Had het water in de vorige perioden nog
vrij spel over de landerijen, nu ging men
ook deze beschermen. In die tijd waarin
de bevolking toenam, werden de eerste
dijken aangelegd en werden zeegaten
afgedamd. Deze defensieve aanpak
begon weer in de kleigebieden
(Zeeland). We moeten in het oog houden
dat zulke werken toen alleen met hand-
kracht werden verricht: met de spade.
Later werd ook in de veengebieden aan

bedijkingen gewerkt. De werkzaamheden werden
aangemoedigd door de leengraven en de bisschop-
pen, want deze grote moerasgebieden werden hier-
door ook beter bestuurbaar. Daarnaast werd veelal
ook een begin gemaakt met de ontginningen zodra
een gebied omdijkt was. Zo was er omstreeks 1300
in Noord-Holland al veel water van de zee afgeslo-
ten. Uiteraard waren de eerste dijken veel kwets-
baarder dan de huidige en daarnaast waren ze veel
minder hoog aangelegd. Stormen konden daardoor
sneller schade veroorzaken. En vooral stormvloe-
den zoals de eerste Allerheiligenvloed (l 170) - de
tweede was in 1570 -waarbij de Zuiderzee uit het
meer Flevo ontstond. Ook de Elisabethvloed
(1421) had rampzalige gevolgen.

De Zaan was al omstreeks 1300 van dammen voor-
zien. Dat waren de Zaan-dam en de Noord-dam.
Deze laatste werd later de Knollendam genoemd
en is in 1637 gesloopt. Deze dam moest verhinde-
ren dat het vloedwater van de toen nog in open ver-
binding met de (Zuider) zee staande Schermeer in
de Zaan stroomde. In 1357 werd bij Busch en Dam
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Een moerasbos.
Bijna het eindstadium van de verlanding.

de Nieuwe dam gemaakt in de Kromrne(n)ie,
waardoor hier slechts via een overtoom scheep-
vaart mogelijk bleef.
De eerder genoemde Elisabethvloed zorgde voor
een doorbraak bij Petten, waarop een begin werd
gemaakt met de aanleg van de Hondsbossche zee-
wering (1478) en met de bevordering van duinvor-
ming. Er is geen deel van ons land aan te wijzen -
met uitzondering van de Zuid-Hollandse en de
Zeeuwse eilanden - dat vanaf de veertiende eeuw
door landaanwinning zoveel blijvende veranderin-
gen onderging als het Noorderkwartier van Noord-
Holland. Reeds in de veertiende eeuw werden
pogingen gedaan om de Zijpe te bedijken, maar
pas aan het einde van de zestiende eeuw (1597)
lukte het om deze zeeboezem droog te krijgen. In
de loop van de zestiende eeuw begon men met het
droogmaken van kleine, ondiepe, meer binnen-
waarts gelegen meren. In het begin van de 17de
eeuw waren de grote meren in het
Noorderkwartier nog aanwezig. Omringd door het
water van de Schermeer, de Langmeer en de
Stermeer lagen ten noorden van Krommeniedijk
de Uitgeesterwouden en de Marken en daarboven
de Akersloterwouden. Ertussen lag de Stierp of
Stierop. Deze laatste naam heeft vermoedelijk de
betekenis in zich van "wild, onstuimig water". De
benaming Marken duidt op gemeenschappelijk
grondbezit van nog (deels) onontgonnen gronden.
De naam Uitgeester " wouden" geeft aan dat het
een bosachtig moerasland betrof dat tot het gebied
van Uitgeest behoorde. De Marken waren al ten-
minste sinds de vijftiende eeuw bewoond. Er stond
een kapel uit die tijd die voor de reformatie was
toegewijd aan de Heilige Maagd.
De vierde strijd tegen het water én tegen het land-
verlies door het afkalven van de oevers, begon

omstreeks 1600 met het droogmalen van de grote
en diepere waterplassen. De komst van (verbeter-
de) windwatermolens maakte het uitvoeren van
dergelijke grote werken pas echt mogelijk. Deze
offensieve aanpak leverde vanaf het midden van de
zestiende eeuw tot het einde van de Tachtigjarige
Oorlog (1648) een landaanwinst op van ongeveer
30.000 hectare in Noord-Holland. De gunstige eco-
nomische situatie in de landbouw was vermoede-
lijk de belangrijkste stimulans tot deze werken. Ze
werden vooral gefinancierd door geldbeleggers uit
de kringen van regenten en kooplieden uit de
omliggende steden.
Rondom een droog te maken meer werd een dijk
gemaakt, de grond daarvoor verkreeg men door
langs de dijk een ringvaart te graven. Als laatste
grote meer werd in de jaren 1633-'35 de Schermeer
bedijkt en leeggemalen. Voor de afvoer van het
water werd in dezelfde periode de Nauernase vaart
gegraven, tussen de Tochtsloot en een reeds
bestaande sluis bij Nauerna. Men maakte daarbij
gebruik van het water de Twiske dat de banschei-
ding vormde tussen Westzaan en Assendelft. Door
de Nauernase vaart werd Krommenie een aparte
banne en werd het verkeer over land met Westzaan
afgesneden. De vaart werd belangrijk voor de bin-
nenscheepvaart. In 1643 werd de kleinere
Starnmeer - de naam was vermoedelijk afkomstig
van de vele visdiefjes of sterns die er voorheen
broedden - bedijkt. Daarvoor werd de Markervaart
gegraven. Deze doorsnijdt de Marken en
Uitgeesterwouden waardoor (de) Marken binnen
(de dijk) van de Starnmeerpolder kwamen te lig-
gen. Vandaar de naam van het huidige dorp. Zo
bleef tussen Krommeniedijk en de Stierop en tus-
sen de Kromme(n)ie en de Markervaart het gebied
van de Uitgeesterwouden over. De Markervaart
doorsneed eveneens de Akersloterwouden en ver-
deelde deze in de Westwouder- en
Oostwouderpolder. De vaart liep uit in de zoge-
naamde Kikkersloot en deze kwam uil in de
Dielings, onderdeel van de Lange meer. Ook de
Knollendammervaart naar Spijkerboor werd toen
gegraven als deel van de boezem of ringvaart van
de Starnmeerpolder.

In Marken-Binnen was een verspreid liggende
bebouwing die zich in de loop der jaren concen-
treerde rond de 15de-eeuwse kapel en de later
(1704) gebouwde kerk. In de 17e eeuw hield men
zich daar, naast de veeteelt, bezig met het maken
van zeildoek of "canefas". Er waren toen een vijf-
tiental rolreders.
Voordat zeildoek geweven kon worden, moest de
grondstof - hennep - eerst gehekeld en gesponnen
worden. Dit laatste gebeurde vaak in spinhuizen en
dan vooral door vrouwen en kinderen. Maar ook
gestraften als bedelaars werden er tewerkgesteld. In
1664 werd in Assendelft een spinhuis gebouwd,
maar ook in Krommenie is er een geweest. De
arbeiders verdienden daarmee een loon en soms
werd er ook eten verstrekt, waarvan de kosten dan
weer van het loon werden ingehouden. Dat vereis-
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te toezicht op de (hoeveelheid) werkzaamheden en
de kwaliteit en er moest een administratie worden
bijgehouden. Er werd blijkbaar nog al eens wat
mee gerommeld. Zo zien we dat - naast de leiding
van het Krommenieër spinhuis - in 1667 werd
besloten om "Dirck Dircksz Noom te huren voor
de tijt van 4: daegen om toetesien int spinhuijs nee-
mende regart op de kinderen ende haer spinnen....".
De lengte van de rollen zeildoek van 50 ellen (=
50x0.7m of ca. 34 meter) moest ook gecontroleerd
worden. Dit gebeurde door de rol meters en ook
daar werd wel eens de hand mee gelicht door
"quade ende ontrouwe rolle meeters". In 1675
deden vijftien rolreders "tot Marcken gelegen
onder de Jurisdictie van Uijtgeest" hun beklag
omdat zeilenmakers klaagden over de te geringe
lengte van de rollen en deze niet meer wensten af
te nemen. Vóór het spinnen werden in hennepklop-

molens de stengels van de planten vervezeld. Ook
in Marken-B innen waren participanten in zulke
molens. In de tweede helft van de 18de eeuw liep
de zeildoek weverij in Marken-Binnen terug.

De droogmakerijen in Noord-Holland
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Titelpagina van de alma-
nak van Petri, waarin ook
de brief over de Lutherse
kerk zich bevindt
(Gemeentearchief
Zuamtaf, Z.O.V. 00.782.).

Een bouwoffer in
Zaandam in 1699
door Jemen Salman & Henk Borst

In een almanak, die heeft toebehoord aan Georg
Hendrik Petri (1644-1703) en nu bewaard wordt
in het Gemeentearchief Zaanstad, bevindt zich
een brief van l mei 1699, waarin Petri schrijft
over de bouw van de Lutherse kerk aan de
Vinkenstraat, nu bijna 300 jaar geleden. Naast
bekende gegevens bevat de brief informatie die in
bestaande publicaties over deze kerk niet te vin-
den is. De tekst van Petri's brief is hier in zijn
geheel afgedrukt, met dezelfde regeleinden als in
het handschrift.

Briefschri jver Petri, geboren te Giessen (in
Hessen), studeerde theologie in Straatsburg en
Utrecht. In 1673 werd hij beroepen (vanu i t
Medemblik) als predikant bij de Lutherse gemeen-
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te in Zaandam. Hij publiceerde gelegenheidsdich-
ten en stichtelijke ver/en. Zijn belangstelling voor
gedenkwaardige gebeurtenissen b l i j k t onder meer
uit de boeken van de Lutherse gemeente, waarin
hij per week niet alleen de namen van gedoopte
kinderen en eommunicanten. maar soms ook ande-
re gebeurtenissen optekende.

Petri schrijft in de/e brief onder meer over het gun-
nen van de bouw aan de laagste inschrijver, de
Amsterdamse Lutheraan Matthijs van der Wulster
(regel 7), de bouwsom, die mee lijkt te vallen (r. 8).
de maten van het nieuwe gebouw (r. 9) en de lot
die kenners hebben voor de bouwtekeningen van
de niet bij name genoemde Amsterdammer
Architect' (r. 10). Hij noemt herkenbare gegevens,
zoals het 'frontispies', de driehoekige geveltop (r.
12), en ook niet dadelijk herkenbare, zoals de vier
'steenc pilaren' die in de kerk de dakconstructie en
de ronde binnenkant daarvan zullen dragen (r. 13).
Wie nu een ki jk je neemt in de kerk, vindt er vier
grote pilaren die, in elk geval aan hun buitenkant,
van hout zijn.
Niet alleen de oude kerk, zo schrijft Petri, maar ook
een poort en een huis daarbij, en verder 'de hele
Lutherse steeg' zijn afgebroken (r. 15). Kennelijk
was die steeg in de oude situatie een rijtje huizen
bij de kerk (dwars op de Vinkenstraat'?). Van de
tuin van de dominee bij de kerk is alleen omge-
woelde grond over (r. 16). In een bepaalde richting
grenst de nieuwe kerk aan het huis of terrein van
een zekere Kees Klompen (r. 17).
Lr zijn sleuven gegraven en er is geheid: 472
'sware masten' (r. 19). 'Masten' zijn, aldus het
Zaans Bouwkundig Alfabet, 'de zwaarste en langste
palen' die men bij het heien kon gebruiken, van
circa 12,5 meter. Na het heien en na het timmeren
van een liggende houten constructie op de paal-
koppen, kon het metselen beginnen. Daarbij was er
enig ceremonieel vertoon bij het leggen van de eer-
ste steen (r. 20-22). Hoogstwaarschijnlijk was die
eerste steen niet een gevelsteen op een hoogte die
voor eregast en persfotografen makkelijk uitkomt,
zoals tegenwoordig, maar echt een steen helemaal
onderin de fundering. De gevelsteen van het voor-
malige weeshuis in Westzaan (nu op de Zaanse
Schans) toont het leggen van de eerste steen in
1717: daar is iemand diep gehurkt bezig, echt wel
bij de onderste laag metselwerk. In Zaandam was
het de jongste zoon van Boij Thijssen (r. 20), die de
eerste steen legde. Zijn voornaam was Hendrik,
althans, de eerste-steenlegger wordt als Hendrik
Boois aangeduid in de gegevens bij een prent van
de Lutherse kerk die in 1792 of later gemaakt is,
voorzien van diverse informatie over de bouw
(afgebeeld in Gebouwd in de Zaanstreek, p. 49).
Hendriks vader Boij Thijssen was ouderling van de
Lutherse gemeente. Twee jaar eerder, in 1697.
gebruikte Petri de naam van Thijssen ook in
geschrifte, bij de notitie dat de 'czaar of grootvorst
van Muscovien [ . . . ] 8 dagen gelogeert [heeft] op
Krimbenborg bij een smidsknecht van Boij Tijsen'
(Van Braam 1997, p. 5).
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Ergens onder grondwaterniveau, op een niet
gemarkeerde plaats, moeten onder de muren of
pilaren van de Lutherse kerk dus 30 guldens lig-
gen, zilveren guldens, zo valt aan te nemen.
Bouwtechnisch nut had het muntgeld natuurlijk
niet, evenmin als het vuurwerk bij de klap op de
eerst geheide paal of de fles champagne die bij

tewaterlating van een nieuw schip in scherven op
de romp uiteen moet spatten. Deze guldens waren
een 'bouwoffer'. Zo'n offer werd gebracht bij de
bouw van een belangrijk werk en meestal in de
fundamenten gemetseld. De encyclopedie meldt
dat het offer een lugubere oudste vorm had. In
oude funderingen zijn geraamtes van dieren en

ïlll^^ Z.O.V. 00.782)

Monsüeur] Henrik Flora, Waarde vriend en Broeder in Ghnstoi
UL. aangename 3. brieven van den 10 en 14 april met de prima en secunda wisselbrieven van Seshondert
gulden hebben wel ontfangen, en sijn ook geaccepteert en voldaan; wij danken UL. hooglijk voor eerst voor uwen
moeite en vlijt; god de Here geve wijders sijn genadenrijkon zegen tot UL. voornemens tot Zaligheid, Amen!
Nu berigte, dat wij den aanvraag tot het bouwen van de Nieuwe kerk in Gods name hebben gemaakt, en bij
opveüinge aan de mmstbiedende bij den koop (volgens het gemaakte Model en Toesteek) aan een Amsterdammer

7 Lutherse Baas, Matthijs van der Wulster besteed voor 14700 guldens, alles in alles gereeckent, soo dat wij
8 nu gantsch geen moeite nog kosten meer daartoe hoeven te doen dan alleen tsigt te nemen, dat het wel
9 gemaakt word. De kerk sa! 70 voet lang en 48 voet breet, en 30 voet hoog tot onder het dack sijn.

10 Het Model en Besteck, dat een Amsterdammer Architect heeft gemaakt, word van alle kenners ten hoogste gepresen
de Kerk wort altemaal van steen gemaakt, met 2 deuren, en boven in t midden varit dack voor en agter

12 een schoone frontispies, van binnen komen 4 steene pilaren daarop het verwulftsel en dak rust, de
IS balken sullen niet onder, maar boven het verwulftsel Chetwel op de wijs als een kruis sa! gemaakt worden) wezen,

In summa, het sal onder Gods segen een schoon gebouw worden hetwelk wij naast God HE moeite en [decc? fonteit
15 hebben te danken. Nu God lof het werk is begonnen de oude kerk, en de hele Lutherse steeg is afgebrooken

als mede het huis, dat naast de kerkpoort stond mijn thuin [tfot de kerk tot de straat toe is omgewoelt
en de kerk springt voor uit tot mijn woonhuis toe en in de lengte van mijn huis, tot Kees Klompen toe,
voor agter en rondom sal het vrij bestraat worden even eens, als de nieuwe Menniste "Vermaning. Het

19 fondament is al gegraven en gehaijt met 472 sware masten en nu beginnense het fondament te
20 metselen, de jongste soon van boij tijsen heeft de eerste steen daaraan geleit en 30 gulden daaronder.
21 ik nam mijn dogters kind 6 weeken out, op den arm, en leite de eerste steen onder een van de groote
22 pilaren, en mijn neefs de Doctors 3. kinderen onder de andere, tens. ] god geven wijders daartoe sijn segen

wij prediken nu in de oude Menniste vermaning op t Spinhuis pad in de Molebuurt, die ons de
Mennisten vergunt hebben op mijn versoek, en sij sijn ons seer toegedaan, hetwelk ik tot haren roem
moet schrijven. Het remarquabelste was, dat op des eersten Zondag, daarin predigende, ik. 5 kmders
doopte. Zoo dat uit kortswijl geseit, dat [nu? l in de Menniste kerk de kleme kinderen gedoopt wierden,
hetwelk m Amsterdam eerst groote verwondering, en daarna scherts veroorsaakte. Toekomende
sal van alles breeder berigten. Ik sal UL. van Meyndert en Claas Arentss; recommendations briefen
op Riga toesenden en ook van Amsterdam! Maar op Eïbing heb ik gene [occasie! Schrijft met een
eersten weerom en sijt van mij mijn vrouw en onse heele kerkenraad hertelijk gegroet en god bevolen
die UL. gelieve te sterken, gesontheid en voorspoed verleenen tot Zaligheid Amen,

16
17

Sardam den l Maij 1699
p. s. Meester Teerüng
en sijn vrouw sijn beide
kort na malkander overleden.

U. L. genege vrind en voorbidder
bij God.
George Henrik Petri, predicant

L . . ] deser consistorie
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mensen gevonden. 'Oorspronkelijk offerde men
mensen, later huisdieren, ten slotte eieren, geld of
een oorkonde. [ . . . ] Het brengen van een bouwoffer
is een zeer oud en over de gehele wereld verspreid
gebruik.'

NT JAAR OMSBS HEEREN J7J7 P^TfhUAY
HEEFT A*US MüESSÈH feooY GHfcLYTDEN EERSTEN
"TWEEDE-£M DEfcDE STEEN SOON NtfvNA^ÜESClMSE
Booy EU 5rw HUÏSVROÜ MAARUE ARUS Boor

Dé' gevelsteen van het voormalige weeshuis in
Westzaan (schets uit Zaans Bouwkundig
Alfabet, pagina 35).

Opmerkingen:
- De brief is op de buitenzijde voorzien van Flora's

adres en op voor de 17e eeuw gebruikelijke
wijze gevouwen geweest (tot een klein pakje),
klaar om gezegeld en verstuurd te worden.

- De almanak van Petri waarin de brief is aange-
troffen zal deel uitmaken van de expositie
'Uitgelezen Zaans; boeken over en van
Zaankanters uit de 17e en 18e eeuw', die vanaf
19 december tot eind februari in het Zaans
Historisch Museum in Zaandijk te zien zal zijn.

Gebruikte literatuur:
Encyclopedie van de Zaanstreek (1991) .
J. Schipper en S. de Jong Gebouwd in de
Zaanstreek (\981).
[div auteurs] 50 Jaren Zaanstreek (en nog ver
daarvoor) ([\941])
S. de Jong Zaans Bouwkundig Alfabet
Wormerveer 1991, p. 35 en 44-46.
A. van Braam Zaandam en de czaar 1697 (I).
Wormerveer 1997.
Winkler Prins Encyclopedie (achtste druk), lemma
'Bouwoffer'.

Onderweg naar vergetelheid?

door Klaas Woud t

'ANNO' biedt me ruimte om aandacht te vragen
voor vergeten of hal/vergeten kunstschilders uit
de Zaanstreek. De veronderstelling ligt voor de
hand dat vrienden van het Zaanse Huis zich zul-
len interesseren voor wat vroeger binnenshuis
aan kunst uit de eigen omgeving aanwezig was.
'Aanwezig geweest zou kunnen zijn' had ik voor-
zichtigheidshalve moeten zeggen. Want of vorige
generaties - als zij al belang in kunst stelden -
aandacht hadden voor de kunstenaars uit de
streek is nog maar de vraag. De meesten (van die
kunstenaars) konden zich hier namelijk niet
handhaven, zij trokken weg om hun geluk elders
te beproeven. Ook nadat onze streek de gevolgen
van de Franse tijd te boven was gekomen, de
industrie opbloeide en opnieuw welvaart voor
althans de ondernemers was aangebroken, ont-
brak voor kustenaars blijkbaar het klimaat om
hier blijvend hun beroep uit te oefenen.

In Pieter A.Scheen's 'Lexicon van de Nederlandse
schilderkunst 1750-1950' telde ik 156 namen van
kunstschilders die te eniger t i jd in de Zaanstreek

woonden; 119 van hen waren hier ook geboren.
Van de 156 hebben er precies honderd vroeg of laat
de streek verlaten. Dat is ruim 64%, bijna tweeder-
de!
Nu ik dit aantal van 156 (let wel: gerekend over
tweehonderd jaar, minstens zes generaties!) een-
maal noem, is het aardig om er eens een moment-
opname anno nu naast te leggen. De laatste atelier-
route van de Zaanse kunstenaarsvereniging 'Tengel'
telde 61 deelnemers. Aangezien niet alle leden aan
de route deelnamen en er ook nog wel enkele
'ongeorganiseerden' in de Zaangemeenten wonen,
mogen we aannemen dat we hier nu ruim zeventig
kunstenaars tellen. Dus: verdeeld over twee eeu-
wen 156 - waarvan er dan ook nog honderd ver-
trokken - tegenover een dikke zeventig op dit
moment. In het midden gelaten of zij alle zeventig
van hun kunst kunnen leven, wijst dit op een ver-
heugend toegenomen publieke belangstelling.
Deze toename, alsook die van het aantal kunste-
naars, dateert grotendeels uit pakweg de laatste 25
jaar; Leo Poelmeijer (1934) vertelde me dat hij zich
als tiende lid aanmeldde bij de Zaanse kunstenaars-
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Johan Adam Zandleven
(Koog a. d. Zaan 1868-
Rhenen 1923):
'Boomgaard', 1922, olie-
verf op doek, 43 x 50 cm.
Reproductie: Henk van 't
Loo

vereniging die zich in de jaren '70 rond het
Zaandijkse Weefhuis had gegroepeerd. En nog een
ander opvallend gegeven: in het verleden was
17,5% van de Zaanse kunstenaars van de vrouwe-
lijke kunne, terwijl ik nu onder de 61 deelnemers
aan de atelier-route 34 vrouwen telde, meer dan de
helft dus. In de kunst sloeg de emancipatie onver-
biddelijk en trefzeker toe.

Vergeten?
Van de door Scheen genoemde Zaanse kunstenaars
is de overgrote meerderheid intussen compleet ver-
geten. Zegt de naam Gerrit Alozerij u nog wat,
geboren in Oostzaan in 1872? Of Maria Blans, in
1908 in Zaandam ter wereld gekomen? Cornelis
Prins, ook uit Zaandam, in 1819 geboren? Hij was
daar eerst een tijdje gerechtsdeurwaarder, werd
vervolgens tot de kunst bekeerd, verhuisde naar
Beverwijk en stierf tenslotte in 1883 in Leiden als
portretschilder van enige faam. Ik noem maar een
paar namen uit het lexicon, denkelijk had niemand
tot nu toe een 'Aha-Erlebnis'. Hoogstens dacht een
enkeling dat die Maria Blans wel eens uit de rijst-
pellersfamilie zou kunnen stammen. Gelukkig ver-
gleden niet alle door Scheen genoemden in verge-
telheid. Freek Engel bijvoorbeeld, boerenzoon uit
Koog aan de Zaan, in 1872 geboren en in 1958 in
Zutphen overleden, heeft nog steeds bewonderaars.
Zijn schilderijen - dikwijls met koeien - kom je hier
en daar ook nog wel tegen. Jac.J. Koeman (Edam
1889 - Zaandam - Bergen 1978) is evenmin verge-
ten, al is wat zijn naam betreft intussen het geheu-
gensteuntje nuttig dat hij aan een paar Verkade-
albums meewerkte. De naam Jaap Kaal (Zaandijk
1893 - Wormerveer 1960) spreekt mogelijk oudere
lezers nog aan: hij groeide op in het Zaandijkse
weeshuis en werkte als technisch tekenaar bij
Machinefabriek P.M. Duyvis. Adriaan Bosboom
schreef dertig jaar geleden in bewondering een
boek over hem, met als slotregel: 'De plaats waar

£. hij recht op heeft, is hem tot
nog toe onthouden'. Daar
kwam geen verandering in,
Kaal's schilderijen liggen als
ik niet vergis te versloffen in
een depot van het Frans Hals
Museum in Haarlem.

Vergeten, half-vergeten en al
onderweg naar vergetelheid -
ik vrees dat dit lot de meeste
Zaanse kunstenaars uit het
verleden trof. Dankzij ANNO
kan aan een beperkt aantal van
hen nog eens aandacht worden
gegeven. Ik denk vier of vijf
tijdschriftstukjes nodig te heb-
ben om schilders en/of grafici
zoals Cornelis Koning, Jan
Adam Zandleven, Wim Steijn,
Cornelis Brandenburg enzo-
voort, voor even in de Zaanse
belangstelling terug te bren-

gen, waarbij wat u nu leest slechts een inleiding is
geweest.

Mauve & Gorter
Denk niet dat ik als eerste zo'n poging onderneem.
Een jaar of wat geleden schreef Willem Laanstra
het boekje 'Zaans Palet'. Kunstschilders zien de
Zaanstreek', twintig geschreven portretten uitgege-
ven door 'Amor Vincit Omnia' in Westzaan. Van
Saenredam via Jan Bulthuis tot Anton Mauve
enzovoort - uit deze namen blijkt meteen dat
Laanstra een ander uitgangspunt voor ogen had
dan ik. Bulthuis bijvoorbeeld, befaamd 18e-eeuws
tekenaar, was geen Zaankanter. Net als de (ook
door Laanstra behandelde) Jan de Beijer bezocht
hij de Zaanse dorpen herhaaldelijk om ze tekenend
vast te leggen, op papier dat vermoedelijk in onze
streek geschept was. Lang vóór de fotografie was
uitgevonden was het topografisch tekenen een bron
van bestaan voor tamelijk veel rondreizende kun-
stenaars; wij mogen blij zijn dat de Zaanstreek
door zulke vakbekwame artiesten is vereeuwigd.
Bij Laanstra's terechte geestdrift voor Anton
Mauve (1838-1888) past ook enige scepsis. 'Zou
voor het eren van een van de belangrijkste Zaanse
Kunstenaars dan toch eerst een Zaans Museum
moeten worden opgericht?', schreef hij. Het mag
waar zijn dat Mauve in Zaandam werd geboren
(zijn vader preekte in de Vermaning aan de
Oostzijde), maar nog vóór zijn eerste verjaardag
was de latere kunstschilder al inwoner van
Haarlem: vader Mauve had een beroep vanuit de
provincie-hoofdstad aanvaard. Anton Mauve heeft
bij mijn weten trouwens nooit ook maar één schil-
derij in de Zaanstreek gepenseeld.
Curieus is de overeenkomst met de Herman
Gorter-mythe. Gorter (1864-1927) was weliswaar
in Wormerveer geboren - zijn vader was er doops-
gezind predikant - , maar het gezin vertrok al naar
een andere standplaats toen Herman nog in de wieg
lag. En laten we wel zijn: over de Zaanstreek heeft
hij nimmer één vers geschreven. Jammer voor ons
imago, maar Mauve noch Gorter mag je
Zaankanter noemen!

Herman Kruyder
Te beginnen in de volgende aflevering van dit tijd-
schrift hoop ik dus aan een aantal vergeten of haast
vergeten Zaanse kunstenaars aandacht te mogen
geven. Wat zou ik graag onder hen de door velen
bewonderde expressionist Herman Kruyder willen
rangschikken! Hij woonde enkele jaren in
Wormerveer. Dit voorjaar was er een indrukwek-
kende overzichtstentoonstelling van zijn werk in de
Verwey-hal (de vroegere Vleeshal) in Haarlem.
Zullen wij overigens ooit wel eens exposities van
zoveel allure in de Zaanstreek krijgen'? In het aan
Kruyder (1881-1935) gewijde boek 'Gedoemde
scheppingen' besluit de kunsthistoricus P. Boyens
zijn inleiding met de treffende uitspraak:
'Individualisme, totale menselijke overgave en een
tragisch levenslot vestigen deze kunstenaar dicht
bij Vincent van Gogh'. De verleiding Herman
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Kruyder in mijn lijstje op te nemen werd er wel
heel erg groot door. Toch maar niet, leest u verder.
De kunstcriticus H.RL. Wiessing schreef in 1932
in het 'Maandblad voor Beeldende Kunsten':
'Kruyder is een laatbloeier. En toch, reeds als jon-
gen van een jaar of tien, twaalf, begon hij regelma-
tig en met volharding te tekenen. Hij haalde teken-
lessen in het dorp Baarn bij Van Dapperen, een
gewaardeerd leerling van Allebé. (...) Maar de

jonge Herman moest onderwijl een ambacht leren
(...). Men koos iets dat aan zijn aanleg verwant
was: het verversvak, en zette hem bij een baas, die,
zo niet kunstzin verwant, dan toch familie-verwant
was, een schilderspatroon te Wormerveer, tevens
leraar aan een avondtekenschool ter plaatse. Zo
geschiedde het, dat onze toekomstige schilder
enige jaren lang overdag verfpotten uitkrabde en 's
avonds onder de tekenlessen zijn levende aanleg
zag verminken in de klas, en dat Van Dapperen
schrok zoals het werk achteruit ging, terwijl de
knaap zelf door hekel en tegenzin bevangen werd.
Omstreeks 1900 kreeg Kruyder de kans om de
Wormerveerder avondlessen te verruilen voor een
opleiding aan de Kunstnijverheidsschool te
Haarlem. Dit was een grote keer in zijn leven'...
Nee, Herman Kruyder kunnen we helaas niet tot de
Zaanse kunstenaars tellen. Ik vind zijn driejarige
verblijf in Wormerveer niettemin zo'n verrassende
ontdekking dat ik deze inleiding graag met een
afbeelding naar een van zijn schilderijen besluit.

Potdekselen
door A. van Braam

In 1946 verscheen bij de Wereldbibliotheek te
Amsterdam, onder redactie van dr. M.D. Ozinga,
de tweede druk van een serie monografieën over
historisch stads-en landschapsschoon in ons land,
getiteld: Ons eigen land. Daarin komt een artikeltje
voor van architect A.A. Kok over 'De Noord-
Hollandsche houten huizen'.
Het is over een passage uit dit artikeltje, dat ik
enkele opmerkingen wil maken. De passage luidt:
"Aan de Zaan is de zijwand van de huizen, de
'weeg', in den regel gepotdekseld en geteerd". Met
een gepotdekselde weeg bedoelt de schrijver wat
de Zaankanter een getrapte weeg noemt, d.w.z. een
houten wand, waarvan de horizontaal getimmerde
delen ten opzichte van elkaar overluiven, zodat
elke hogere plank gedeeltelijk over de daaronder
liggende heen hangt.

In de moderne bouwkunst heeft de term gepotdek-
selde wand burgerrecht verkregen ( l ) . Toch lijkt
het mij historisch en etymologisch juister om voor
de Zaanse huizen deze term niet te bezigen en de
voorkeur te geven aan de uitdrukking 'getrapte
weeg' (2).

De Zaanse betekenis van potdekselen is een geheel
andere dan Kok er aan hecht. Potdekselen is
meestal een wijze van dakbedekking. Toch kwa-
men aan de Zaan ook wel gepotdekselde 'wegen'
voor. Boeren maakten er gebruik van bij het tim-
meren van schuurtjes e.d. Zij wendden meestal
delen aan met wane, onafgeschaafde kanten (van-
wege de goedkoopte) en plaatsten die verticaal
naast elkaar. Tussen de delen bleven dan meestal
naden over, die dan door een derde plank werden
'gedekt'. Hier dus hetzelfde principe als bij de dak-
bedekking.
Als de Zaankanter over potdekselen spreekt,
bedoelt hij iets anders dan de meeste moderne
architecten doen. Mij lijkt de Zaanse term meer in
overeenstemming met de werkelijke constructie.

n

Getrapt Gepot deK<ielcl
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Noten:
1) Zie bijv.: Prof. J.G. Wattjes: Constructie van gebou-

wen, 1922, p. 183
2) Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse taal

geeft onder 'potdeksel': plank met schuine kanten
(gewestelijk woord) en potdekselen is: maken van
dakbedekking met potdeksels.

Dr. G.J. Boekenoogen, De Zaanse Volkstaal, zegt onder
'potdeksel': deel met schuine kant, kantdeel. Men noemt
dergelijke delen aldus wegens de gelijkenis der doorsne-
de met die der houten deksels op ijzeren potten, welke
ook zulk eene afschaving vertonen, teneinde goed te slui-
ten. Potdekselen is dan: potdeksels om en om op elkaar
leggen voor dakbedekking. Bijv. een schuurtje potdekse-
len.

Nachrift S. de Jong
Met de strekking van dit artikel kan een ieder nog steeds
goed uit de voeten. Dat blijkt ook uit de na 1946 ver-
schenen literatuur over het onderwerp. Onderstaand een
greep uil die literatuur:

H. Janse en S. de Jong, Houten huizen, Zaltbommel
1970, p. 37 en 39.
F. Brandts Buys, De landelijke bouwkunst in
Hollands Noorderkwartier, Arnhem 1974, p. 331.
J.J. Voskuil, Van vlechtwerk tot baksteen, Arnhem
1979, p. 102.
S. de Jong, Vijf Noordhollandse boerderijbestekken
uil de eerste helft van de 17de eeuw, Arnhem 1985,
p. 29.
E.J. Haslinghuis, Bouwkundige termen (bewerkte
uitgave), Utrecht 1986, p. 289.
S. de Jong, 17de eeuwse landelijke bouwkunde in
Amstelland, Arnhem 1988, p. 48.
S. de Jong, Zaanse bouwkundig alfabet, 1991, p. 90
en 113.

Bedoeninkies in de
kaikerd
door H. G. Bonman

In deze nieuwe rubriek willen wij u regelmatig
deelgenoot maken van wat er momenteel voor
goeds op het gebied van restauratie en nieuw-
bouw gebeurt.
We bespeuren een toenemende interesse
voor en vraag naar historische (en histo-
riserende) bouw en wij willen dit door
middel van enkele voorbeelden graag
onder uw aandacht brengen. Uiteraard
houden wij ons aanbevolen voor sugges-
ties van lezers op dit gebied.

Theehuis aan de Zaan
Achter het voormalige weeshuis aan de
Westzijde 206-208 in Zaandam staat een
authentiek 18e-eeuws stenen theehuis in
de steigers. Vanaf de Westzijde niet te ont-
waren, maar vanaf de overkant (bij de
Dekamarkt) en vanaf de Zaan goed te zien.
Tot amper vijfjaar geleden stond het ach-
ter Westzijde 76. Ondanks veler bemoeien-
is en ruime publiciteit stond het fraaie
monument daar te verkommeren, deels
verzakt en met lekkende dakgoten.
Uiteindelijk lukte het verplaatsing te
bewerkstelligen. De huidige eigenaar
Th. Koenen, bestuurslid van de Stichting
Frans Mars, heeft het gedemonteerd, een
paar honderd meter verplaatst en met
medewerking van zijn gehele gezin is de
uitwendige opbouw nu zo goed als vol-
tooid. Vóór deze winter is het regendicht;
en dan nog het interieur, wat onder meer de

restauratie van een zeer mooi plafond inhoudt.
Binnenkort kijkt het theehuis weer in volle glorie
over de Zaan, zoals vanouds.

Het theehuis aan de Zaanzijde van Westzijde
206-208. Foto: Jaap van der Horst
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Prachtige entree van het Smaal
Sinds 1992 wordt er hard gewerkt aan de kop van
het Smaal, het pad aan de Oostzijde te Zaandam
waar ondanks de nieuwbouw rondom, de oor-
spronkelijke structuur nog goed te herkennen is.

Het fraaie, houten huis dat daar opgebouwd wordt,
stond sinds de eerste helft van de 18e eeuw aan de
Oostzijde (achter de plaats van Spes Viva) en
moest daar weg. Wat maken de bouwers René
Prins en Simon de Vries het zich moeilijk: het ske-
let en een groot deel van de kozijnen zijn origineel;
al het nieuwe hout in 't zicht is met de hand afge-
schaafd; alleen authentieke materialen worden
gebruikt; de smuiger was al verdwenen maar kon
aan de hand van de gevonden raveling worden
gereconstrueerd; minutieus onderzoek van de
verflagen bracht de oorspronkelijke kleurstelling
aan het licht. Enfin, voor de winter is het zover dat
Réne er gaat wonen en ziet een historisch stukje
Zaanstreek er weer mooier uit.

'Nieuw' Zaans buurtje in
Westzaan
Begin dit jaar kwam een 'nieuwe' groep, in histori-
sche stijl gebouwde, huizen aan het Zuideinde voor
bewoning gereed.
Het dubbele woonhuis van nummer 139-141 is
gebouwd in de eerste helft van de 17e eeuw.
Dit monument (uniek want het is het enige drie-
beukige woonhuis dat de Zaanstreek rijk is) werd
geheel gerestaureerd. Op de grond ernaast werden
twee replica's van Zaanse woonhuizen gebouwd.
Volgens de bouwer Somass zijn daarbij geen com-
promissen gehanteerd; ook de binnenafwerking is
authentiek. Er ontstond een fraai geheel waarvoor
grif kopers werden gevonden, ook van buiten de
streek, 't Zijn dus niet alleen Zaankanters die er
groos op zijn in zo'n fraai Zaans pand te wonen.

De zijgevel van het houten pand aan üe kop van
het Smaal aan de Oostzijde. Foto: Jaap van der
Horst Het 'nieuwe' Zaanse buurtje aan het Zuideinde

te Westzaan. Geheel links het geheel gerestau-
reerde driebeukige dubbele woonhuis uit de
eerste helft van de 17e eeuw.
Foto: Jaap van der Horst
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Gereedschapsmuseum
weg uit Krommenie
door J. J. van der Horst

In ANNO 129 van maart 1994 schonken wij aan-
dacht aan het Historisch Gereedschapsmuseum
in Krommenie. We spraken toen met Aart
Spijkerman, tot aan zijn pensionering eigenaar
van de eronder gelegen gereedschappenzaak Dirk
Haan. Onlangs zaten we opnieuw rond de tafel
met Spijkerman. Dit keer bij hem thuis omdat
vrijwel alle museumstukken intussen uit het pand
Noorderhoofdstraat 62 in Krommenie zijn verwij-
derd.

Spijkerman (73) vertelt dat deze ontwikkeling zich
feitelijk al aankondigde in 1994. Hijzelf was toen
al vijfjaar uit de zaak en zijn opvolgers vroegen
zich af hoe het verder moest met de winkel in deze
dooie hoek van Krommenie. Dit had natuurlijk ook
zijn weerslag op het museum. Want toen
Spijkerman zelf nog in de winkel actief bezig was,
nam hij nog wel eens mensen mee naar boven.
Toen hij zich had teruggetrokken uit de zaak werd
dat steeds minder. Ook de pers besteedde vrijwel
geen aandacht aan het museum.

Het pand Noorderhoofdstraat 62 te Krommenie
waar de collectie gereedschappen van Aart
Spijkerman vele jaren was ondergebracht. Foto:
Jaap van der Horst

Dit bracht hem ertoe langzamerhand uit te kijken
naar een andere plek voor zijn collectie. Zo beland-
de hij bij toeval bij Piet Klees, molenaar van Het
Prinsenhof in Westzaan, die hij kent van de

muziek. Hij heeft toen ter plaatse de ruimte opge-
meten en die viel hem wat tegen. Maar belangrijker
was dat er nog het een en ander aan de molen-
schuur moest worden vertimmerd. En, niet onbe-
langrijk, er was geen elektriciteit!
Later is hij ook nog bij De Schoolmeester geweest.
Die beschikt - zoals bekend - over een hele grote
schuur die verdeeld is in vakken. En deze molen
beschikt over 220 Volt. Maar de molenaar was van
mening dat hij alle ruimte nodig heeft voor zijn
bedrijf.
Naderhand heeft hij ook nog een gesprek gehad
met Cees Knijnenberg, voorzitter van vereniging
De Zaansche Molen, aan wie hij de hele collectie
heeft laten zien. Deze stelde hem voor alles in een
brief op schrift te zetten en die aan De Zaansche
Molen te sturen. Dat heeft hij uiteindelijk niet
gedaan. Overigens, de Westzaanse Gemeenschap
had er wel oren naar dat de collectie naar Westzaan
zou komen.

Intussen was hij ook in contact gekomen met Alice
van Diepen, conservator van het Zaans Museum.
Uiteindelijk gaf zij hem namens de Stichting
Zaanse Schans, met goedkeuring van directeur
Koos De Jong, een concept waarin hij verklaart
zijn collectie over te dragen aan de Stichting. Daar
is hij toen mee akkoord gegaan.
De hele collectie omvat bijna 10.000 stuks, onder-
verdeeld in 23 categorieën! Bij de inventarisatie en
het inpakken heeft hij veel hulp gehad van Dirk-
Jan Voogd. De collectie is zo groot dat die waar-
schijnlijk in deelexposities zal worden uitgestald
zodra het museum op de Schans gereed is.
Spijkerman zal ook zijn medewerking verlenen -zo
lang zijn gezondheid dat toelaat- aan het geven van
toelichting op de diverse stukken. Wellicht zal hij
zijn commentaar op een bandje inspreken zodat dit
ook ter beschikking blijft als hijzelf daar niet meer
toe in staat is.
Wat er met het winkelpand gaat gebeuren is nog
niet bekend. Er zijn diverse gegadigden en de
inventaris moet ook nog verkocht worden; in delen
of in zijn geheel.
Met Aart Spijkerman zijn wij van mening dat deze
collectie van historisch gereedschap, die in 20 jaar
door hem met liefde en zorg is verzameld, gelukkig
is behouden voor de Zaanstreek en een goede toe-
komst tegemoet gaat in het nieuwe Zaans Museum.
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Afbeeldingen van
de modellen van
Nicolaas Klitsie.
Foto's: Ron Keet

De Woosnap I & II
Een hoosvat werd vroeger door Zaankanters een
woosnap genoemd. Door de woosnap zo af en toe
te gebruiken werd een lekke boot voor zinken
behoed. Gaat de Zaanstreek naar de haaien, of
heeft hozen nog zin ?

I. Wie redt het verborgen dorp?
Verborgen achter een flat, l igt aan de Pro
Patriastraat 127 te Zaandam een Zaans paradijs.
Nicolaas Klitsie heeft in 14 jaar tijd een uniek stuk-
je Zaanstreek in miniatuur gebouwd. Niet zomaar,
maar aan de hand van originele bouwtekeningen en
foto's zijn perfecte modellen op schaal ontslaan. Zo
zijn daar o.a.: de Bonifatiuskerk (Zaandam), het
Regthuys (Westzaan), de Skeve Skans (Zaandam),
de molen de Held Jozua (Zaandam), de muziek-
koepel in het park van Wormerveer en de Jozefkerk
(Zaandam).
Echter door zijn leeftijd en gezondheid is Nicolaas
Klitsie niet meer in staat het geheel te onderhou-
den. Weer en wind hebben nu vr i j spel en daarom
doe ik deze oproep aan Zaankanters om dit unieke
stukje Zaanstreek van de vuilnisman te redden.
Een gehele overname is het doel en ook voor
musea of bedrijven is dit misschien een unieke
kans. Het zou toch te gek zijn dat we zelfs niet
meer in staat zijn een kopie van ons cultuurgoed
voor het nageslacht te behouden!
Daar het geheel van hout is gebouwd en daarna
geverfd is, is haast geboden omdat er over niet al te
lange t i jd geen mogelijkheid meer zal bestaan
het op te knappen. Ga in ieder geval eens kijken
en neem, als u een manier weet om dit Zaanse
dorp te redden, contact op met ondergetekende.

Ron Keet, tel. 075-6352812.

II. Verkade en de beeldende kunst
Elders in deze 'Anno' liet ik me nogal laatdunkend
uil over de Zaanse belangstelling voor beeldende
kunst in vroeger dagen. Daarmee deed ik de fami-
lie Verkade lekorl. De Verkades waren immers
opdrachtgevers-in-hel-grool van een aantal respec-
tabele kunstenaars, te /amen lieten de opeenvol-
gende directies van de fabrieken - te beginnen met
de leiding van Stoombakkerij De Ruijter - bijna
vierduizend aquarellen en honderden tekeningen
vervaardigen Ier i l lustrat ie van de befaamde
albums.
Het is uitermate verheugend dat deze unieke
Verkade-collectie nu toch def ini t ief voor de
Zaanstreek behouden lijkt. Vorig jaar liet United
Biscuits, huidig eigenaar van Verkade, de verzame-
ling taxeren door Sotheby's - een veeg teken!
Vanuit de Verkade-Stichting is daarop direct actie
ondernomen om de verkoop per veiling te voorko-
men. De gehele verzameling werd hierdoor eigen-
dom van een daartoe opgerichte 'Stichting Behoud
Cultureel Erfgoed Verkade', zodat verbrokkeling
ervan gelukkig niet meer aan de orde zal kunnen
komen.
De pas opgerichte stichting wenst de collectie nu
openbaar te maken. Ze is daartoe in overleg getre-
den met de Zaanse Schans. Het liet zich aanzien dat
door medewerking van bestuur en directie van de
Schans snel tot een permanente expositie in een
daarvoor te realiseren 'Verkade-Veste' zou worden
besloten. Maar toen de gemeente Zaanstad op de

hoogte was gebracht van de plannen,
volgde een onver-
wachte domper op
dit feestelijke
vooruitzicht! De
wethouder van cul-
tuur meldde dat het
college van B en W,
alvorens tot invul-
ling van plannen
voor de Zaanse
Schans over te gaan,
eerst de ontwikkelin-
gen ten aanzien van
de verkoop van het
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Verkade-complex wil afwachten. Vermoedelijk
houdt dit in, dat B en W de verzameling liever
ondergebracht zien in een van de mogelijk leegko-
mende fabriekspanden aan de Westzijde. Daarmee
zijn de enthousiaste voornemens van de 'Stichting
Behoud Cultureel Erfgoed Verkade' voorlopig "kalt
gestellt".
Met enig nadenken moet het gemeentebestuur toch
kunnen inzien dat hoge bezoekcijfers vereist zijn
om de exploitatie van een duurzame expositie aan
te durven - en op de Schans mag zo'n Verkade-
Veste rekenen op bezoekersaantallen die minstens
het tienvoudige belopen van het publiek dat men
aan de Westzijde kan verwachten. En dan noem ik
nog niet eens de overweging dat door de Verkade-
collectie de kwaliteit van het 'aanbod' op de Zaanse

Schans zowel wordt verhoogd als gevarieerd; wie
zal willen ontkennen dat zulks hardnodig is? Het
kan toch niet waar zijn dat Zaanstad de toeganke-
lijkheid van de werkelijk unieke verzameling
album-materiaal blijvend zal blokkeren?

Klaas Woudt

Bouw Zaans Museum:
Interieur oplopende zalen-
reeks vaste opstelling -
november 1997. Foto:
Henk van 't Loo

Op zien komme
Berichten uit het Zaans Museum en van de
Zaanse Schans

De bouw van het Zaans Museum
Het is een spannende tijd. Nadat op 9 juni de eerste
'steen' door de heer Albert Heijn werd gelegd, volg-
de op 19 september het volgende belangrijke
moment: het bereiken van het hoogste punt. Steeds
duidelijker is te zien hoe het gebouw er in de
definitieve staat bij zal staan. De betonnen huid en
het pronkstuk van het museum: het koperen dak,
zitten er op. Daarna volgt het glas. Wind- en water-
dicht is het gebouw in december. Eind februari
vindt de oplevering van het gebouw plaats. Alle
installaties zijn op dat moment aangelegd en in
werking gesteld. Daarmee is het werk voor de aan-
nemer afgerond en kan worden begonnen met de
inrichting van de kantoren en de vaste museumop-
stelling.

De inrichting en de vaste opstelling
Nu de finale-fase snel nadert, is ook het tempo van
het parallelle traject van de inrichting opgevoerd.
Het inhoudelijk onderzoek voor de vaste opstelling
wordt verricht door de conservator, Alice van
Diepen, samen met de wetenschappelijk medewer-
ker, Mila Ernst, in samenspraak met directeur Koos
de Jong. De inhoudelijke adviescommissie,
bestaande uit Jaap Schipper, Aris van Braam en
Klaas Woudt, wordt bij dit proces betrokken. Met
de vormgevers, Mark de Jong en Herman
Kossmann, vindt intensief overleg plaats over de
vertaling van de inhoud naar de vorm. Albert
Roskam is projectleider van de vaste opstelling.
Zijn taak is het om onder andere de verschillende
processen zo goed mogelijk op elkaar af te stem-
men en daarmee de kwaliteit van de inrichting te
waarborgen.
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De hoofdthema's in de vaste
opstelling
De vaste opstelling bestaat uit een hoofdroute die
door een groot publiek in betrekkelijk korte tijd kan
worden gevolgd. Deze route voert langs een aantal
'pleinen' die in kort bestek een hoofdthema toelich-
ten. Door van het ene naar het andere plein te gaan,
krijgt de bezoeker snel een indringend beeld van de
geschiedenis van de Zaanstreek. Daarnaast zijn er
zijpaden waar dieper op de thema's wordt inge-
gaan. Daar komen dan de bekende Zaankanters aan
bod, zoals Alida Hendrika van Wessem-Korf, Oene
(van de bioscoop), een bootwerker, een padbewo-
ner, enz.

De thema's die op de hoofdroute worden
behandeld zijn de volgende:
- Zaanstreek in vogelvlucht - een inleiding tot de

Zaanstreek
- Windkracht - over molens, arbeid en de invloed

van wind
- Wereld van hout - over houthandel, houtzagerij-

en en houtverwerking- Schepen en schuiten -
over scheepsbouw, scheepvaart en de invloed
van water

- De Zaanse fabriekswand - over de economische
ontwikkelingen vanaf de komst van de stoom-
machine tot nu

- De Supermarkt - over het aan de man brengen
van waren in het verleden, het heden en de toe-
komst.

Nieuwe aanwinst
In een prachtig gedateerd lettertype staat op zijn
voorhoofd 'Graag gebracht'. Verder is de 'SRV-
wagen', want daar hebben we het hier over, nog
vrijwel in de staat zoals deze was toen Peter

Graag gebracht: de overdracht van de 'SRV-
wagen' door Peter Breeuwer aan Gerant
Horneman (Zaans Museum) - 31 oktober J 997.
Foto: Henk van 't Loo

Breeuwer hem negentien jaar geleden kocht. Een
bijzondere aanwinst. Bijna twee decennia lang reed
deze kar door Koog aan de Zaan en Zaandijk. Door
het teruglopen van het klantenbestand kon Peter
Breeuwer uit Koog aan de Zaan zijn bedrijf niet
voortzetten. Op de vraag van het museum of hij het
voertuig misschien zou willen overdoen zei hij
onmiddellijk ja, nadat hij eerst bijna van zijn stoel
was gevallen van verbazing. De kar is door hem
geschonken en op vrijdag 31 oktober officieel
overgedragen. Hoewel het object niet echt oud is,
is het wel karakteristiek voor een episode uit de
geschiedenis van de Zaanstreek: het antwoord van
de kleine winkelier op de komst van de super-
markt.

Verkade-collectie
Een speciaal in het leven geroepen stichting, de
Stichting Cultureel Erfgoed Verkade, maakt zich
op dit moment sterk voor de presentatie van de
Verkade-collectie op de Zaanse Schans. Verkade
heeft van oudsher veel aandacht besteed aan het
bijhouden en onderhouden van de eigen collectie,
bestaande uit historische materialen over de
geschiedenis van het bedrijf (onder andere de films
over de 'Meisjes van Verkade'); authentieke pro-
ductiemiddelen; reclamemateriaal; verpakkingen
en kunstvoorwerpen (waaronder de verzameling
Verkade-albums). De stichting wil de tot nu toe
voor het grote publiek onbekende collectie ontslui-
ten. In opdracht heeft Hans Bakker een eerste rap-
port geschreven waarin hij zijn visie geeft op een
verantwoorde presentatie van de collectie op de
Zaanse Schans. De notitie is na goedkeuring door
de kersverse Stichting Cultureel Erfgoed Verkade
voorgelegd aan de besturen van de Zaanse Schans
en het Zaans Museum. Het plan is door beiden ten
principale geaccepteerd. Dit betekent dat er nu
gewerkt wordt aan de uitwerking van de notitie.
Voor het Zaans Museum en de Zaanse Schans bete-
kent de Verkade-presentatie een welkome aanvul-
ling op wat er al is te zien. De collectie Verkade is
bekend en trekt een eigen publiek dat ook zal zijn
te interesseren voor een bezoek aan het Zaans
Museum en/of de Zaanse Schans.

Stichting Zaans Museum
Tuinstraat 27 a
1544 RS Zaandijk

Stichting De Zaanse Schans
Schansend l
1509 AW Zaandam
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Gemeentearchief Zaanstad tien jaar in
Koog aan de Zaan
Eind januari is het alweer tien jaar geleden dat het
Gemeentearchief Zaanstad zich als zodanig vestig-
de aan de Hoogstraat 34 te Koog a/d Zaan op de
oude locatie van de firma Out, drukkerij en kan-
toorboekhandel. De tijdelijke onderkomens in
Zaandam ('Huis De Cardinalen' aan de Hogendijk
en de begane grond van de torenflat op het Prins
Bernhardplein) werden eind 1987 ingeruild voor
deze speciaal tot gemeentelijke archiefbewaar-
plaats verbouwde locatie. Hiermee konden de
archiefcollecties volgens de vereisten van de wet
bewaard worden en konden betere faciliteiten
geboden worden voor de geïnteresseerde raadple-
gers. Ook de bundeling in
één gebouw en de ligging
daarvan was een aanzien-
lijke verbetering voor de
bezoekers.

Het archief zal aan dit
tweede lustrum in Koog
a/d Zaan, net als bij de
ingebruikname en het eer-
ste lustrum van de huis-
vesting aldaar, extra aan-
dacht besteden. Als hoog-
tepunten rondom deze
feestelijke gebeurtenis
kunnen genoemd worden:

Uitgave van een Atlasmap.
Een uitgave van de Europese Bibliotheek te
Zaltbommel. De eerste aflevering van 8 prenten
voor deze 'groeimap' van in totaal 32 Zaanse pren-
ten, tekeningen en kaarten uit de Topografisch-
Historische Atlas van het gemeentearchief is reeds
in november verschenen. Gedurende circa 18
maanden zullen nog 6 afleveringen van elk 4 pren-
ten uitkomen. Om een goede afspiegeling van dit
onderdeel uit de rijke atlascollectie te geven, is een
gevarieerde selectie gemaakt uit de wat minder
bekende, maar niet minder fraaie afbeeldingen.
Van elke afbeelding wordt ter toelichting een

Eén van de reproducties uit de Atlasmap: het
houten huis te Koog aan de Zaan, tegenover het
Kalf. Het origineel stamt uit 1648. De maker is
onbekend.

Een actiefoto van de opnamen voor de video-
film over het Gemeentearchief Zaanstad. Foto:
Wim de Jong

beschrijving bijgevoegd. De prenten kunnen in een
luxe map opgeborgen worden en/of in een (wis-
sel)lijst aan de muur gehangen worden. Via een
gunstige intekenprijs zijn de afleveringen bij boek-
handel Bruna te Zaandam te verkrijgen.

Productie van een Videofilm.
Mede naar aanleiding van dit jubileum is een
videoproductie gemaakt over het Gemeentearchief
Zaanstad: over wat daar zoal te vinden is en wat
het archief kan betekenen voor de geïnteresseerde
bezoeker. Aan de hand van het levensverhaal van
een Zaankanter worden de mogelijkheden en bron-
nen getoond. Hiervoor zijn zowel binnen- als bui-
tenopnamen gemaakt. Deze ongeveer 15 minuten
durende informatiefilm zal in de loop van januari
op verschillende wijzen vertoond worden. Later
kan deze videofilm dienen als onderdeel van de
diverse activiteiten van het gemeentearchief.

Uitgave van een Archiefgids.
Wat het gemeentearchief allemaal in huis heeft,
wil men nog concreter laten zien door middel van
een archiefgids. Hierin zullen op een overzichtelij-
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ke manier de grote verscheidenheid aan historische
bronnen vermeld staan: de gemeentelijke archie-
ven (tot 1974 van de zeven voormalige
Zaangemecnten en tot circa 1940 van de gemeente
Oostzaan), de in bewaring gegeven rijksarchieven
(zoals de notariële en rechterlijke archieven), de
particuliere archieven (bijvoorbeeld bedrijfs-, ver-
enigings-, familie- en kerkelijke archieven), het
bibliotheek- en documentatiemateriaal, het atlas-
materiaal (als prenten, tekeningen, kaarten, affi-
ches, prentbriefkaarten, foto's en dia's) en het
beeld- en geluidsmatcriaal. Deze vormen tezamen
een deel van het geheugen van de Zaanstreek: een
waardevol bezit dat openbaar gemeen- en erfgoed
is. Tevens bevat de archiefgids een korte bestuur-
geschiedenis, aanwijzingen ten behoeve van veel
verrichte archiefonderzoeken, faciliteiten en ope-
ningstijden van het gemeentearchief. De bedoeling
is dat deze gids eind januari klaar is.

Organisatie van een Open Dag.
Vast staat dat het gemeentearchief op zaterdag 31
januari van 11.00 tot 17.00 uur een Open Dag zal
houden voor alle belangstellenden. Men krijgt dan
meer te zien en men kan op meer plaatsen komen
dan doorgaans het geval is. Behalve de genoemde
voorlichtings-videofilm worden dan ook andere
films en dia's vertoond. Verder zal een expositie
over het thema 'Wonen in de Zaanstreek' door het
gebouw heen te zien zijn, zal dubbel en niet in de
archiefcollectie thuishorend bibliotheekmateriaal
op een ludieke wijze te koop worden aangeboden,
zal de nieuwe archiefgids worden aangeboden, zal
er een verrassing voor iedere bezoeker klaar liggen
om mee te nemen, etcetera ... U bent van harte
welkom !

Namens de jubileumwerkgroep van het gemeente-
archief,
Titia de Groot

Boekennieuws

Historisch huisonderzoek
Na historisch onderzoek naar de eigen familie
wordt de geschiedenis van huizen het meest onder-
zocht, beweert onze provinciaal consulente
geschiedbeoefening, dr. K. Bossaers te Haarlem, en
zij kan het weten. Daarom is het goed dat er nu een
handleiding is verschenen waarin op overzichtelij-
ke wijze uitleg wordt gegeven hoe men de gehei-
men van zijn eigen woonplek of een ander gebouw
kan ontsluieren. Alle oudere straten hebben immers
huizen met een geschiedenis van bewoners met hun
sociale omstandigheden of bedrijfsuitoefening. De
bouwgeschiedenis is natuurlijk van belang. Soms
zijn er spectaculaire verhalen aan een huis verbon-
den: het zijn verzetshaarden of onderduikadressen
geweest in de oorlog, er woonden Russische spion-
nen of er werden bekende romans geschreven (ja,
ook in de Zaanstreek). Maar zover hoeft natuurlijk
de interesse niet te gaan.
Meestal gaat het om de vraag hoe oud het huis is
waarin ik woon, wie hebben er voor mij gewoond
en hoe zag hun leven eruit, welk gebouw heeft er
vroeger op deze plek gestaan en wat is er in de loop
van de tijd aan het huis of gebouw veranderd?
Op compacte en instructieve wijze wordt men in de
handleiding praktisch ingeleid tot de manier waar-
op. Belangrijk is scheiding tussen onderzoek naar
de toestand voor en na het jaar l 800. Hoe zoekt
men in het kadaster, hoe doet men bewonersonder-
zoek en studie naar eigenaren en bewoners vóór de
19e eeuw, hoe vindt men de bouwtekeningen en

gegevens over de bouwgrond, hoe reconstrueert
men de bouwgeschiedenis. Bedrijfspanden vergen
weer een andere weergegeven aanpak.
Dit goedkope en keurig uitgegeven boek is aanbe-
velenswaardig voor degenen die aan huis-of buurt-
onderzoek willen doen. Handig is de verwijzing
per onderwerp naar naslagwerken en voorbeeldli-
teratuur. Een stappenplan voor huizenonderzoek en
een verklarende woordenlijst maken de handlei-
ding nog praktischer.
Titel: O/? z^^A /^mr /mAs, ,\//Ywf r;/

Auteur: K.v.d.Wiel. Prijs f 15,- excl. verzendkos-
ten. Te bestellen bij Stichting Regionale
Geschiedbeoefening Noord-Holland, postbus
5212, 2000 GE Haarlem, tel/fax 023 - 531 84 36.

Genealogische sporen
Zoals hierboven staat hebben huizen 'genealogi-
sche' verhalen (zie maar eens wat in de vorige
ANNO no. 143 is vermeld over de historische hou-
ten panden Hogendijk 9, 13 en 15 te Zaandam),
doch de echte stambomen hebben betrekking op
mensen.
J. Blokker zorgt voor een aangroeiende reeks
Wormer Families, nu weer met een boekje over De
/%«;:«ƒ? M twz A/«rmm? Mf (/f r. De oudst getraceerde
voorvader is de Duitser Harman Meijer die woon-
de te Bergen bij Osnabrück (Munsterland) in het
begin van de 18e eeuw. Dit geslacht van rooms-
katholieke boeren kreeg sporen in Wormer en later
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ook in Jisp. De opzet van Blokker is alle nakome-
lingen van de oudste voorvader in kaart te brengen
('parenteel'). Dit leverde dit keer 689 personen in
11 generaties op, waarvan personen met de achter-
naam Meijer slechts een fractie vormen.
Verkrijgbaar voor f 9,- bij de samensteller,
Wollegrasstraat 67, 1531 TE Wormer, tel. 642 37
98.
De afdeling Zaanstreek-Waterland van de N.G.V.
(Ned.Genealogische Vereniging) bestond tien jaar
en liet dit weten door de presentatie van een schit-
terend gedrukt jubileumboek. Deze lokale afdeling
telt inmiddels 400 leden wat aangeeft hoe groot de
belangstelling is voor ons voorgeslacht. De vereni-
ging organiseert lezingen, excursies en cursussen,
bezit een kleine vakbibliotheek en gaf tot dusver 30
keer een mededelingenblad uit.
Het boek met de titel Terug in de tijd - Een bonte
verzameling van genealogisch onderzoek in de
Zaanstreek en Waterland, bevat 19 exacte familie-
overzichten in kwartierstaten e.d., aangevuld met
foto's en oude bescheiden. Het is dus eigenlijk een
naslagwerk voor bepaalde takken van families
vooral uit de Zaanstreek. De namen zijn: Boom,
Swart, Dekker, Schenk, Spaander (Aspa), Valk, de
Boer, Zalm, de Vries, Zwaardemaker,
Schuitemaker, van Rossen-Kuijper, Vredenburg,
Hageman, Nooij, van de Stadt.
Onder deze lijsten met namen, afstammingen en
jaartallen valt een 'trieste geschiedenis' op waarin
verhaald wordt van een oud lid van een Zaans
geslacht die Klaas Klut heette. Het voorval was bij
overlevering in de familie bekend gebleven maar
de officiële dossiers zijn nu onderzocht en de feiten
boven water gehaald. Deze man had een winkel op
het Rustenburg nr.39 te Zaandam. In 1845 brak er
op de zolder brand uit en de dertigjarige bewoner
werd beschuldigd van moedwillige brandstichting.
Voor dit feit werd Klut ter dood veroordeeld. De
straf werd omgezet in twintig jaar tuchthuis nadat
de man in het openbaar op een schavot voor het

oude gemeentehuis bij de Bullekerk was gegeseld
en gebrandmerkt. De ongelukkige die altijd schuld
heeft ontkend, stierf in 1854 in de gevangenis.
Enkele jaren daarna moet een ander op zijn sterf-
bed alsnog bekend hebben de brand te hebben aan-
gestoken. Toch nog een eerherstel'? hoopt nu de late
nazaat. Men zal de werkelijkheid misschien nooit
weten. De rechtspraak was in die tijd enerzijds
secuur, anderzijds was de straf naar onze standaard
onbegrijpelijk zwaar want er waren geen doden
gevallen.
Dit jubileumboek is op groot formaat uitgevoerd
met 350 bladzijden. De kosten zijn f 45,-.
Inlichtingen bij de heer O.Brunsting, tel.0299 - 67
31 67.

Houten profielen
De timmerfabriek K.Visser & Zonen b.v. maakt
zich verdienstelijk door in boekvorm bijdragen te
leveren aan het behoud van Zaans erfgoed op vak-
matige manier. Vorig jaar verscheen een boekwerk
over houten kozijnen, besproken in ANNO 1961
van juli 1996. Evenals toen is door onze onvolpre-
zen kenner van Zaanse houtconstructies, Sikke de
Jong, in opdracht van de Zaandamse firma die 65
jaar bestaat en een uitbreiding kreeg met een nieuw
kantoorpand, een aantrekkelijk ambachtelijk over-
zicht geschreven. De gebroeders Visser en Sikke de
Jong beogen de kennis van het vroegere timmer-
ambacht bij huidige en aanstaande vaklieden te
vergroten. Dit kan de kwaliteit van toekomstige
restauraties of nieuwwerk vergroten, en dit streven
past geheel in het doel van de Vrienden van het
Zaanse Huis. "In ons vakgebied is historisch besef
van het streekeigene onmisbaar bij modern vak-
manschap", is de stelling van directeuren Cor en
Wim Visser, en dat is voorwaar een prachtige
Zaanse opvatting die een culturele prijs verdient!
Het fraaie boekje heet Profielen Profileringen
Profiellijsten, hoofdzakelijk in hout. Een profiel is
een door hakken of schaven verkregen ronde,
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Tekeningen met profielen
(perioden 1700-1800 en
1800-1830) uit hel
instructieve boekje van S.
de Jong, een uitgave van
Timmerfabriek K. Visser &
Zonen te Zaandam.

holle, platte of andere vorm aan een onderdeel van
een gebouw of huis. Profiellijsten moeten naden
afdekken, water tegenhouden, openingen accentu-
eren, grotere vlakken in kleinere velden opdelen
enz. Deze publicatie is een eerste poging om de
vaak onopgemerkte, verspreide documentatie over
dit onderwerp samen te brengen en wel tot de tijd
waarin bepaalde profileringen gangbaar waren. De
tekst wordt toegelicht door 26 tekeningen van his-
torische perioden te beginnen in het tijdvak 1000-
1200 en eindigende omstreeks 1925. Men bekijke
de hier afgedrukte voorbeelden.
Het boekje is vooral van belang voor huidige
makers van profielen en als richtlijn bij restauraties
en herstellingen. Maar ook voor de leek met inte-
resse voor houtbouw is is het een boeiend boekje.
Belangstellenden zullen zich de kans niet laten ont-
gaan dit boekje te verkrijgen want het wordt koste-
loos ter beschikking gesteld. Richt u zich dus zon-
der schroom tot Visser & Zonen, Noorder IJ- en
Zeedijk 8, 1505 HG Zaandam, tel. 075 - 617 79 84.

100 jaar kolfsport
Dankzij de omstandigheid dat wij nogal wat jubi-
lea meemaken van verenigingen die honderd jaar
bestaan, komen er steeds jubileumuitgaven uit die
het interne leven van die organisatie beschrijven
die een eeuw oud zijn. En wat oud is heeft veel te
vertellen. Zo kunnen we in het feestboekje van
Kolfclub Togido uit Krommenie nagaan wat er
sinds augustus 1897 in deze vereniging is omge-
gaan, en ook wat kolven eigenlijk is. Het 'colven'
gebeurde al in de 14e eeuw, toen in de openlucht.
In de 18e eeuw kwamen vaste banen in zwang en
ging men ook binnenshuis bij de herbergier spelen.
Kolven was een Nederlandse sport. Merkwaardig
is dat nu behalve in de stad Utrecht alleen nog in
Noord-Holland wordt gespeeld. In Wormer zijn er
twee banen, in Krommenie een, en voorts nog 13
banen elders. Het sociëteitskarakter is aan de beoe-
fening niet vreemd (evenals bij het kegelen). De
heren en dames spelen apart.

In Krommenie was de oude sociëteit Ons
Genoegen aan de Noorderhoofdstraat vanouds het
kolfcentrum tot de brand van 1938. Na de moder-
ne herbouw in 1939 bleef Ons Genoegen de plek
waar gekolfd werd, een historie van bijna een eeuw
die ruw afgebroken werd door het faillissement en
de betreurde sloop in 1988. Nu is café Atlantic met
een eigen kolfbaan in dezelfde straat het onderko-
men van Togido (afkorting van: Tot ons genoegen
is dit opgericht). Elke woensdag mag u daar vrij-
blijvend komen kijken op de kolfavond.
De geschiedenis, vervat in een jubileumuitgave
met enkele oude foto's, is geschreven door
G.Palmboom.

Zeeheldenbuurt
De Zeeheldenbuurt bevindt zich in Wormerveer-
Noord, vlakbij de Zaan en Noordeinde.
Eens was hier de Schans van Sonoy, opgeworpen
tegen de Spanjaarden in de Tachtigjarige Oorlog,
platgebrand in 1574. De bekende schrijver Cor
Bruijn is er geboren en putte uit zijn jeugd in deze
omgeving inspiratie voor zijn vertellingen en
romans. De straten werden aangelegd in de perio-
de 1910-1922. Er ontstond een eenvoudige arbei-
derswijk.
Een stukje sociale buurtgeschiedenis is neergelegd
in een boekje van 31 pagina's met wat foto's en her-
inneringen. De titel is: Een greep uit het leven van
de Zeeheldenbuurt, samengesteld door Comité
Reünie Oude Zeeheldenbuurt te Wormerveer. Een
herinnering speciaal voor de bewoners uit de jaren
tussen 1920 en 1950, voor zover nog in leven. De
reünie vond in 1997 plaats.
Het contactadres is Van Speijkstraat 41, 1521 EJ
Wormerveer, tel. 075 - 628 81 73.

Kerk en rechthuis van Westzaan
Deze zo belangrijke gebouwen voor Westzaan zijn
object geweest van een nadere bouwkundige stu-
die. De resultaten zi jn te vinden in Bulletin KNOB,
nr. 1997 - 2, een tweemaandelijks tijdschrift van de
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Kon.Ned.Oudheidkundige Bond. De onderzoeker
Thomas H. van der Dunk wijst hierin op de bijdra-
ge van het Amsterdamse bouwvak aan de architec-
tonische modernisering in de 18e eeuw van een
Noord-Hollands dorp. Zoals bekend werden de
oude gebouwen toen vervangen door de huidige.
Het waren Amsterdamse architecten en vaklieden
die de twee nieuwe gebouwen in Westzaan schie-
pen. Het artikel is fraai geïllustreerd met tekenin-
gen en foto's, en heeft niet minder dan 86 toelich-
tende voetnoten.
Kennisneming van dit artikel in het tweede num-
mer van dit jaar, pag.58-72, lijkt mij onmisbaar
voor degenen die precies willen weten hoe de pro-
testantse kerk en het rechthuis van Westzaan zijn
ontstaan. Een los nummer kost f 15,- en kan besteld
worden op het adres Mariaplaats 51, 3511 LM
Utrecht, tel.030-23 21 756.
Een dergelijk waardevol artikel in een voor velen
onbekend periodiek doet wederom het gemis voe-
len van een wetenschappelijk Zaans (cultuur)histo-
risch tijdschrift, dat naast bladen als ANNO 1961
regelmatig op professionele wijze de stand bijhoudt
van de vorderingen van onze kennis ten aanzien
van de streekgeschiedenis. Misschien dat ter gele-
genheid van de opening van het nieuwe Zaans (his-
torisch) Museum deze wens weer eens de aandacht
krijgt, als ik die opening tevens mag zien als de
start van een bezinning op een integrale aanpak van
de streekgeschiedenis in al haar facetten.

Krommenie en Westzaan in
vervolgen jaren
Met de aanduiding 'in vervlogen jaren' zijn al enke-
le nostalgische fotoboekjes verschenen die eerder
besproken werden, en wel van Oostzaan, Koog-
Zaandijk en Wormerveer (de laatste onder de naam
'Aan een kronkel in de Zaan'). Thans verschenen er

twee nieuwe uitgaven onder bovengenoemde
naam, één gewijd aan Krommenie en één aan
Westzaan. Voor deze boekjes tekenen de 'families'
P. Bruijn en J. Wilderom. De bedoeling is weer om
aan de hand van oude foto's de sfeer van de dorpen
in een tijd die achter ons ligt te proeven. De een-
voudige fotoboeken met een kleine 90 bladzijden
zijn niet in de winkel te koop maar te verkrijgen
voor de prijs van f 30,- per exemplaar bij P. Bruijn,
tel. 628 34 44 of J. Wilderom, tel. 687 40 02.
Assendelft zal de serie completeren; Zaandam
wordt hierin niet opgenomen.

Vervening en turfwinning
De studies in de inmiddels bekende reeks
Fragmenten van de Zaanse Geschiedenis door A.
van Braam zouden uitstekend passen in een weten-
schappelijk Zaans tijdschrift zoals hierboven
bepleit. Bij gebreke hieraan geeft de nestor onder
de Zaanse historici in eigen beheer reeds vier jaren
voor abonnees of voor in een bepaald onderwerp
belangstellenden zijn serie uit, waarin het 15e num-
mer is verschenen. Van Braam is auteur, uitgever en
administrateur tegelijk.
Thans onderzocht hij de Vervening en turfwinning
in de Zaanstreek, met als eerste deeltje De
Assendelver Venen, 1780-1860. Er zal nog een
tweede studie verschijnen over vervening. Wie spe-
ciale belangstelling heeft voor dit stukje agrarische
geschiedenis kan het boekje bestellen voor f 15,-
incl.verzendkosten op het adres Zaanstroom 27,
1521 PL Wormerveer, tel/fax 075 - 640 29 60, e-
mail: vanbraam @worldaccess.nl

Kroniek
door Annemieke Emond

Drie maanden de Zaanstreek, samengesteld uit de
Zaanse kranten Dagblad Zaanstreek en De
Zaankanter.

2 augustus
Verzorgingshuis Rosariumhorst in Krommenie wordt
ingrijpend gerenoveerd en uitgebreid. Gedeputeerde
Staten trok hiervoor 2,4 miljoen gulden uit. De renovatie-
plannen zijn overigens nog te pril om het komende jaar al
uit te voeren. Rosariumhorst wordt in de toekomst ook
een steunpunt van de Thuiszorg en zal zich meer richten
op ouderen in de omliggende buurten.

4 augustus
De grond onder de voormalige HBS aan het Ruyterveer in
Zaandam is vervuild. Dit bleek uit een grondonderzoek
van milieuadviesbureau Eeo Control.
Woningbouwvereniging ZVH kocht het pand om er win-
kels en appartementen in te vestigen. De verontreiniging
levert geen gevaar op voor de volksgezondheid - de

woningbouwvereniging wil met het probleem afrekenen
door een betonnen vloer over de bestaande heen te leggen.

6 augustus
Het einde van de miljoenenrenovatie van de Perim in
Zaandam is in zicht. Het flatgebouw kreeg zowel van bin-
nen als van buiten een totaal ander u i te r l i jk . De omgeving
van de Perim krijgt nog een opknapbeurt.

7 augustus
Grote onrust in de honderd jaar oude Bendrachtstraat in
Zaandam omdat de afgelopen maanden bij verschillende
huizen branden werden gesticht. Gelukkig werden deze
steeds tijdig ontdekt doordat in de buurt een grote sociale
controle heerst. Door de houten achtergevels zijn de pan-
den bijzonder brandgevoelig.

13 augustus
De onlangs opgerichte stichting Muziektent hoopt over
anderhalf jaar een houten muziektent op het
Schippersplein op de Zaanse Schans te realiseren. De
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stichting wil via fondsen en een sponsoractie de benodig-
de 175.000 gulden bijeen brengen.

14 augustus
Het uit de tweede heil t van de achttiende eeuw daterende
tegeltableau 'De intocht in Jeruzalem', dat ooit deel uit-
maakte van een smuiger in het kantoor van papierfabriek
Gebroeders De Jong, komt terug naar Westzaan. Na een
inzamelingsactie door de Stichting Kok-Voogd wordt op
monumentendag het plateau in de Grote Kerk onthuld.

15 augustus
De Morgensterkerk in Wormerveer wordt verbouwd. De
buitenkant blijft zo veel mogelijk intact, maar binnen
komen tien appartementen. Met een speciale herden-
kingsdicnst nam de kerkgemeeschap afscheid van het
gebouw.

19 augustus
De oude fabriekspanden van Van Cooth aan de Lagedijk
in Zaandijk worden verbouwd tot woningen, een exposi-
tieruimte en twee dagverblijven.

21 augustus
De collectie van het gcreedschappenmuseum van Aart
Spijkerman verhuist van Krommenic naar het Zaans
Museum bij de Zaanse Schans.

30 augustus
Het hoogste punt bij de bouw van het nieuwe Zaantheater
werd bereikt.

30 augustus
De toren van de hervormd-gereformeerde kerk in
Oostzaan wordt opgeknapt. Het houtwerk krijgt een nieu-
we verflaag en de haan wordt voorzien van een laag blad-
goud. Men hoopt de kerk voor de monumentendag weer
piekfijn in orde te hebben.

30 augustus
Zaanstads burgemeester R. Vreeman opende het nieuwe
buurtcentrum De Lorzic aan het Marktplein in
Wormerveer. Het gebouw (kosten ruim 3 miljoen gulden)
vervangt de buurthuizen Ons Huis en De Witte Vlinder.
Margreet Bruijn ( X I ) , dochter van de in Wormerveer
geboren onderwijzer en schrijver Cor Bruijn, was bij de
opening aanwezig. Zij verklaarde de naam van 'De Lorzie'
- een verbastering van het woord 'logies'. Eind vorige
eeuw heette een molcnschuur aan de Veerdijk te Wormer
in de volksmond 'Lorzie'; deze deed dienst als onderko-
men voor daklozen en inspireerde Cor Bruijn later tot zijn
roman 'Keteltjc in de Lorzie'. Burgemeester Vreeman
opperde het idee om een realistisch beeldje van Keteltje
bij het buurtcentrum te plaatsen.

3 september
Het stadhuis aan de Bannehof in Zaandijk wordt voor 1,5
miljoen gulden opgeknapt. Hierdoor kan het gebouw nog
zo'n vijf tot tien jaar meegaan. Daarna wil Zaanstad een
nieuw gemeentehuis in het centrum van Zaandam.

3 september
De nog naamloze brug naar Het Kiland in Zaandam wordt
waarschijnlijk naar de verzetsstrijder Jan Bonekamp ver-
noemd. Het voorstel van de contactgroep Zaanstreek-
Waterland 1940-1945 om de brug naar Hannie Schaft te
noemen, werd afgewezen. In Westknollendam is al een
Hannie Schaftstraat en Zaanstad wil geen dubbele ver-
noemingen.

4 september
De bedrijven in de Achtcrsluispolder worden binnenkort
benaderd door de gemeente Zaanstad met vragen naar bij-
voorbeeld uitbreidings- of verhuisplannen. De enquête is
het begin van een reeks onderzoeken om de
Achtersluispolder, de Wcstzanerpolder en het
Hembrugterrcin zo goed mogelijk te kunnen (her)inrich-
ten.

4 september
De nieuwbouwplannen van de gemeente Zaanstad voor
het Pieter Bonterrein in Zaandam vinden geen genade in
de ogen van de bewoners van de Schilders- en
Waddenbuurt en van Koog-Bloemwijk. De bewonersver-
eniging zal bezwaar tegen het bestemmingsplan aanteke-

5 september
Zaanstads burgemeester R. Vreeman kondigde aan half
oktober een conferentie te beleggen over de Zaanse
Schans. Alle betrokken partijen worden uitgenodigd om te
proberen een einde te maken aan de conflictsituatie op de
Schans.

9 september
De Open Monumentendag werd voor de Zaanstreek ook
dit jaar weer een dag waarop vele activiteiten plaatsvon-
den. Naast fietstochten langs de diverse monumenten was
er bijvoorbeeld een zecroversparadijs voor kinderen in het
monumentale Wilhelminapark in Wormerveer. Zaanstads
wethouder M. Horselenberg-Koomen onthulde in de
Grote Kerk van Westzaan een religieus tableau (zie 14
augustus).

9 september
Na elf jaar 'bloed, zweet en tranen' kwam de voltooiing
van de restauratie van de paltrokmolen De Held Jozua te
Zaandam in zicht. Het bestuur van de Stichting Vrienden
van De Held Jozua beraadt zich nu over het beheer van de
molen - samenwerking met Vereniging De Zaanschc
Molen wordt niet uitgesloten.

11 september
In de Klauwershoek in Zaandam werd restaurant De
Kleine Waarheid geopend. Het restaurant heeft als archi-
tectonisch hoogtepunt de koepelzaal, met een enorme
gebrandschilderde koepel. Deze werd ontworpen door
Andy Thorton, die eerder voor Eurodisney tekende. De
Kleine Waarheid maakt deel uit van de veel omvangrijke-
re opknapbeurt van dit stukje Zaandam.

16 september
Het herstel van de droogschuur van papiermolen De
Schoolmeester viel voor de tweede keer buiten de prijzen.
Vereniging De Zaansche Molen hoopte in aanmerking te
komen voor extra geld dat staatssecretaris Nuis beschik-
baar stelt voor de restauratie van monumenten. Slechts
één op de zes aanmeldingen voor herstel van industrieel
erfgoed werd door de staatssecretaris gehonoreerd.

16 september
Veel van de toekomstige bewoners van een nieuw huis
voor gehandicapten in Westerkoog waren aanwezig toen
de eerste steen van hun gebouw werd gelegd. De opleve-
ring van het gebouw wordt de komende winter verwacht.

16 september
Het vogelopvangcentrum in Krommenie wordt met finan-
ciële hulp van drie plaatselijke afdelingen van de dieren-
bescherming en de Stichting Dierencentrum Zaanstreek
(dierenambulance) gerenoveerd.

17 september
'Hou de skuur regt.' Onder dit motto startte een actie om
molen Het Prinsenhof in Westzaan te behoeden voor een
verdere teloorgang van haar molenschuur. Deze heeft een
grondige restauratie nodig.

20 september
Het hoogste punt bij de bouw van het nieuwe Zaans
Museum werd bereikt. De bouw ligt goed op schema.

20 september
De Verkade Stichting kocht, om versnippering van de col-
lectie te voorkomen, de hele historische bedrijfscollectic
van de Verkadefabrieken. United Biscuits (moedermaat-
schappij van Verkade) wilde de collectie openbaar verko-
pen. De bedoeling van de stichting is om de collectie
onder te brengen in een eigen museum, op of nabij de
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Zaanse Schans. Eerder had men het idee om het museum
in de oude fabriek De Ruyter aan de Westzijde in
Zaandam te vestigen. Dat ging niet door in verband met
voorziene parkeerproblemen, een waarschijnlijk te klein
publieksaanbod én de verhouding met United Biscuits.

24 september
Stichting Raadhuis Zaandijk vroeg de gemeente Zaanstad
subsidie om de restauratie van het monumentale pand te
kunnen voltooien.

24 september
Woningcorporatie De Volkswoning in Krommenie wil
snel 136 woningen tussen de Heiligeweg en Vol werf ren-
overen. Twintig huizen wil men slopen en vervangen door
nieuwbouw.

30 september
De Russische premier Tsjernomyrdin en zijn echtgenote
sloten een officieel staatsbezoek aan Nederland af met een
bliksembezoek aan het Czaar Peterhuisje te Zaandam. Het
bezoek gold tevens als afsluiting van het Peter de Grote-
jaar.

2 oktober
De jarenlange renovatie van de flatwoningen aan de
Heyermansstraat in Zaandam werd voltooid. De gebou-
wen z i jn in een nieuw, vrol i jk gekleurd jasje gestoken. De
kleurstelling kwam tot stand in samenspraak met de bewo-
nerscommissie en een Amsterdamse kunstenares.

16 oktober
De strijdbijl tussen de diverse partijen op de Zaanse
Schans lijkt na tussenkomst van de Gelderse commissaris
van de Koningin J. Kamminga en Zaanstads burgermees-
ter R. Vreeman eindelijk begraven. De Zaanse Schans
krijgt een nieuw bestuur. Dat zal bestaan uit ongeveer acht
personen, onder wie een vertegenwoordiger van de
gemeente en een onafhankelijke voorzitter. De belangen
van de stichtingen De Zaanse Schans en Zaans Museum,
Vereniging De Zaansche Molen, de ondernemers en de
bewoners zullen hierin worden vertegenwoordigd.

17 oktober
Het Koogerpark in Koog moet volgend jaar voor 757.000
gulden gerenoveerd worden. Dat voorstel deden B & W
van Zaanstad aan de gemeenteraad. Het park verandert bij
een f l inke regenbui nu in een zwembad. Volgens de plan-
nen moet het worden opgehoogd en krijgt het een nieuw
drainagesysteem.

20 oktober
Leerlingen van basisschool De Bijenkorf in Assendelft
maakten tekeningen en schreven brieven voor mensen in
de toekomst. De werkstukken zijn verpakt in plastic bui-
zen en vervolgens naast een onlangs opgegraven prehisto-
rische haardplaats begraven.

21 oktober
Een jaar na de restauratie van de Zaandijker Sluis werd
door leden van de gelijknamige stichting een borrel
gedronken op de passage van het duizendste vaartuig.

21 oktober
De kans dat een van de twee winkelcent ra in de
Zaandamse wijk Poelenburg moet verdwijnen, lijkt groot.
De centra hebben te kampen met leegstand.

NB. De data aan de begin van de stukjes verwijzen
naar de dag van publicatie en dus niet vanzelfspre-
kend naar de dag van de gebeurtenis.

Culturele agenda
18 januari-22 maart 1998
'Ijspret aan de Zaan'. Aandacht wordt geschonken
aan allerlei vormen van ijspret, zoals arresleetoch-
ten, het in de Zaanstreek ooit zo populaire schoon-
rijden en de oeroude kortebaansport met zijn spek-
rijden en wedstrijden om geldprijzen. Verder wor-
den er films getoond van de kernploegtraining
anno 1921 in Davos, de Dorpentocht uit 1942 en
beelden uit de jaren vijftig uit het Westzijderveld.
Molenmuseum, Museumlaan 18, Koog aan de
Zaan. Open: dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.00
uur en 13.00-17.00 uur, zaterdag van 14.00-17.00
uur en zondag van 13.00-17.00 uur.

31 januari 1998
Open Dag bij het Gemeentearchief Zaanstad n.a.v.
de 10-jarige huisvesting in Koog aan de Zaan.
Vertoning van diverse films en dia's en de onlangs
gereedgekomen videofilm over het gemeentear-

chief. Daarnaast is er een expositie over 'Wonen in
de Zaanstreek' en zijn er verkoopstands met de pas
uitgebrachte Atlasmap en gids van het gemeentear-
chief, als ook van dubbele exemplaren uit de diver-
se collecties. Voor iedere bezoeker ligt een verras-
sing klaar. Gemeentearchief Zaanstad, Hoogstraat
34, Koog aan de Zaan. Open: 11.00-17.00 uur.

l februari 1998
Dialezing door Simon Honig met als thema
'Wonen in de Zaanstreek'. Studiezaal
Gemeentearchief Zaanstad, Hoogstraat 34, Koog
aan de Zaan. Open: 13.45-15.30 uur. Toegang gra-
tis.
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Jfjoo ooit, zoo is ertnans een wnek, een grond, of reden,
Elkaar op 't Nieuwe Jaar met heil en zegen beden,
't Ontmoeten., met het hart en oog naar GOD gekeerd,
Die alles na /jjn wil, zoo vrij als wijs regeerd,
Dat hij op nieuw in gunst weer aan ons wil gedenken-,
En wenden alle leed en nieuwe zegen schenken,
Een Ziekte in haar aard zoo smertelijk als v^l woede,
Die door geheel Euroop, was als een geezel roede,
En duizenden verslond als van de aard verdreven,
En duizenden bedroeft, en voor haar woen deed beven,
Ook in ons Vaderland veel droeve smerte gaf,
Veel schatten heeft gekost, en veele hielp na 't graf,
Hoewel zij, GOU zij dank doch eindelijk ging bedaren,
En GOD ons hier ter Stee genadig Weel" bewaren,
Schoon voorzorg zoo zij hier had onverhoopt genaakt,
In deez benauwde tijd heelt groot bezwaar gemaakt,
En nevens aldren smett, was noch een ander kwaad,
Door wangunst, list, bedrog, en wreede wrevle haat,
En ander vuil bejach gebroed in vuile aesten,
Om Neêrlands brave volk was 't mooglijk te verpesten,
Het Oorlog monster dier lag steeds te knaraen tanden,
Om Hollands trouw en roem ea luister aanteraadea,
En dwingen na hun wil en laag en listig plan,
Dat Neêrlands volk niet wil, niet mag, niet lijden kan,
Men eischt de C I T A D E L , wil Onze K O N I N G dwingen,
Maar Neêrlands helden stoet blijft Irouw zijn troon omringen,
Geheel het Neêrlands volk is met haar K O N I N G een,
Zelfs komt op 's K O N I N G S wenk de Landstorm op de been,
Omgord met Wapentuig, en 't oog op G O D geslagen,
Om sterkte licht en troost en hulp van hem te vragen,
Wij y.agen daar van nog den laatstcn Bid dag blijk,
Gevierd op 's K O N I N G S last door heel het Neèrlands rijk,

Wij die 't Lamptaarnen licht aihier ter Stee doen branden,
Vereenen ook met uw, en elk ons hart en handen,
EQ smeeken ent die gunst, en wenschen 't Nieuwe Jaar,
Verdreijve alle leed en smart en bang gevaar,
En schenke nieuwe vreugd en voorspoed heil en vreede,
Aan 't lieve Vaderland, en elk te dezer Sieede,
Onz' aller liefde waard en Vaderlijke K O N I N G ,
Ea dierbre KONINGIN, zijn Krooa zijn Troon en Woning
Wil GOD is onzen wensch in 't wisselen onzer jaren,
Bestendig in zijn gunst, beschermen en bewaren,
Versierd dat grijze hoofd met wijsheid en verstand,
Zij hem tot troost en hulp, tot heil voor 't Vaderland.
Ea doe 't vijandig Rot, ja heel de wereld aien,
Dat wie op GOD betrouwd hij steeds zijn hulp wil biea,
Zoo rust Gods zegen ook op 't Koninglijk geslagt,
Schenk haar bij 't ruimst genot van alles moed en kragt,
Bescherm haar door zijn hand, en doe in zijn vreezen,
Volbrengen haare loop ea overwinnaars wezen,
Ook die in 't Staats oestuur of andere rang regeeren,
Zien op zich ia dit Jaar Gods zegen ruim vomeeren,
Dat zij ook 't heilrijk lot der Edle Achtbre Heeren,
Den Burgemeester, Raad ea 't Vrederecht met eeren,
De Politie en elk die eenig ambt bekleed,
Genieten vreugd ea heil of troost en hulp en leed ,
De Herders die alhier de kudde Christie weiden,
Zien op hun en haar werk Gods zegen ruim verspreide,
Ook zij die Onderwijs hier geven aaa de Jeugd,
Genieten doer dit heil ook weer vernieuwde vreugd,
Den Koopman, Fabriekaat en alleriij hanteeren,
Ook in de ruimste maat dien zegen steeds vermeeren,
Zoo schenk GOD ons zijn gunst door zegen en genas,
Tot voorspoed in de tijd en zaligheid hierna,

U E» Dw. Dienaar

Adam Klis»



Restauratie - Verkoop
van historische bouwmaterialen

o.a. deuren
ramen
schouwen
hang en sluitwerk
plavuizen
tegels

Klop eens aan op het
adres waar nog op
ambachtelijke wijze
wordt gerestaureerd

Ameland 18
1506 ZW Zaandam
tel : 075 - 61605 18
b.g.g : 0 6 - 5 2 92 54 28

KLASSIEK

f M LEVERING
VAN hOUT, PLAAT

ALSINANPERE
HOUTSOORTEN.

ACHTERSLUISPOLDER-
RIJSHOUTWEG 3 ZAANDAM
TEL. 075-616422-6164225
FAX 075-6701265

HAUTMARKT
GEOPEND 8.30 TOT 17.30 UUR ZATERDAG 9.00 TOT 12.30 UUR

GERARD WIJMA
vast goedadviezen

"Voor hout en nieuw"

Utiliteitsbouw
Woningbouw
Renovatie/Restauratie
Onderhoudswerken

bouwers
van braam • minnesma

jonge arnoldusstraat 20 zaandam tel. 075-617 86 55



Veerdijk 40
1531 MSWormer
Tel. : 075-621 21 31
Fax : 075-628 90 40

Postadres:
Postbus 130
1530 AC Wormer

Het Knijnenberg-kantoor aan de Zuiderhoofdstraat in Krommenie

Sinds 1873 komt er in Krommenie, op een nuchtere, Zaanse

manier, bijzonder drukwerk tot stand. Heeft u ook 'bijzonder'

drukwerk nodig? Bel Drukkerij Knijnenberg voor een goed

advies, een scherpe offerte of een heldere presentatie.

Maakte iedereen zich maar zo druk...
Drukken is in deze tijd iets anders dan een drukpers aan-

en uitzetten. Als klant verwacht u duidelijk meerwaarde.

Drukkerij Knijnenberg speelt actiefin op deze behoefte.

Door nauwe samenwerking met andere grafische specialisten.

Door ideeën en investeringen, die het beste uit mensen naar

boven halen. Door producten te maken, die zich onderscheiden.

In vormgeving, in druktechniek of in afwerking.

Vaak in alle drie tegelijk.

DRUKKERIJ KNIJNENBERG

Zuiderhoofdstraat 70
Postbus 34
1560 AA Krommenie
Telefoon 075 - 627 62 70
Fax 075 - 627 62 22
ISDN 075 - 640 12 90


